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اهمية القيمة العادلة في تقييم االصول الثابتة  /دراسة ميدانية في عينة من الشركات
العامة العراقية
م .عليه صالح ناصر
أ.م .جمانة حنظل التميمي
جامعة البصرة  /كلية االدارة واالقتصاد  /قسم المحاسبة
تاريخ استالم البحث2162/62/61 :

تاريخ قبول النشر2164/4/6 :

المستخلص:
ان االصول الثابتة تشكل الجزء االكبر من راس المال الثابت في الشركات وهو الجزء االكبر من
ميزانياتها .وفي الغالب يعتمد على مبدا التكلفة التاريخية في تقييم االصول الثابتة مما ادى الى تآكل
راس المال ومما يولد فجوة في القياس المحاسبي ومن ثم ال نستطيع االعتراف بالخسائر او االرباح
الناشئة من اعادة التقييم .ونظرا ان الشركات موجودة في بيئة اقتصادية تتسم بالحركة الديناميكية
المتغيرة والمتقلبة بشكل دائم ومن ثم تتغير القوة الشرائية بتغير هذه الظروف في الحاالت المختلفة
لذا عابت على استخدام التكلفة التاريخية في تقييم االصول الثابتة كون هذه الطريقة وفي ظل هذه
الظروف ال تستطيع ان تعطي القياس المحاسبي الدقيق لهذه االصول وعليه تعالت النداءات بوجوب
ايجاد البديل في تقييم االصول الثابتة بشكل يحقق القياس المحاسبي الدقيق الذي من خالله يستطيع
االعتراف بالخسائر واالرباح المتحققة من تقييم االصول الثابتة .من هذا عملت االكاديميات
المحاسبية ومجالس المعايير كمجلس معايير المحاسبة المالية ( )FASBومجلس معايير المحاسبة
الدولية ( )IASBبإصدار المعايير التي تركز في مضمونها على استخدام القيمة العادلة في التقييم
والقياس المحاسبي على اعتبار ان هذه الطريقة تحقق قابلية االعتراف بالخسائر واالرباح المتحققة.
لذا جاءت هذه الدراسة لتبين فائدة هذه الطريقة في تقييم االصول الثابتة وانعكاسها على القياس
المحاسبي في الشركات العراقية  .اذ اجريت الدراسة على عينة من الشركات العامة والتي لها تأثير
كبير في االقتصاد العراقي والمطبقة للنظام المحاسبي الموحد .اذ كانت الدراسة مقسمة الى اربعة
مباحث المبحث االول خاص بمنهجية البحث والدراسات السابقة والمبحث الثاني يمثل الجانب
النظري والمبحث الثالث يمثل الدراسة الميدانية والمبحث الرابع خاص باالستنتاجات والتوصيات .
وبعد التحليل االحصائي توصلت الدراسة الى ان هناك رغبة عالية عند الشركات العراقية العامة
بالتخلي عن التقييم بالتكلفة التاريخية واستبدالها باستخدام طريقة القيمة العادلة لما تتميز بها هذه
الطريقة من ال موضوعية في تقييم االصول الثابتة وبينت الدراسة ايضا ان استخدام هذه الطريقة
سيوفر خصائص نوعية في المعلومات المتولدة من التقييم وفق هذه الطريقة ومن ثم يؤدي ذلك الى
تحسين في جودة المعلومات وامكانية اعتمادها في اتخاذ القرارات المناسبة .ومن اجل تحقيق هذا
البد من زيادة الوعي الثقافي بمفهوم القيمة العادلة وكيفية استخدامها في التقييم المحاسبي والبد من
منحها صفة الشرعية في االستخدام من خالل تشريع بند قانوني محاسبي يلزم الشركات العراقية
باعتماد طريقة القيمة العادلة في تقييم االصول الثابتة .
The importance of the fair value in a valuate of fixed assets/the failed
study in a sample of Iraqi public companies
Assist. Prof. Jumana Handal Tamimi & Lecture: Aliya Saleh Nasser
Basra University/College of Management and Economics/Accounting Department

Abstract
The research evaluation at fair value of fixed assets and the need to apply
the accounting measurement of fixed assets. Especially in public
companies operating standardized of accounting system which relies on the
evaluation of fixed assets historic cost for access to disclosure and to
provide information of good quality properties to its users and that the
method of assessment by fair value achieve comparability recognition of
losses and profit derived from the assets evaluated in Iraqi companies .
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The field study on a sample of accountants in the largest public companies
that have a significant role in the development of the Iraqi economy after
statistical analysis also the study found that there is an intention and the
desire of Iraqi firms to abandon the historical cost valuation and replace it
with the method of valuation and the so-called ((fair value)) this method’s
objectivity in the evaluation especially in the assessment item fixed assets
which represent the bulk of the budgets of public companies as well as the
study found that when adopting the fair value assessment will provide
qualitative characteristics of information generated from accounting
applications and thus lead to an improvement in the quality of the
information generated and the possibility of adopting appropriate decisions
but it was noted that there is some information to be overcome in order to
adopt fair value evaluation ; the concept of cultural awareness fair value
and how to use them in assessment and accounting measurement and what
are the positive attributes in use and should be given legal force through
Iraqi companies are required to adopt the fair value method in evaluation of
fixed assets included in the consolidated accounting system applications
used in such these companies.
المقدمة:
هناك الكثير من التحديات الكبيررة التري تواجره وظيفرة المحاسربة عنرد القيراس المحاسربي اذ تواجره
الصعوبة في اختيارها للقياس المالئم الذي يضرفي صرفة المصرداقية والموضروعية علرى المعلومرات
المحاسبية ومدى االعتماد عليها في اتخاذ القرارات المالئمة.
ونظرا لكبر حجم االصول الثابتة في الشركات الصناعية بمكوناتها المختلفة فان لها االهمية الكبيررة
بالنسبة لهذه الشركات اال انه يالحظ ان هناك بعض المشكالت في قياس هذه االصول وتقييمها بدقرة
واالفصاح عنها وكرذلك غيراب االسرس الواضرحة التري تلترزم بهرا الشرركات الصرناعية فري القيراس
والتقييم و االفصاح عن االصول الثابتة  .وان الجدل القائم فيما يتعلق بطريقة القياس المحاسبي التي
تظهر المعلومات بشكل اكثر واقعية وموضوعية ولعل مرن انسرب هرذه الطرر هري طريقرة القيمرة
العادلة اذ ان استخدام طريقة القيمة العادلة في تقييم االصول الثابتة طبقرا للمعرايير المحاسربة الدوليرة
يضفي على المعلومات صفة المالئمة والموضوعية وايضا تعمل على المحافظة رأس المال العامرل
ومرن ثرم مواجهرة تحرديات التضرخم فري االسروا واالسرتطاعة بمبادلرة األصرل الثابرت الهالرك بأصرل
جديد .لكن ولألسف الجديد مازال النظام المحاسبي الموحد في العرا يعمل بأساس التكلفة التاريخية
في تقييمه لألصول الثابتة على الرغم من عيوبها وهذا ما يولد فجوة فري القيراس المحاسربي وبالترالي
ال نستطيع االعتراف بالخسائر او االرباح الناشئة عن اعادة التقييم .
لذا قام الباحثان بدراسة موضوع مدى حاجة النظام المحاسبي الموحد المطبق في الشركات العراقية
العامة في تبني تقييم االصول الثابتة علرى اسراس القيمرة العادلرة لمواجهرة كرل التحرديات التري تواجره
عملية القياس المحاسبي على اساس الكلفة التاريخية وكان البحث مقسم الى ثالثة جوانب :
المبحث االول  :وهو ما يخص منهجية البحث المكونة من اهمية ومشركلة واهرداف وفرضريات التري
قام عليها البحث لمعالجة المشكلة التي تعانيها الشركات العراقية في عملية القياس المحاسبي .
المبحث الثاني :وهو الجانب النظري للتعرف على ادبيات القيمة العادلرة ومرا هري المعرايير الدوليرة
التي اهتمت بالقيمة العادلة سواءا كانت معايير الدولية ام معايير امريكية
المبحث الثالث :وهو الجانب االخير من البحث والمتمثل بالدراسة الميدانية التي حلول الباحثران مرن
خاللها تحليل النتائج التي تم التوصل اليها مرن خرالل دراسرته والوقروف علرى مردى تحقرق فرضريات
الدراسة وبالتالي على مدى تحقق اهدافها .
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المبحث الرابع  :واخيرا توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات .
وهللا ولي التوفيق
اهمية البحث :
نشئت اهمية البحث هذا من االتي :
 .7حداثرة الموضرروع اذ ان القيمررة العادلررة تسررتخدم للتعبيررر عررن قرريم االصررول المختلفررة وهررذا مررا
يحتاج الى توضيح وخاصة عند تطبيقه في بيانات اقتصادية مختلفة .
 .2تتمتع االصول الثابتة بأهمية خاصرة وذلرك مقارنرة ببراقي االصرول خاصرة مرن وجهرة نظرر
الشركات الصناعية ونتيجة لظهور بعض المشكالت في قيراس هرذه االصرول وتقييمهرا بدقرة
واالفصاح عنها لذلك فان وجود اساس صحيح لقياس وتقييم هذه االصول عنها يعد امرا في
غاية األهمية .
 .3هناك زيادة في جودة المعلومات المحاسبية التي تنشئ من تطبيرق النظرام المحاسربي الموحرد
في حالة تبنيه في القياس واالفصاح المحاسبي على اساس القيمة العادلة لألصول الثابتة وما
ينررتج عنرره مررن مزايررا لمسررتخدمي المعلومررات  .وبمررا يمكررنهم مررن ترشرريد القرررارات المتعلقررة
باألصول الثابتة وبالتالي تعظيم استغالل موارد المجتمع ككل .
 .4تقليررل الفجرروة بررين التطبيقررات المحاسرربية المسررتخدمة فرري الشررركات العراقيررة العامررة وبررين
التطبيقررات المسررتخدمة فرري الشررركات المعتمرردة علررى تطبيررق المعررايير الدوليررة فرري القيرراس
واالفصاح المحاسبي وهذا مرا يعمرل علرى تقليرل اوجره االخرتالف برين التطبيقرات المحاسربية
وتطويره.
مشكلة البحث :
تحظى مشكلة تقييم االصول الثابتة باهتمام الفكر االكاديمي والمهني على حد سواء منذ زمرن طويرل
اذ اهتمت االدبيات المحاسبية التقليدية التي كانت سائدة حترى اواسرا التسرعينات مرن القررن الماضري
بتقييم االصول الثابتة على اساس التكلفة التاريخية حتى ولو تغيرت قيمتها الحقيقية .اال ان التغيرات
في االقتصادية واالرتفاع المستمر في االسرعار قرد جعلرت مرن التكلفرة التاريخيرة ألصرل الثابرت غيرر
قابلة لالسترداد بشكل كامل وعلى هذا تواجه الشركة هنا مشكلة تأكل راس المال الثابت وهرذا مرا
ادى حاجة المجتمع المالي والمهني الى معايير محاسربية جديردة تغطري مسرالة تقيريم االصرول الثابترة
بالقيمة السوقية العادلة عند تغيير قيمتها الحقيقة عن قيمتها الدفترية ومن ثم تقوم الشركة باالعتراف
باألرباح والخسائر الناتجة عن اعادة التقييم .
و كاسررتجابة لهررذه الحاجررة اصرردرت الكثيررر مررن المعررايير المحاسرربية وفرري العديررد مررن الرردول الناميررة
والمتقدمررة الترري تطالررب بالقيرراس علررى اسرراس القيمررة العادلررة فمررثال اصرردر مجلررس معررايير المحاسرربة
االمريكي ( ) SFASالمعيار رقم  744الذي وضع القواعد المحاسبية لالنخفاض في قيمرة االصرول
طويلة االجل عام  2007كذلك اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار محاسربة رقرم  33الرذي
يطالب الشركات اجرراء اختبرار انخفراض القيمرة لألصرول طويلرة االجرل كمرا اجررت لجنرة معرايير
المحاسبة الدولية التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين ( )IFACتعرديالت علرى المعيرار المحاسربي رقرم
 73الخاص باألصول الثابتة اضرافة الرى العديرد مرن معرايير المحاسربة التري تناولرت موضروع اعرادة
تقييم االصول الثابتة وفق مفهوم القيمة العادلة .
لكن على الرغم مرن هرذا التطرور فري مجرال القيراس المحاسربي لألصرول الثابترة فري الكثيرر مرن دول
العالم اال انه في العرا مازال النظام المحاسبي الموحد متمسكا بتطبيق اساس الكلفة التاريخية رغرم
مشكلة القياس التي تعانيها لذا تولدت التساؤالت التالية :
 .7هل ترغب الشركات العراقية بالتحول في القياس المحاسبي من طريقة الكلفة التاريخية الرى
طريقة القيمة العادلة في مجال تقييم االصول الثابتة
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 .2هل سيساهم هذا التغيير من تحسين جودة المعلومات المحاسبية في القوائم الماليرة والمتعلقرة
باالصول الثابتة
 .3ماهي الصعوبات التي تواجه الشركات في عملية التحول هذه في القياس المحاسبي
اهداف البحث :
يسعى البحث الى تحقيق االهداف التالية :
 .6التعرف على مفهوم القيمة السوقية العادلة وعلى المعايير الدولية التي طالبت باسرتخدام هرذا
الطريقة في القياس المحاسبي خصوصا فيما يتعلق باالصول الثابتة
 .2التعرف على مدى رغبة الشركات العراقية بالتخلي عرن طريقرة الكلفرة التاريخيرة واسرتخدام
القيمة العادلة في قياس االصول الثابتة
 .2التعرف على مردى مسراهمة طريقرة القيمرة العادلرة فري تحسرين جرودة المعلومرات المحاسربية
المعتمدة في القوائم المالية والمتعلقة باالصول الثابتة
 .4التعرررف علررى الصررعوبات الترري تواجرره الشررركات فرري عمليررة التحررول بالقيرراس مررن الكلفررة
التاريخية الى طريقة القيمة العادلة
فرضيات البحث :
اعتمد الباحثان على مجموعة من فرضيات الثبات للوصول الى االهداف المرغوبرة مرن هرذا البحرث
وهي :
الفرضية االولى  :ترغب الشركات العراقية بالتحول من طريقة الكلفرة التاريخيرة الرى طريقرة القيمرة
العادلة في القياس المحاسبي لألصول الثابتة
الفرضية الثانيرة  :يسراهم تبنري النظرام المحاسربي الموحرد لطريقرة القيمرة العادلرة فري قيراس االصرول
الثابتة بتحسين من جودة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية
الفرضية الثالثة  :ان ضعف الوعي الثقافي وغياب المقومات االقتصادية والقانونية مرن اسرباب عردم
تبني النظام المحاسبي الموحد القيمة العادلة في مجال القياس المحاسبي لألصول الثابتة
مجتمع البحث والعينة :
يتألف مجتمع البحث من ثالثة شركات عراقية عمالقة في القطاع العام والختبرار فرضريا البحرث ترم
اختيار  30محاسب من ثالثة شركات على اعتبار  20محاسب من كرل شرركة ترم توزيرع اسرتمارات
االستبيان عليهم لإلجابة عليهرا وقرد كانرت االسرتمارات المسرتردة مرن كرل الشرركات  55اسرتمارة ترم
اخضاعها للتحليل االحصائي للوقوف على نتائج التحليل ومدى تحقق فرضيات الدراسة .
منهجية البحث :
وتكونت من جانبين هما :
 .7الجانب النظري  :اعتمد الباحثان على االدبيات المحاسبية المتعلقة بموضروع القيمرة العادلرة
وكررذلك مررا ت رم نشررره مررن ابحرراة علميررة ومقرراالت فرري الرردوريات المتخصصررة والمرتبطررة
بموضوع الدراسة .
 .2الجانب العملي  :إلتمام الدراسة الميدانية تم استخدام استمارة االستبيان والتي صرممت علرى
مقياس ليكرت الخماسي لما تتميز به االستمارة من توفير الوقت والجهد وتغطية حجم العينة
في فترة زمنية معقولة وقد روعي في تصميم االستبانة االسئلة ذو النهايات المغلقرة وذلرك
لسهولة االجابة عليها من قبل عينرة البحرث والحصرول علرى اكبرر قردر مرن البيانرات لتغطيرة
موضوع البحث وايضا لسهولة تحليلها اذ قام الباحثان بتحليرل االجابرات باسرتخدام البرنرامج
االحصائي . SPSS
الدراسات السابقة :
هناك الكثير من االبحاة والمقاالت المنشرورة بخصروص موضروع القيمرة العادلرة واسرتخدامها فري
القياس المحاسبي اال ان الباحثين قد ركزا فقا على البحوة المهتمة في اسرتخدام القيمرة العادلرة فري
تقييم االصول الثابتة وهي كاالتي :
الدراسات العربية :
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 .7دراسررة ( عبررد الرررحيم واخرررون  )7991وعنوانهررا (( التقيرريم المحاسرربي لألصررول الثابتررة فرري
الشركات المساهمة الكويتية ومدى مالئمة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية )) وتهدف هذه الدراسة
الى اختبار مدى اتفا السياسرات المحاسربية التري تطبقهرا الشرركات الكويتيرة لقيراس وتقيريم االصرول
الثابتررة مررع مررا تقضرري برره المعررايير المحاسرربية الدوليررة ودرجررة اتفررا التطبيررق بررين الشررركات بعضررها
ببعض فضال عن اختبار مدى مالئمة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في هذا المجال  .وقد بينرت
النتررائج انرره لرريس هنرراك فرررو معنويررة بررين السياسررات المحاسرربية المطبقررة بواسررطة شررركات العينررة
ومتطلبات المعايير الدولية باستثناء المحاسبة عرن االصرول المصرنعة داخليرا وعمليرات المبادلرة كمرا
اشررارت النتررائج الررى مالئمررة المعررايير الدوليررة لقيرراس وتقيرريم االصررول الثابتررة فرري الشررركات الكويتيررة
وكذلك رات بعض الشركات بان صعوبة تطبيق المعايير المحاسبية ترجع الى عدم توفر المحاسربين
القادرين على فهم وتطبيق هذه المعايير .
 .2دراسة ( خشارمة  ) 7999وعنوانها (( العوامرل المرؤثرة فري تقردير العمرر االنتراجي لألصرول
الثابتررة دراسررة ميدانيررة لواقررع االردن )) وتهرردف الررى معرفررة العوامررل المررؤثرة علررى تقرردير العمررر
االنتاجي لألصول الثابتة في الشركات الصناعية في االردن واظهرت نتائج الدراسة الرى ان العامرل
الضريبي له تأثير علرى تقردير العمرر االنتراجي فكلمرا زاد معردل الضرريبة علرى اربراح الشرركة كلمرا
ساهم ذلك في تخفيض العمر االنتاجي المقدر لألصول الثابتة واوصت الدراسة الى ضررورة تعرديل
قانون ضريبة الدخل بحيث يتيح لمتخذي القرارات حرية اختيار طريقة االندثار المناسبة .
 .3دراسة (الرضا  )2004وعنوانها ((مدى توافق اسس استهالك االصرول الثابترة بموجرب النظرام
المحاسربي الموحررد السرروري  251مرع معررايير المحاسرربة الدوليرة)) وتهرردف هررذه الدراسرة الررى تسررليا
الضوء على مسئلة تجديد االصول الثابتة في الشركات العامة ذات الطابع االقتصرادي فري سروريا اذ
نتيجة لاللت زام شركات القطاع العام في سوريا بتطبيرق قواعرد ونسرب اسرتهالك االصرول الثابترة فري
القانون مما ادى الى عدم كفاية مخصصات االسرتهالك السرتبدال األصرل الثابرت .واوصرت الدراسرة
الى ضرورة الغاء اللوائح الخاصة باستهالك الموجودات الثابتة بحسب القطاعات االقتصادية وترك
مسئلة تحديد نسب االستهالك إلدارة الشركات العامة باالعتماد على النسرب والقواعرد الموجرودة فري
المعايير الدولية .
 .4دراسة (عدس ونور  )2003وعنوانها (( القياس المحاسبي المستند الى القيمة العادلرة )) تهردف
الدراسة الى اظهار الرغبرة باسرتخدام القيمرة العادلرة فري تقيريم جميرع انرواع االصرول وجعلهرا منهجرا
مستقال في القياس المحاسبي والوقوف على راي المحاسبون القرانونيون االردنيرون ممرن لهرم عالقرة
كبيرة في ظهور قيم الوحدة المحاسبية فري صرورة صرادقة وعادلرة وعلرى درجرة مرن الموثوقيرة وقرد
اوصت الدراسة الى ان هناك رغبة مرن قبرل المحاسربون القرانونين فري االردن علرى اسرتخدام القيمرة
العادلة وتطبيق المعرايير الدوليرة وايضرا تعرديل التشرريعات الضرريبية بمرا يتوافرق مرع تطبيرق القيمرة
العادلة .
 .5دراسة ( الريشاني  ) 2001وعنوانها (( انخفاض قيمة االصول طويلة االجل واهميرة تطبيقهرا
فري سروريا )) وتهردف الرى تحديرد الفروقرات االساسررية برين محاسربة انخفراض قيمرة االصرول طويلررة
االجل وفقرا لمعرايير المحاسربة االمريكيرة مرن جهرة وبرين معرايير المحاسربة الدوليرة مرن جهرة اخررى
واستنتجت الدراسة ان محاسبة انخفاض قيمة االصول طويلة االجل غير مطبقة في القطراعين العرام
والخاص في سوريا وتوصلت الدراسة الى ضرورة تبني معايير المحاسبة الدولية وخاصة ما يتعلق
بانخفراض قيمرة االصرول طويلرة االجررل وضررورة انشراء سرو مرالي فرري سروريا واعرادة النظرر فرري
النظام المحاسبي الموحد وكيفية تطبيقه .
 .3دراسة ( العبادي  ) 2009وعنوانها (( مدى حاجة معايير المحاسبة والمراجعة السعودية لتبنري
القيمررة العادلررة كأسرراس للقيرراس واالفصرراح ومراجعررة القرروائم الماليررة )) وتهرردف الررى توضرريح اسررس
القياس واالفصاح المحاسبي بمعايير المحاسبة السعودية والدولية ومراجعة القيمة العادلة في كل من
معايير المحاسبة السعودية والدولية ومالحظة اهمية تطروير معرايير المحاسربة والمراجعرة السرعودية
لتبني القيرا س واالفصراح والمراجعرة علرى اسراس القيمرة السروقية العادلرة وتوصرلت الدراسرة الرى ان
هنرراك فجرروة بررين معررايير المحاسرربة السررعودية والدوليررة بشرران القيرراس واالفصرراح علررى اسرراس القيمررة
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العادلة وان هناك ضررورة لتعرديل معرايير المحاسربة والمراجعرة السرعودية لتبنري القيراس واالفصراح
على اساس القيمة العادلة .
الدراسات االجنبية :
 .1دراسرة ( ) Aboody et al , 1998وعنوانهرا (( Revaluations of Fixed Assets and
))Future Firm performance: Evidence from the U.K.
وتهدف الدراسة الى معرفة ترأثير اعرادة تقردير االصرول الثابترة علرى االداء المسرتقبلي للشرركات فري
بريطانيا وتوصلت الدراسة الى ان ارصدة اعادة تقدير االصول الثابتة تتأثر ايجابيا وبشركل ملحروظ
بتقدير المعلومات السنوي وان اعادة التقدير تعكس تغير قيمة األصل  .وكذلك اوصت الدراسة بران
اعادة تقييم االصول الثابتة وفقا للمعرايير الدوليرة فري الشرركات البريطانيرة يعرد وسريلة لقيراس االداء
المستقبلي لهذه الشركات ومنحها الميزة التنافسية في االسوا العالمية .
 .5دراسرة ( ) Hermann et al , 2002وعنوانهرا (( Property , plant and equipment
))the next step U.S. fair value accounting
وتهرردف الررى بيرران مفرراهيم المحاسرربة الماليررة رقررم  2الررى مناقشررة القيمررة العادلررة للألصررول الثابتررة
والتحديات الرئيسة التي تدعم الحفاظ على الوضع الراهن في الواليرات المتحردة والمتعلقرة باسرتخدام
الكلفة التاريخية او استخدام القيمة العادلرة وقرد اوضرحت الدراسرة ان اعرادة تقيريم القيمرة العادلرة هري
ممارسة مقبولة بموجب القانون الدولي وقد اوصت الدراسة الى ان استخدام القيمرة العادلرة فري تقيريم
االصول الثابتة يفو ال تقييم على اساس الكلفرة التاريخيرة مرن حيرث الخصرائص النوعيرة للمعلومرات
المحاسبية واوصت على استفادة الواليات المتحدة من هذا المفهوم في تقييم االصول الثابتة .
 .9دراسرة ) (Choy & Ying , 2005وعنوانهرا ; ((Fair value as relevant metric
))Atheoretical investigation
فرري هررذه الدراسررة تررم عرررض نبررذة تاريخيررة للنقرراف المتعلررق بالتكلفررة التاريخيررة والقيمررة العادلررة واهررم
المعايير المحاسبية التي تدعو الستخدام سعر السو كأساس لقياس القيمة العادلة  .وبحث كيفية بناء
نموذج اقتصادي الستخدام القيمة العادلة كطريقة للتقييم وما اثرها على المحتوى المعلوماتي وكيفيرة
استفادة المستخدمين منها للتنبؤ بقيمة الشركة المستقبلية  .اضافة الرى ذلرك ان الدراسرة قرد اسرتخدمت
طريقة المحاكاة ليوضح بان الربح المحاسبي المفصح عنره يعطري اشرارة صرادقة للرربح االقتصرادي
في ظل ظروف معينة وتوصلت الدراسة الى ان هناك تأييد كبير من موظفي الدولة ورجال االعمال
على استخدام القيمة العادلة في تقييم االصول .
ما تتميز به الدراسة الحالية :يتميرز هرذا البحرث عرن الدراسرات السرابقة بانره يردرس امكانيرة تطبيرق
طريقة القيمة العادلة في مجال تقييم االصول الثابترة واالفصراح عنهرا مرن قبرل الشرركات العامرة مرن
خررالل تبنرري هررذه الطريقررة مررن قبررل النظررام المحاسرربي الموحررد الررذي يضررفي لهررا الصررفة الشرررعية فرري
االستخدام خاصة ان العينة المختارة من الشركات العامة تطبق هذا النظام المحاسبي .
مفهوم القيمة العادلة :
وردت للقيمة العادلة تعراريف عديردة اشرارت اليهرا العديرد مرن المعرايير الدوليرة الصرادرة مرن جهرات
متعررددة اذ حررددت لجنررة معررايير المحاسرربة الدوليررة التابعررة لالتحرراد الرردولي للمحاسرربين مفهرروم القيمررة
العادلة في العديد من معايير المحاسربة التري اصردرتها تلرك اللجنرة كمعيرار رقرم (33 32 30 73
 ) 47 40 39على انها المبلغ الذي يمكن ان تتم مبادلة األصرل بره او سرداد االلترزام برين اطرراف
مطلعة وراغبة في التعامل على اساس تجاري بحت ( العبادي .) 1 2009
وعرفت على انها ( القيمة التي يمكن بموجبها تبادل اصل او تسوية التزام بين اطراف كل منهم لديه
الرغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق يتعامالن بإرادة حرة )
وقد عرفها مجلس معرايير المحاسربة الماليرة االمريكري  FASBفري اكثرر مرن معيرار فقرد عرفرت فري
المعيار) ) IASB107,,NO.39على انها ( القيمة التي يمكن بها تبادل االداة المالية في المعرامالت
التجاريرررررة برررررين االطرررررراف الراغبرررررة بخرررررالف حررررراالت البيرررررع الجبرررررري او التصرررررفية )
( ( SAFS,107,1991,5وقد عرفها المعيار  751على انها ( السعر الذي يجب الحصول عليه من
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بيع اصل او الذي يجرب دفعره لسرداد الترزام فري عمليرة تبرادل منظمرة برين المتعراملين فري السرو فري
تاريخ القياس ) (. ) SAFS,157,2007,5
وعرفها المعيار  751بانها ( السرعر الرذي يجرب الحصرول عليره مرن بيرع اصرل او الرذي يجرب دفعره
لسررررداد التررررزام فرررري عمليررررة تبررررادل منظمررررة بررررين المتعرررراملين فرررري السررررو فرررري ترررراريخ القيرررراس )
).) SAFS157,2007,par5
كما عرفها ( صالح ) على انها ذلك المبلغ الذي يتم بواسطته بيع او شرراء األصرل مرن خرالل عمليرة
تبادلية حقيقية بين اطراف مطلعة وراغبة بالتبادل بعيدا عرن ظرروف التصرفية وفري المقابرل تعتبرر
القيمة العادلة للمطلوبات على انها تلك القيمة التي تستحق او المبلغ الذي يتم سداده من خرالل عمليرة
تبادلية حقيقية بين اطراف راغبة في العملية مع استبعاد اثر التصفية ( صالح . ) 23 2070
وقد عبر (  )Barth et al ,2001 , 77على انه يتم تقدير القيمة العادلة الي بند من خالل االسرعار
المعروضة او المطلوبة وفي حاالت عدم تروفر هرذه االسرعار فيرتم تحديرد القيمرة العادلرة للبنرد بشركل
تقديري اذ برر المجلس المعايير المحاسربية اسرتخدام مصرطلح القيمرة العادلرة النره لريس لكرل اصرول
وااللتزامات قيمة يمكن الحصول عليها من السو .
وقد اشار الغزوي الى ان القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن ان تتم المبادلة األصل به او تسديد االلتزام
بين اطراف مطلعة او راغبة في التعامل وعلى اساس تجاري بحت ومن هذا نالحظ القيمة العادلة
هي عبارة عن قيمة االدوات المالية ( االسهم والسندات ) التي يمكن بيعها او شرائها في وقت معرين
وبمبلغ محدد .كما عرفرت علرى انهرا القيمرة الحاليرة المخصرومة أي تقردر التردفقات النقديرة المسرتقبلية
المتوقعة لفترات قادمة باستخدام معردل خصرم المناسرب ويتمثرل دخرل الشرركة فري الفرر برين القيمرة
الحالية لصافي الموجودات في نهاية الفترة وقيمتها الحالية في بدايتها ويمكن ان تطبق هرذه الطريقرة
علررى مررورد مررالي او التررزام مررالي مفرررد او مجموعررة مررن المرروارد وااللتزامررات بحيررث يررتم تقرردير
التدفقات النقدية الخارجية التي يمكن ان تعزى للبند ( الغزوي . ) 7 2070
كما حددت القيمة العادلة على انها كلفة االستبدال او االحالل أي عبارة عن قيمة احد بند الموجودات
من خرالل كلفرة االقتنراء ألصرل مماثرل لألصرل الرذي بحروزة الشرركة عنرد اعرادة التقيريم وتتمثرل هرذه
التكلفة في مقدار التي يمكن ان تتكبدها الشركة لو انها قامت بشراء موجودات مماثلة لما تمتلكه منها
في الوقت الحالي من حيث المواصفات والعمر االنتاجي المتبقي لألصل .
وعرفت القيمة العادلة على انها القيمرة السروقية وهري عبرارة عرن سرعر البيرع الرذي يتمثرل فري مقردار
النقدية التي يمكن ان تحصل عليها الشركة لو انها قامت ببيع بعض االصول في الوقت الحالي .
ونالحظ من اعاله انه في جميع االحوال يجب االشارة الى ان القيمة العادلة ليست القيمة السوقية
فالقيمة السوقية يصعب الوصرول اليهرا فري سرو كفروء فري الواقرع العملري  .ويمكرن اجرراء عمليرات
التقييم اذا ما احسن اختيرار الجهرة المؤهلرة القرادرة علرى الوصرول لتحقيرق االهرداف المرجروة منهرا .
ومررع ذلررك فانرره ال يوجرد اخررتالف جرروهري علررى مفهرروم القيمررة العادلررة فرري مختلررف الجهررات اذ يتفررق
جميعهم على ان القيمة العادلة هي القيمة التي تصلح لتبادل االصول وتسديد االلتزامات على اسراس
تجاري بحت بين االطراف المتفقة .
المعاايير المحاساابية المهتمااة باساتخدام القيمااة العادلااة فاي مجااال القياااص واالف اا عاان االصااول
الثابتة :
قد اهتمت المعايير الدولية واالمريكية بمفهوم القيمة العادلة وكيف يمكن االستفادة منها إلعرادة تقيريم
االصول الملموسة وغيرر الملموسرة واالسرتثمارات وغيرهرا مرن البنرود المحاسربية كري تضرفي علرى
المعلومرررات المحاسررربية خاصرررية المالئمرررة لمواكبرررة التطرررورات االقتصرررادية الحاصرررلة فررري النشررراط
االقتصررادي ومررن الجرردير بالررذكر انرره لرريس هنرراك أي اخررتالف مررا بررين المعررايير الدوليررة والمعررايير
االمريكية في المضمون اذ يرى البعض ان المعايير الدولية قد اشرتقت مرن المعرايير االمريكيرة كرون
االخيرة مستنبطة من الواقع العملي ومن هذه المعايير هي :
 .7المعيااار الاادولي رقاام  : 61ويهرردف هررذا المعيررار الررى وصررف المعالجررة المحاسرربية لألصررول
الثابتة ويشمل ذلك مسرئلة توقيرت االعترراف باألصرول وتسرجيلها بالردفاتر مرع تحديرد القيمرة
الدفترية المعدلة لألصل باستخدام نموذج اعادة التقييم مع تحديد قيمرة االنردثارات والخسرارة
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الناجمة من استهالك األصل ومع االفصاح عن تلك المعلومات بشركل واضرح ( جريروننج
) 207 2003
ونطا عمل المعيار يطبق في المحاسبة عن االصول الثابترة اال اذا تطلرب او سرمح معيرار محاسربي
دولي اخر بمعالجة محاسبية مختلفة اال ان المعيار استثنى بعض الحاالت التي اليطبق عليها المعيار
وهي  ( :حماد )354 2003
 االصول غير المتداولة المصنفة على ان الهدف منها اعادة البيع
 االصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي
 الموارد غي المتجددة المماثلة
وقد اشار في المعيار رقم  73العديد من المصطلحات الممكرن ان تسرتخدم فري عمليرة التقيريم
لألصول الثابتة وهري القيمرة العادلرة المبلرغ المرحرل الكلفرة القيمرة القابلرة لالسرتهالك
االندثار ( االستهالك ) خسائر انخفاض القيمة  ( .المجمرع العربري للمحاسربين القرانونين
) 521 2004
ومن اعاله نالحظ قد اعتبر المعيرار الردولي رقرم  73ان احردى ادوات اعرادة التقيريم االصرول الثابترة
هي القيمة العادلة والذي عرفها المعيار على انها ( المبلغ الرذي يمكرن ان ترتم مبادلرة األصرل بره برين
اطراف مطلعرة وراغبرة فري التعامرل علرى اسراس تبرادل تجراري بحرت)  .وطبقرا لهرذا المعيرار فيحرق
للشركة ان تختار ما برين اسرلوب الكلفرة التاريخيرة او اعرادة التقيريم كسياسرة محاسربية يمكرن تطبيقهرا
علررى كررل بنررود االصررول الثابتررة ) )IASCF16,2009,Par29وتعكررس قرريم اعررادة التقيرريم بالقيمررة
العادلة لألصل في تاريخ اعادة التقييم مطروحا منها مخصص االندثار المتراكم واية خسارة مجمعة
ناتجة عن الهبوط في القيمرة علرى ان يرتم اعرادة التقيريم علرى فتررات منتظمرة وكافيرة للتأكرد مرن عردم
وجود اخرتالف جروهري برين الكلفرة التاريخيرة المثبترة فري الردفاتر والقيمرة العادلرة فري اعرداد القروائم
المالية ( العبادي )5 2009
وقد حدد هذا المعيار ان القيمة العادلة لبنود االصول الثابتة تعبر عن القيمة السوقية والتي تقدر عادة
بمعرفة ال خبراء المتخصصين في التقييم والتثمين  .وفي حالة عردم وجرود دليرل علرى القيمرة السروقية
بسبب الطبيعة المتخصصة لألصل او بسربب نردرة تداولره اال كجرزء مرن نشراط مسرتمر يرتم التقيريم
علررى اسرراس العائررد او الكلفررة االسررتبدالية بعررد خصررم مخصررص االنرردثار المتررراكم .وان تكرررار اعررادة
التقي يم تعتمد على حدوة تغير فري القيمرة العادلرة لبنرود االصرول الثابترة المعراد تقيمهرا بحيرث يصربح
االختالف بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة جوهريا وبالتالي فانه يتم اعادة التقييم سنويا لألصول
التي تتسم بحدوة تغيرات هامة وسريعة في قيمتها سنويا امات باقي االصول الثابترة االخررى فقرد
يكون من الضروري اعادة تقيمها مرة واحدة كل ثالة او خمس سنوات وانه اذا تم اعادة تقيريم احرد
البنود في مجموعة االصول الثابتة فانه يجب اعادة تقييم كل بنود المجموعة التي ينتمي اليها األصل
( العبادي ) 9 2009
ويمكن تحديد القيمة العادلة لهذه االصول من خالل االتي  ( :صالح ) 23 -25 2009
 القيمة السوقية التي عادة ما يتم تحديدها بمعرفة مقيمين مؤهلين مهنيا للقيام بهذه المهمة
 القيمة االستبدالية بعد االندثار  :عنردما ال يكرون هنراك دليرل علرى القيمرة السروقية بسربب
الطبيعة المتخصصة لهذه االصول ألنها نادرا ما تباع .
وبالنسبة لنتيجة اعادة التقييم فقد حدد المعيار الدولي  73انه يجب اضرافة الزيرادة فري القيمرة الناجمرة
عن اعادة التقييم الى حقو المساهمين تحت بند مسمى فائض اعادة التقييم .
وبالنسرربة لإلفصرراح عررن القيمررة العادلررة المسررتخدمة فرري التقيرريم االصررول طويلررة االجررل فقرد الررزم هررذا
المعيار الشركة في حال اختيارها لهذا االساس ان تفصح عن المعلومات التي تساعد مستخدم القوائم
المالية على تفسيرها واالسرتفادة منهرا لكرل مجموعرة مرن االصرول مثرل االفصراح عرن كشرف تسروية
يوضح القيمرة الدفتريرة فري بدايرة ونهايرة الفتررة موضرحا الزيرادات والتخفيضرات الناتجرة عرن اعرادة
التقيريم  .مررع االفصرراح عرن ترراريخ سررريان اعررادة التقيريم ومررا اذا كرران قررد ترم االسررتعانة بخبيررر مسررتقل
إلعررادة التقيرريم والطررر واالفتراضررات او سياسررة المسررتخدمة لتقرردير القيمررة العادلررة ومرردى االعتمرراد
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وعلى اسعار السو المرتبطة بمعامالت حديثرة حررة او اسراليب التقيريم االخررى المتبعرة عنرد تقردير
القيمة العادلة .
اما في حالة اختيار الشركة ألساس التكلفة فيجب عليها ان تفصح عن القيمة العادلة لألصرول الثابترة
التي تختلف اختالفا جوهريا عن القيمة الدفترية لهذه االصول  .وان الرتخلص مرن اصرل معراد تقيمره
وله فائض اعادة التقييم ظاهر في بنود قائمة الردخل فران المعالجرة المحاسربية وحسرب معيرار الردولي
 73تقضي بإغال هذا الفائض في االرباح المردورة وال يرتم اظهراره ضرمن اربراح الفتررة فري قائمرة
الدخل ( عتمة .) 4 2009
 .2المعيااار الاادولي رقاام  : 21يهررتم هررذا المعيررار ببيرران ضرررورة تثبيررت االنخفرراض فرري قيمررة
االصرول طويلررة االجررل كمصررروف فرري قائمررة الرردخل فضررال عررن ضرررورة ترروافر مؤشرررات
تشررير الررى احتمررال وجررود انخفرراض فرري قيمررة االصررول طويلررة االجررل مشررابهة للمؤشرررات
المنصوص عليها في بيان المحاسربة الماليرة االمريكري رقرم  744والرذي سريرد ذكرره الحقرا
وقد ورد في معيار  33على انه يجب على االدارة ان تقييم فري تراريخ كرل ميزانيرة عموميرة
هل هناك أي دليرل علرى ان اصرال ثابترا مرن الممكرن ان يكرون قرد انخفضرت قيمتره  .وحسرب
معيررار  33فانرره يجررب االعتررراف بالخسررارة المتحققررة مررن انخفرراض القيمررة فرري قائمررة الرردخل
عندما يتجاوز المبلغ المحمل لألصل والذي عرفه المعيرار  33بانره المبلرغ الرذي يعتررف بره
لألصررل فرري الميزانيررة العموميررة بعررد خصررم أي اسررتهالك متررراكم وخسررائر انخفرراض القيمررة
المتراكمة  .كما اشار المعيرار الرى قيراس خسرارة انخفراض القيمرة علرى اسراس المبلرغ القابرل
لالسررترداد أي الفررر بررين القيمررة الدفتريررة لألصررل والمبلررغ القابررل لالسررترداد والمبلررغ القابررل
لالسترداد يمثل سعر البيرع الصرافي لألصرل او القيمرة االسرتعمالية ايهمرا اعلرى  .وان القيمرة
االسرررتعمالية تمثرررل التررردفقات النقديرررة المسرررتقبلية التررري سررريتم الحصرررول عليهرررا مرررن األصرررل
والمخصومة الى القيمة الحاليرة باسرتخدام المعردل المحردد فري السرو وذلرك قبرل الضرريبة
والتي تعكس التقييم الجاري للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصرة باألصرل  ( .الريشراني
) 713-712 2001
 .3المعيار الدولي رقم  : 23ويهتم هذا المعيار في قياس االفصاح عن االصول غير الملموسة
فقررد سررمح المعيررار  35للشررركات ان تختررار نمرروذج التكلفررة او نمرروذج اعررادة التقيرريم ( القيمررة
العادلة ) كسياسة محاسبية للقياس واالفصاح عن االصول غير الملموسة وان القيمة العادلة
اما ان تحدد بناءا على سرو نشرا او تحردد بنراءا علرى نمروذج اعرادة التقيريم لبنرود االصرول
غير الملموسة التي قد ال يتوافر لها سرو نشرا  .وقرد حردد هرذا المعيرار متطلبرات االفصراح
عن القيمة العادلة لألصول غيرر الملموسرة برذات الطريقرة المعتمردة فري المعيرار الردولي 73
مثررل االفصرراح عررن القيمررة الدفتريررة لألصررول غيررر الملموسررة المعرراد تقييمهررا وكررذلك الطررر
واالفتراضات الهامة المستخدمة في تقدير القيمة العادلة لألصول غيرر الملموسرة وغيرهرا .
( )IAS 38 , pars118-124
 .4المعيااار الاادولي رقاام  : 46وهررو المعيررار المهررتم بقيرراس االصررول البيولوجيررة فرري النشرراط
الزراعي اذ يقاس األصل الحيوي والمنتجات الزراعية الناتجة عنه عنرد نقطرة الحصراد فري
تاريخ االعتراف االولري وفري تراريخ اعرداد القروائم الماليرة فري نهايرة كرل فتررة ماليرة الحقرة
بالقيمة العادلة مخصوما منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع ويعتبر هذا القياس معبرا عن
التكلفة للمنتجات الزراعية .وبالنسبة لإلفصاح فقد اكد المعيار  47علرى انره يجرب االفصراح
عن االرباح والخسارة الكلية الناجمة خالل الفترة الجارية عن االعترراف االولري باألصرول
الحيوية والمنتجات الزراعية الناتجة عنها عند نقطة الحصاد بالقيمة العادلة وعند التغير في
القيمررة العادلررة مخصرروما منهررا تكرراليف البيررع المقرردرة .وكررذلك يجررب االفصرراح عررن الطررر
واالفتراضررات الهامررة المطبقررة عنررد تحديررد القيمررة العادلررة لكررل مجموعررة مررن مجموعررات
االصول البيولوجية .
 .5المعيار االمريكي رقم  : 642اصردرت لجنرة المعرايير االمريكيرة معيرار رقرم  742الخراص
بشررهرة المحررل واالصررول غيررر الملموسررة ويررنص هررذا المعيررار علررى معالجررة شررهرة المحررل
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واالصول غير الملموسة االخرى وفقا للقيمرة العادلرة وذلرك بإعرادة تقييمهرا وفقرا للسرو فري
نهاية كل سنة مالية او عند الحاجة لرذلك فران اظهررت تردني بالقيمرة يرتم اطفراء الفرر برين
القيمة الدفترية وقيمة السو فري دخرل نفرس السرنة التري حصرل فيهرا التقيريم وان كانرت قيمرة
السو اكبر فتترك القيمة الدفترية على ماهي عليه .
وان السبب في صدور هذا المعيار هرو ان االصرول غيرر الملموسرة مروارد اقتصرادية مهمرة
جدا واظهارهرا بالقيمرة العادلرة يسرتطيع ان يعكرس اداء الشرركات بشركل افضرل ممرا لرو انهرا
اطفأت بالدخل وفقا لعمر مقدر كما كان يتم معالجتها سابقا .
وان هذا المعيار كأي معيار للقيمة العادلة اخر سوف يساهم هذا المعيار بتحقيق مرا يسرمى
االفصاح الشامل حيث يستطيع المستثمرون االطالع على قوائم الشركة المالية ومعرفرة
قيمة االصول غير الملموسة التي تعكس بشكل جيد قيمة الشركة الحقيقية وبالترالي تولرد ثقرة
المسرتثمرين بهررا  .وان عمليرة اظهررار االصررول الثابترة وفقررا للقيمررة العادلرة سررتعكس المنفعررة
االقتصادية لهرا بشركل منقطرع النظيرر وبالترالي فران مسرتخدمي القروائم الماليرة سرتكون لرديهم
القرردرة بشرركل افضررل علررى فهررم االسررتثمارات فرري هررذه االصررول والقرردرة علررى متابعررة ادائهررا
الحقا  ( .دهمش ) 75 2003
 .3المعيااار االمريكااي رقاام  : 642اصرردرت لجنررة المعررايير االمريكيررة المعيررار  743والخرراص
بررالتخلص مررن االصررول الملموسررة طويلررة االجررل ويهرردف هررذا المعيررار الررى انشرراء معررايير
محاسبية لالعتراف وقياس التزام التخلص من االصول والتكاليف المتعلقة بها ويرنص علرى
ما يلي :
أ -يجب على الشركات ان تعترف بالتزام التخلص مرن االصرول الملموسرة طويلرة االجرل
في الوقت الذي يحدة في االلتزام مع تقدير القيمة العادلة في اقرب وقت ممكن
ب -يجب على الشركات تسجيل قيمة االلتزام بالقيمة العادلة اما وفقا للقيمة التي يمكرن فيهرا
سرداد قيمرة االلتررزام فري العمليرة الحاليررة لألطرراف الراغبرة فرري السرو الفعرال او بقيمررة
السو كبديل مثل القيمة الحالية للتردفقات النقديرة المسرتقبلية المقردرة والمطلوبرة لتسرديد
االلتزام .
ت -يجررب علررى الشررركة رسررملة جررزء مررن تكرراليف الررتخلص مررن األصررل كزيررادة فرري قيمررة
األصل طويل االجل إلكمال الجزء الدائن من القيد اللتزام التخلص من االصول .
ة -يجرب علررى الشرركة ان تنررزل تكراليف الررتخلص المرسرملة فرري قائمرة الرردخل خرالل حيرراة
األصل تحت مسمى اهتالك األصل ( االنردثار ) حيرث تتضرمن تكراليف الرتخلص مرن
األصررررل االضررررافية والفائرررردة علررررى زيررررادة التررررزام الررررتخلص خررررالل مرررررور الوقررررت
)(WWW,FASB, org
 .1المعيار االمريكي رقم  : 644وقد نص هذا المعيار على ضرورة اثبات االنخفاض في قيمة
االصول طويلرة االجرل كمصرروف ضرمن قائمرة الردخل وقرد برين المعيرار  744ان اجرراء
تقييم انخفاض قيمة االصول طويلة االجل يتطلب توافر عدد من المؤشرات التري تشرير الرى
احتمال وجود انخفاض في قيمة االصول طويلة االجل مثل انخفاض القيمة السوقية لألصل
الى حد كبير اكثر من المتوقع بسبب الزمن او االستخدام العرادي او حصرول تغيررات مهمرة
حالية او متوقعة فري البيئرة التقنيرة او السروقية او االقتصرادية او القانونيرة او زيرادة اسرعار
الفائدة في السو او معدالت العائد االخرى في السو التي تؤثر في سعر الخصم المستخدم
فري حسراب قيمرة األصرل المسررتعملة او زيرادة القيمرة الدفتريررة الصرافية لألصررل علرى قيمترره
السوقية او وجود ادلة على بطالن استعمال األصل او حدوة تلف فيه .اما بالنسبة لألصول
المملوكررة مررن اجررل اسررتخدام او االحتفرراظ بهررا فرران انخفرراض القيمررة يقرراس اوال علررى اسرراس
التدفقات النقدية غير المخصومة فاذا كان هناك انخفاض فري القيمرة فعلرى الشرركة ان تقريس
انخفاض القيمة بمقارنة القيمة الدفترية لألصل مع قيمته العادلة واذا لم يكرن هنراك انخفراض
في القيمة فعندها ال يوجد اي اجراء يتخذ انمرا يعراد النظرر فري العمرر االنتراجي لألصرول اذا
تطلررب االمررر امررا بالنسرربة لألصررول طويلررة االجررل المصررنفة علررى انرره سرريتم الررتخلص منهررا
166

71

2

2075

(بيعهررا ) فيجررب عنررد ذلررك قيرراس انخفرراض القيمررة علررى اسرراس المبلررغ االقررل مررن بررين القيمررة
الدفترية والقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع  ( .الريشاني )717-739 2001
من خالل العرض اعاله للمعايير الدولية واالمريكية باألخص المعيار الدولي رقرم  73والمعيرار
االمريكرري  743و 744علررى انرره قررد اترريح لشررركات االعمررال والخرردمات ان تتبنررى بشرركل اساسرري
القياس واالفصاح المحاسبي بالقوائم المالية على اساس القيمة العادلة سواء في تقييم االصول الثابترة
او االعتراف بها كما انه قد الزمرت الشرركات بتقرديم االفصراح الكامرل بشران اسرتخدام القيمرة العادلرة
كأساس للقياس المحاسبي بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من تفسير وفهم هذه القوائم وبما يجعلها
اكثر فائدة ومنفعة في اتخاذ قراراتهم المختلفة  .وانه قرد طالبرت الشرركات فري حالرة قياسرها الي مرن
بنود القوائم المالية ان تفصح عن االسباب التي حالت دون قياس القيمة العادلة بصرورة يعتمرد عليهرا
والتقديرات التي من المرجح ان تقع في نطاقها بالقيمة العادلة ( ان امكن )  .ونالحظ ايضا ان اساس
القياس المحاسبي وفق المعايير الدولية قد تحول من القياس على اساس التكلفرة التاريخيرة فري بعرض
الحاالت النادرة فهو يعتبر حالة استثنائية وهو ما يولد فجوة بين اساس القياس واالفصراح المحاسربي
بالقوائم المالية .والتساؤل المطروح هنا هل ان الشركات العامة في العررا والتري تعتبرر لبنرة الحيراة
االقتصادية للعرا كشركة نفا الجنوب والشركة العامة للكهرباء والشركة العامرة للمروانئ العراقيرة
والعاملة بالنظام المحاسربي الموحرد ترغرب باسرتخدام القيمرة العادلرة فري القيراس المحاسربي لألصرول
الثابتة اسوة بالمعايير الدولية في تقييم اصولها الثابتة كمعيرار رقرم  73مرن اجرل تقلريص الفجروة برين
اساس القياس واالفصاح في القوائم المالية وهل ان الشركات على استعداد كامرل للقيرام بهرذا التحرول
هذا ما سنتعرف عليه في الدراسة الميدانية في الفصل الثاني .
الدراسة الميدانية :
أجريررت الدراسررة الميدانيررة فرري عينررة مررن الشررركات العراقيررة العامررة والترري تعتبررر مررن كبريررات
الشررركات العامررة وهرري بمثابررة العمررود الفقررري لالقتصرراد العراقرري وهرري ( شررركة نفررا الجنرروب
والشركة العامة للموانئ العراقية و شركة توزيع الكهرباء ) إذ كانت عينة الدراسة مجموعة من
المحاسرربين العرراملين فرري هررذه الشررركات والترري كرران حجمهررا (  ) 30عينررة وتررم توزيررع اسررتمارة
استبيان عليهم والجدول التالي يبرين عينرة الدراسرة وعردد االسرتمارات الموزعرة والمسرتردة مرن
عينة البحث
جدول رقم ()6
عدد االستمارات الموزعة والمستردة من عينة الدراسة
النسبة
العدد
االستمارات
%700
30
الموزعة
%95
59
المستردة
%2
7
المستبعدة
%93
55
صافي المستخدم للتحليل االحصائي
ومن الجدول أعاله نالحظ أن نسبة استجابة العينة جيدة وقد تم استبعاد استمارة واحدة فقا لعردم
اإلجابة على كافة فقراتها  .وقد صرممت االسرتمارة المسرتخدمة لدراسرة فرضريات الدراسرة وفرق
مقياس ليكرت الخماسي وحددت اجابات المستقصين بالدرجات التي يوضحها الجدول التالي :
جدول رقم ()2
توزيع درجات االجابة على استمارة االستبيان
ال اتفق بشدة
ال اتفق
محايد
اتفق
اتفق بشدة
6
2
2
4
5
وقد تم تقسيم االستبيان الى قسمين االول يتضمن المعلومات الديموغرافية وهو يشرمل مجموعرة
مررن المعلومرررات العامرررة الخاصررة بالمجيرررب مثرررل ( العمرررر و التأهيررل العملررري وسرررنوات الخدمرررة
والتخصص العملي ) للوقوف على صفات المجيب الديموغرافية .
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امررا القسررم الثرراني مررن اسررتمارة االسررتبيان فهررو يتضررمن مجموعررة مررن االسررئلة الخاصررة بدراسررة
فرضيات الدراسة اذ كانت هذه المجموعة تتكون من (  ) 25سؤال مقسمة كاالتي :
جدول رقم ()2
يبين كيفية تقسيم اسئلة االستبيان على فرضيات الدراسة
االسئلة الخاصة بها
الفرضية
رقم الفرضية
يرغرررب محاسررربين الشرررركات العراقيرررة برررالتحول مرررن
من 61 – 6
6
طريقة التقييم باسرتخدام التكلفرة التاريخيرة الرى طريقرة
القيمة العادلة في مجال تقييم االصول الثابتة
يساهم تطبيق القيمة العادلة في مجال التقيريم االصرول
من 26 – 66
2
الثابتة في زيادة جرودة خصرائص النوعيرة للمعلومرات
المحاسبية
ان لضعف الروعي المهنري وغيراب المقومرات الثقافيرة
من 23 – 22
2
والقانونيررة مررن اسررباب عرردم تطبيررق القيمررة العادلررة فرري
مجال تقييم االصول الثابتة
التحليل االح ائي :
 – 6الخ ائص الديموغرافية لعينة البحث :
فرري هررذا الجانررب يررتم التحليررل االحصررائي الديموغرافيررة ( المعلومررات العامررة ) لعينررة الدراسررة
لمالحظررة العالقررة بررين المجيبررين ( عينررة الدراسررة ) مررع موضرروع الدراسررة ومرردى مالئمررة العينررة
لموضوع الدراسة وهي كانت كاألتي :
أ – العمر  :الجدول التالي يبين الفئات العمرية االكثر تكرارا في عينة الدراسة
جدول رقم ()4
التكرارات والنسب المئوية لمتغير العمر
المجموع
من  41فما فوق
من 22-21
من 22-21
العمر
53
22
21
61
التكرار
%611
%23
%45
%61
النسبة المئوية
من الجدول اعاله نالحظ ان عينة الدراسرة كانرت غرالبيتهم مرن الفئرة العمريرة المحصرورة برين (
 ) 39 -30سنة اذ شكلت النسبة االكبر وهري (  ) %45وتليهرا الفئرة العمريرة المحصرورة برين (
 40فما فو ) والتري شركلت نسربة  ) %35امرا الفئرة المحصرورة برين (  ) 29 – 20وهري الفئرة
االقل اذ شكلت النسبة االقل وهي (  )%71ومن هذا نالحظ ان غالبية عينة الدراسة هم من الفئة
العمرية المتوسطة أي بين الحديث والقديم والتي يمكرن ان تعكرس وبشركل ايجرابي علرى اجابرات
االستبيان على اعتبار ان موضوع الدراسة يتصف بانه مفهوم تطبيقي حديث ومهم وهرو القيمرة
السوقية العادلة .
ب – التأهيل العلمي  :الجدول التالي يبين التأهيل العلمي لعينة الدراسة لمالحظة مدى ارتباط
مؤهالت العينة مع موضوع الدراسة
جدول رقم ()5
المؤهل العلمي دبلوم فني بكالوريوص دبلوم عالي ماجستير دكتوراه المجموع
53
1
1
6
44
62
التكرار
%611
%1
%1
%2
%11
%22
النسبة المئوية
من الجدول اعاله نالحظ ان التأهيل العلمي لعينة البحث كان غالبيتهم من درجة البكرالوريوس
اذ شكلت نسبة (  )%13وهي اعلى نسبة من عينة البحث وتليها درجة دبلوم فني اذ شكلت نسبة
( )%22اما النسبة االقل من عينة البحث وهي درجة الدبلوم العالي اذ شكلت نسبة ( )%2وهري
نسرربة قليلررة جرردا  .وعليرره نالحررظ ان عينرة البحررث كانررت مررن درجررة البكررالوريوس بمررا تررتالئم مررع
موضوع البحث على اعتبار انهم في مستوى اكاديمي جيد وهو درجة البكالوريوس .
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ج -التخ ص العلمي  :الجدول التالي يبين التخصص العلمي لعينة البحث للوقوف على مدى
مالئمة العينة مع موضوع البحث
جدول رقم ()1
المجموع
ادارة اعمال علوم مالية وم رفية اخرى
محاسبة
التخ ص
العلمي
53
2
3
66
21
التكرار
%611
%2
%64
%62
%14
النسبة المئوية
من الجدول اعاله نالحظ ان غالبية عينة البحث هم من المحاسربين اذ شركلت هرم مرن المحاسربين
اذ شكلت نسبتهم من عينرة البحرث مرا يقرارب (  )%34وهري النسربة االكبرر ضرمن عينرة البحرث
وهررذا مايضررفي مالئمررة اجابررة العينررة مررع موضرروع البحررث علررى اعتبررار ان الموضرروع محاسرربي
وتليهررا نسرربة ()%79وه رم مررن تخصررص فرري ادارة االعمررال وهررم مررن فئررة ذو اهميررة الجابررات
االستبيان على اعتبار ان تخصص ادارة االعمال قريب جدا من المفراهيم المحاسربية وتطبيقاتهرا
تليها نسبة ( )% 74وهم من العلروم الماليرة والمصررفية وهرم ايضرا فئرة مهمرة علرى اعتبرار انهرم
يمتلكون قاعردة معلوماتيرة محاسربية عاليرة ومرن ثرم نسربة االقرل فري عينرة الدراسرة وهرم مرن فئرة
اخرى اذ شكلت ( )%3من عينة البحث ومن هذا نستطيع ان نصف العينة مالئمة جدا لموضوع
البحث وذو عالقة مباشرة على اعتبار انهم يمتلكون قاعدة معلوماتية عن هذا الموضوع المهم.
د -سنوات الخدمة  :الجدول التالي يبين سنوات الخدمة لعينرة البحرث أي مردى خبرراتهم المهنيرة
التي يتمتعون بها فعليا
جدول رقم ()1
التكرارات والنسب المئوية لمتغير سنوات الخدمة
من  64-61من  65فما فوق المجموع
من 2-5
من 4-6
سنوات الخدمة
53
22
62
65
2
التكرار
%611
%23
%22
%21
%2
النسب المئوية
من الجدول اعاله نالحظ ان سنوات الخبرة العملية التي يتمتع بها عينة البحث والتري تكرون تبردا
من  75سنة فراكثر هري النسربة االكبرر برين عينرة البحرث اذ شركلت (  % 35مرن عينرة البحرث )
وتليها الفئة المحصورة بين (  ) 74 -70سنة اذ شكلت نسبة  %33وهي النسبة الثانية من عينرة
البحث والتي تمتلرك خبررة عمليرة متوسرطة وبعردها نسربة ( )%23وهري النسربة االقرل مرن عينرة
البحث وتمثل الفئة قبل االخيرة من عينة البحث وهم االفراد الذين يمتلكون خبرة عملية تترراوح
مررن ( ) 9-5سررنة وهرري خبرررة عمليررة ليسررت بقليلررة وتليهررا الفئررة االقررل جرردا وهررم مررن فئررة ( )4-7
سنوات ممن يملكون خبرة عملية والتي تشكل نسبة  %3وهي نسبة قليلة جدا  .وعليه نالحظ ان
عينة البحث االكبر هم ممن يتمتعون بمؤهالت وخبرات عملية جيدة وهم من فئة ( من  75سرنة
فما فو ) ومن ثم تتدرج العينة حسب سنوات الخبرة وتعد من الفئات المالئمرة لبحرث موضروع
القيمة العادلة على اعتبار ان هذا الموضوع مهم فري التطبيقرات المحاسربية وال يحردد اهميرة هرذا
الموضوع في التطبيقات العملية اال اهل الخبرة العملية الجيدة وهذا مما تتصف به عينة البحث .
 -2التحليل الوصفي لعينة البحث لدراسة فرضيات البحث :
يتم فري هرذا الجانرب مرن الدراسرة اجرراء التحليرل الوصرفي إلجابرات عينرة البحرث للوقروف علرى
معرفة هل ان فرضيات البحث قد تحققت ام ال  .ولذلك قد اسرتخدم التحليرل االحصرائي الوصرفي
من خالل احتساب الوسا الحسابي واالنحراف المعياري الختبار فرضيات الدراسة .
اختبار الفرضية االولى :
الرقم

جدول رقم ()3
االح اء الوصفي إلجابات عينة البحث فيما يخص الفرضية االولى
االنحراف
الوسط
االسئلة

نسبة
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 7ان طريقة الكلفة التاريخية تعراني مرن قصرور فري عمليرة
تقييم االصول الثابتة
 2ان ابتعرراد طريقررة الكلفررة التاريخيررة عررن الواقررع وفقرردان
قابلية المقارنة من خاللها يؤثر في الثقة بتلك المعلومات
 3ان تطبيرررق النظرررام المحاسررربي الموحرررد ألسررراس التكلفرررة
التاريخية ال يأخرذ بتغيررات االسرعار عنرد اجرراء القيراس
المحاسبي لألصول الثابتة
 4ان اسررتخدام النظررام المحاسرربي الموحررد للكلفررة التاريخيررة
يرررنجم عنررره عررردم كفايرررة مخصصرررات االنررردثار السرررتبدال
األصررررل الثابررررت عنررررد ارتفرررراع االسررررعار يعررررد تشرررركيل
 5االحتياطيررات فرري النظررام المحاسرربي الموحررد حررال نهائيررا
وجذريا لمشكلة استبدال األصل الثابت
 3ان استخدام النظام المحاسبي الموحرد للكلفرة التاريخيرة ال
يقدم قياسا حقيقيا لنتائج نشاط الشركة
 1ان استخدام النظام المحاسبي الموحد للكلفة التاريخية في
تقيررريم االصرررول الثابترررة يهمرررل القررريم الحقيقيرررة للتررردفقات
االقتصادية الداخلة والخارجة عند احتساب الدخل بسربب
افتراض ثبات القوة الشرائية
 5ان استخدام النظام المحاسبي الموحد للكلفة التاريخية في
تقييم االصول الثابتة يؤدي الى تضخيم قياس الردخل فري
حالررة ارتفررراع االسررعار وبالترررالي تأكررل القررردرة الشررررائية
لراس المال
 9ان النظام المحاسبي الموحد يأخرذ بنظرر االعتبرار وجهرة
نظر معالج المعلومات وليس وجهة نظر المستخدم
 70هنرراك ضررررورة لتعرررديل النظرررام المحاسررربي الموحرررد وان
تطرررويره وفقرررا لطريقرررة القيمرررة العادلرررة فررري مجرررال تقررريم
االصول الثابتة سيمكن المحاسب مرن مواجهرة التحرديات
الراهنة
العبارات مجتمعة من ( )70-7تتعلق بالفرضية االولى
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الحسابي
4.2

المعياري
0.94

الخطأ
0.71

4.37

0.5

0.47

4.34

0.57

0.75

4.71

0.93

0.71

3.55

7.05

0.79

3.59

7.07

0.75

4.21

0.54

0.75

4.03

7.05

0.2

4.24

0.97

0.73

3.93

0.53

0.73

4.09

0.93

0.71

من الجدول اعاله نالحظ ان الوسا الحسابي لألسئلة مجتمعة هرو  4.09وهرو اعلرى مرن الوسرا
الحسابي الفرضي وهو(  ) 3وان نسبة الخطأ لألسئلة مجتمعرة هري  0.71وهري اقرل مرن النسربة
المفترضة في الدراسة وهي (  )%50اما االنحراف المعيراري لألسرئلة المجتمعرة هري ( )0.93
وهري اقرل مرن ( )7وعليرره نالحرظ ان لردى المجيبررين الرغبرة برالتحول مررن طريقرة التقيريم بالكلفررة
التاريخية الى طريقة القيمة العادلة في مجال التقييم لألصول الثابتة وهذا يظهر جليا من اجابات
المجيبين بخصروص السرؤال (  5و  3و  )70اذ ان الوسرا الحسرابي لتلرك االسرئلة علرى التروالي
هي (  )3.93 3.59 3.55أي ان النظام المحاسبي الموحد ال يقدم قياسا حقيقيرا لنترائج نشراط
الشركة عند اعتماده على طريقة الكلفة التاريخية في تقييم االصول الثابترة وانره يعتمرد علرى بنرد
االحتياطيات لحل مشركلة اسرتبدال االصرول الثابترة وان هنراك ضررورة السرتخدام طريقرة القيمرة
العادلة في مجال نقيم االصول الثابتة حتى يتمكن المحاسب من مواجهة التحديات الراهنة ويناءا
علررى ذلررك تررم قبررول فرضررية الثبررات االولررى للبحررث والترري تررنص (( ترغررب الشررركات العراقيررة
بالتحول من طريقة الكلفة التاريخية الى طريقة القيمة العادلة في تقييم االصول الثابتة )).
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اختبار الفرضية الثانية :
جدول رقم ()2
االح اء الوصفي إلجابات عينة البحث فيما يخص الفرضية الثانية
الوسط االنحراف نسبة
االسئلة
الرقم
الحسابي المعياري الخطأ
0.75
7.07
3.59
 77تتميز طريقة القيمة العادلة بسهولة التطبيق
0.73
0.14
 72تساعد طريقرة القيمرة العادلرة فري مجرال تقيريم االصرول 4.73
الثابتررة علررى ترروفير متطلبررات الرقابررة االداريررة والماليررة
على هذه االصول
0.72
0.35
 73ترروفر طريقررة القيمررة العادلررة فرري مجررال تقيرريم االصررول 4.03
الثابتة معلومات مالئمة التخاذ القرارات االقتصادية
0.72
0.34
 74تكون القروائم الماليرة قابلرة للمقارنرة الزمانيرة والمكانيرة 4.21
باستخدام طريقة القيمة العادلة
0.72
0.35
 75ترروفر طريقررة القيمررة العادلررة فرري تقيرريم االصررول الثابتررة 4.03
الموضرروعية فرري قيرراس نتيج رة نشرراط والمركررز المررالي
للشركة
0.75
0.54
 73توفر طريقرة القيمرة العادلرة ادلرة اثبرات موضروعية فري 3.93
مجال تقيم االصول الثابتة
0.74
0.15
 71تشرركل المعلومررات المسررتندة الررى التقيرريم بالقيمررة العادلررة 3.15
اساسا دقيقا للتنبؤ واتخراذ القررارات المتعلقرة باألصرول
الثابتة
0.75
0.55
 75تقررريم االصرررول الثابترررة بالقيمرررة العادلرررة يررردعم المركرررز 3.59
التنافسي للشركة في السو
0.75
7.07
 79تطبيق القيمة العادلة في تقيم االصول الثابتة تنرتج عنره 4.03
معلومررات تمثررل جرروهر االحررداة ولرريس مجرررد الشرركل
القانوني لألحداة
0.73
0.17
 20تطبيررق طريقررة القيمررة العادلررة فرري مجررال تقرريم االصررول 4.00
الثابتة يعطي درجة تأكيدا للقياس المحاسبي
0.77
0.59
 27تطبيرق طريقررة القيمرة العادلررة فرري تقريم االصررول الثابتررة 4.00
يساعد على سهولة فهم القوائم المالية
0.73
0.11
3.99
العبارات مجتمعة من (  )27 -77تتعلق بالفرضية الثانية
من الجدول اعاله نالحظ ان الوسا الحسابي لألسئلة مجتمعة هرو  3.99وهرو اعلرى مرن الوسرا
الحسابي الفرضي وهو(  ) 3وان نسبة الخطأ لألسئلة مجتمعرة هري  0.73وهري اقرل مرن النسربة
المفترضة في الدراسة وهي (  )%50اما االنحراف المعيراري لألسرئلة المجتمعرة هري ( )0.11
وهي اقل من ( )7وعليه نالحظ ان لدى المجيبين يؤيدون ان اسرتخدام طريقرة القيمرة العادلرة فري
مجال التقييم لألصول الثابتة يسراهم فري زيرادة الخصرائص النوعيرة للمعلومرات المحاسربية وهرذا
يظهر جليا من اجابرات المجيبرين بخصروص السرؤال (  73و  71و  )75اذ ان الوسرا الحسرابي
لتلك االسئلة على التروالي هري (  )3.59 3.15 3.93أي ان طريقرة القيمرة العادلرة تروفر فري
تقيم االصول الثابترة ادلرة اثبرات موضروعية فري مجرال التقيريم وبشركل موضروعي لتحديرد نتيجرة
نشاط الشركة ومركزها المالي مما يدعم مركزها التنافسي في االسوا وبناءا على ذلك تم قبول
الفرضية الثانية والتي تنص على ((يساهم تطبيق طريقة القيمة العادلرة فري مجرال تقريم االصرول
الثابتة في زيادة جودة خصائص النوعية للمعلومات المحاسبية )).
اختبار الفرضية الثالثة :
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جدول رقم ()61
االح اء الوصفي الجابات عينة البحث الختبار الفرضية الثالثة
الوسط االنحراف
االسئلة
الرقم
الحسابي المعياري
0.54
 22عدم توافر الكوادر المؤهلرة للتعامرل مرع القيمرة العادلرة 4.03
في تقييم االصول الثابتة
7.05
 23صرررعوبة جمرررع المعلومرررات المعررردة بنررراءا علرررى القيمرررة 4.47
0.95
4.21
 24العادلة
عررردم وجرررود مقومرررات اقتصرررادية مرررن اسررروا جررراهزة
0.52
4.55
 25واسوا مالية فاعلة التي تسهل قياس القيمة العادلة
0.11
 23لرريس هنرراك مقومرررات ثقافيررة السرررتخدام طريقررة القيمرررة 4.47
العادلة
0.99
 21عدم وجود دورات تدريبية للمحاسبين بخصوص كيفية 4.21
تطبيق طريقة القيمة العادلة في التقييم
7.74
 25يمثل التعليم الجامعي لطلبرة قسرم المحاسربة دورا كبيررا 4.70
في المعوقات التي تمنع تطبيق القيمة العادلة
عرردم ترروفر قرروانين وتشررريعات تسرراهم بتطبيررق القيمررة
العادلة
0.93
4.29
العبارات المجتمعة من ( )25-22الختبار الفرضية الثالثة

نسبة
الخطأ
0.75
0.79
0.71
0.75
0.74
0.75
0.27

0.71

من الجدول اعاله نالحظ ان الوسا الحسابي لألسئلة مجتمعة هرو  4.29وهرو اعلرى مرن الوسرا
الحسابي الفرضي وهو(  ) 3وان نسبة الخطأ لألسئلة مجتمعرة هري  0.71وهري اقرل مرن النسربة
المفترضة في الدراسة وهي (  )%50اما االنحراف المعيراري لألسرئلة المجتمعرة هري ( )0.93
وهي اقل من ( )7وعليه نالحظ ان المجيبين يؤيدون ان ضعف الوعي المهني وغياب المقومات
االقتصررادية والثقافيررة والقانونيررة مررن اسررباب عرردم تطبيررق طريقررة القيمررة العادلررة فرري مجررال تقرريم
االصول الثابتة وعليه تم قبول هذه الفرضية الثبات الثالثة التي تنص على ((ان لضرعف الروعي
المهني وغياب المقومات الثقافية والقانونية من اسباب عدم تطبيق القيمة العادلة في مجرال تقيريم
االصول الثابتة )).
المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
 .6االستنتاجات
من خالل الدراسة الميدانية اعاله تم التوصل الى االتي :
أ -ان هناك رغبة عند المحاسبين فري الشرركات العامرة برالتحول مرن اسرتخدام الكلفرة التاريخيرة
الى طريقرة القيمرة العادلرة فري مجرال تقريم االصرول الثابترة اذ تمكرن المحاسرب هرذه الطريقرة
االخيرة من مواجهة التحديات الراهنة والحاصلة بسبب التصاعد في االسعار
ب -يؤيررد المحاسرربين فرري الشررركات العامررة ان اسررتخدام طريقررة القيمررة العادلررة يزيررد مررن جررودة
الخصرائص النوعيرة للمعلومرات المحاسربية مرن خررالل انهرا تقردم ادلرة اثبرات موضروعية فرري
مجال تقيم االصول الثابتة وبشكل موضوعي لتحديد نتيجة اعمال الشركة ومركزهرا المرالي
ووضعها التنافسي في االسوا .
ت -يؤيد المحاسبين في الشركات العامة ان عدم استخدام طريقة القيمة العادلة في تقييم االصول
الثابتررة كرران نتيجررة لضررعف الرروعي الثقررافي وغيرراب المقومررات االقتصررادية والقانونيررة وعرردم
االهتمام النظام المحاسبي الموحد بتطبيق القيمة العادلة في مجال التقييم مما زاد من تجاهرل
هذه الطريقة .
172

71

2

2075

.2التوصيات
بناءا على ما تقدم من االستنتاجات اعاله نوصي باالتي :
أ -البررد مررن اسررتخدام طريقررة القيمررة العادلررة فرري مجررال تقرريم االصررول الثابتررة مررن اجررل الوثررو
بالبيانات المقدمة إلعداد القوائم المالية وموثوقية نتائج القياس المحاسبي المسرتند اليهرا ومرن
ثرررم تسرررتطيع الشرررركة مواجهرررة التحرررديات الراهنرررة والحاصرررلة فررري مجرررال االعمرررال وتعرررزز
استمرارية الشركات رغم التغيرات السريعة في بيئة االعمال .
ب -البد من استخدام طريقة القيمة العادلة في مجال تقيم االصرول الثابترة مرن اجرل سرهولة جمرع
البيانات المعدة على اساس القيمة السوقية العادلة وتمكن من مقارنة المعلومات المعردة علرى
اساس القيمة العادلة بين السنوات ومن ثم زيادة الخصائص النوعية للمعلومات المعردة علرى
اساس القيمة العادلة
ت -وبناءا على اعاله البد من تبني النظام المحاسبي الموحد استخدام طريقة التقيريم وفرق القيمرة
العادلرة لمرا لهرا مرن فوائرد فري العمرل المحاسرربي اذ البرد مرن تروافر مرواد قانونيرة ترنص علررى
وجوب استخدام طريقة القيمة العادلة في مجال تقيم االصول وتوفير المعلومات الثقافية عن
هذا الموضوع
ة -العمررل علررى ترردريب الكرروادر المحاسرربية علررى اسررتخدام القيمررة العادلررة فرري التقرريم وتطرروير
خبراتهم المهنية في هذا المجال كما البد من ادخاله كمادة منهجية مقررة .
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