أور وإمفانية تطبيي محاسبة القيمة العادلة في المصارف اإلسالمية
أ .د .هوام مجعة – حديدي آدم



ملخص
يف إطار سعيصا املتواصل لتحقيق أهداف احملاسبة املاليةو املتمثلة بشكل رئيي يف
تزويد مست دمي البيانات املالية مبعلومات مبيدة تساعدهم يف اعاذ قرارات اقتصادية
رشيدةو فقد توجصذ معيم ا يلات املصنية املشرعة للمعايري احملاسبية يف معيم الدولو ومنصا
علا معايري احملاسبة الدولية او مبصوم القيمة العادلة أساسا لقياس البنود املالية حيثما
أمكا ذلكو يف حماولة ملعا ة عيوف أساس التكلبة التارخيية .وقد أحدا هرا التوج العديد
ما اآلراء املؤيدة واملعارضة را املبصومو كما اعتربا بعضصم تيريا حموريا يف البكر احملاسي.
وكانذ احملاسبة املاليةو والقياس احملاسي خصوصاو حتذ اجملصر خالل فرتة التييريات
االقتصادية ا وهرية يف العقديا اعخرييا .فما هرا اعحداا :توحيد املعايري احملاسبية دوليا
والبضائأ املالية قضية شركة إنرون مثال) واعزمات االقتصادية املتالحقة أو ح تعقيدات
العمليات املصرفية والثورات التقنية واملعلوماتية امل تلف.ة وهرا ما يطرح السؤال املنطقيو
ماذا عا التمويل اإلسالمي؟ وما البرق الري ستحدث هرا االعتبارات احملاسبية يف صناعة
الصريفة اإلسالمية؟ هل هناك دور جديد لقياس حماسي ما منيور إسالمي؟!
واحلديأ عا القياس احملاسي كما أشرنا يستوجا النير أوال يف أهداف احملاسبة
املالية وحتديد متطلبات اإلطار النيري يف هرا اخلصوص .ويحيت بعد ذلك النير يف خيارات
القياس املتعددة ومدى مالءمتصا لبيلة اععمالو وما مث حتديد اخليار اعنسا أو عموعة


أستاذ التعليم العالي ،جامعة باجي مختار عنابة الجزائر.



أستاذ مساعد ،جامعة زيان عاشور الجلفة الجزائر.
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اخليارات املناسبة للتطبيق .ويضيف املنيور اإلسالمي أبعادا جوهرية أخرى إىل املسحلةو
كمدى حتقيق وسائل القياس احملاسبية للمقاصد الشرعية إضافة إىل قدرهتا علر تبادي
احمليورات م التمت ح ّرية تطبيقية جيدة.
لرلك هتدف هرا الدراسة إىل البحأ عا إجياد أرضية مشرتكة بني معايري احملاسبة
الدولية أو معايري اإلبالغ املا و وكرا املعايري احملاسبية اإلسالمية بصبة عامةو وإمفانية توجه
هيئة المحاسبة والمراجعة للمخسسات المالية واإلسالمية نحو معايير محاسبة القيمة
العادلة بصبة خاصة وإمكانية تطبيقصا يف املصارف اإلسالمية ما خالل عملية القياس
واإلفصاح واالعرتافو ومدى حتقيق وسائل القياس احملاسبية املبنية علر أساس القيمة العادلة
للمقاصد الشرعية إضافة إىل قدرهتا علر تبادي احمليوراتو وأثر تطبيق معايري حماسبة القيمة
العادلة علر جودة املعلومات احملاسبية للمصارف اإلسالمية.
الفلمات الدالة :القيمة العادلة المصارف اإلسالمية جودة المعلومة المحاسبية
إمفانية التطبيي
مقدمة
 .4تمهـد:
تعيش املصرفية اإلسالميةو بوصبصا حمركا طموحا لالقتصاد اإلسالميو مرحلة و ةيزة
تشبعذ بالوصبات اإلعالمية والقياسات التوقعية واإلثارة املتزايدة عامليا .ولكاو تبتقد
املصرفية اإلسالمية اليوم إىل الدعم البين يف عاالت متعددة مثل ابتكار املنترات وتنييم
اعسواق والبيلة القانونية واعنيمة الداعمة املت صصةو كاحملاسبة مثال .توض احملاسبة
حتذ الضوء بعدو وهي أ داة فنية ذات حساسية عالية وأ ية كبرية جدا تيصر خصوصا يف
أوقات اعزماتو حني يوج اللوم إليصا يف العادة.
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ويتمركز القياس احملاسي يف عمق البكرة احملاسبيةو ح أن احملاسبة املالية  -ببساطة
شديدة  -هي عرد وسيلة ُمنَيَّمة لقياس نتائف العمليات التراريةو وترتكز أ ية القياس
احملاسي يف تحثريا املباشر علر نتائف املعلومات احملاسبية ال تست دم يف صن القرار .لراو
تعد طرق القياس ومالءمتصا للواق ما أكثر املسائل املثرية للردل سواء بني املصنيني أو
اعكادمييني أو مست دمي املعلومات احملاسبية.
واحلديأ عا القياس احملاسي كما أشرنا يستوجا النير أوال يف أهداف احملاسبة املالية
وحتديد متطلبات اإلطار النيري يف هرا اخلصوص .ويحيت بعد ذلك النير يف خيارات القياس
املتعددة ومدى مالءمتصا لبيلة اععمال وما مث حتديد اخليار اعنسا أو عموعة اخليارات
املناسبة للتطبيق .يضيف املنيور اإلسالمي أبعادا جوهرية أخرى إىل املسحلةو كمدى حتقيق
وسائل القياس احملاسبية للمقاصد الشرعية إضافة إىل قدرهتا علر تبادي احمليورات م التمت
ح ّرية تطبيقية جيدة.
وهناك وجصة نير تقول إن إلزام تطبيق القيمة العادلة يف تقييم مجي اعصول اعرتاف
حقيقي بالقصور الري كان يعرتي التقارير املالية يف السنني السابقة ال كانذ تعتمد علر
التكلبة التارخيية يف القياس احملاسي .وم هصور املتقلبات يف اعسعار أصبأ هناك إمجاع إبان
رءية اعزمات االقتصادية الناشلة عنصاو ال بد ما التحول او طريقة قياس حماسي أخرى
تواج النق

الري اعرتى التكلبة التارخيية ال

تستط مواجصة هرا اعزمات .وقد تكون

التيريات ال ميكا أن تطرأ علي املعايري احملاسبية واملباد احملاسبية املقبولة عموما فيما خي
ال تقييم بنموذد القيمة العادلة يبتأ بابا خللق فرص جديد ملقيمي املؤسسات يف بداية جديدة
للمحاسبة عتلف عا النمع الري يسودها فيما يتعلق بااسار العمل يف حاالت اندماد
املؤسسات أو حاالت اإلفالس أو أي عال أخر ضما قطاع اععمال الري يرتكز علي
تقييم أصول املؤسسات فيصا علر القيمة العادلة .وما الرءى احلديثة ال تنير إ تطبيق
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هرا النيرية يف القياس احملاسي أمر يتطلا حتقيق و وهو وجود عدة خصائ
توافرها ح يتم تطبيق القيمة السوقية العادلة .وتيصر هرا اخلصائ

ما الالزم

ما خالل تعريف

 FASBالري يركز علر توافر عموعة ما الشروا .وما الشروا أو اخلصائ  :توفر السوق
احلرةو وأن يتم حتديد سعر البي علر أساس النقد أو النقد املعادلو وأن يؤخر بعني االعتبار
فيما إذا كان هرا الدف سيتم حاليا أو عبارة عا القيمة احلالية للدفعات النقدية ال سيتم
قبضصا يف املستقبلو وأال يق اعطراف ذوو العالقة بالصبقة حتذ اإلكرااو وأن يكون لدي
اعطراف معرفة كافية ومعقولة نسبيا بكل احلقائق املرتبطة باعصل.
وإن هتيلة اليروف لتطبيق القيمة العادلة ما خالل توفر الشروا السابقة الركرو ال
متثل مسحلة ما الصعا حتقي قصا ح يتم است دام هرا املدخل يف القياس احملاسيو وقد ت
شرح اآللية ال تقوم عليصا يف السابق .فرمي هرا الشروا ميكا أن تتوفر يف أي سوق وال
متثل عائقا حقيقيا يف الواق العمليو وبالتا فان احلرف ال تدعو إىل صعوبة تطبيق وذد
القيمة العادلة ليا فيصا شيء ما الصحة.
 .0مشفلة الدراسة:
لقد كان لدخول احملاسبة يف اية الستينات مرحلة املنصف الترريي الري ييصر ما
خالل استقرار الواق وتطبيق املنصف الرياضي واإلحصائي يف اختبار ما تقدم احملاسبة ما
معلومات وانعكاسات علر أرض الواق ودراسة رد البعل ال ميكا أن ييصر أثرها علر
أسعار اعسصمو -كانذ بدايتصا علر يد

Ball and Brown

 -)1228دور كبريا يف

ااراف مبصوم القيمة العادلة عا مضمو او فقد أصبأ ينير إىل دراسة مبصوم القيمة العادلة
ما زاوية واحدةو يقتصر اختبارها ما خالل است دام بعو البيانات املالية للمؤسسات
ضما متيريات مستقلةو ودراسة تحثريها علر متيري تاب أساسي  -غالبا ما يكون سعر
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السصم  -وبدأ يقتصر اختبار القيمة العادلة علر اعدوات املاليةو ال أصال

تكا تقيم

بيري ذلك يف السابقو إال أن مطالبة املنيمات الدولية ال هتتم بتسويق معايريها احملاسبية ألزم
الواق املا باالجتاا او هرا املنصفو بيد أن ما زالذ اآلراء تلتقي يف أ ا تعكا مقياسا
أكثر موثوقية يف متثيلصا للمعامالت ال تتم يف املؤسساتو ع ا متثل اخلالصة ال تيصر
فيصا املوضوعية .ذلك أن السوق التيتيبرض القيم املالية ليسذ خاضعة عي معيار ذايت أو
حتيز ش صيو وال تعرتيصا مشاكل القياس احملاسيو كما أن هرا اعمر قد هصر يف العديد
ما الدراسات امليدانية.
وم االعرتاف با صود املميزة امللحوهة عكادمييني عتصديا ومؤسسات دولية
معروفة كصيلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية)و فان ما قُ ّدم ح اآلن
ينقل احملاسبة املالية ما منيور إسالمي بصبة عامة والقياس احملاسي بصبة خاصة إىل ما
جيا أن تكون علي و واملتوق أن تكون احملاسبة املالية أداة داعمة را الصناعة وإطار منيم
قادر فنياُ علر تقد املعلومة املالئمة واملوثوق اا لصان القرار .بل إن ح ا دل والطرح
بني امل تصني يف البلدان ال متارس الصريفة اإلسالمية يصل بعد إىل املستوى الري
يستحق .
واست دام "معدل البائدة" بصبت معامل خصم يف تطبيقات حتديد قيمة اعصل
املستقبلية مثالو يشكل حتديا كبريا يف القياس احملاسي ما املنيور اإلسالمي .وهنا يق عامل
الربع بني القياس احملاسي – بصبت تطبيقا فنيا مقننا -واملصرفية اإلسالمية بصبتصا صناعة
جديدة متطورة) .وبالتحكيد يق ا زء اعكرب ما العمل علر عاتق املت صصني واملؤسسات
ال تتب هرا الصناعة وتدعمصا وتستبيد منصا .وقبل حماولة اإلجابة علر اعسللة ال قد
تيصر هناو جيا أوال التعرف علر أهداف مست دمي التقارير املالية للمؤسسات املصرفية
اإلسالمية وإعادة اكتشاف أهداف احملاسبة املاليةو وبالتا تصور اذد القياس املالئمة ا.
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لق ــد كان ــذ احملاس ــبة املالي ــةو والقي ــاس احملاس ــي خصوص ــاو حت ــذ اجملص ــر خ ــالل ف ــرتة
التييـ ـريات االقتص ــادية ا وهري ــة يف العق ــديا اعخـ ـرييا .وم ــا ه ــرا اعح ــداا توحي ــد املع ــايري
احملاســبية دوليــا والبضــائأ املاليــة قضــية شــركة إنــرون مــثال) واعزمــات االقتصــادية املتالحقــة أو
ح تعقيدات العمليات املصرفية والثورات التقنية واملعلوماتية امل تلبة .وهـرا مـا يطـرح السـؤال
ا وهري واملنطقي :ماذا عن التمويـم اإلسـالمي ومـا مـدل إمفانيـة تطبيـي معـايير محاسـبة
القيمة العادلة في المصارف اإلسالمية وما الفر الذي ستحدوه محاسبة القيمة العادلـة
فــي ص ــناعة الص ــيرفة اإلس ــالمية وعلـ ـ جــودة المعلوم ــات المحاس ــبية وه ــم هن ــا دور
جديد لقياا محاسبي وفي القيمة العادلة من منرور إسالمي
 .3أهمية الدراسة:
لقد أحدا توج العديد ما هيلات البورصة العاملية واجملالا واجملام وا صات
املسلولة عا التشريعات احملاسبية يف عدد كبري ما الدول كالواليات املتحدة اعمريكيةو
وبريطانيا باإلضافة إىل علا معايري احملاسبة الدولية والدول ال اعتمدت هرا املعايري) او
حماسبة القيمة العادلة إثارة اهتمام العديد ما الباحثني واملبكريا وهصور العديد ما
الدراسات واملقاالت ال تؤيد أو تعارض هرا التوج جزئيا أو كليا.
ويساهم تط بيق معايري احملاسبة الدولية يف حتسني نوعية املعلومات احملاسبية املقدمة
مل تلف فلات املست دمنيو وذلك ما خالل تقد معلومات مالئمة وقابلة للبصم وذات
موثوقية عاليةو كما أ ا تساهم يف جعل املعلومات احملاسبية قابلة للمقارنة م املعلومات
للمنيمات اعخرى وبني القوائم املالية للمنيمة نبسصا لبرتات زمنية متعدد.
وتربز أ ية هرا الدراسة يف بيان مدى إمكانية توج هيلة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية واإلسالمية او معايري حماسبة القيمة العادلة بصبة خاصة وإمكانية
تطبيقصا يف املصارف اإلسالمية ما خالل عملية القياس واإلفصاح واالعرتافو ومدى حتقيق
وسائل القياس احملاسبية املبنية علر أساس القيمة العادلة للمقاصد الشرعية إضافة إىل قدرهتا
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علر تبادي احمليورات كما ذكرنا سابقاو وأثر تطبيق معايري حماسبة القيمة العادلة علر جودة
املعلومات احملاسبية للمصارف اإلسالمية.
 .1أهداف الدراسة:
تسعر الدراسة إىل حتقيق اعهداف اآلتية:
 تسليع الضوء علر مبصوم القيمة العادلة واحملددات ومزايا تطبيقصا يف احملاسبة
املالية.


أسا حماسبة املصارف اإلسالمية وطبيعتصا.



إبراز أ ية قواعد ومتطلبات اإلفصاح والقياس احملاسي بالقيمة العادلة.



أمكانية توج هيلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية.



دور معايري القيمة العادلة يف تعزيز مالءمة القوائم املالية واملساعدة يف اعاذ
القرارات الرشيدة للمستثمريا يف املصارف اإلسالمية.



أثر تطبيق وذد القيمة العادلة علر اخلصائ

النوعية للمعلومات احملاسبية.

 .5هيـفم الدراسة:
سنحاول إن شاء اا بقدر اإلمكان اإلجابة عا اإلشكالية املطروحة وحتقيق أهداف هرا
الدراسة ما خالل تقسيم هرا اعخرية إىل أربعة حماور رئسيةو حيأ جاء احملور اعول
لدراسة توج البكر احملاسي او مبصوم القيمة العادلةو انطالقا ما مبصوم القيمة العادلة يف
البكر احملاسي واملربرات الرئيسة ليصورها وكيبية قياس القيمة العادلةو وصوال إىل أهم
متطلبات حماسبة القيمة العادلة وفقا ملعايري احملاسبة الدوليةو يف حني يتناول احملور الثال
حماسبة املصارف اإلسالميةو أما احملور الثالأ فيتناول تطبيق حماسبة القيمة العادلة بصبت

أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في المصارف/هوام جمعة ،حديدي آدم

23

أساسا للقياس واإلفصاح يف املصارف اإلسالميةو كما يتناول متطلبات القياس واإلفصاح
وفق منصف القيمة العادلة وإمكانية تطبيقصا يف املصارف اإلسالميةو وكرا تحثري تطبيق حماسبة
القيمة العادلة علر اخلصائ النوعية للمعلومات احملاسبية يف املصارف اإلسالمية .أما احملور
الراب واعخري فيعرض عموعة ما النتائف والتوصيات ال خل إليصا الباحثان ما خالل
هرا الدراسة املتواضعة.
المحور األول :توجه الففر المحاسبي نحو مفهوم القيمة العادلة
أوال :مفهوم القيمة العادلة في الففر المحاسبي والمبررات الرئيسة لرهورها.
 .4المبررات الرئيسة لرهور القيمة العادلة :ميكا استنباا املربرات الرئيسة ال تداف
عا قيام القيمة العادلة يف القياس احملاسي ما املنطلق ال هتدف إلي التقارير احملاسبية
ال تسعر إىل تزويد مست دميصا مبعلومات مبيدة يف اعاذ القرارات .وهرا ميثل
ا دف اعوىل للمحاسبةو إذ يقول  Sterling1أن البائدة -املالئمة – يف املعلومات
تيصر ما خالل اعحداا أو الصبات ال تقوم احملاسبة بقياسصا ما خالل التعرف
علر خصائ الشيء املقاس .إال أن تزويد املست دم باملعلومات ال يريدها مبا
يتوافق م رغبات هو أمر بعيد عا املوضوعية.
إن تقد املعلومات ال بد وأن يصور الواق القائم فعالو وليا يف هل خلق تصور عا
الواق وتكيف املعلومات مبا يتالءم مع و إن ربع تقد املعلومات باعهداف
واعحداا أو ببعو مست دميصا ةد استقاللية احملاسبةو وتصبأ خمرجاهتا قابلة
للتحريف والتشوي طاملا ميكا أن تتيري بتيري غايات مست دمي املعلومات .إال أن
Sterling Robert R, "Relevant Financial Reporting in an Age of Price
Changes ", The Journal of Accountancy, 1975, Vol 139, Issue2, pp 42-43.

1
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وجصة نير  - Sterlingال تتعلق بربع تقد املعلومات باعهداف أو اعحداا أو
ببعو املست دمني – عتلف عا هرا املنيور .يقول  :Sterling1يف خمالبة لوجصة
النير السابقة بحن هناك عدة أسباف جتعل عملية إعداد املعلومات بشكل يتوافق م
رغبات مت ري القرارات أمرا بعيدا عا املوضوعيةو وهرا اعسباف هي:
أ .إذا قمنا ارا العمل – أي توافق املعلومات م الرغبات – فان مت ر القرار
سيكون لدي اخليار باست دام املعلومات احملاسبية أو عدم است دامصاو أو
يعد للمحاسبة أي
اعاذ القرار ح يف غياف هرا املعلوماتو وبالتا
حضور يف خدمتصا لليايات ال هصرت ما أجلصا.
ف .إن مت ري القرار متنوعون بشكل كبريو ويت رون قراراهتم علر أسا
متعددة وكثريةو قد تبتعد يف كثري ما اعحيان عا العقالنيةو ويف هل هرا
التعدد فما املستحيل اقتصاديا تزويد كل املعلومات لكل القرارات املراد
اعاذها.
د .إن تقد معلومات حتاول أن تقدم تصورا عا املستقبل الري يرغا مت رو
القرارات مبعرفت هو أمر ال ميكا الوثوق ب و ح وإن كانوا مست دمي هرا
املعلومات.
وما أجل حتقيق غاية احملاسبة دون النير إىل غايات املست دمنيو يرى :Sterling0
بحن ال بد وأن تكون املعلومات املقدمة م يف عال القرارات ال ميكا أن يت روهاو منصا
Sterling
Robert R, "Decision Oriented Financial Accounting ",
Accounting and Business Research, 1972, pp 198-200.

1

Ibid, p 200.
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البدائل االستثمارية يف السوق والتبضيالت الش صية وتبسريات اعسعار القائمة يف السوق
واملتعلقة بقرارات املقرتضني واملستثمرياو وهرا القرارات يف عملصا تعتمد علر بعو املسائل
هي:
أ .النقد املتوفر حاليا لالستثمار يف املشروع املرتقا.
ف .مقدار النقد املراد توفرا الستثمارا يف املشروع املرتقا.
د .نسبة اخلطر ال مت ّكا مت ر القرار ما املقارنة بني التبضيالت.
د .إن اعسعار يتم تبسريها يف هل معدالت امل اطرة يف السوق.
وهرا اعسباف تتطلا مجيعصا معرفة اعموال ال ميكا أن تتوفر حالياو وهرا يعتمد
علر كل ما أ سعار البي احلالية لألصول اململوكة والقدرة علر االقرتاض والقدرة علر زيادة
رأس املالو وباختالف هرا القرارات واليروف ال ميكا أن تساعد مت ري القرارات علر
التنبؤ ااو فان القيمة السوقية العادلة – أو سعر البي احلا -تستطي أن توفر كل هرا
املعلوماتو وتصبأ املعلومات املقدمة ما خال ا مبيدة ومالئمة للرمي بيو النير عا
تكييف هرا املعلومات لليايات السابقة .لرلك فان  Sterlingيرى أن بنود امليزانية ال بد
وأن تيصر ارا القيم لكي حتقق احملاسبة البائدة للرمي دون التحيز عي طرف ما
اعطراف.
 .0مفهوم القيمة العادلة في الففر المحاسبي :يعرف بعضصم القيمة السوقية العادلة
بح ا املبلا الري ميكا استالم ما بي أصل ما عند وجود رغبة وقدرة مالية بني
مشرت وبائ وذلك يف هل عدم وجود هروف غري طبيعية مثل التصبية أو اإلفالس
أو هروف احتمالية.
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كما يعرفصا بعضصم اآلخر بح ا السعر الري يتم ما خالل حتويل أصل ما ما
بائ راغا يف البي ومشرت راغا يف الشراءو وكال ا لدي القدرة علر الوصول إىل
مجي احلقائق ذات الصلة ويعمل رية واستقالل.
كما أن أشصر تعريف للقيمة السوقية العادلة هو ذلك التعريف الري وضعت
مصلحة اإليرادات اعمريكية يف مارس 1252و يعرفصا بح ا السعر الري جيعل
امللكية تتبدل بني مشرت راغا يف الشراء وبائ راغا يف البي حينما ال يكون
اعول مكرها علر الشراء وال يكون الثال مكرها علر البي و وأن يكون لدى كال
الطرفني معرفة معقولة باحلقائق املرتبطة بالعملية).
كما عرفتصا نة معايري التقييم الدولية  )IVSCيف املعيار الثالأ اخلاص بتقييم
اعصول عغراض إعداد القوائم املالية واحلسابات املرتبطة اا كما يلي" :هي مبلا
تقديري يكما يف مقابلة تبادل أصل يف تاريخ التقييم بني مشرت وبائ راغبني يف
عقد صبقةو ويف هل سوق حمايد يأ يتوفر لكل منصما املعلومات الكافية ول
.1
مطلق احلرية وبدون وجود إكراا علر إمتام الصبقة"
وتعرف القيمة العادلة في ظم معايير المحاسبة الدولية بأنها" :املبلا الري ميكا
أن يتبادل اا أصل ما بني مشرت وبائ يتوافر لدى كل منصما الدراية والرغبة يف إمتام الصبقةو
وتتم الصبقة يف إطار متوازنو وتعرف الص بقة املتوازنة يف هرا اإلطار بح ا صبقة تتم بني
أطراف غري ذوي عالقة أو تبعيةو وتتم بني مشرت راغا وبائ راغاو وكال ا يعمل
للحصول علر أ كرب منبعة لنبس و ويب التسعري يف مثل هرا الصبقات علر أسا القيم
السوقية العادلةو وذلك عن التباوض يتم علر أفضل الشروا ويف هل هروف طبيعية".

 1طارق عبد العال ةادو "املدخل احلديأ يف احملاسبة " حماسبة القيمة العادلة"و الدار ا امعيةو اإلسكندريةو 0220و صو
.11
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وحددت نة معايري احملاسبة الدولية التابعة لالحتاد الدو للمحاسبني مبصوم القيمة
العادلة يف العديد ما معايري احملاسبة ال أصدرهتا IAS No. 30, IAS No. 32. IAS
 ) No.38. IAS No. 39 , IAS No. 40 , IAS No. 41املبلا الري ميكا أن تتم مبادلة
اعصل ب و أو سداد االلتزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل علر أساس جتاري ذ.1
ويعرف القاموا الخاص ببيان المفاهي رق ( )7لمجلس معايير المحاسبة
المالية األمريفي القيمة العادلة ألصم ما أو التزام ما بهذه الطريقة" :هي املبلا الري
ميكا ب شراء أو حتميل) أصل ما أو التزام) أو بيع أو تسويت ) يف صبقة حالية بني
الطرفني راغبني يف إمتام الصبقة أي خبالف البي ا ربي أو التصبية".
وهرا التعريف بسيع ومناسا بشكل معقولو فالقيمة العادلة هي سعر يوافق علي
طرفان يف صبقة تبادلو وهرا سصل بدرجة كافية عند وجود أسواق مستقرةو ولكا ما املوقف
عندما ال توجد أطراف مستعدة لشراء أصول املؤسسة أو يتحملون التزاماهتا؟ وكيف ميكا
حملاسا أن يقوم بتقييم معقول للقيمة العادلة؟
ويتضأ ما التعاريف السابقة أن مبصوم القيمة العادلة يقوم علر نقطتني أساسيتنيو
0
و ا:
النقطة األول :األطراف الدا لة في الصفقة ويفترض توافر ما يلي:
 .1أن تتم الصبقة بني أطراف غري ذوي عالقة :فححد ا وانا ا امة
للطريقة ال تبسر اا القوائم املالية هي أن الصبقات والعمليات عادة ما
تتم علر أساس متوازنو مبع أن الصبقة متذ بني طرفني مستقلنيو وكال
منصا يسعر للتباوض علر أحسا شروا ميكا احلصول عليصا.
 1املرج نبس و ص .10
 0املرج نبس و صو 14-13و بتصرف.
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 .0أن تتم الصبقة بني أطراف راغبة يف عقد الصبقة ومطلعة علر احلقائق
اعساسية ذات الصلةو وال توجد معلومات هامة لدى طرف دون اآلخرو
وهو اعمر الري يطلق علي عدم متاثل املعلومات.
النقطة الثانية :الرروف التي تت فيها الصفقة :حيأ يشرتا أن تكون هرا
اليروف طبيعية عادية)و فالصبقات ال تتم مثال يف هل هروف التصبية ال تعرب عا القيمة
العادلةو عن البائ يكون عربا علر البي و وكلما زاد ضيع الوقذ للعثور علر مشرت زاد
التحريف عا القيمة العادلة.
وانيا :كيفية قياا القيمة العادلة.
يف هل اعسواق املتيرية واملتقلبة فان مقاييا القيمة العادلة تزودنا بكثري ما الشبافيةو
وذلك مقارنة مبقاييا التكلبة التارخيية .وباإلضافة إىل مالءمة القيمة العادلة للقياس يف هل
اليروف االقتصادية واملالية املتيرية واملتقلبة فان االعتمادية تكون مصمة أيضا قبل املالءمة عن
املعلومات املالئمة ال تتسم بعدم االعتمادية تصبأ بال فائدة عي مست دم أما عا كيبية
قياس القيمة العادلةو فقد بني علا معايري احملاسبة املالية أن ميكا قياس القيمة العادلة كما
1
يلي:
 .1القيمة السوقية لألراضي واملبال ال عادة ما يتم حتديدها ما قبل مقيمني
مؤهلني مصنيا للقيام ارا املصمة.
 .0القيمة االستبدالية بعد االهتالك :عندما ال يكون هناك دليال علر القيمة
السوقية بسا الطبيعة املت صصة را اعصول ع ا نادرا ما تباع.
 1رضا إبراهيم صاحو " أثر توج معايري احملاسبة او القيمة العادلة علر اخلصائ النوعية للمعلومات احملاسبية يف هل
اعزمة املالية العاملية"و علة " كلية الترارة للبحوا العلمية"و جامعة اإلسكندريةو العدد رقم  0اجمللد رقم 42و 0222و
ص ص  31 -04بتصرف.
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كما بني املعيار احملاسي الدو  00خبصوص ضم أو اندماد اععمال يف البقرة
 32عموعة ما اعسا واملقاييا املمكا است دامصا للتعبري عا القيمة العادلة لألصول
وااللتزامات القابلة للتحديد عند التملك أو دمف اععمالو وهي علر النحو التا :
 تقييم اعوراق املالية املتداولة بالقيم السوقية ا ارية.
 تقيَّم اعوراق املالية غري املتداولة بالقيم املقدرة ال تحخر باالعتبار
خصائصصاو مثل نسبة سعر السصم إىل ربأ السصم وعائد اعسصم
ومعدالت النمو املتوقعة لألوراق املالية املماثلة ملؤسسات ذات خصائ
متشااة.
 تقيَّم الرمم املدينة بالقيم احلالية للمبالا ال سيتم قبضصا حمسوبة
باست دام معدالت البائدة ا ارية املناسبةو ناقصا منصا خمصصات الديون
غري القابلة للتحصيل وتكاليف التحصيلو عند الضرورةو إال أن عملية
اخلصم غري مطلوبة للرمم املدينة قصرية اعجل عندما يكون البرق بني
قيمتصا االمسية ومبليصا امل صوم غري مادي.
 امل زون:
 تقيَّم البضاعة تامة الصن والسل الترارية بسعر البي ناقصا عموع:
تكاليف البي وهامش ربأ معقول بدل جصود املتملك يف البي بناء
علر ربأ البضائ تامة الصن املشااة.
 تقيَّم البضاعة حتذ التصني بسعر البي للبضاعة ا اهزة ناقصا
عموع :تكاليف اإلمتامو تكاليف البي و هامش ربأ معقول بدل
جصود اإلمتام والبي بناء علر ربأ البضائ تامة الصن املشااةو
 تقيَّم املواد اخلام بتكاليف االستبدال ا ارية.
 تقيَّم اعراضي واملبال مبقدار قيمتصا السوقية.
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 تقيَّم املصان واملعدات بالقيمة السوقية احملددة عادة بالتقييمو وعندما
ال يكون هنالك إثبات للقيمة السوقية بسبا الطبيعة املت صصة
للمصان واملعدات أو بسبا أن هرا البنود نادرا ما تباعو إال
باعتبارها جزء ما أعمال مستمرةو فا ا تقيم بتكلبة االستبدال بعد
طرح االهتالكو
 تقيَّم املوجودات غري امللموسة مبقدار القيم العادلة احملددة:
 بالرجوع إىل السوق النشطة.
 إذا يوجد هناك سوق نشطة تقيَّم املوجودات غري
امللموسة علر أساس يعكا املبلا الري كان املشروع
سيدفع عا اعصل يف عملية جتارية تة بني أطراف
مطلعة وراغبة بناء علر أفضل املعلومات املتوفرة.
 يقيم صايف اعصول أو التزامات مناف املوهبني خلطع املناف احملددة
مبقدار القيمة احلالية اللتزام املناف احملددة ناقصا القيمة العادلة
عصول أي خطةو علر أن يتم االعرتاف باعصل فقع إىل احلد
الري ةتمل في توفرا للمشروع يف صورة اسرتدادات ما اخلطة أو
عبيو يف املسا ات املستقبلية.
 اعصول وااللتزامات الضريبية :تقيَّم مببلا املنبعة الضريبية الناشلة عا
اخلسائر الضريبية أو الضرائا املستحقة خبصوص صايف الربأ أو
اخلسارةو ال حتدد ما وجصة نير املنشاة املندعة أو اجملموعة الناجتة
عا التملكو ويتم حتديد اعصل أو االلتزام الضريي بعد اعخر يف
االعتبار التحثري الضريي إلعادة بيان اعصول وااللتزامات احملددة
بقيمصا العادلة وال يتم خصمصاو وتتضما اعصول الضريبية أي أصل
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ضريي مؤجل للمتملك يكا معرتفا ب قبل الضمو إال أن ونتيرة
للضم أصبأ ةقق اآلن معيار االعرتاف حسا متطلبات املعيار
احملاسي الدو الثال عشر ضرائا الدخل).
 الرمم الدائنة وأوراق الدف و والديون الطويلة اعجلو وااللتزاماتو
واملستحقات واملطالبات اعخرى تقيَّم بالقيم احلالية للمبالا ال
ستدف ملواجصة االلتزام حمسوبا علر أساس معدل البائدة ا اري
املناساو إال أن عملية اخلصم غري مطلوبة لاللتزامات قصرية اعجل
عندما يكون البرق بني املبلا االمسي لاللتزام واملبلا امل صوم ليا
مصما نسبيا.
 العقود املثقلة بااللتزامات واملطلوبات اعخرى القابلة للتحديد
للمنشحة اململوكة مبقدار القيم احلالية للمبالا ال سيتم إنباقصا
ملواجصة االلتزام احملدد بحسعار البائدة احلالية املناسبة.
وجتدر اإلشارة إىل أن السوق النشطة هي ال تتوفر في الشروا التالية:
 البنود ال تتم املتاجرة اا داخل السوق مترانسة.
 يتوفر في أطراف راغبة بالشراء والبي .
 اعسعار متوفرة للرمصور.
كما بني معيار احملاسبة الدو رقم " :)30اعدوات املالية :اإلفصاح والعرض"
بعو أسا قياس القيمة العادلة علر النحو التا :
 .1إذا كانذ اعداة املالية متداولة يف سوق نشطة وذات سيولةو فان سعر
السوق املعروض لألداة هو أفضل دليل علر القيمة العادلةو حيأ إن
سعر السوق املناسا هو:
 سعر العرض الحالي :اعصل حمتبع ب أو التزام سيتم إصدارا.
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 السعر المعروض (سعر الطل ) :عصل سيتم امتالك أو التزام
حمتبع ب و
 سعر ت ر عملية :يف حالة عدم توفر معلومات عا اعسعار
احلاليةو بشرا عدم حدوا تيري كبري يف اليروف االقتصادية
بني تاريخ أخر عملية وتاريخ تقد التقرير تاريخ التقييم).
 أسعار السو الوسطية :إذا كان لدى املشروع مراكز اعصول
والتزامات متقابلة.
 .0إذا كانذ اعداة املالية متداولة يف سوق غري نشطة أو غري منيمة بشكل
جيد كبعو اعسواق املوازية)و أو كان حرم التداول قليل نسبة إىل
عدد الوحدات ما اعداة املالية املراد تقييمصاو أو يف حالة عدم وجود
سعر سوق معروضو فيمكا اللروء إىل وسائل تقدير لتحديد القيمة
العادلة مبؤشرات كافيةو واهم هرا الوسائل:
 القيمة السوقية ا ارية عداة مالية مشااة جوهريا لألداة املراد
تقييمصا.
 حتليل خصم التدفقات النقدية باست دام سعر خصم مساو
ملعدل البائدة السائدة يف السوق عدوات مالية ا  -بشكل
جوهري -الشروا واخلصائ نبسصا كمالءة املدياو والبرتة
املتبقية لالستحقاق والعملة ال سيتم الدف اا).
 است دام اذد تسعري اخليارات.
 .3إذا كانذ اعداة غري متداولة يف سوق مالية منيمةو فان يبضل عدم
حتديد مبلا معني لقياس القيمة العادلةو وإ ا حتديد مدى معني يعتقد
وبشكل معقول أن تق القيمة العادلة ضمن .
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 .4عند عدم القدرة علر حتديد قيمة موثوقي كافية عي سباو فان يتم تزويد
مست دمي البيانات املالية مبعلومات حول اخلصائ اعساسية لألداة
املالية املراد تقييمصاو مبا يف ذلك الشروا واعحكام ذات اع ية ال قد
تؤثر علر مبلا التدفقات النقدية املستقبلية ودرجة التيقا منصاو وذلك
ملساعدهتم علر عمل تقديراهتم اخلاصة لتحديد القيمة العادلة.
ويف مجي احلاالت أعالاو جيا أن تؤخر التكاليف ال سيتم تكبدها عند مبادلة
اعداة املالية أو تسويتصا بعني االعتبارو مثل الضرائا والرسوم واعتعاف والعموالت املدفوعة
للوكالء واملستشاريا والسماسرةو باإلضافة إىل الرسوم املرفوضة ما قبل الوكاالت املنيمة أو
البورصات م مراعاة مادية هرا التكاليف دائما) .وكرلك تضما معيار احملاسبة الدو رقم
" :) 38املوجودات غري امللموسة " حتديدا عسا الوصول إىل القيمة العادلة يف إهصار هرا
اعصول عند االعرتاف املبدئيو علر النحو التا :
 .1اعسعار املدرجة يف السوق النشطة هي أفضل مقياس للقيمة العادلةو وعادة ما
يكون هرا السعر هو العرض احلا .
 .0قد يوفر سعر أحدا عملية ةاثلة أساسا ميكا بناء القيمة العادلة علي و بشرا عدم
حدوا تيري هام يف اليروف االقتصادية بني تاريخ العملية وتاريخ تقيم اعصل.
 .3القيم املمكنة احتسااا ما خالل است دام أساليا القياس ال طورهتا مشاري
معينة تشارك بانتيام يف شراء املوجودات غري امللموسة وبيعصا .وتشمل هرا
اعساليا حيأ يكون ذلك مناسبا تطبيق عناصر متعددة تعكا تحثري مؤشرات
معينة مستقبلية مقدرة ما اعصل.
أما عند القياس الالحق لالعرتاف املبدئي را اعصول غري امللموسةو فان حتديد
القيمة العادلة عند است دام أسلوف إعادة التقييم ال يتم إال مبوجا السعر السوقي يف سوق
نشطةو فان يعد ةكنا حتديد القيمة السوقية يف فرتات الحقةو فتكون القيمة العادلة هي
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سعر السوق احملدد يف آخر عملية إعادة تقييمو مطروحا من أي إطباء مرتاكم أو خسائر
الخنباض القيمة الحقة لتاريخ إعادة التقييم املعتمدة.
كما بني املعيار رقم " )32اعدوات املالية :االعرتاف والقياس" عدة مقاييا
للقيمة العادلةو علر النحو التا :
 .1اعسعار الدارجة يف سوق نشطة لألداة املاليةو وهي أفضل مقياس للقيمة العادلة.
 .0أداة الديا  )Debt Instrumentيتم التصويذ عليصا  )Ratedما قبل وكالة
تصنيف مستقلةو و را اعداة تدفقات نقدية ميكا تقديرها بشكل معقول.
 .3اعداة املالية ال ا وذد تقييم مناسا وتعتمد مدخالت هرا النموذد علر
بيانات ما اعسواق النشطة .)Active Market
وقد أوضأ املعيار نبس بعو احملددات عند الوصول للقيمة العادلةو أ صا:
 .1يعتمد مبصوم القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية علر فرض
االستمرارية للمؤسسةو وخبالف ذلك جيا أخر هروف املنشحة احلالية
عند تقدير القيمة العادلة.
 .0يؤخر سعر الشراء احلا لألصول املقتناة أو االلتزامات القائمةو
والسعر الوسطي عند مقابلة مراكز أو وضعيات اعصول وااللتزامات.
كما وض املعيار طرقا بديلة لقياس القيمة العادلة يف غري احلاالت املعتمدة ال
ذكرهاو وهرا الطرق هي:
 .1إذا تكا السوق نشطة فيمكا تعديل القيمة الدارجة يف السوق
بشكل ةقق تقديرا أفضل.
 .0إذا كانذ السوق نشطة ولكا حرم التداول لألصل أو االلتزام املا –
املراد تقدير قيمت العادلة  -قليل جدا نسبة إىل حرم هرا اعدوات
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املاليةو فيمكا اعتماد تقدير صناع السوق را اعداة للحرم املوجود
فعال.
 .3ميكا اللروء إىل أساليا بديلة أخرى مثل:
 القيمة السوقية لألدوات املشااة بشكل جوهري.
 القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة.
 اذد تسعري اخليارات.
 .4إذا يكا هناك سعر يف السوق عداة مالية بكاملصا ولكا هناك أسواقا
عجزائصا املكونة او فان يتم حتديد القيمة العادلة بناء علر أسعار
السوق ذات عالقة.
 .5التقييم ما الطرف اخلارجي.
ويضما املعيار " :)42املمتلكات االستثمارية" أسا حتديد القيمة العادلة را
املمتلكات علر النحو التا  :يعترب السعر السوقي أفضل حمدد للقيمة العادلةو ويعرب السعر
السوقي هنا عا السعر اعكثر احتماال واملمكا احلصول علي علر او معقول ما السوقو
ميثل أفضل سعر قد ةصل علي يف هل هروف السوق العادية دون أي تض م أو عبيو
يف هل هروف خاصة.
 .1إذا يوجد سوق تنشيع ةتلكات مشااة يف املوق واحلالة والشروا
التعاقدية أفضل دليل للقيمة العادلة.
 .0يف حالة عدم توفر أسعار جارية يف السوقيةو فيمكا تقدير القيمة
العادلة ما خالل احلصول علر معلومات خمتلبةو تتضما:
 اعسعار ا ارية يف سوق نشع ملمتلكات خمتلبة ما حيأ
الطبيعة واملوق و يأ تعدل هرا اعسعار لتعكا البروقات
الناجتة عا اختالفات بني اعصل املراد تقديرا وهرا املمتلكات.
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 اعسعار اعخرية يف السوق أقل نشاطا م تعديل هرا اعسعار
لتعكا التيريات يف اعحوال االقتصادية بني تاريخ هرا اعسعار
وتاريخ التقييم احلا .
 خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مبوجا عقود إجيار
قائمة حاليا وبالرجوع لبيانات خارجية كاجيار املمتلكات املماثلة
يف املنطقة نبسصا.
فاذا أدت القيم املست رجة ما هرا املصادر إىل قيم عادلة خمتلبة مادياو جيا
دراسة أسباف االختالف للوصول إىل قيم عادلة أكثر موثوقية.
وأخريا فقد تضما املعيار رقم ":)41الزراعة أسا حتديد القيمة العادلة لألصل
البيولوجي واحملاصيل الزراعيةو القيمة العادلة علر النحو التا :
يعتد بالسعر املعروض يف السوق النشطةو ويؤخر السعر املعروض يف السوق املتوق
است دام .
 .1إذا ملتيوجد سوق نشطة يست دم واحد أو أكثر ما اعساليا التاليةو م
مرعاة مراجعة فروقات القيم املست رجة بني هرا اعساليا لل رود بقيمة
عادلة أكثر موثوقية:
 سعر آخر معاملة يف السوقو بشرا عدم وجود تيري كبري يف اليروف
االقتصادية منر تاريخ ذلك السعر إىل وقذ التقييم احلا .
 أسعار السوق للموجودات املماثلة م تعديل هرا اعسعار وفقا
لالختالفات بني املوجودات املراد تقييمصا وتلك املوجودات املماثلة.
 تطبيق مقاييا خاصة بالبند املراد تقييم و مثل سعر حمصول مساحة
حمددة للمحاصيل الزراعية والوزن بالكيلو غرام القائم للمواشي...اخل.
 .0خصم صايف التدفقات النقدية املتوقعة املتعلقة باعصل املراد تقييم
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ويف حالة ارتباا املوجودات البيولوجية باعرض وعدم وجود قيمة حمددة ا بشكل
مستقلو يأ إن وجودا يزيد ما القيمة العادلة لألرض وما عليصا عتمعةو فيمكا حتديد
القيمة العادلة را املوجودات البيولوجية بالبرق بني القيمة العادلة لألرض وهرا املوجودات
عتمعة والقيمة العادلة لألرض البكر وحدها.
والثا :متطلبات محاسبة القيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبة الدولي.
إن توج علا معايري احملاسبة الدولية او است دام متزايد ملبصوم القيمة العادلةو
وعملية قياس اعصول وااللتزامات بقيمتصا العادلة هو حمور البحأ واالهتمام حاليا والسيما
يف البلدان ال تبنذ معايري احملاسبة الدولية مؤخراو وقد تضما العديد ما معايري احملاسبة
الدولية الصادرة ح اآلن وعددها  41معيارا) مبصوم القيمة العادلة بشكل أو باخرو
وميكا تقسيم البنود ال أشارت إىل هرا املبصوم إىل اعقسام التالية:
 .1متطلبات االعرتاف بالقيمة العادلة.
 .0قواعد اإلفصاح عا القيمة العادلة.
 .3متطلبات اإلفصاح عا معلومات تساعد يف تقدير القيمة العادلة.
وهتدف هرا املتطلبات إىل مواكبة تطور حاجات مست دمي البيانات املاليةو يف
هل التطور الصناعي والتكنولوجيو وهصور الشركات العمالقةو وانبتاح اعسواق العاملية
وحرية حركة رءوس اعموال عرب العا و ةا ترتا علي طلا متزايد علر املعلومات وخاصة
املالية منصا العاذ قرارات اقتصادية صحيحة.
ولقد بينذ بعو الدراسات أن القيمة العادلة تعترب مبيدة إذا كان ا قوة تقديرية
لقيمة اعسصم السوقية للمؤسسةو وح يتحقق ذلك ال بد أن تقدم هرا القيمة احملاسبية
معلومات مالئمة للمستثمريا لتقييم املؤسسةو وأن تكون هرا القيمة مقاسة بشكل موثوق.
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وبالتا فان املؤسسة جيا أن تتب باستمرار تقييم نشاطصا وعملياهتا يف ضوء
حتركات أسعار السوق للمواردو سواء أكانذ مدخالت أم خمرجات را اعنشطة
والعمليات.
وما هنا فقد كان هناك توج واضأ ما علا معايري احملاسبة الدولية بحن ح ولو
يكا هناك مقدرة علر حتديد القيمة العادلة عي بنود ليتم االعرتاف اا ارا القيمة يف
القوائم املالية أو اإلفصاح عنصا يف اإليضاحات املرفقةو فحن يتم تزويد مست دمي البيانات
املالية مبعلومات أخرى قد تكون مبيدة يف حتديد القيمة العادلة للبند موضوع البحأ أو
القياس.1
وبناء علر ما سبق سنحاول حتديد قواعد اإلفصاح ومتطلبات ال قد تبيد يف
تقدير القيمة العادلة عي أصل أو التزامو كما قد يكون لتلك القوائم دور مؤثر يف حتديد
القيمة السوقية لألدوات املالية للمؤسسة املصارف الترارية)و وقد ت تضمني هرا املتطلبات
والقواعد ضما مؤشر اإلفصاح عا القيمة العادلة أو أي معلومة تبيد يف تقدير القيمة
العادلة املعتمد يف هرا الدراسة .وما بني هرا املتطلبات ما يلي:
 .1كافة قواعد اإلفصاح ومتطلبات ال تضمنذ إهصار أي اخنباض يف قيمة اعصول.
 .0البنود املتعلقة مبحافع التسصيالت لدى املصارفو ما املمكا االستبادة منصا يف تقدير
القيمة املمكا حتصيلصا ما الديونو ومثال ذلك اإلفصاح عا الديون املعدومةو واملبالا
املسرتدة منصا والقروض ال ال ةتسا عليصا فوائد.
 .3امل اطر ال تتعرض ا املصارف أو أي إجراءات قامذ اا للتحوا را امل اطر.
Barth, Marry E. and Landsman, Wayne R., “Fundamental Issues Related To Using Fair
Value Accounting For Financial Reporting”, Accounting Horizons, vol. 9 (4), Dec 1995.
P .79.
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 .4إفصاح عا طبيعة التيري املادي يف التقديرات احملاسبية وقيمت .
 .5اإلفصاح علر أية تعامالت م اعطراف ذات العالقة ملا را التعامالت ما أثر عا
حتديد السعر السوقي للسصمو خاصة إذا ما ارتبطذ هرا التعامالت مب صصات ديون
مشكوك يف حتصيلصا أو أقساا قروض مستحقة.
كما ميكا ما خالل ا دول التا إهصار أهم متطلبات االعرتاف ببنود القوائم
املالية بالقيمة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية:
الجدول رق ( :)0متطلبات االعرتاف بالقيمة العادلة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية

رقم املعيار

البيان

متطلبات االعتراف بالقيمة العادلة

18

اإليراد

البقرة  :22جيا قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو القابل
لالستالم

00

اندماد املشروعات

البقرة  :11للتعرف علر املشروع املتملك يف حاالت ضم العمالو فان
املشروع ذا القيمة العادلة اعكرب هو املتملك.
البقرة  :15جيا أن تكون القيمة العادلة متقاربة املشاري عند الضم ح
يتحقق أحد شروا توفر مشاركة متبادلة يف امل اطر واملناف .
البقرة  :30معا ة نقطة املرجعية :تشكل القيمة العادلة لألصول وااللتزامات
احملددة املتملكة  -وذلك يف حدود حصة املتملك – جزءا ما قياس
اعصول وااللتزامات القابلة للتحديد املتعرف اا.
البقرة  :34املعا ة البديلة املسموح اا :جيا قياس اعصول وااللتزامات
القابلة لتحديد املتعارف اا بقيمتصا العادلة بتاريخ التملك.
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32

اإلفصاح يف القوائم
املالية للبنوك
واملؤسسات املالية
املتشااة

البقرة  :04جيا علر املصرف إهصار القيمة العادلة لكل عموعة ما
بيانات احلسابية اخلتامية سواء كانذ موجودات أو مطلوبات كما ين علر
ذلك املعيار احملاسي الدو " 30اعدوات املالية :اإلفصاح والعرض".
واملعيار احملاسي الدو  32اعدوات املالية :االعرتاف والقياس.

30

اعدوات املالية:
االعرتاف والقياس

البقرة  :51يف حالة الت ل ما أصل ما بحكمل و ونتف عا ذلك أصل
ما أو التزام ما جديدو فيرا االعرتاف ارا اعصل أو االلتزام ا ديد
بالقيمة العادلة.
البقرة  :22بعد االعرتاف املبدئيو جيا قياس املوجودات املالية مبا فيصا
املشتقات بالقيمة العادلةو ما عدا القروض والرمم واالستثمارات احملتبع اا
ح تاريخ االستحقاق واعصول املالية ال ال ميكا قياس قيمتصا العادلة
موثوقية.
البقرة ‘ :21ذا توفر مقياس موثق للقيمة العادلة عصلو و يكا ذلك
متوفرا سابقاو فان جيا إعادة قياس هرا اعصل بالقيمة العادلة.
البقرة  :23بعد االعرتاف املبدئيو جيا قياس املطلوبات احملتبع اا
للمتاجرة أو الناجتة عا املشتقات ليري غايات للتحوا بالقيمة العادلة.

42

املمتلكات
االستثمارية

البقرة  :04يتوجا علر املشروع اختيار وذد القيمة العادلة أو وذد
التكلبة بوصبصا سياسة حماسبية للقياس الالحق علر أن تطبق السياسة
امل تارة علر كل املمتلكات االستثمارية.
البقرة  :12جيا علر املشروع الري اختار وذد القيمة العادلة االستمرار
يف ذلك إىل أن يتم استبعاد املمتلكات االستثماريةو ح لو أصبحذ
العمليات السوقية أقل تكراراو أو أسعار السوق أقل توفرا.
البقرة  :54إذا ت حتويل ةتلكات استثمارية مقيمة بالقيمة العادلة إىل
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ةتلكات مشيولة ما قبل املالكو تكون التكلبة املثبتة را املمتلكات هي
قيمتصا العادلة بتاريخ التحول.
البقرة  :55إذا ت حتويل ةتلكات مشيولة ما قبل املالك إىل ةتلكات
استثماريةو تثبذ القيمة العادلة يف تاريخ التحويل.
41

الزراعة

البقرة  :12أحد شروا االعرتاف باعصل البيولوجي أو احملصول الزراعي أن
يكون ما املمكا قياس قيمت العادلة أو تكلبت بشكل موثوق.
البقرة  :10جيا قياس اعصل البيولوجي عند االعرتاف املبدئي يف تاريخ كل
ميزانية عمومية مبقدار قيمت العادلة خمصوما منصا تكاليف املقدرة عند نقطة
البي .
البقرة  :13جيا قياس املنتف الزراعي احملصود ما اعصل البيولوجي مبقدار
قيمت العادلة خمصوما منصا التكاليف املقدرة للبي عا نقطة احلصاد.

المصدر :ما إعداد الباحأ باالعتماد علر نصوص كل معيار ما معايري احملاسبة الدولية.
المحور الثاني :محاسبة المصارف اإلسالمية
أوال :محاسبة المصارف اإلسالمية وأهدافها.
 .4مفهوم محاسبة المصارف اإلسالمية والنرام المحاسبي فيها :تعرف احملاسبة يف
املصارف اإلسالمية علر أ ا "تطبيق ملبصوم وأسا احملاسبة يف اإلسالم يف عال
اعنشطة امل تلبة ال يقوم اا املصرف اإلسالميو ادف تقد معلومات وإرشادات
وتوجيصات تساعد يف إبداء الرأيو "واعاذ القرارات ال تساعد يف حتقيق مقاصد
املصارف اإلسالمية حيأ إن عال تطبيقصا يشمل العمليات املاليةو وكرلك تعمل علر
حتقيق وتدقيق وتسريل العمليات بشكل يسمأ لليري باإلطالع علر السرالت داخل
املصرف".
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أما النيام احملاسي يف املصارف اإلسالمية فيعرف علر أن "شبكة ما اإلجراءات
املرتابطة تعد حسا خطة متكاملة إلجناز النشاا الرئيا للمؤسسة"و وأما النيام
احملاسي ف يعرف علر أن "إطار عام يتكون ما عموعة ما العناصر املرتابطة  -وهي
الدورات املستندية والدفاتر والسرالت ودليل احلسابات والقوائم والتقارير املالية -و
وهي تعمل سويا طبقا عسا حماسبة املصرف اإلسالميو وباست دام عموعة ما
اعساليا والطرقو وذلك إلخراد معلومات حماسبية لتساعد يف حتقيق مقاصد خمتلبة".
والنيام احملاسي للبنوك اإلسالمية يكون مستنبطا ما قواعد البكر احملاسيو وعند قيام
املسلولني بتصميم نيام حماسي جيا مراعاة مالءمت لطبيعة أنشطة املصرفو وكرلك
سصولت يف عرض وتبسري املعلومات للمتعاملنيو وأن ميتاز بالكباءة يف تشييل .
 .4أهداف محاسبة المصارف اإلسالمية :تض املصارف اإلسالمية عموعة ما اعهداف
وتسعر جاهدة إىل حتقيقصاو نوجزها فما يلي:
أ .المحافرة عل األموال وتنميتها :املصرف مسؤول عا سالمة أموال
املسا ني واملودعنيو وما هنا علي االلتزام واختيار طرق التسريل احملاسي
ال متن كل أنواع السرقة واإلسراف.
ب .قياا وتوزي نتيجة النشاط اإلجمالي للبنك :ما خالل املسك احملاسي
للعمليات املصرفية يتم حتديد النتيرة اإلمجالية للنشاا سواء كان ر ا أو
خسارة.
ج .بيان الحقو وااللتزامات :املصارف اإلسالمية هتدف برلك ملعرفة املديونية
والدائنة يف أي حلية ما الزما ليعرف كل طرف ما ل وما علي و
د .تبيان المركز المالي وتزويد المتعاملين بالمعلومات :تساهم حماسبة
املصرف مبعرفة املركز املا خالل فرتات قصريةو وذلك لتقييم أداء إدارة
املصرف يف تشييل أموال متعاملي و وكرلك تزود اععوان االقتصاديني
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باملعلومات والبيانات ما خالل التسريالت احملاسبيةو وكرا مساعدة هيلات
الرقابة اخلارجية  -املصرف املركزيو ا يلات الرقابية اعخرى  -باملعلومات
الالزمة.
وانيا :طبيعة أسس محاسبة المصارف اإلسالمية
وسوف نعرض ىف الصبحات التالية تطبيق أسا البكر احملاسي اإلسالمي يف عال
املصارف اإلسالمية م اإلشارة إىل أوج التماثل واالختالف بينصا وبني ما يناهرها يف البنوك
التقليديةو إذ تطبق املصارف اإلسالمية أسا البكر احملاسي اإلسالمي السابق بيا او وتعترب
هرا اعسا املرشد واملوج لعمل احملاسا يف املصرف اإلسالميو كما تعد ما مقاييا
تقو اعداء واملقياس ملدى االلتزام باملنصف احملاسي اإلسالمي يف تنبير العمليات احملاسبية
وبيان التراوزات وأسبااا وسبل معا تصاو كما أ ا الدستور الري يرج إلي يف حسم
1
االختالفات يف التوجي احملاسي للمعامالت ال تقوم اا املصارف اإلسالمية.
ولقد بُرلذ جصود ما قبل فقصاء البكر احملاسي اإلسالمي يف استنباا اعسا احملاسبية
الكلية وتطبيقاهتا امل تلبة يف املؤسسات االقتصادية واملالية اإلسالميةو كما نيمذ مؤمترات
وندوات وحلقات نقاشية را اليرضو ويف اآلونة اعخرية أنشلذ هيلة لوض معايري احملاسبة
للمؤسسات املالية اإلسالمية وما زالذ تعمل وا صود مستمرةو ولقد صدر عنصا البيان رقم
 )1الري تناول مباهيم وأسا وفروض حماسبة املؤسسات املالية اإلسالمية.
1

حسني حسني شحاتة و طبيعة وأسا ومعايري حماسبة املصارف اإلسالميةو ورقة ثية مقدمة لدورة حول :أساسيات
العمل املصريف اإلسالميو بنك التمويل املصري السعوديو 0221و ص .13
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وفيما يلي نوجز أهم اعسا احملاسبية املالئمة للمصارف اإلسالمية يف ضوء ما
1
أسبرت عن الدراسات والبحواو م الرتكيز علر اعسا اآلتية:
 .4أساا استقالل الذمة المالية :ويقصد ب أن عند احملاسبة علر عمليات املصرف
اإلسالمر يعامل علر أن ش صية معنوية مستقلة يف ضوء طبيعة ملكيت سواء كانذ يف
صورة شركة أو هيلة أو مجعية تعاونيةو وذلك بشكل مستقل عا إدارت القائمة باععمال
التنبيريةو كما يتم البصل بني ذمة أصحاف حسابات االستثمار املستثمريا) ومالك
املصرف اإلسالمي املسا ني) وبني ما يتعاملون م املصرف اإلسالمي العمالء)
وذلك عند حساف حقوق كل منصم وما علي ما التزامات وفقا للعقود الشرعية .ولقد
أخر البق اإلسالمي بحساس الش صية املعنوية املستقلة وطبق يف عاالت عديدة مثل
دور العبادةو والوقفو ودور بيذ املالو والشركاتو والوالية علر أموال القصرو دور
العلمو ومؤسسات الوقف واعرصاد .وهرا اعساس ما ضروريات املعامالت املالية ويتبق
م البطرة واملنطق وهو ما اعمور الترريديةو ولرلك اتبق البكر احملاسي التقليدي م
البكر احملاسي اإلسالمي في و م اعخر ىف االعتبار فضل السبق لإلسالم يف هرا
الشحن .وتحسيسا علر هرا اعساس تربم العقود واالتباقيات بني املصرف اإلسالمي
بصبت ش صية معنوية ميثل فيصا رئيا علا اإلدارة أو ما ينوف عن و ويلتزم املصرف
ارا العقود ما حيأ احلقوق وااللتزاماتو كما يقوم احملاسا باحملاسبة عا معامالت
املصرف وبيان حقوق والتزامات النامجة عا تلك املعامالت بصبت ش صية معنوية
مستقلة عا إدارت و وكرلك يعد حسابات اخلتامية وامليزانية بامس .
 .0أساا الحولية :يعترب احلول مدة زمنية حلدوا النماء يف البكر احملاسي اإلسالميو
وأساسا حلساف معيم أنواع الزكاةو فقد جاء ىف الشرح الصيري " :تُـ َق ِّوم كل عروضك
كل عام كل جنا يباع ب غالبا ىف ذلك الوقذ قيمة عدل علر البي املعروف" .ولقد
 1املرج نبس و ص 00-14و بتصرف.

أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في المصارف/هوام جمعة ،حديدي آدم

85

طبق فقصاء املسلمني أساس احلولية يف عال إعداد احلسابات اخلتامية للشركات
واملنشات البردية ليرض حساف الزكاة والت ارد واالنضمامو كما طبقذ يف الدواويا
احلكومية ملعرفة املركز املاىل والبائو أو العرز ىف موازنة الدولةو واست دم كرلك أساسا
لتقدير الدخل واخلرد للواليات اإلسالمية.
وكانذ البرتة املالية حتدد علر أساس السنة ا ررية يف معيم اعحيانو فعا
إبراهيم با سعيد عا ابا شصاف عا السائا با يزيد قال مسعذ عثمان با عبان
يقول" :هرا شصر زكاتكم فما كان علي ديا فليؤدا ح عرجوا زكاة أموالكمو وما
تكا عندا تطلا من ح يحيت اا تطوعا وما أخر من ح يحيت اا تطوعاو وما
أخر من ح يحيت هرا الشصر ما قابل قال إبراهيم أراا يعين رمضان )"و ويقول أبو
عبيد با سالم قد جاءنا ىف بعو اعثر أن هرا الشصر الرى أرادا عثمان هو احملرمو
ولعل وج هرا أن الشصر هو رأس السنة ا ررية1و ويطلق علر أساس احلولية يف البكر
احملاسي التقليدي مبدأ السنة املاليةو وبرلك ال يوجد اختالف بني البكر احملاسي
اإلسالمي والبكر احملاسي الوضعي يف هرا اعساس .وتطبق املصارف اإلسالمية أساس
احلوليةو ولكا بعضصا يسري علر التقو ا رري واآلخر يسري علر التقو امليالديو
وليا يف هرا خمالبة شرعية واعوىل أن تسري مجيعصا علر أساس احلول ا رري ح
ميكا املقارنة وإعداد احلسابات ا امعة ا مجيعا .وتقوم بعو املصارف اإلسالمية
باعداد مراكز مالية علر فرتات شصرية رب سنوية إلجراء توزيعات مؤقتة وليا يف هرا
خمالبة شرعية علر أن تتم التسوية النصائية ىف اية احلول.
 1حممد ااء الديا خالدو مبدأ سنوية امليزانية بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالميةو علة البنوك اإلسالميةو العدد 18و
شعبان 1421هـو ص .40
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 .3استمرارية النشاط :يقضي هرا اعساس بحن ينير إىل املشروع إىل أن مستمر يف نشاط
وأن التصبية أمر غري عادي يف حيات حيأ إن احلياة مستمرة وأن اا سوف يرا
اعرض وما عليصاو ولرلك يؤما البرد بحن أوالدا ما بعدا أو إخوان سيقومون مبتابعة
النشاا إذا ماتو كما يؤما كرلك بحن املال ملك ا سبحان وتعاىلو وأساس ذلك ما
القرآن الكر قول تبارك وتعاىل" :آمنوا باا ورسول وأنبقوا ةا جعلكم مست لبني في "
احلديد .) 7 :ولضمان استمرار املشروع يف نشاط وجتنيب اعخطار يف املستقبل حأ
رسول اا علر االقتصاد يف النبقات واالحتياا للمستقبل فقال" :رحم اا امرءا
اكتسا طيبا وأنبق قصدا وقدم فضال ليوم فقرا وحاجت " عا عبادة با الصامذ)و
كما قال اإلمام علي":أعمل لدنياك كحنك تعيش أبدا وأعمل آلخرتك كحنك متوت
غدا" .ولقد طبق أساس االستمرارية يف اعنشطة االقتصادية عند حتديد وقياس اعرباح
تن
وتقو العروض عغراض زكاة املال وكرلك يف شركات املضاربة املستمرةووال
كل العروض إذ يقوم احملاسا عند كل فرتة معينة ولتكا اية احلول بتقدير اعرباح
تقديرا هنيا وتوزيعصا بني أطراف املضاربةو وعند التصبية النصائية قد يرد صاحا العمل
ما سبق أن أخرا ما أرباح إذا كانذ النتيرة النصائية خسارةو وميكا تطبيق هرا
اعساس أيضا يف شركات املباوضة والعنان وغري ا ما الشركات ال جتيزها الشريعة
اإلسالمية .ويحخر البكر احملاسي التقليدي ارا اعساسو عن ما اعسا الترريدية
ال تسري وفق الكون وما مث ال جيا أن يكون هناك اختالف عليصاو كما تطبق كل
ما املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية هرا اعساس إالّ يف حاالت التصبية فان تعد
احلسابات وفقا عسا حماسبية قد عتلف عا اعسا ىف حالة االستمرارية.
 .1التسجيم الفورل التاريخي :ويقصد برلك سرعة كتابة املعامالت فور حدوثصا أوال
بحول حسا تاريخ حدوثصا باليوم والسنةو ودليل ذلك ما القرآن الكر هو قول اا عز
وجل " :يا أيصا الريا آمنوا إذا تداينتم بديا إىل أجل مسمر فاكتبوا " البقرة)080 :و
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فلقد أشارت هرا اآلية إىل السرعة ىف كلمة فاكتبواو إذ إن حرف الباء يبيد السرعة
والتتاب و كما أشارت إىل التاريخ يف عبارة إىل أجل مسمر .وعندما أنشئ بيذ مال
املسلمني كان يتم التسريل يف دفاترا وسرالت أوال بحولو وكان يركر أمام كل عملية
وارد أو منصرف اليوم والشصر والسنةو طبقا ملا هو وارد باملستندات املؤيدة لرلك .وهرا
اعساس ملزم للمصارف اإلسالميةو حيأ جيا التسريل البورى لبيان الدائنية واملديونية
يف أي حلية زمنيةو كما جيا أن يستعان باعساليا احلديثة ال متكنصا ما تطبيق هرا
اعساس مثل احلاسبات اآللية ونيم املعلومات املتكاملة .وهرا اعساس ما اعسا ال
ال تصطدم بزمان أو مبكان وتتبق م البطرة واملنطق واملوضوعية .ولقد أخرت ارا
اعساس النيم احملاسبية التقليدية واعتربوا ما املباد احملاسبية املتبق عليصاو وأصبأ
يطبق يف كافة البنوك التقليدية واإلسالمية وغريها.
 .5التسجيم المقترن بالمستندات (الموضوعية) :ويقصد برلك أن يكون تسريل
املعامالت مقرتنا بحدلة اإلثبات املتمثلة يف املستنداتو وذلك لترنا االجتصادات
الش صية وسد باف الشك يف صحة البيانات .ولقد أكد علر ذلك القرآن الكر و
فقال اا تبارك وتعاىل " :واستشصدوا شصيديا ما رجالكم … إىل آخر اآلية " البقرة:
)080و واإلشارة هنا إىل توثيق الكتابة بالشصادة وةل حمل الشصداء املستندات املوق
عليصا ما أطراف املعامالت .وكان التسريل ىف بيذ مال املسلمني ما واق مستندات
ما أ صا ما يلر:


البراءة :وهو مستند خارجر يعطر ملا يقوم بسداد أي شيء إىل بيذ املال
ما مال أو عرض.



الشاهد :وهو مستند داخلي يف ديوان بيذ املال يست دم يف التسريل يف
املعامالت املتبادلة بني اعقسام واإلدارات داخل بيذ املال.
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رسالة الحمول :وهو مستند كان يتداول بني دواويا بيذ املال يف اعقطار
اإلسالمية.

ويطبق هرا اعساس يف املصارف اإلسالمية املبصوم واملضمون نبس الري كان
مطبقا ب يف صدر الدولة اإلسالمية م اختالف اعمساءو ويطلق علر هرا اعساس يف البكر
احملاسي اإلسالمي الوضعي اسم املوضوعية أو املستنديةو وهو ما اعسا الترريدية ال ال
تصطدم بزمان أو مبكانو وهو تطبق كرلك يف البنوك التقليدية.
 .6وبات تطبيي األسس المحاسبية الل الفترات الزمنية :ويقصد برلك ثبات اعسا
الكلية املطبقة ما حيأ املسميات ح تسصل عملية املقارنة والترمي والتبريق حسا
متطلبات مست دمي املعلومات احملاسبيةو وهرا أمر منطقر عن التوجي احملاسىب ما هو
إالّ ترمجة لعقود واتباقيات مربمة طبقا لقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية وكرلك طبقا
ععراف جتارية استقرت بني املتعاملني وأقرهتا الشريعة اإلسالمية .وما بني مياهر
التوحيد احملاسي الري كان مطبقا ىف بيذ املال:


البرتة املالية السنة ا ررية).



توحيد وحدات القياس النقدي.



توحيد املصطلحات احملاسبية ومباهيمصا وأسسصا.



اذد القوائم املالية.

ويعترب أساس التوحيد احملاسي وثبات تطبيق اعسا احملاسبية الكلية ما
الضروريات يف املصارف اإلسالميةو ح متكا ما املقارنات وتقو اعداء بني السنوات
وبني املصارف اإلسالمية علر مستوى اعمة اإلسالمية.
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وهناك جصود تبرل اآلن ما قبل هيلة احملاسبة واملراجعة او توحيد املباهيم
واملصطلحات واعسا والنماذد احملاسبية علر مستوى املصارف اإلسالميةو ولقد ورد
ذلك تبصيال ىف البيان رقم )1و ورقم  )0الصادر عا ا يلة .وتعترب مسحلة الثبات ما
املباد احملاسبية املتعارف عليصا دوليا أما التوحيد فصناك اختالف بني احملاسبني بشحن .
 .7القياا الفعلي أو الحفمي :يتم القياس يف البكر احملاسي اإلسالمي علر أساس
احلاصل البعلي املؤيد بحدلة حتقيقا عساس املوضوعيةو ولكا املوضوعية الكاملة صعبة
التحقيقو فكان ال بد ما االلتراء إىل التقدير احلكمي املبين علر احلنكة واخلربة وغري
ذلك ما اعساليا وهرا أمر أخر ب الرسول والصحابة يف كثري ما املسائلو وهو ما
يطلق علي اسم :التنضيو احلكمي .وتطبيق أساس القياس فعال أو حكما واضأ يف
حماسبة زكاة املالو فبي بعو أنواع اعموال ال يصعا القياس البعلي ويلرح إىل
التقديرو فقد ورد أن رسول اا صلر اا علي وسلم) كان يوصي ما كانوا يقومون
بتقدير الزروع والثمار بالت بيف فيقول" :إن خرصتم ف روا ودعوا الثلأو فان تدعوا
الثلأ فدعوا الرب و والرب قليل" رواا أةد) .وهرا اعساس مرتبع بقاعدة مصمة يف فق
املعامالت وهي أن النماء جيرى يف املال خالل احلول سواء ت بي البضاعة أو يتمو
فالربأ موجود فعالو ويعترب البي ضرورة ليصور حقيقت و ولرلك يتم التقو يف اية
تب علر أساس القيمة ا ارية ويقدر ما حتتوي ما ربأو
احلول بالنسبة للعروض ال
وهرا واضأ جلي يف فق الزكاة ويف فق املضاربة املستمرة .وتلرح املصارف اإلسالمية
أحيانا عند قياسصا للنبقات واإليرادات إىل عنصر التقدير احلكمي والسيما يف
مشروعات املضاربة املستمرةو ويف تقدير اهتالكات اعصول الثابتة ويف تقدير
امل صصات واالحتياطيات واو ذلكو وهرا اعساس معمول ب يف البكر احملاسي
التقليدي والسيما يف هل التض م النقدي حيأ يصعا حساف التيريات يف اعسعارو
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كما تطبق البنوك التراريةو عن ما اعسا الترريدية املرتبطة بسنا الكون :ومنصا
صعوبة التنبؤ مبا ةدا مستقبال.
 .8القياا النقدي :يقضي هرا اعساس بقياس اعحداا االقتصادية وإثباهتا ىف السرالت
والدفاتر علر أساس وحدات نقدية .وقد كان را الوحدات يف صدر الدولة اإلسالمية
معادل وزل ما الرها والبضةو ولقد أشار القرآن إىل ذلك يف كثري ما املواض و فيقول
اا عز وجل "والريا يكنزون الرها والبضة وال ينبقو ا ىف سبيل اا فبشرهم بعراف
أليم" التوبة)34 :و ويقول الرسول صلر اا علي وسلم" :ما ما صاحا ذها وال
فضة ال يؤدى منصا حقصا إالّ كان يوم القيامةو صبحذ ل صبائأ ما نار فحةي عليصا
يف نار جنصم فتكوى اا جبصت وجنب وهصراو كلما بردت أعيدت ل " رواا مسلم) .وال
يوجد خالف بني البقصاء علر اعتبار الرها والبضة مثنا لألشياء ومعيارا للتقو و وال
يوجد حرد ما أن تست دم أي عملة بشرا أن يكون مرجعصا إىل الرها والبضة .ويف
هرا الشحن يقول ابا عابديا" :رأيذ الدراهم والدنانري مثنا لألشياء وال تكون اعشياء
مثنا ا فليسذ النقود مقصودة لراهتا بل وسيلة إىل املقصود"و ولقد طبق هرا يف فق
الزكاة وفق املضاربة والشركات وفق القصاص والدية .وهرا اعساس موجود يف البكر
احملاسي الوضعي ولكا م فرض ثبات وحدة النقدو أما يف البكر احملاسي اإلسالمي
ف يلزم ربع قيمة النقد بالرها والبضة وال يبرتض ثبات وحدة النقد كما سوف نوضأ
فيما بعدو وتطبق املصارف اإلسالمية أساس القياس النقدي عا طريق التقو علر
أساس القيمة ا اريةو كما سوف نوضأ بعد قليلو ح تعرب القوائم املالية عا احلاضر
يف حاضراو وهرا اعساس تطبق كرلك البنوك التقليدية ولكا بافرتاض ثبات وحدة
النقد.
 .9أ ذ التغيرات في قيمة وحدة النقد :يقضي هرا اعساس بضرورة اعخر يف االعتبار
التيريات ال تطرأ علر قيمة وحدة النقد عند التقو عغراض إعداد القوائم املالية يف
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ضوء معيار التقو السابق اإلشارة إلي وهو الرها والبضة .وهرا اعساس خيتلف عا
اعساس املطبق يف البكر احملاسي الوضعي الري يقوم علر أساس ثبات وحدة النقد .قد
وج إلي العديد ما االنتقادات ىف اآلونة اعخريةو إذ تطالا املنيمات واجملام وا يلات
احملاسبية العاملية الرجوع عا هرا البرض أو مبعا ت عا طريق إعداد قوائم مالية إضافية
علر أساس القيمة ا ارية .فاملصارف اإلسالمية جيا أن تـُ َق ِّوْم موجوداهتا يف اية
البرتات الزمنية علر أساس القيمة ا ارية وليا علر أساس ثبات وحدة النقدو أما
الب نوك الترارية فتقوم باعداد قوائمصا املالية علر أساس فرض ثبات وحدة النقدو وبرلك
عتلف عا املصارف اإلسالمية.
 .42التقوي عل أساا القيمة الجارية :لقد نادى رواد البكر احملاسي اإلسالمي منر
أكثر ما أربعة عشر قرنا ما الزمان باست دام قاعدة التقو علر أساس القيمة ا ارية
بيرض بيان نتائف اععمال واملركز املا ملشروع مستمرو وذلك ادف احملافية علر رأس
املال احلقيقر للوحدة االقتصادية ما حيأ قوة استبدال العروض ال اقتنيذ ب وقدرت
علر حتقيق الربأ والنماءو ويعتمد هرا اعساس علر أدلة ما السنة وأقوال البقصاءو فقد
ورد عا رسول اا علي الصالة والسالم ":أن كان يقوم دية اخلطح علر أهل القرى
أربعمائة دينار أو عد ا ما الورق ويقومصا علر أمثا اإلبل إذا غلذ رف قيمتصاو وإذا
هاجذ ورخصذ نق ما قيمتصا"و وأيضا ما ذكرا أبو عبيد با سالم حدثنا كثري با
هشام عا جعبر با برقان عا ميمون با مصران قال" :إذا حلذ علي الزكاة فانير ما
كان عندك ما نقد أو عرض للبي و فقوم قيمة النقدو وما كان عليك ما ديا يف مألا
فاحسب و مث اطرح من ما كان عليك ما الدياو مث زك ما بقر"و وقال أيضا يف الثما
الري جيا التقو ب " :وقوم بنحو ما مثن يوم حلذ في مث إخراد زكات " .وجيا علر
املصارف اإلسالمية تطبيق التقو علر أساس القيمة ا ارية عند إعداد حسابات
النتيرة واملركز املا حلساف الر ية وتوزيعصا باحلق وبيان املركز املا ليمثل احلاضر يف
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حاضرا ح ولو يف كشوف وقوائم ملحقة بالقوائم البعلية .وهرا اعساس خيتلف عا
اع ساس املطبق يف البنوك التقليديةو حيأ يتم التقو علر أساس التكلبة التارخيية وقذ
االقتناءو ويتم حساف التكاليف واالهتالكات علر هرا اعساس بصرف النير عا
التيريات يف مستويات اعسعارو وهرا بدورا يؤثر علر الر ية وعلر رأس املال .وتحسيسا
علر ما سبق خيتلف التقو علر أساس القيمة ا ارية يف املصارف اإلسالمية عا التقو
علر أساس التكلبة التارخيية املطبق يف البنوك التقليدية.
 .44الواقعية في االحتياط للمستقبم :يتم قياس النبقات واإليرادات يف البكر احملاسي
اإلسالمي علر أساس واحد هو القيمة ا اريةو كما تقوم اعصول علر أساس القيمة
ا ارية .وهرا ميثل احتياطا دقيقا ملا قد ةدا ىف املستقبل ما نق يف اإليرادات أو
زيادة يف النبقات أو تيري يف قيمة اعصولو كما أن معيار واحد لكل ما النبقات
واإليرادات .وهرا اعساس خيتلف متاما عا مبدأ احليطة واحلرر املطبق يف البكر احملاسي
التقليدي يقضي بحخر كل خسارة متوقعة يف احلسبان وإ ال كل ربأ متوق وذلك عند
حتديد نتائف اععمال واملركز املا و وهرا يؤدى إىل تقدير اعرباح بحقل ةا علي وترحيلصا
إىل سنوات تاليةو وبرلك ال يعرب الربأ احملسوف ارا الطريقة عا الربأ احلقيقر القابل
للتوزي  .وجيا علر املصارف اإلسالمية أن تحخر بحساس الواقعية واملساواة عند تقدير
االلتزامات املتوقعة يف املستقبل بعدم املياالة واالحتياا الشديد للمستقبل عن عدم
االلتزام برلك سوف ينرم عن نقل أرباح ما فرتة إىل أخرى وحرمان مستثمر اليوم ما
جزء ما ر ويستبيد برلك مستثمر اليدو فالواقعية وعدم اإلفراا والتبريع أمر واجا
عند تكويا امل صصات واالحتياطيات .وعلر النقيو ما ذلك تطبق البنوك التقليدية
مبدأ احليطة واحلرر بل وتيا يف تكويا امل صصاتو وهرا خيتلف عا ما جيا أن
يطبق يف املصارف اإلسالمية ما الواقعية وعدم اإلفراا والتبريع وتطبيق معيار واحد
لقياس النبقات واإليرادات.

أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في المصارف/هوام جمعة ،حديدي آدم

23

 .40المقابلة عند قياا نتائج األعمال :يحخر البكر احملاسي اإلسالمي بحساس املقابلة
بني النبقات واإليرادات عند قياس نتائف اععمالو كما يحخر كرلك بحساس املقابلة بني
صايف الرمة املالية بني فرتتني متتاليتني ومعرفة التيري الري ميثل كرلك نتيرة النشاا.
ولقد طبق هرا اعساس يف قياس وعاء الزكاة يف حتديد نصيا الشركاء يف شركات
املضاربة والعنان واملباوضة وغريها .ويحخر البكر احملاسي التقليدي ارا اعساس كرلكو
ولكا عتلف طرق قياس كل ما النبقات واإليراداتو فعلر سبيل املثال يحخر البكر
احملاسي اإلسالمي الربأ احلكمي الري ييصر بعملية البي عند حساف الزكاة كما
أ ا ال تحخر بالنبقات غري املشروعة .وتطبق املصارف اإلسالمية أساس املقابلة بني
النبقات واإليرادات عند حتديد نتائف اعنشطةو م البصل بني نشاا اخلدمات املصرفية
ونشاا االستثمار والتمويل واععمالو ونشاا اخلدمات االجتماعيةو كما تلتزم بقواعد
حساف النبقات واإليرادات املستنبطة ما مصادر الشريعة اإلسالمية .وتطبق البنوك
التقليدية اعساس نبس و ولكا االختالف بينصما ىف حتليل النبقات واإليرادات وكرلك
يف طرق قياسصاو وعدم البصل بني نتائف اععمال بني نشاا اخلدمات املصرفية
واعنشطة اعخرىو حيأ تطبق نيام البائدة الري خيتلف عا صيا وضوابع االستثمار
اإلسالمي.
 .43الموازنة بين التبيان والسرية :يحخر البكر احملاسي اإلسالمي بضرورة تبيان نتائف
اعنشطة وكرلك املركز املا للوحدة االقتصادية ملالكصا وملا يصمصم اعمرو عن هرا
حق ما حقوق املالك والعاملني واملتعاملني واجملتم اإلسالمي .ويرد يف عقود املشاركات
واملضاربات واملرا ات وغريها ما يكبل هرا احلقو ويطلق علر هرا اعساس يف البكر
احملاسي التقليدي مبدأ العرض واإلفصاح .وتحسيسا علر ذلك جيا علر احملاسا أن
يوضأ البيانات املنشورة بالقدر املناسا كل حسا قدرا وهروف وبالطريقة ال حتمي
املصاح فال ضرر وال ضرارو وما ناحية أخرى يلتزم احملاسا بالصدق واعمانة والعدل
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يف عرض املعلومات احملاسبية ويترنا التدليا واإلخباء واليش والتزوير عن هرا ليا
ما خلق املسلم .وجند هرا اعمر واضحا يف آية الكتابة عندما يحمر اا عز وجل
احملاسا بالكتابة بالعدل وكما علم رف العاملنيو فيقول اا تبارك وتعاىل " :يا أيصا
الريا آمنوا إذا تداينتم بديا إىل أجل مسمر فاكتبوا وليكتا بينكم كاتا بالعدل وال
يحف كاتا أن يكتا كما علم اا فليكتا وليملل الري علي احلق وليتق اا رب وال
يب ا من شيلا" البقرة .)080 :وجيا علر املصارف اإلسالمية أن توازن بني التبيان
ما ناحية وبني مصاح اعطراف املعنية بحمر املصرف ما ناحية أخرى مستثمريا
ومسا ني وعاملني ومتعاملني وجصات حكومية)و يأ ال تيطي مصلحة طرف علر
مصلحة الطرف اآلخرو وال توجد معايري لقياس درجة التبيان املطلوبة فصرا أمر موكول
لروي اخلربة يقدرون حسا خربهتم وهروف احلال .ويالحع ىف القوائم املالية املنشورة
للبنوك التقليدية االختصار الشديد واحلرر امللحومه نيرا حلساسية وض البنوك ىف
اجملتم و وما مث فصي ال تطبق مبدأ أساس التبيان باملبصوم السليم وهو ما يطلق علي
اسم اإلفصاحو وباملقارنة جند أن القوائم املالية املنشورة للمصارف اإلسالمية أكثر تبيانا
ووضوحا عا نيائرها ىف البنوك التقليدية.
يتضأ ما التحليل السابق أن احملاسبة ىف املصرف اإلسالمي تنضبع بحسا البكر
احملاسي اإلسالمي املستنبع ما مصادر الشريعة اإلسالميةو وأن هناك بعو أوج التماثل
بني هرا اعسا وما يناهرها يف البنوك التقليديةو كما أن هناك اختالفات جوهرية واضحة
يف بعو اعسا وخصوصا ال ا عالقة مباشرة بالبكر والقيم واملثل واعخالق
والسلوكيات .وما ناحية أخرى هناك أسا حماسبية خاصة ببعو أنشطة املصرف اإلسالمي
وليا ا صبة العمومية .ويف هرا املقام جيا اإلشارة إىل أن هناك بعو احملاسبني يطلقون
علر أسا احملاسبة السابقة أمساء أخرى مثل :فروضو مباهيمو مباد ولكا ا وهر واحد.
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ولقد قامذ هيلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية باصدار عموعة ما البروض
واملباهيم للمؤسسات املاليةو سوف نتناو ا ىف البند التاىل بشيء ما التبصيل.
والثــا :الفــروض والمفــاهي المحاســبية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة
للمخسسات المالية اإلسالمية
أصــدرت هيلــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية عموعــة مــا البــروض
واملباهيم احملاسبية للمؤسسات املالية اإلسالمية نل صصا يف اآليت:
 مبصوم الوحدة احملاسبية.


مبصوم استمرار املنشحة.



مبصوم الدورية.



مبصوم ثبات القوة الشرائية لوحدة القياس احملاسي.



مبصوم إثبات وحتقق اإليراد.



مبصوم إثبات وحتقق املصروفات.



مبصوم إثبات املكاسا واخلسائر.



مبصوم مقابلة اإليرادات واملكاسا باملصروفات واخلسائر.



مبصوم قياس القيمة النقدية املتوقعة حتقيقصا.



مبصوم التنضيو احلكمي.
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ولقد سبق أن تناولنا هرا املباهيم بشيء ما التبصيل ىف الصبحات السابقة ع ا
ال عتلف عا اعسا.
المحور الثالث :أور تطبيي محاسبة القيمة العادلة أساساً للقياا واإلفصا في
المصارف اإلسالمية

أوال :متطلبات القياس واإلفصاح وفق منصف القيمة العادلة وإمكانية تطبيقصا يف املصارف
اإلسالمية.
قبل التطرق إىل متطلبات القياس واإلفصاح وفق وذد القيمة العادلة وإمكانية تطبيقصا
يف املصارف اإلسالمية ال بحس أن ر علر اخلصائ املميزة حملاسبة املصارف اإلسالمية.
 .1الخصائص المميزة لمحاسبة المصارف اإلسالمية :تتسم هرا املعايري مبرموعة ما
اخلصائ ما أ صا ما يلي:1


المشروعية :حيأ أ ا تتبق م أحكام ومباد الشريعة اإلسالميةو وال تتعارض
معصاو



القي  :حيأ تقوم علر عموعة ما القيم اإلميانية واعخالقية والسلوكية الطيبة
املستنبطة ما مصادر الشريعة اإلسالميةو منصا ربانية املصدر.



الموضوعية :حيأ تعتمد علر أدلة إثبات قويةو وال يُلرح إىل التقدير احلكمي إالّ
إذا تعرر تطبيق القياس البعلي.



الفطرة :حيأ تتبق م فطرة ما تبتقذ عن عقول البشرية امللتزمة بشرع اا
سبحان وتعاىل.

 1حسني حسني شحاتةو مرج سبق ذكراو ص 12-8و بتصرف.
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المعاصرة :حيأ تسمأ باست دام أساليا التقنية املعاصرة يف تنبير أداء العمليات
احملاسبية فاحلكمة ضالة املؤما أينما وجدها فصو أحق الناس اا.



المرونة :حيأ تسمأ باالجتصاد يف عاالت االجتصاد الش صيو وهرا يعطيصا
املالءمة لكل زمان ومكان.



العالمية :ما منيور عاملية اإلسالمو وبالتاىل عاملية اعسا واملباهيم املستنبطة ما
مصادرة.

 .0الحاجة للقيمة السوقية العادلة كريقةً للتقيي  :إن القول إن التض م والتيري السري يف
اعسعار هو الري دف إىل هصور طريقة التقييم بالقيمة العادلةو هو أمر ال ميكا ا زم

ب و علر الرغم ما أن قد يكون أحد اعسبافو ولكن ليا أو ا وليا سببا رئيسا دعا
للبحأ عا طريقة قياس حماسي تتراوز اعخطاء ال وقعذ اا الطرق السابقة

تقم

ل هرا املشكلةو إال أن الرغبة يف وجود منصف معياري 4حماسي يف التقييم ةقق
اخلصائ

النوعية للمعلومات احملاسبية املقدمة ملست دمي هرا املعلومات هو اعمر

اعكثر ترجيحا ليكون سببا يف هصور وذد القيمة العادلة وخاصة هصور العديد ما
االتباقيات املوجصة للمحاسبة ال تدعي استحالة وجود منصف معياري للمحاسبةو إال
أن املعيارية يف املعلومات احملاسبية تيصر ما خالل اعتماد هرا املعلومات علر توفر
اخلصائ

النوعية اا  -وسنتطرق ا الحقا  -وهي اخلصائ

ال يرغا فيصا

 1مدخل احملاسبة املعيارية :هو املنصف الري ةاول أن يطور نيرية ملا ينبيي أن تكون علي احملاسبةو حيأ يتطلا ما ميثل
اعفضل أو اعكثر عملياو والتسليم بحن هرا ميثل الطريقة ال ينبيي أن جيري مبوجبصا شيء ما يف التطبيقو وم ما
تضمنذ نيرية تعبري ما النوع " ينبيي " أو " ما الالزم " فالنيرية معيارية.

28

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،02العدد0

ويبضلصا مست دمو املعلومات العاذ القرارات املستقبليةو وهرا اعمر ال ميكا حتقيق
إال ما خالل حمتوى للمعلومات يبني الوض احلا للمؤسسةو ويكون بعيدا عا معرفة
وآراء 1القائم بالقياس احملاسي  -غالبا احملاسا  -وهرا هي املعلومات احملاسبية ال
يرغا ا مي باحلصول عليصا وإن أهم ما يبني الوض احلا للمؤسسة هو قدرهتا علر
استمراريتصا يف سداد التزاماهتا ومقدار الر ية ال حتققذ ما خالل أدائصا املاضيو وهرا
ال يتحقق ما

يتم التعرف علر املركز املا احلقيقي للمؤسسةو وهرا اعمر مناد إىل

معرفة كمية النقد احلا املوازي الري ميكا أن يتوفر للمؤسسةو وهرا هو مبدأ عمل
القيمة العادلة كما تبني ما خالل شرح مبصوم القيمة العادلة يف احملور اعولو فالياية هو
إنتاد معلومات حماسبية ال تقبل الشك .وميكا أن يتم االعتماد عليصا يف اعاذ القرارات
املستقبليةو وتشب رغبات املستثمريا الريا ميثلون اعش اص اعكثر أ ية يف أي
مؤسسة  -ع م ببساطة ميلكون املؤسسة  -ما خالل توفري الثقة والبدائل ال
يبضلو او وهرا ما يسعر إلي وذد القيمة العادلة .كما أن احلاجة إىل وجود مقياس
صحيأ للقدرة الشرائية للدخل املتبقي بني فرتتني زمنيتني ما اعمور املصمة عصحاف
امللكيةو الريا يرغبون ما خالل معرفة قيمت إذا كانذ اعموال املضحر اا ال ت
استثمارها يف املؤسسة قد أتذ أكلصا وهو ما ييصر ما خالل الزيادة يف الثروة ال ت
تقدميصا للمؤسسةو وهرا هو اعمر الري سعذ حماسبة القيمة العادلة إىل حتقيق و و
يكا ليحقق تطبيق حماسبة املستوى العام لألسعار ال حاولذ مواجصت إبان هصورها.0
1

Chambers Raymond J, Correspondence: Whatever Happened to CCE ?,
"The Accounting Review", April 1976, Vol 51, Issue 2, p 387.
2
Ibid., p 390.
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ويتبني ما االسم الري ت إطالق علر هرا اعسلوف يف القياس احملاسي أ ا
هصرت لتقيا " قيمة "و إلن معرفة قيمة املؤسسة ما اع ية القصوى مي اعطراف
ذات العالقة م الوحدة احملاسبيةو يقول

Wright

 )1228إن هناك العديد ما

اعسباف ال تدعو إىل معرفة القيمة احلقيقية ملؤسسة ما ال تيصر إال ما خالل القيمة
العادلة .وما هرا اعسباف:


بي أو شراء االستثمارات  -اختيار ما بني البدائل  -وقرارات
االندماد ال تتم بني املؤسساتو أو قرارات احليازة  -شراء-
ملؤسسة ما.



الت طيع لألعمال املؤسسة.



إهصار القيمة احلالية لكل ما ةلة اعسصمو واملستثمرياو واملقرضني.

إال أن ميكا القول إن هرا هي اعسباف ال توضأ بعو مسوغات است دام القيمة
العادلةو وال ت عرب عا واقعية اعسباف ال بدأت اا حماسبة القيمة العادلةو وهي أ ا هصرت
لتعكا الواق احلا للوحدة احملاسبية.

 .3األسس التي يقوم عليها منهج القيمة العادلة في القياا واالعتراف واإلفصا

.

هتدف عمليات القياس واالعرتاف واإلفصاح ليا فقع إىل ةاية املستثمريا يف سوق

اعوراق املالية وإىل عدالة السوق وشبافيت و وإ ا متتد أيضا إىل السوق اعولية عند تحسيا
املؤسسات املسا ة أو زيادة رأمسال .و ويتطلا تطبيق منصف القيمة العادلة يف القياس
واالعرتاف واإلفصاح االلتزام باعسا التالية:1
 1ا لياليت حممد .مصام مبتش احلسابات يف ضوء قانون هيلة اعوراق واعسواق املالية السورية وأنيمتصا .سورية :أعدت
ضما البعاليات العلمية معية احملاسبني القانونيني السورينيو 0228و ص .4
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أن يتم القياس واالعرتاف واإلفصاح الكامل والدقيق ويف التوقيتات املناسبة عا
املعلومات املالية ونتائف اععمال واملعلومات اعخرى الالزمة للمستثمر العاذ قرارا
االستثماري.



أن ةير ةلة اعوراق املالية يف شركة ما مبعاملة عادلة ومتساويةو وخاصة فيما يتعلق
باحلق يف احلصول علر البيانات واملعلوماتو ح ال تستيل املعلومات الداخلية
لصاح فلة علر حساف أخرى.



جيا أن تعد املعلومات املالية طبقا ملعايري احملاسبة الدولية الصادرة عا نة املعايري
الدوليةو



جيا أن تدقق املعلومات املالية طبقا ملعايري التدقيق الدو الصادر عا االحتاد الدو
للمحاسبني.



إعداد املعلومات يأ تعرب بصدق عا اليواهر ال يبرتض أن تعرب عنصا صدق متثيل
اليواهر واعحداا.



أن تكون املعلومات قابلة لإلثبات وباإلمكان التحقق ما سالمتصا.

 .1المجاالت الرئيسة لتطبيي منهج القيمة العادلة في المعايير الدولية للتقارير المالية
) (IFRSوإمفانية تطبيقها في المصارف اإلسالمية :ييطي منصف تطبيق القيمة العادلة
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يف املعايري الدولية للتقارير املالية

)(IFRS
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اجملاالت الرئيسة التاليةو وميكا تطبيقصا يف

املصارف اإلسالمية م مراعاة املعايري الشرعية:

1

 .1األدوات المالية :تقيد اعدوات املالية عند نشوئصا بالكلبةو عغراض قياس اعدوات املالية
بعد نشوئصا مبع أن املعيار احملاسي يصنف الموجودات المالية علر النحو التا :
أ .قروض وديون ال ةتبع اا لالجتار وتقاس بالكلبة.
ف .استثمارات حمتبع اا ح تاريخ االستحقاق وتكون عادة سندات مالية ا
استحقاقات ودفعات ثابتة ومتلك املؤسسة القدرة علر االحتبامه اا ح
االستحقاق وتيصر بالكلبة أو بالكلبة املطبحةو وهنا ميكا اإلشارة إىل عدم
التعامل بالسندات يف املصارف اإلسالمية.
د .موجودات مالية مقاةا بالقيمة العادلة ما خالل بيان الدخل وتشمل املوجودات
احملتبع اا لالجتار أي بيرض أخر أرباح خالل فرتة قصرية وأي موجودات مالية
أخرى حمددة بالقيمة العادلة.
د .موجودات مالية متوفرة لليوع وهي تلك ال ال تق ضما التصنيبات ما )0
و  )3أعالا

وتقاس بالقيمة العادلة.

أما المطلوبات المالية فيتم قياسصا مبوجا قيمتصا اعصلية املسرلة ناقصا أي مدفوعات

ما أصل املبلا املطلوف وأي إضافات عليصا .وتيصر املطلوبات املالية التالية بالقيمة العادلة
ويؤخر التييري يف قيمتصا العادلة

1

إىل بيان الدخل وهرا املطلوبات هي:

نور أةد .احملاسبة املالية القياس والتقييم واإلفصاح احملاسي وفقا ملعايري احملاسبة الدولية والعربية واملصرية .مصرو
اإلسكندرية :الدار ا امعيةو 0223و ص .104

120

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،02العدد0

أ .التزامات مشتقات مالية وال ميكا التعامل م املشتقات املالية يف املصارف
اإلسالمية.
ف .ومطلوبات مالية عغراض االجتار.
ويتم تقدير القيمة العادلة مبوجا أسعار اإلغالق يف سوق نشطة وهو التقدير املناسا واملالئم
او ويف حالة عدم توفر أسعار سوقية يتم است دام أسلوف تقدير يعتمد بشكل رئيي علر
أسعار السوق أو علر قيمة التدفقات النقدية املستقبلية أو اذد تسعري .وما جانا آخر ةدد
املعيار احملاسي الدو رقم  )32اعسا احملاسبية املتبعة يف احملاسبة عا املوجودات املالية ال
يتم حيازهتا عغراض التحوا علر النحو التا :

1

أ .تحوط القيمة العادلة :يؤخر التييري يف املوجودات وااللتزامات املتعلقة ب إىل بيان
الدخل.

ف .تحوط التدفقات النقدية :يؤخر التييري إىل حقوق امللكية حلني حتقق .

د .تحوط صافي االستثمار الخارجي :يؤخر التيري إىل حقوق املسا ني حلني الت ل

ما االستثمارو وعندها يؤخر التييري إىل بيان الدخلو عن التحوطبي ا عسعار
البوائد يعد حتوطا للقيمة

العادلة.

 .0االستثمارات العقارية :يتم إهصارها بالقيمة العادلة ويؤخر التييري يف القيمة العادلة إىل

بيان الدخل علما بحن يسمأ باهصارها بالكلبة بعد االستصالك م اإلفصاح عا قيمتصا

العادلة بتاريخ البيانات املالية) .حيأ ت إصدار معيار احملاسبة الدو

40

العقارات

االستثمارية ما قبل نة معايري احملاسبة الدولية يف أابريل2000و وضرورة اعتماد مبدأ
الكلبة عند تطبيق معيار احملاسبة الدو  42املتعلق باالستثمارات العقارية م مراعاة
 2مجعية اجملم العرو للمحاسبيني القانونيني اعردنينيو املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةو 0222و ص .1283
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اإلفصاح عا القيمة العادلة ضما اإليضاحات حول القوائم املالية يأ ميكا للمصارف
اإلسالمية استعمال و إذ إن هرا املعيار:

1

أ .ةدد قواعد املعا ة احملاسبية لالستثمارات العقارية واإلفصاحات املتعلقة اا.
ف .يتم تطبيق هرا املعيار علر االعرتاف باالستثمارات العقارية وقياسصا واإلفصاح
عنصا.
د .يطبق هرا املعيار علر االستثمارات العقارية احملتبع اا مبوجا عقد إجيار متويلي
بالنسبة للمستحجر وعلر قياس االستثمارات العقارية املؤجرة مبوجا عقد إجيار
تشييلي بالنسبة

للمؤجر.

وانيا :تأوير تطبيي محاسبة القيمة العادلة عل الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

في المصارف

اإلسالمية.

نصــذ البقــرة  )78مــا املعيــار احملاســي الــدو رقــم  )30الصــادر عــا نــة معــايري
احملاســبة الدوليــة علــر أن " :معلومــات القيمــة العادلــة واســعة االســت دام يف اعغـراض التراريــة
لتحديــد الوض ـ املــا العــام للمشــروع ويف اعــاذ ق ـرارات حــول أدوات ماليــة منبــردةو كمــا أ ــا
مبيــدة للعديــد مــا الق ـرارات املت ــرة مــا قبــل مســت دمي البيانــات املاليــة حيــأ أ ــاو يف كثــري
ما اعحيانو تعكا تقدير اعسواق املالية للقيمة احلالية للتدفقات النقديـة املتوقعـة لـألدوات.
ومتكــا معلومــات القيم ــة العادلــة مــا إج ـراء مقارن ــات بــني أدوات مالي ــة ــا غالب ــا اخلص ــائ
االقتصادية نبسصا بيو النير عـا ا ـدف منصـا ومـ ت إصـدارها أو شـراءها ومـا قـام بـرلكز
وتــوفر القيمــة العادلــة أساســا حمايــدا لتقيــيم كبــاءة اإلدارة يف إدارة اعم ـوال عــا طريــق توضــيأ
 2املرج نبس و ص .002
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ت ــحثريات قراراهتـ ــا بالش ـ ـراء أو البي ـ ـ أو االحتبـ ــامه بحص ــول ماليـ ــة وتكب ــد االلتزامـ ــات املاليـ ــة أو
االحتبــامه اــا أو ســدادها .وعنــدما ال ييصــر املشــروع اعصــل املــا أو االلت ـزام املــا بالقيمــة
العادلة يف امليزانية العمومية فان يقوم بتوفري معلومات القيمـة العادلـة مـا خـالل إفصـاح إضـايف
".1
كمــا أن العديــد مــا الدراســات 0أكــدت علــر أن بيانــات القيمــة العادلــة تقــدم قــوة
تبس ـريية أكــرب مــا بيانــات التكلبــة التارخييــةن وذلــك يف هــل بعــو اعوضــاع اخلاصــة نوجزهــا
فيما يلي:
يــر ّكر ا ـواويو 0223م) بحوج ـ القصــور املــحخوذة علــر الق ـوائم املاليــة املعــدة وفقــا

للتكلبــة التارخييــة مــا حيــأ عدالــة التمثيــل للمركــز املــا احلقيقــي الــري تعكس ـ الق ـوائم
املالي ــةو مشـ ـريا يف الوق ــذ نبسـ ـ إىل ع ــدم إمكاني ــة اع ــاذ أي قـ ـرار اس ــتثماري دون ت ــوفر
معلومات حماسبية مناسبة العاذ قرار االستثمار الرشيد.
وتوص ــل امليي ــو و 0223م) إىل أن زي ــادة مالءم ــة معلوم ــات الق ـوائم املالي ــة ملت ــر
الق ـرار مــا خــالل زيــادة اســت دام القــيم ا اريــة العادلــة) قــد يكــون مصــحوبا بــنق

يف

مصداقيتصاو اعمر الري يستوجا تعزيز معلومات القوائم املالية املعدة وفقا ملبدأ التكلبـة
التارخيية مبعلومات تكميلية تعد وفقا للقيم ا ارية العادلة) ةـا يزيـد مـا خاصـية املالءمـة
 )Relevanceللمعلومـ ـ ـ ـ ــة ويف الوق ـ ـ ـ ـ ــذ نبس ـ ـ ـ ـ ـ ة ـ ـ ـ ـ ــافع عل ـ ـ ـ ـ ــر خاص ـ ـ ـ ـ ــية املص ـ ـ ـ ـ ــداقية
.)Reliability
 2وليد زكريا صيام .أثر تطبيق القيمة العادلة علر مالءمة املعلومات احملاسبية .أ مقدم إىل املؤمتر العلمي املصين الدو
الساب  " :القيمة العادلة واإلبالغ املا " مجعية احملاسبني القانونيني اعردنيني بالتعاون م االحتاد العام للمحاسبني
واملراجعني العرفو اململكة اعردنية ا اليةو أيام  14- 13سبتمرب 0222مو ص .5
 0املرج نبس و ص 7-2و بتصرف.
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وب ـ ـ ّـني خلي ـ ــلو 0223م) أ ي ـ ــة املعلوم ـ ــات احملاس ـ ــبية مص ـ ــدرا رئيسـ ـ ـا للمعلوم ـ ــات
ملت ري القرارات االقتصادية امل تلبةو موضحا أن تعدد مسـت دمي املعلومـات احملاسـبية
واخ ــتالف طبيع ــة اس ــت داماهتم ــا ق ــد أدى إىل ض ــرورة تن ــوع اخلص ــائ

ال ـ جي ــا أن

تتص ــف ا ــا املعلوم ــات احملاس ــبية للوفـ ــاء مبتطلب ــات اعط ـ ـراف امل تلب ــةو مث ــل :املالءمـ ــة
)Relevanceو والتوقي ـ ــذ املالئ ـ ــمو وإمكاني ـ ــة التحق ـ ــق )Verifiabilityو واملوض ـ ــوعية
)Objectivityو وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم التحي ـ ـ ـ ـ ـ ــز )Unbiasedو واملوثوقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة وإمكاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة االعتم ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
)Reliabilityو واالكتم ــال )Completenessو والوض ــوح  .)Clarityكم ــا أوض ــأ أن
لتعــدد اخلصــائ

أثــر كبــري يف تطــور الكثــري مــا املبــاهيم واملبــاد احملاســبية .ف صــائ

املعلومــات احملاسـبية عمومــا هــي نتــاد تباعــل املبــاد والقواعــد احملاســبية املطبقــة يف الواقـ
العمل ــيو حي ــأ تعك ــا مض ــمون ه ــرا املب ــاد والقواع ــدو وتعك ــا أيض ــا العدي ــد م ــا
العوامل الداخلية واخلارجية ال تؤثر علر اختيار اإلدارة للسياسات واملباد احملاسبيةو
وتوصــل الصــيأو 0225م) إىل حمدوديــة درجــة مالءمــة املعلومــات احملاســبية ال ـواردة
يف البيانــات املاليــة يف هــل التضـ م إذا كانــذ معــدة وفقــا للتكلبــة التارخييــةو مؤكــدا علــر
عــدم صــالحية مبــدأ التكلبــة التارخييــة يف إعــداد البيانــات املاليــة يف هــل التضـ م وضــرورة
التوج ـ اــو اســت دام طــرق تتضــما تعــديال يعكــا آثــار التض ـ م وتحخــر يف احلســبان
التيري يف املستوى العام لألسعار.

 .4مقارنة بين التفلفة التاريخية والقيمة العادلة:
ا

AOFM

إحدى الشركات اعسرتالية

تست دم التكلبة التارخيية لتقييم أصو ا وخصومصا املاليةو مبا فيصا

املشتقات،

ويستعمل العائد الثابذ لقياس اعداة املالية خالل مدة حياهتاو بيو النير عا حركات
العائد يف السوق .هرا الشركة أصدرت يف  1يوليو  0224سند قيمتصا 522مليون
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دوالرو مبعدل فائدة ثابذ  725باملائةو تُستحق يف  15سبتمرب 0222و وسعر السند
يف السوق  550مليون دوالر مبعدل فائدة  5225باملائةو يتضما  11مليون دوالر
فائدة مستحقة فيما خي

القسيمة املقبلة علر السند  18275مليون دوالر يف 15

سبتمرب  .) 0224الرسم البيال التا يبني لنا امليزانية باست دام املعلومات علر أساس
التكلبة التارخيية .الشفم رق ( :)4البيان الري ميثل امليزانية باست دام املعلومات علر

أساس التكلبة التارخيية.

المصدر :هوام مجعةو مدى مالءمة القيمة العادلة للتقرير املا و ورقة ثية مقدمة يف امللتقر
الوطين حول" :المخسسة عل

ضوء التحوالت المحاسبية الدولية"و كلية العلوم

االقتصادية وعلوم التسيريو قسم العلوم التراريةو جامعة عنابةو نوفمرب 0227و ص .10
ويتضأ ما الشكل رقم  )1أن التكلبة التارخيية للسند تبدأ يف النقصان علر الرغم
ما ثبات العائد ما قيمة اإلصدار ما 550مليون إىل  522مليون عند استحقاقصاو وهرا
راج إىل عامل مرور الزما.
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أما الرسم التا فصو يتعلق بتكلبة خدمة الديا باست دام التكلبة التارخييةو حيأ
نتف عا است دام التكلبة التارخيية فائدة متوقعة ومرنة للسند  32مليون دوالر كل سنة
مالية).
الشفم رق ( :)0البيان الري ميثل تكلبة خدمة الديا باست دام التكلبة التارخيية.

المصدر :هوام مجعةو مرج سبق ذكراو ص .13
إن التقييم علر أساس القيمة العادلة كما سنرى ما خالل الرسم البيال التا
يعطي نتائف غري متوقعة ومتيريةو فمعدل البائدة للسند يتيري ما سنة عخرىو وإذا افرتضنا
أن املعدل يف اية يونيو ما كل سنة هو  %725يف 0225و و %2يف 0222و و %8يف
0228و و % 2يف  0222علر التوا و وأن التيري يف املعدل ما سنة عخرى هو ما 52
إىل  022نقطةو أجال اعداة املالية هو حمدد حلساسية سعرها للتيريات يف معدل البائدةو
وكلما كان اعجل طويال كانذ احلساسية اكرب يف مثالنا أجل السند هو حوا  5سنوات
ما تاريخ إصدارا) .
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الشفم رق ( :)3التقييم علر أساس القيمة العادلة.

المصدر :هوام مجعةو مرج سبق ذكراو ص .13
نالحع ما البيان السبق اخنباض يف القيمة العادلة مببلا  41مليون دوالرو وهرا راج إىل
عنصريا:


التدل  - Amortization -بـ  7مليون دوالر بسبا العامل الزمين.



إعادة تقييم العائد – اخنباض بـ  34مليون دوالر بسبا زيادة العائد يف
السوق.

وإن است دام مبدأ التكلبة التارخيية أساسا للقياس يعرتف فقع بالتدل عند حتديد قيمة
السندو يف حني أن التقييم علر أساس القيمة العادلة يعرتف بالعنصريا.
أما الرسم التا فصو يتعلق بتكلبة خدمة الدياو حيأ نالحع أن البائدة تتيري
كرلك وغري متوقعة عند است دام القيمة العادلة أساسا للقياسو فمثال كان العائد علر
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السند  4مليون دوالر يف مايو 0224و يف حني أن تكلبة خدمة الديا هي  52م دوالر يف
يوليو .0222
إن إعادة تقييم العائد ميثل التكلبة  /العائد علر امتالك فائدة يف حميع متيري
البائدةو وإن العائد احملقق يف مايو 0224و علر السند يعود إىل الزيادة يف معدالت البائدة
عالقة عكسية بني العائد والسعر) .أما يف يوليو0222و فان مصروف البائدة الناتف ما
االستمرار يف االمتالك يرج إىل اخنباض يف معدالت البائدة.
الشفم رق ( :)1البيان الري ميثل تكلبة خدمة الديا باست دام التكلبة التارخيية.

المصدر :هوام مجعةو مرج سبق ذكراو ص .13
أما الرسم البيال التا فصو ميثل مقارنة بني احملاسبة علر أساس التكلبة التارخيية
واحملاسبة علر أساس القيمة العادلة بالنسبة لعاء البائدة.
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الشفم رق ( :)5مقارنة بني احملاسبة علر أساس التكلبة التارخيية واحملاسبة علر أساس
القيمة العادلة بالنسبة لعاء البائدة.

المصدر :هوام مجعةو مرج سبق ذكراو ص .13
إن تكلبة خدمة الديا سوف تكون متساوية حتذ الطريقتني احملاسبيتنيو لكا
اال ختالف احملاسي يف العائد قد ينشح عادة ما دورة حماسبية إىل أخرىو ويف إسرتاتيرية
إصدار أو امتالك إىل غاية استحقاق اعداة سيكون اعثر مساويا للصبرو لكا أثر إعادة
التقييم سوف يكون واضحا إذا قررت الشركة التنازل عا اعداة قبل االستحقاقو فقد تلرح
إىل اسرتداد اعداة ليرض حتقيق الربأ وإعادة هيكلة الديا..إخل.
وفقا لرلكو فاملقياس املالئم لتكلبة خدمة الديا لتقييم اعداء هو منبصل عا
أهداف الرمة املالية للشركةو فصي تعترب أن التكلبة التارخيية هي أكثر مالءمة عغراض
اإلصدار ووهائف اإلدارةو أما القيمة العادلة فصي أكثر مالءمة للمنيمات ال تركز علر
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املتاجرة قصرية املدى وناتف الربأو فصي تربع النتيرة مبعدالت السوق ا ارية ومتحي أثر
اعحداا للسنوات املاضية ما دخل السنة ا ارية .كرلك فاملعلومات علر أساس القيمة
العادلة هي ذات منبعة ملست دمي القوائم املاليةو فصي تسصل تقييم التعرض إىل اخلطر املا
مثل حساسية معدل البائدة وخطر القرض.

أما بالنسبة للمصارف اإلسالمية فيمفن االستفادة من صائص نموذج القيمة

العادلة ولفن ال بد من مراعاة المبادا الشرعية لتطبيي هذا النموذج وتطبيي ما يمفن

أن يتوافي م المعايير الشرعية.

أ .عالقة محاسبة القيمة العادلة وجودة التقارير المالية :أعلا مؤخرا علا معايري

احملاسبة الدو " "IASBوعلا املعايري احملاسبة املالية " "FASBعا تشكيل

عموعة استشارية عليا للذ عددا ما اععضاء ما فلات املستثمرياو واملراجعنيو
ومست دمي القوائم املاليةو وقد أنيع ارا اللرنة مصام حتديد القضايا املتعلقة
باعداد القوائم التقارير املالية يف هل اعزمة املالية وت تشكيل اجملموعة ارا الشكل
كي تضما أن قضايا إعداد التقارير املالية يف هل اعزمة املالية العاملية تناقش بشكل
منسق علر مستوى رفي جداو وأن كال ما علا معايري احملاسبة الدولية وعلا
معايري احملاسبة املالية سيلتزم بتوصياهتا التزاما كامالو وهدفذ هرا اجملموعة إىل
حتقيق هدفني ا:
2

1

شنوف شعياو دور حماسبة القيمة العادلة يف اعزمة املالية العامليةو أ مقدم للملتقر العلمي الدو حول" :اعزمة
املالية واالقتصادية وال دولية واحلوكمة العاملية"و كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيريو جامعة فرحات عباس سطيفو
ا زائرو  01-02أكتوبر 0222و ص 8و بتصرف.
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أ .تطوير معايري عاملية إلعداد قوائم وتقارير مالية تتمت بدرجة عالية ما الشبافية.
ف .إعداد اآلليات ودالئل اإلرشاد املناسبة للتطبيق.
هرا وقد أكدت إحدى الدراسات

2009

 )DIFABIO,أن جيا االستمرار

باست دام معايري القيمة العادلة وبشكل مكثف وبيو النير عا أي أزماتو وخصوصا أن
ا دورا ال يستصان ب يف إضباء الشبافية علر معلومات القوائم املاليةو وت االستشصاد ارا
احلقيقة علر نتائف االستبتاء الري أجري ما قبل احتاد املستثمريا العاملني لـ  527مستثمراو
أشار إىل:

1

أ .أن  %72ما املستثمريا ال يؤيدون وقف التعامل مبعايري القيمة العادلة.
ف .أن  %85ما املستثمريا يعتقدون أن يف حالة إيقاف است دام معايري القيمة
العادلة فسوف يكون لرلك أثر مباشر علر تدل الثقة يف جودة املعلومات احملاسبية
الواردة بالتقارير املالية.
كما أكدت دراسة شنوف شعياو  )0222علر أ ية االعتماد علر عدد حمدود
ما املؤشرات احملاسبية ال تتميز باملالئمة م الرتكيز علر القدرة التنبؤية للمعلومات الناجتة
عا تلك املؤشراتو والقدرة علر االحتبامه باحلد اعقصر ما املعلومات ال تتوافر يف
العديد ما النسا احملاسبية اعخرى يأ ميكا االستعانة بنسا حمددة عند تقييم قطاع
صناعي معني بدال ما است دام عدة نسا لتحقيق اليرض نبس  .وأكدت الدراسة علر أن
جيا السعي يف هل اعزمة املالية العاملية إىل بناء وذد كمي تنبؤي يتوافق م متطلبات
 1سيد عبد البتاح صاح حسنيو حتليل العالقة بني حماسبة القيمة العادلة وةارسات احملاسبة االبتكارية وأثرها علر جودة
التقارير املاليةو "علة البكر احملاسي"و جامعة عني لاو مصرو العدد الثالو ديسمرب 0222و ص .513
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سوق اعوراق املالية ويتالقر م أوج القصور ال شابذ بناء النماذد الكمية املماثلة
والواردة بالبكر احملاسي املعاصرو وخاصة يف عال التحليل املا املتقدم.
وركزت الدراسة علر مقومات هرا النموذد يأ يعتمد علر حتليل القوائم املالية
ما خالل عدد ما النسا املالية ال يعتمد عليصا هرا النموذد حيأ تتضما بعو
النسا احملاسبية ال تشري إىل مدى تعرض الشركات املسا ة لألزمات املاليةو وخاصة تلك
الشركات املقيدة بسوق اعوراق املالية .وما أهم هرا النسا ما يلي:
أ .نسبة اعصول الثابتة إىل حقوق امللكيةو واخنباض النسبة يقرتن بوجود أزمة مالية.
ف .نسبة حقوق امللكية إىل رأمسال املدفوعو وزيادة النسبة يبصأ عا وجود أزمة مالية.
د .نسبة الربأ ما العمليات اعخرى إىل صايف الربأ الكليو وترتب هرا النسبة يف
أوقات اعزمات املالية.
كما أشارت دراسة  )SILVEERS, 2009إىل تبين علا املعايري احملاسبة الدولية
ما يعرف مببصوم القيمة السوقية للقيمة العادلةو وهي القيمة ال يتم مبوجبصا تبادل أصل أو
تسوية التزام بني أطراف التعامل ةا لديصم الرغبة يف التبادل وعلر بينة ما احلقائقو وتكون
املعامالت يف هل منافسة حرة مبا ةقق خاصية املالئمةو ويف هرا احلالة تكون القيمة العادلة
املقياس اعكثر مالءمةو وهرا يعين أن معايري التقارير املالية الدولية  IFRSتتضما عملية
االعرتاف باعصول واخلصوم ال تقاس مبدئيا علر أساس التكلبة التارخيية مث يعاد قياسصا
واالعرتاف اا علر أساس القيمة العادلة .فاذا أمكا حتديد القيمة العادلة لألصول واخلصوم
بدرجة كافية ما املالءمة فان ذلك يعد أمرا جوهريا يف هل مبصوم الدخل الشاملو حيأ إن
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أي تعديل يف القيمة العادلة سوف يرتجم مباشرة إىل أرباح أو خسائر يف تقييم أداء
املؤسسة.1
وناقشذ دراسة أخرى  )Greuning, 2009أ ية معايري التقارير املالية الدولية
بالنسبة للمستثمريا واملقرض نيو حيأ ينصا اهتمامصم علر تقدير صايف قيم التدفقات
النقدية املستقبلية للمؤسسة .وتكون املعلومات الناجتة عا وذد القيمة العادلة أكثر مالئمة
ملا متلك ما قدرة تنبؤية أعلر عند تقدير تلك القيم.0
كما أيدت دراسة خالد حسنيو  )0222قياس بنود القوائم املالية علر أساس
القيمة العادلة حيأ أ ا املقياس اعكثر مالئمة لتقارير عا قيم اعصول واخلصوم ال يتم
تداو ا ما قبل املؤسسةو وأن القيمة العادلة لألصول ال متلكصا املؤسسة أو املتاحة للبي
هي القيمة املالئمة .بالرغم ما أن الدراسة تضمنذ تساءال عا مع تقييم املؤسسة وفقا
للتيريات يف قيم اعصول واخلصوم ال ال تنوى املؤسسة االجتار اا.3
ومبكا أن نعرض استكماال لتوكيد العالقة بني حماسبية القيمة العادلة وجودة التقارير
ما خالل عرض عالقة حماسبية القيمة العادلة بحهم خصائ جودة املعلومات احملاسبية
الواجا توافرها يف التقارير املالية كما يتضأ ما ا دول التا :

 1املرج نبس و ص .515 -514
 0املرج نبس و ص .512
 3املرج نبس و ص .512
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اخلصائ

وذد
القيمة
العادلة

املالءمة

املوثوقية

 .1يقصد اا
مالءمة املعلومات
للتوقيذ املناسا
أو التنبؤ باملستقبل
أو التقييم

 .1يقصد اا نوعية املعلومات
احملاسبية ال جيا أن تتوافر فيصا
ثالثة مسات هي القابلية لتحقق
والصدق واحليادو
 .0ومبطابقة خصائ املوثوقية

االرتدادي وإمكانية
التحقق ما
التوقعات.
 .0تطبق معلومات
القيمة العادلة
بشكل أوس يف
النشاا التراري
لتحديد الوض
املا للمشروع ويف
اعاذ قرارات حول
أدوات مالية
منبردةو كما أ ا
مالئمة للعديد ما
القرارات املت رة
ما قبل مست دمي
املعلومات املالية
فصي تعكا تقدير
اعسواق املالية
للقيمة احلالية
للتدفقات النقدية
املتوقعة را

علر املعلومات احملاسبية ال
توفرها القيمة العادلة يالحع أ ا
تتحقق بشرا توافر مقومات
اعسواق النشطة لكافة العناصر
احملاسبيةو
 .3وعلر ا انا اآلخر ميكا
القول إن هناك الكثري ما عناصر
اعصول وااللتزامات ليا ا
سوق نشطةو اعمر الري جيعل
تقديرات القيمة العادلة ذاتية ةا
يزيد عدم دقة التقارير املالية
وجودهتا وتبقد معصا املوثوقية
بحركا ا الثالثة العتمادها علر
التقدير الش صي.

الثبات
 .3يقصد اا تطبيق

القابلية للمقارنة
 .1يقصد اا

املؤسسة املعا ات

قابلية

احملاسبية علر

املعلومات

احلدا نبس ما

احملاسبية

فرتة عخرىو وال

اخلاصة

مين ما تييري الطرق

باملؤسسة

احملاسبية ال

معينة

تست دم ما فرتة

للمقارنة

عخرى إذا ثبذ

مبعلومات

أفضلصا ومالءمتصا

ةاثلة عا

بشرا اإلفصاح عا

مؤسسة

طبيعة ومربرات هرا

أخرى ةاثلة

التييري وأثرا علر

يف البرتة

القوائم املالية.

املالية نبسصا

 .4وبالتطبيق علر

أو علر

حماسبة القيمة

مستوى

العادلة يالحع تعدد

املؤسسة

اذد أو مداخل

نبسصا لعدد

تقدير القيمة العادلة

ما البرتات

لألصول

املالية.

وااللتزامات .فما

 .0ترتبع

تكلبة اإلحالل إىل

خاصية

صايف القيمة احلالية

الثبات
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اعدوات.
 .3عدم مالئمة
املعلومات احملاسبية
الواردة يف القوائم
املالية يف هل
التض م إذا كانذ
معدة وفقا عساس
التكلبة التارخييةو
ويعد هرا اعساس
غري صاح .ولرلك
يتم التوج إىل
القيمة العادلة حيأ
يتم االستعانة بطرق
تتضما تعديال
يعكا آثار
التض م وتحخر يف
احلسبان التيري يف
املستوى العام
لألسعار.

وصايف التدفقات

والقابلية

النقدية املستقبلية

للمقارنةو

إىل غري ذلك ةا

فصما وجصان

جيعل طرق القياس

لعملة واحدة.

متنوعةو كما أن

ومبا أن

تطبيق النموذد

املعلومات

امل تلع ال يؤدي

احملاسبية عا

إىل حتقيق خاصية

القيمة العادلة

الثبات.

تبتقر للثبات
فصي برلك
تبتقد القابلية
للمقارنةو
وذلك بسبا
تعدد اذد
تقديرات
القيمة العادلة
لعناصر
اعصول
وااللتزامات
املاليةو ونتيرة
تعدد العوامل
املؤثرة يف
القيمة العادلة
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لألداة املالية
وخاصة عند
تعدد أساليا
التقييم
املست دمة.

ويف ضوء ما سبق يرى الباحأ أن تطبيق القيمة العادلة بصبت مبدأ عاما للتقييم
يطرح العديد ما املشاكل يف عال التطبيق ويثري ا دل علر الرغم ما املزايا النوعية للتقييم
بالقيمة العادلةو حيأ تنتف بشكل عام مالحيات استنتاجية ترج اىل االنتقادات املوجصة
النابعة ما نق

الدراسات الترريبيةو كما أن إدخال هدف التقييم يف البكر احملاسي يطرح

تساءالت قانونية عا مدى موضوعية الطرق احملاسبية يف التقييم ويلأ علر ضرورة وض إطار
فلسبي فكريو وهرا راج إىل فعالية السوق املالية بصبتصا فرضية للعمل.

 .1التطبيي التجريبي الميداني لمالءمة القيمة العادلة :نشر بيان

)(FASB

يف عام

 1278بيان املباهيم رقم  )1مبينا بحن ا دف الرئيا للتقرير املا يق يف تزويد

معلومات مبيدة العاذ القرارات .وقد وض هرا تيريا يف اجتاا وض املعايري احملاسبيةو
كما أن النشرة رقم  )0قد أضافذ "امللءئمة واملوثوقية"

)(Relevance & Reliability

علر أ ما الصبتني النوعيتني اعكثر أ ية للمعلومات احملاسبية لتكون مبيدة .وتكون
املعلومات احملاسبية موثوق اا إذا كانذ قابلة للصحة والتحققو وحمايدةو ولديصا متثيل
صادق وأمني .ونالحع ما هرا التعريف بحن التكلبة التارخيية ليسذ مالئمة وليسذ
ذات صلة -ليسذ يف الوقذ املناسا -وغري موثوق اا  -قابلة للصحة والتحققو وال
متثل بصدق اعحداا أو العمليات ا ارية .-إن القيمة العادلة يف التطبيق ا اري ل ـ

أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في المصارف/هوام جمعة ،حديدي آدم

)(FASB

112

تتطلا است دام القيمة السوقية -إن وجدت -أو معلومات السوق –

املدخالت -الحتساف التقدير .وهرا حماولة عل القيمة العادلة موثوق اا إىل أكثر
حد ةكا .وم ذلكو فان معارضي القيمة العادلة استمروا يف انتقاد فقدان هرا القيمة
للموثوقية عندما ال توجد قيمة سوقية .وأما بالنسبة للمالءمةو فيمكا أن تكون القيمة
العادلة ذات صلة ومالئمة يف الوقذ املناسا.
وبناء علر ما ت تناول سابقاو فان اإلبالغ املا الباعل جيا أن ةقق عدة أهداف
واسعةو حيأ جيا أن يساعد املستثمريا والدائنني وغريهم ما مست دمي القوائم املالية
احلاليني واملستقبليني علر أمور عديدةو منصا:


اعاذ القرارات االستثمارية واالئتمانية الرشيدة.



تقييم التدفقات النقدية املتوقعة.



تقييم التقرير عا موارد املشروع وااللتزامات علر هرا املوارد والتيريات ال طرأت
عليصا.



تقييم التقرير عا املوارد االقتصادية وااللتزامات وحقوق امللكية.



تقييم التقرير عا أداء املشروع وأرباح .



تقييم السيولة واليسر وتدفق اعموال.



تقييم وصاية اإلدارة واعداء.



شرح وتبسري املعلومات املالية.

ولقد ت تطبيق ترمجتني خمتلبتني يف السبعينات ما القرن املاضي للتكلبة ا ارية لبعو
الشركات املسا ة العامة الكربىو ولكا هرا الترربة املبكرة للتكلبة ا ارية تبني بحن ليا ا
صلة أو مالءمة للمست دمني املقصوديا للبيانات املالية.
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ويف عام  1270تيري املوقف ايلة اعوراق املالية اعمريكيةو فقد تيري املوقف با يلة
لصاح است دام طريقة أكثر مالءمة  -غري التكلبة التارخيية  .-ويف عام  1272أصدرت
)Accounting Series Release (ASR 190) (SEC

بيانات تطلا فيصا اإلفصاح عا

تقدير للتكاليف االستبدالية لألصول العينية املوجودة يف املؤسسة .كما أن

)(FASB

أصدر

بعد ذلك النشرة رقم  33مطالبا اإلفصاح عا التكلبة ا ارية لألصول العينية يف تقاريرو
وذلك باست دام أسعار قياسية لتعديل التكلبة التارخيية اعصلية لألصل بالنسبة للتض م.
وبعد أن أصبأ كل ما

FASB 33 and ASR 190

ساري املبعول حاولذ عدة

دراسات ميدانية تقييم مالءمة متطلبات اإلفصاحو حيأ وجد بعو الباحثني دليال يقرتح
بحن للتكلبة ا ارية حمتوى معلومات إضافية تزيد عا تلك ال تزودها التكلبة التارخيية يف
بعو الصناعات .وم ذلكو فان الدليل ما معيم وا ميدانية أخرى اقرتحذ غري ذلكو
حي أ جادلوا بحن است دام التقديرات املبنية علر أساس اعرقام القياسية للتكلبة ا ارية ال
تقدم معلومات إضافية للسوق عن مست دم البيانات يستطي احلصول علر مثل هرا
املعلومات قبل نشر البيانات احملاسبية.
لرلك ميكا القول إن وذد حماسبة القيمة العادلة ل أثر إجياو علر اخلصائ
النوعية للمعلومات احملاسبيةو وخاصة خاصية املالءمة .لرلك ميكا استبادة املصارف
اإلسالمية ما تطبيق هرا النموذد مبا يتوافق م مباد الشريعة اإلسالمية.
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لعل أكثر ما تشكو من احملاسبة هو كثرة الطرق والسياسات وتعدد البدائل والنماذد
احملاسبية ال وإن نير إليصا علر أ ا حتقق التنوي والتنوعو يأ عتار كل مؤسسة ما يرون
ا ما بدائل ومباد احملاسبية املتعارف علي واملقبولة قبوال عاماو وما يناسا حرمصا
وهروفصا وطبيعة اعما ا والبيلة احمليطة ااو إال أن ذلك يعترب ما عيوف احملاسبة ال قد
تتسبا يف اإلفصاح عا معلومات مالية مضللة قصدا أو عا غري قصد .ورغم جاذبية منصف
القيمة العادلة إىل أن قد يكون ما الصعا القول إن هرا املنصف قد قدم برناعا متكامال يف
عاالت االعرتاف واإلفصاح املا و كو ا تعال ما بعو العيوفو منصا:
 .1إن القيام بالتقديرات والتقييمات املرتتبة علر اتباع مبصوم القيمة العادلة إذا

يتوفر

سوق لبعو البنود سيتطلا برل جصود كبريةو وحتمل مصاريف إضافية تؤدي إىل
رف التكلبةو ةا قد ال يعود علر املؤسسة بعائد يتناسا م التكلبة اإلضافية.
 .0إن القيام باملصمات املطلوبة وفق متطلبات مبصوم القيمة العادلة تتطلا فرتة زمنية
أطول م البيانات وإعداد القوائم املاليةو ةا قد يؤدي إىل تحخري إعداد هرا
القوائم وما يرتتا علر ذلك ما عدم استيباء لبعو متطلبات اإلفصاحو أو
االشرتاطات املطلوبة ما ا صات الرمسية والقانونيةو وتحخري وصول معلومات إىل
مست دمي البيانات املالية.
 .3إن القيمة العادلة وهي تقدم البديل ملبدأ التكلبة التارخييةو أبرزت مباهيم متعددة
حلل إشكالية واحدةو وسا ذ بالتا يف زيادة البدائل وتنوع احللول بدال ما
االقتصار علر مبصوم واحد يساعد علر التوحيد.
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وإن ما مسات االقتصاد الناجأ انبتاح يف املعلومات وإشاعت للمعرفةو عن الشبافية يف
املعلومات هي قوة لتطوير االقتصادو وحتديد مواطا الضعف أو القوة في وحائل دون تباقم
البسادو وال ميكا للمعرفة أن تتوفر إال ما خالل املعلومات املاليةو وال ميكا للمعلومات
املالية أن تكون ذات فائدة إال إذا توفرت معايري حماسبية مناسبة إلعدادهاو لتكون مكتملة
ودقيقة .وال شك أن حماسبة القيمة العادلة تنصو ما مستوى التقرير املا ما عرد
معلومات مالية تارخيية عليصا محخر إىل معلومات مالية حديثة تعكا الوقائ االقتصادية
وتستشرف املستقبل بدال ما تسريل املاضي .إن هرا املستوى الرفي ما التقرير يتيأ
ملست دمي البيانات املالية يف اجملتم ما اعاذ قراراهتم االستثمارية علر هدى ما معلومات
موضوعية تستند إىل احلقائقو ويساعد هرا اعمر علر أن ةقق التقرير املا العام أهداف
وهي تلبية حاجات ومتطلبات اعطياف العديدة يف اجملتم بشكل عام واملشاركني يف
اعسواق املالية بشكل خاص.
لرلك ميكا للمصارف اإلسالمية مواكبة التيريات احلادثة علر هرا املستوى
واالستبادة ما هرا النموذد ا دير بالتطبيق م مراعاة ا وانا الشرعية يف تطبيقصا
واالستبادة ما أهم املزايا حملاسبة القيمة العادلة ال تتماشر م أحكام الشريعة اإلسالمية
واملعايري الشرعية الصادرة عا هيلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

 .4نتائج الدراسة :ما خالل هرا الدراسة املتواضعة ميكا أن خنل

إىل عموعة ما

النتائفو نوجزها يف النقاا التالية:
 إن تطبيق حماسبة القيمة العادلة تقتضي االهتمام بتطوير أداء العاملني مصنياو ما
خالل االهتمام بالتحهيل املصين للعاملني يف اإلداراتو وخباصة معدي التقارير املاليةو
وذلك ما خالل عقد دورات تدريبية مت صصة يف املعايري احملاسبيةو وبشكل خاص
املعايري املتعلقة بالقيمة العادلة.
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إن تطبيق حماسبة القيمة العادلة لألدوات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية يؤدي إىل
إهصار نتائف كانذ أكثر واقعية حول إهصار اعداء املا للمصارف اإلسالمية فضال
عا أثرها يف إضباء الثقة علر القوائم املالية.



إن است دام حماسبة القيمة العادلة يؤدي إىل سالمة اإلفصاح احملاسي وجودة
املعلومات احملاسبية ال تيصرها القوائم والتقارير املالية.



هناك تباوت يف االهتمام مبحاسبة القيمة العادلة خاصة ما ا صات املسلولة عا
مراجعة البيانات املالية يف الدول العربية قبل إصدارها يف التحكيد ما كباية
اإلفصاحات والتزام املؤسسات بصبة عامة واملصارف بصبة خاصة بقواعد
اإلفصاح وفق املعايري احملاسبية الدولية.



عدم وجود معايري حمددة كافية لتقدير القيمة العادلة لألدوات املالية غري املتداولة قد
خيلق مشاكل للمدققني وا صات اإلشرافية وخاصة اعدوات املالية داخل املصارف
اإلسالمية يف هل غياف أسواق مالية إسالمية.



توفر القيمة العادلة أساسا حمايدا لتقييم كباءة اإلدارة يف إدارة اععمال.



ميكا حتديد القيمة العادلة عصل ما أو التزام ما باست دام طريقة ما عدة طرق
مقبولة بشكل عام.



القيمة العادلة توفر أساسا أفضل للتنبؤو حيأ إ ا تعكا التحثريات االقتصادية
ا ارية.



إن التقرير عا مجي اعصول بالقيمة العادلة سوف يسمأ للتحثريات االقتصادية أن
تعكا بشكل أفضل دخل البرتة ا ارية دون أن يتطلا ذلك تطبيق – تنبير-
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وذد حتوا حماسي معقد لتقليل االختالف يف التقرير لنموذد القياس امل تلع
حيأ تقاس بعو اعصول وااللتزامات املالية ال يتم التقرير عنصا بالقيمة العادلة
وبعضصا اآلخر بالتكلبة التارخيية.


يدعون أن التقدم احلديأ يف التكنولوجيا واخلربة ح لو
إن واضعي معايري احملاسبة ّ
كانذ اعصول ليا ا أسعار سوقية ميكا مالحيتصا-أو ليسذ متوفرة -تسمأ
لكثري ما القيم العادلة أن يتم تقديرها مبوثوقية باست دام تقنيات تدمف مباد
تسعري سوق رأس املال م املعلومات حول هروف السوق ا ارية.

 .0التوصـ ــيات :يف النصايـ ــةو فـ ــان للقيمـ ــة العادلـ ــة انعكاسـ ــات جيـ ــدة جـ ــدا علـ ــر املعلومـ ــات
احملاس ـ ــبية وعل ـ ــر االقتص ـ ــاد برمتـ ـ ـ و وميك ـ ــا تطبي ـ ــق ـ ــوذد القيم ـ ــة العادل ـ ــة يف املص ـ ــارف
اإلس ــالمية إن ت ــوفرت ع ــدة أم ــورو وميك ــا تقس ــيم التوص ــيات إىل توص ــيات ذات عالق ــة
با صـ ــات الرقابيـ ــة يف املصـ ــارف أو احملاسـ ــبية وأخـ ــرى ذات عالقـ ــة باملصـ ــارف اإلسـ ــالمية
واملستثمريا.
أ .توصيات ذات عالقة بالجهات والرقابية في المصارف أو المحاسبية:
 احلاجة إىل توفر اعسواق ا اهزةو واعسواق املالية الباعلةو وبالتا تتمكا املصارف
اإلسالمية ما قياس القيمة العادلة بكل كباءة وفاعلية.


وض قوانني وتشريعات تساهم يف ضبع أخالقيات إدارات املصارف املطبقة ملعايري
القيمة العادلةو وذلك لألخر بروح ن املعيار وليا بنص اجملرد فقع.



العمل علر ترسيخ ثقافة حماسبة القيمة العادلة ما خالل إصدار الدول العربية وهيلة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية معيارا خاصا برلك يتالءم م الواق

أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في المصارف/هوام جمعة ،حديدي آدم

105

االقتصادي واالجتماعي للدول العربيةو يأ تتضما حتديد طرق واضحة حول آلية
قياس القيمة العادلة لالستثمارات املالية.




ب .توصيات ذات عالقة بالمصارف اإلسالمية والمستثمرين:
ضرورة ترسيخ مبصوم تطبيقات حماسبة القيمة العادلة وخصائصصا وطرق قياسصا لدى
العاملني يف عال احملاسبةو خاصة اعدوات املالية.
البد ما حتقيق أهداف البيانات املالية بشكل أفضل ما خالل زيادة مستوى
اإلفصاح البعلي بشكل عامو عا طريق حتسني نسبة االلتزام بقواعد اإلفصاح املتعلقة
بالقيمة العادلةو وبشكل خاص:


املوجودات املالية واملطلوبات املالية.



االستثمارات العقارية.



خماطر اعدوات املالية.



املوجودات غري امللموسة.




واملوجودات اعخرى.

توجي البحوا والدراسات لتناول هرا املوضوع يف هل ندرة الدراسات ال تناولذ
القياس احملاسي يف املصارف اإلسالمية بصبة عامةو وحماسبة القيمة العادلة بصبة
خاصة.
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توفر الكوادر املؤهلة للتعامل م القيم العادلة وخاصة ما الناحية الشرعية لتمكني
املصارف اإلسالمية است دام املزايا ال تتمت اا حماسبة القيمة العادلة واالستبادة
منصا.

