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 :مستخلص

 UVالتعرف ع UاتجاYات التطور `� تطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة `� إعداد البيانات املالية `� ضوء [صدارات ا/#ديدة من Yدفت الدراسة إ

ة العادلة املعايbc ا"!اسiية من ناحية ، وتقييم Yذه kتجاYات `� ب8ئة <عمال الليiية `� ضوء ا"hاطر املالزمة لالعتماد عUV تقديرات القيم

Vا عIpاساqعrيةواiالوظيفة ا"!اس U، �tة وuثالثة فرضيات صفر �Vمحاسبة القيمة العادلة  قامت الدراسة ع bcبتطبيق معاي wxام واyzال يوجد ال

ال يوجد تأثbc لتطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة عV� القياس ا"!اس~� `�  نيةالفرضية الصفرuة الثا، لدى محاس~� شر?ات التأمcن الليiية

ال توجد معوقات عند تطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة لدى محاس~� شر?ات التأمcن   الثالثةالفرضية الصفرuة ، شر?ات التأمcن الليiية

`� تحليل  )Spss(والتار�u�، والتحليل الك��، وتم استخدام اسلوب التحليل kحصا�ي  ، كما تم استخدام املن�� kست�باطي، وkستقرا�ي،الليiية

  :النتائج واختبار فرضيات الدراسة ا� أسفرت عV� عدة نتائج أYمFا

 .أوx!ت الدراسة عدم وجود اتفاق عV� مفFوم أو تفسbc محدد للقيمة العادلة -

 .املنظمات املFنية الدولية (شأن معايbc محاسبة القيمة العادلة استمرار  وجود العديد من املشا?ل املثارة من قبل -

ة �عقد (عض املعا/#ات ا"!اسiية ا/hاصة بالقيمة العادلة وصعو�ة فFمFا ن�يجة �عدد نماذج و kختالف بتفسbc املعا/#ات ا"!اسiية ا/hاص -

 .بالقيمة العادلة

 :ا3م ا اوصت الدراسة 0عدة توصيات •

 .للقيمة العادلة حيادية وموثوق �Iا، بحيث يتم حساب القيمة العادلة (شqل موضو��ضرورة وضع مقاي8س  -

متطلبات  ضرورة قيام ا"!اسبcن (شر?ات التأمcن الليiية kطالع عV� املستجدات من معايbc ا"!اسبة املتعارف علIJا، مراعاة التطور املستمر `� -

 ملدخل القيمة العادلةاملستفيدين ومتخذي القرارات من املعلومات 
ً
 .املف�!ة ع�Iا، وفقا

• Abstract: 

The study aimed to identify the development trends in the application of fair value accounting in preparing 

the financial statements standards in light of new versions of accounting standards on the one hand , and 

evaluate these trends in the Libyan business environment in the risks inherent in the light of the adoption of 

the fair value estimates and their impact on the accounting function 

The study on three hypotheses zero which there is no clear commitment to the application of fair value 

accounting standards have an accounting Libyan insurance companies , second hypothesis zero has no effect 

on the application of fair value accounting standards on the accounting measure in the Libyan insurance 

companies , the null hypothesis third no obstacles when applying the standards fair value accounting at the 

accounting Libyan insurance companies , has also been used deductive approach The inductive , historical 

and quantitative analysis , was used method of statistical analysis (Spss) results in the analysis and testing of 

hypotheses of the study resulted in the following findings:  

- The study showed the absence of an agreement or the concept of a specific interpretation of fair value. 

- The continued existence of many of the problems raised by the international professional organizations on 

fair value accounting standards. 

- The complexity of some special accounting treatments at fair value and difficult to understand as a result of 

the multiplicity of models and different interpretation of the special accounting treatments at fair value. 

The study recommended a number of recommendations including: 

- The need to develop measures of fair value neutral and reliable , so that the objective is the fair value 

calculation . 

- The need for the accountants of insurance companies Libyan taking note of the developments of the 

accounting standards generally accepted , taking into account the continued development of the 
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requirements of the beneficiaries and decision makers from Mush information about them , according to the 

entrance of the fair value . 

 .معايbc ا"!اسبة املالية –<صول امللموسة  -شر?ات التأمcن -القياس ا"!اس~�   - القيمة العادلة    :ال>لمات املفتاحية •

 

  

  @طار العام للدراسة: الفصل �ول 

  :امل�EFG للدراسة@طار  -:حث �ول املب

حث    - :مقدمة الب

�عت b ا"!اسبة علما من العلوم kجتماعية ومFنة من املFن <ساسية `� معظم ا"#تمعات ، أن لم يكن `� مجملFا ،لذا ?ان لزاما 

ت kقتصادية و عUV ا"!اسبة أن تحاول باستمرار املوائمة بcن املقومات العلمية و العملية لFا من ناحية ، و�cن نماذج التطورا

ت Yذه املFنة أYمي¡Iا و kجتماعية من ناحية أخرى ، و�cن تطورات احتياجات املستخدمcن ملعلوماIpا من ناحية ثالثة ، و إال فقد

`� إعداد وعرض البيانات وuتجھ التطور العال�� ا/#ديد إU التوسع `� مجاالت تطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة فعالي¡Iا، 

  .املالية عUV مستوي ?افة الوحدات ا"!اسiية 

يرجع Ykتمام بموضوع القيمة العادلة إU عدة عوامل أYمFا التغbc املستمر `� القوة الشرائية لوحدة النقد ، الذي Yو كما 

ل ، `� ظل تمسك لألصو  ھأساس القياس ا"!اس~� للعمليات و<حداث بالوحدة ا"!اسiية ، وال¥� تنعكس عUV القيم kس�بدالي

ا"!اسبة بمبدأ ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد ، كما أن kتجاه نحو �ª#يع دخول القطاع ا/hاص للمشاركة `� 

kس�ثمارات العامة ، لتحديد مشاركة القطاع ا/hاص ، كذلك ما شاع `� السنوات <خbcة من اندماج بcن املشروعات 

  .تqوuن شر?ات hxمة قادرة عUV املنافسة بcن الشر?ات العاملية kقتصادية الصغbcة أو املتوسطة ل

حث •  : مش>لة الب

 UVة البدائل املتاحة سواء عb«ب كiة (سbcن القياس [فصاح تحديات كبcا <ساسيIJية (شقiتواجھ الوظيفة ا"!اس

للعناصر ا"!اسiية بالقوائم سيؤدي إU إظFار قيم مختلفة مستوي طرق القياس أو مستوuات [فصاح ، ولqل بديل 

املالية ، وتوافر معلومات محاسiية ذات خصائص نوعية بمستوuات مختلفة ، و�التا� نوعية القرارات املتخذة من قبل 

  .<طراف املستفيدة من خدمات ا"!اسiية 
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اميكية التطورات kقتصادية ، واستجابة لتلك التطورات ، و`� إطار ا/#Fود املبذولة من قبل ا/!qومة الليiية ملواكبة دين

اللي~� نحو العاملية ، وتدوuل بورصة <وراق املالية ، فقد اعتمدت معايbc ا"!اسبة الدولية بموجب قانون  باالقتصادوال�Iوض 

، و�عليمات مجلس مفوY �²³يئة  2003لسنة  17و�عديالت ال¥� ?ان آخرYا القانون رقم  1997لسنة  22الشر?ات اللي~� رقم 

  . 2005لسنة  257والقرار رقم  2004لسنة  53واملعدلة بالقرار رقم  1998وراق املالية الصادرة عام < 

حاسبة القيمة العادلة `� التطبيق استخدام معايbc م IASBو`� التطبيق العمV� ، ومنذ أقر مجلس املعايbc ا"!اسبة الدولية 

للتأكيد عUV ضرورة تطبيق املعيار  10/19330املركزي اللي~� رقم صدرت �عليمات البنك  1/1/2001اعتبارا من ا"!اس~� 

ى با/!qومة اعتبارا من `� قياس وعرض البيانات املالية للبنوك والقطاعات kقتصادية <خر ) 39(ا"!اس~� الدو� رقم 

1/1/2001   

  :وتت«hص مشqلة البحث `� طرح ال�ساؤالت التالية 

معايbc محاسبة القيمة العادلة `� إعداد البيانات املالية `� ضوء املستجدات من معايbc  `� استخدامماt� اتجاYات التطور  -

 ا"!اسبة الدولية ؟

 ماt� معوقات ومخاطر تطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة واrعqاساIpا عUV الوظيفة ا"!اسiية ؟ -

 !اسبة القيمة العادلة `� إعداد البيانات املالية ؟شر?ات التأمcن الليiية بتطبيق املعايbc الدولية و" الyzامما مستوي  -

  -:دراسة3دف ال •

التطور `� تطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة `� إعداد البيانات املالية `� ضوء  اتجاYاتإU التعرف عY  UVدفت الدراسة

[صدارات ا/#ديدة من املعايbc ا"!اسiية من ناحية ، وتقييم Yذه kتجاYات `� ب8ئة <عمال الليiية `� ضوء ا"hاطر املالزمة 

فة ا"!اسiية من ناحية أخرى ، وقياس مستوي الyzام شر?ات لالعتماد عUV تقديرات القيمة العادلة واrعqاساIpا عUV الوظي

التأمcن الليiية املقيدة ببورصة طرابلس بتطبيق املعايbc الدولية "!اسبة القيمة العادلة `� إعداد البيانات املالية من ناحية 

  .ثالثة 

  - : الدراسةأ3مية    •
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من أYمية الوظيفة ا"!اسiية ذاIpا `� ا"#تمعات ا"hتلفة ، ومن ثم أYمية تناول اتجاYات التطور `� الفكر  الدراسةت�بع أYمية 

، يؤدي إU حدوث �غيbc أو التطبيق ا"!اس~� ، واستخدام القيمة العادلة `� ا"!اسبة ½عد نموذجا من نماذج Yذا التطور 

ومالFا من تأثbc مباشر وغbc مباشر عUV ) والقياس ، العرض و [فصاح kعbzاض ( جوYري `� مقومات الوظيفة ا"!اسiية 

حقيقة القوائم املالية للم�شآت ، بل عUV استمرارI¡uا ، واrعqاسات ?ل ذلك عUV ا/hصائص النوعية للمعلومات ا"!اسiية ، 

 k  �` نcية ، وترشيد قرارات املستخدمiقتصادية املتاحة ، وال¥� تمثل ا"!توي [عالمي للرسالة ا"!اسk ستغالل <مثل للموارد

باإلضافة إU ضرورة التعرuض للمخاطر واملعوقات الناجمة عن تطبيق Yذا النموذج `� ب8ئة <عمال . وتحسcن رفاYية ا"#تمع 

  الليiية ، واختيار قطاع التأمcن كجانب تطبيقي جديد ، 

حث  •   -:فروض الب

  -:الصفرuة يقوم البحث عV� مجموعة من الفروض 

ال يوجد الyzام واwx بتطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة لدى محاس~� شر?ات التأمcن :  �و�Oالفرضية الصفرMة  -1

 .الليiية

ال يوجد تأثbc لتطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة عV� القياس ا"!اس~� `� شر?ات التأمcن :  نيةالفرضية الصفرMة الثا

 .الليiية

  .ال توجد معوقات عند تطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة لدى محاس~� شر?ات التأمcن الليiية:  الثالثةالفرضية الصفرMة 

 لتحقيق أYداف الدراسة واختبار فرضياIpا ال¥� قامت علIJا فقد تم استخدام أك»b من من�� عل��  :منQRية الدراسة •
ً
سعيا

  -:تمثلت `� �kي

-  ��البحث، تم استخدامھ لصياغة فرضيات : تم استخدامھ للتعرف عV� طبيعة مشqلة الدراسة، و املن�� kستقرا�ي -:kست�باطياملن

��uالتار ��تم استخدامھ `� التطرق إ� الدراسات السابقة وتحديد [طار الفكري والعل�� لFذه الدراسة، وتحديد أوجھ ال�شابھ : و املن

تم استخدامھ لتحليل البيانات واختبار فرضيات : دراسات، واملوضوع محل البحث، واملن�� التحليV� الك��وkختالف بcن تلك ال

 .الدراسة

 :التعرMفات @جرائية •

-  VWاسXYو :  القياس اY ،�² أو لصفةÁن قيمة رقمية لcقة لتخصيص، و�عuو طرFعن خصائص، ف bcن أرقام للتعبcع�

وquون استخدام <رقام `� التعبbc عن <شياء وا/!وادث، و الظواYر . تخصيص ال ½عتد بھو�عبارة اخري فإن القياس بال 

 لقواعد معينة
ً
 .وفقا
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 <موال واس�ثمار لFم، املؤمن من <قساط بتجميع تقوم حيث ، الر�ح لتحقيق Ipدف تجارuة مؤسسة بأIÃا :التأم�ن شر�ات -

 عند املستفيدين أو لFم للمؤمن التعوuضات كدفع الالزمة <موال توفbc (غرض مضمونة تqون  متعددة أوجھ `� ا"#معة

 .مناسب ر�ح وتحقيق  التأمي�Ç، ال�شاط مزاولة نفقات و�غطية ضدYا، املؤمن ا"hاطر وقوع

 (                              .ومن <مثلة عUV ذلك املباrي واملعدات. جميع <صول ال¥� يqون لFا جوYر مادي t�  :�صول امللموسة -

https://ar.wikipedia.org/wik( 

 وعرض وقياس،لتحديد السليمة الطرuقة أساس تحديد اIÉ Uدف أسا�²È أنموذج أو مقياس بأنھ :معاي�f اXYاسبة املالية

 Arab( أعمالFا ونتائج، للم�شأة املا� املركز عUV والظروف و<حداث العمليات وتأثbc املالية القوائم عناصر عن و[فصاح

British Academy for Higher Education( 
-  

حث •  :حدود الب

  -:اقتصرت Yذه الدراسة عV� حدوديcن وYما

  .شركة ليiيا للتأمcن: حدود مqانية   -

 . م2017-�2016غطي Yذه الدراسة الفbzة من : حدود زمنية   -

*   

 
ً
  : الدراسات السابقة:ثانيا

  :الدراسات العرkية   •

 - :) 2012(دراسة الدكتور أحمد زكرMا ذ�ي ،  -1

تناولت Yذه الدراسة أثر استخدام أساس القيمة العادلة `� القياس و[فصاح ا"!اس~� عUV تقدير خطر املراجعة وتمثلت 

يختلف `� حالة مراجعة قوائم مالية أعدت وفقا ألساس مqونات نموذج خطر املراجعة سوف مشqلة الدراسة `� أن تقدير 

القيمة العادلة عما Yو عليھ مراجعة القوائم املعدة وفقا للتqلفة التارuخية و�التا� فإن وجود إطار متqامل وسليم لتقدير خطر 

 .كمل وجھ املراجعة ½عت b من <Yمية بمqان ، حيث ½ساعد [طار مراجÌ� ا/!سابات  `� أداء مFامFم عUV أ

 Uتحديد أثر تطبيق القياس و [فصاح ا"!اس~� عUV أساس القيمة العادلة عUV عناصر خطر املراجعة Yدفت الدراسة إ

. Uمدي قبول مراجÌ� ا/!سابات لإلطار إرشادي `� املمارسة العملية لتقدير خطر املراجعة `� ظل تطبيق  اختيارباإلضافة إ
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آراIÎم (شأن مدي قبولFم ألYم [رشادات و  استطالعالقياس و[فصاح ا"!اس~� عUV أساس القيمة العادلة من خالل 

  .[جراءات الواردة �Iذا [طار 

  -:أYمFا  أسفرت الدراسة عUV عدة نتائج

Yدف Yذا البحث إU إبراز التحديات ال¥� تواجھ مراجÌ� ا/!سابات (شأن تقدير خطر املراجعة `� ظل تطبيق القياس و 

و[جراءات ال¥� يمكن أن ي�بعFا املراجع  لالعتبارات العادلة وتقديم إطار إرشادي شامال [فصاح ا"!اس~� عUV أساس القيمة 

ل تطبيق القياس و [فصاح ا"!اس~� عUV أساس القيمة العادلة و�يان للعوامل الواجب أخذYا `� لتقدير خطر املراجعة `� ظ

  .ا/!سبان `� Yذا الشأن 

 -: )2010( دراسة العبادي  -2

دراسة إ� إبراز التحديات ال¥� تواجھ فت Yذه التناولت Yذه الدراسة تأثbc القيمة العادلة عV� جودة املعلومات ا"!اسiية Yد

مراجÌ� ا/!سابات (شأن مراجعة القياس و[فصاح عV� أساس القيمة العادلة وتقديم إطار إرشادي شامال ل«hطوات 

ا"!اس~� عV� أساس القيمة العادلة ومندمجا مع [طار و[جراءات ال¥� يجب أن ينفذYا املراجع ملراجعة القياس و[فصاح 

 .ملراجعة القوائم املالية كqل الشامل

قياس ومراجعة القيمة العادلة بالقوائم املالية وأثر القياس و[فصاح ا"!اس~� طبقا  اعتبارعرض الباحث `� Yذه الدراسة 

!اسiية بالقوائم املالية من جFة وعملية مراجعة Yذه القوائم من جFة أخرى ألساس القيمة العادلة عV� جودة املعلومات ا"

  .التحديات ال¥� تواجھ مراجÌ� ا/!سابات (شأن مراجعة القياس و[فصاح ا"!اس~� عV� أساس القيمة العادلةو 

الباحث إU مجموعة من النتائج من أYمFا أنھ توجد تحديات تواجھ املراجعcن عند مراجعة القياس و [فصاح ا"!اس~�  أنت�Ïو 

رتبط  `� معظمFا بحاالت قياس القيمة العادلة من خالل نماذج وطرق �سعbc عUV أساس القيمة العادلة و أن Yذه التحديات ت

وجود  احتماالتمعينة و�عقيدات معايbc ا"!اسبة املرتبطة بالقياس و [فصاح ا"!اس~� عUV أساس القيمة العادلة و زuادات 

القيمة العادلة ، وحاجة املراجعcن `� Yذا تحرuفات بالقوائم املالية ناتجة عن ب8ئة القياس و [فصاح ا"!اس~� عUV أساس 

الشأن وحاج¡Iا للمزuد من [يضاح والتفصيل والر�ط بي�Iما و�cن بنود القوائم املالية ال¥� يتم قياسFا عUV أساس القيمة 

  ) .10، ص 2012دمحم ا/!اج ، . (العادلة 
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 -: )2008(دراسة الدكتور ال ادي آدم دمحم ابرا3يم  -3

  .املالية  لألوراقتناولت تطبيق ا"!اسبة عن القيمة العادلة `� سوق ا/hرطوم 

بيان دور محاسبة القيمة ،و ملعايbc ا"!اسiية املتعلقة �Iا دراسة [طار النظري "!اسبة القيمة العادلة وا:أ3داف الدراسة 

املعا/#ة ا"!اسiية للفروقات الناتجة عن تطبيق محاسبة عرض ،و القرار  اتخاذالعادلة `� توفbc املعلومات املالئمة لعملية 

  .القيمة العادلة 

  :أسفرت الدراسة إ� عدة نتائج أYمFا

 .إن محاسبة القيمة العادلة توفر معلومات مفيدة `� مجال kس�ثمار `� <وراق املالية  -1

أIÃا تمكن من إتخاذ القرارات بصورة أفضل من إن معلومات محاسبة القيمة العادلة تتصف باملالئمة مع قلة املوثوقية إال  -2

 .معلومات محاسبة التqلفة التارuخية 

 .توصل الباحث إU أن Yناك إتجاه عال�� نحو تطبيق محاسبة القيمة العادلة  -3

استخدام مدخل القيمة العادلة `� تحسcن درجة : تناولت Yذه الدراسة  ) :2012(وليد Xzاتھ دمحم قاسم ، . دراسة د •

`� ضوء طبيعة املشqلة ال¥� تمر عرضFا فإن الدراسة  3دفت، ة (غرض ترشيد قرارات املس�ثمرuنة القوائم املاليشفافي

ية (غرض الFدف الرئ�²Ñ8 من Yذا البحث تمثل `� تقييم استخدام مدخل القيمة العادلة `� تحسcن شفافية القوائم املال

  .ترشيد قرارات املس�ثمرuن

  - :نتائج الدراسة 

  -:تقسيم نتائج الدراسة إU قسمcن حيث تمثل نتائج ?ل قسم `� ما يV� لقد تم 

من خالل القيام بدراسة تحليلية للقوائم املالية لعدد من امل�شآت املالية `� البنوك وkس�ثمار العقاري وkس�ثمار `� <صول  -1

 -:النتائج م�Iا البيولوجية املÒ#لة `� سوق <وراق املالية املصري فقد توصل الباحث لعدد 

kعتماد فقط عUV القيمة السوقية العادلة كمؤشر وحيد للقيمة ، مع وضع فرض أن التqلفة التارuخية ت�ساوى مع القيمة  •

 .العادلة ، مع وضع فرض أن التqلفة التارuخية ت�ساوى مع القيمة العادلة حيث ال يتم kعتماد عUV أي اسلوب اخر 
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ة القيمة العادلة فالعديد من Yذه امل�شآت تتعامل مع القيمة العادلة عUV أIÃا القيمة السوقية عدم التعامل تماما مع Yرمي •

فقط ، و`� حالة عدم توافرYا ال يتم ال«#وء للمستوuات التالية من املستوuات الFرمية بل قد يتم kعتماد عUV التqلفة التارuخية 

 .`� حالة وجود مخرج من معايbc ا"!اسبة املالية 

اتفاق جز�ي  ذو داللة معنوuة `� وجود ارتباط لتطبيق " من اختبار الفرض kول من فرض Yذه الدراسة يمكن القول Yناك  •

 .القيمة العادلة عUV املعلومات املؤثرة `� قرارات املس�ثمرuن و املوجودة `� قائمة املركز املا� باختالف طبيعة rشاط امل�شأة 

حليل نتائج قائمة kستقصاء ال¥� توزعFا عUV عدد من املFتمcن بالقيمة العادلة توصل الباحث من خالل القيام بأعداد وت  -2

 -:لعدد النتائج لqل أYمFا 

أمكن الباحث الوصول إU ترت8ب واwx للممارسات إدارة الر�حية الناتجة عن وجود صعو�ات `� تطبق القيمة العادلة   •

 . ومقbzحات حلFا ملا يوافق ا"#تمع املصري 

أمكن للباحث الوصول إU ترت8ب واwx ملشكالت القيمة العادلة ومقbzحات حل Yذه املشكالت يوافق طبيعة ا"#تمع  •

 .املصري 

Yناك أتفاق عUV دور مراق~� ا/!سابات `� حل مشكالت تطبيق القيمة العادلة ، إال انھ يوجد اختالف حول الوزن ال�س~�  •

 bcتمة بصياغة معايFحلول مشكالت تطبيق للمنظمات امل bcا `� توفIpسواق `� مسئولياk ا"!اسبة املالية ومنظمات تنظيم

 .القيمة العادلة 

  -:الدراسات �جن#ية  •

 -: )2006(دراسة روkي>ا شورترد و آخرون  -1

ي املعلومات من الدراسة بمحاسبة القيمة العادلة بالbzكyc عUV إن معلومات القيمة العادلة أك»b مالئمة وثقة ملستخدم اYتمت

معلومات محاسبة التqلفة التارuخية إال أن الدراسة تؤكد أن kدوات املالية ال¥� ل8ست لFا أسواق نظامية يتاجر فIJا درجة 

  -:لقد توصلت الدراسة إU نتائج تفيد بأن ، القيمة العادلة لFا تqون ضعيفة  الثقة `� معلومات محاسبة

-  b«أك �tانيات وycبيانات امل UVا �عتمد عIÃمالئمة ملستخدمي القرارات أل b«سب و<كr> املقياس �t القيمة السوقية العادلة

تمثيال لقيمة الشركة ، أما `� حالة �Ò#يل <صول الثابتة بالتqلفة التارuخية فإن عدم �غYbcا لفbzات طوuلة سيؤدي إU عدم 

 .أو kنخفاض `� قيم¡Iا (عد عملية الشراء  رتفاعk ا/!صول عUV معلومات عن 

 -) :م  Chenetal   )2008دراسة   -
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Yدفت Yذه الدراسة إU دراسة العالقة بcن قياسات القيمة العادلة ودور املراجع من ناحية وتحفظات [دارة من ناحية أخرى `� 

قييم القيم العادلة ارتبطت باملشا?ل kقتصادية ال¥� صاحبت ، فالطبيعة املyzايدة ل«!كم الذا�ي عند تقطاع البنوك `� الصcن 

<زمة املالية السابقة وأدت إU زuادة ا"hاطر لدى مديري البنوك ومراجY �Ìذه البنوك ومن خالل تحليل عينة من البنوك 

اشر وغbc مباشر للمستوى تبcن بالدليل وجود أثر مب Fas 157م وذلك (عد تطبيق  2008 – 2007التجارuة بالصcن خالل عامي 

وYذا <ثر ارتبط باملراجعة وعمل املراجعة وترتب عليھ زuادة أ�عاب . الثالث من <صول الثابتة عUV التقرuر املا� املتحفظ 

يطلبون محاسبة متحفظة لتقارuر مالية أقل ثقة وذات معلومات أقل قابلية للتحقق املراجعcن ، وترى الدراسة أن املراجعcن 

  .ل فbzة <زمة املالية ، والذي قد ينعكس بالتبعية عUV خطر املراجعة خال

 YSECدفت Yذه الدراسة إU بيان ما تم `� حلقة النقاش ال¥� عقدIpا /#نة البورصة ) م  Friedmannetal   )2008دراسة  -2

 عرض النتائج ال¥� تم التوصل  2008يوليو  9`� 
ً
ملناقشة معايbc ا"!اسبة ومعايbc املراجعة واملتعلقة بالقيمة العادلة ، وأيضا

إلIJا `� Yذه ا/!لقة ، وقد اشbzك `� Yذه ا/!لقة ممثلcن من ?ل من املس�ثمرuن وا"!اسبcن واملراجعcن وا/b hاء واملؤسسات 

 :وقد تناولت ال«#نة املوضوعات التالية.  املالية وم�شآت <عمال

 .!اسبة عن القيمة العادلة ، وأثرYا عUV سلوك أسواق املال أYمية ا" -

 .(عض التجارب العملية والتحديات ال¥� قد تواجھ ا"!اسبة عن القيمة العادلة وعملية املراجعة املتعلقة �Iا  -

 ة وعملية املراجعة املتعلقة �Iا با"!اسبة عن القيمة العادلالتحس8نات املتعلقة باملعايbc ا/!الية وا/hاصة  -

 �Vذه ما يY ا `� حلقة النقاشIJم النتائج ال¥� تم توصل إلYوأما أ: -  

-  
ً
 .½عت b ا"!اسبة عUV أساس القيمة العادلة Yام جدا

 .تواجھ ا"!اسبة عن القيمة العادلة وعملية املراجعة املتعلقة �Iا تحديات كثbcة  -

"!اسبة عUV أساس القيمة العادلة ?افة مستخدمي القوائم املالية ، <مر الذي يتطلب ضرورة عمل تحس8نات يخدم ا -

 .ة وعملية املراجعة املتعلقة �Iامتعلقة باملعايbc ا/!الية وا/hاصة با"!اسبة عن القيمة العادل
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  @طار املفا3ي�V ملدخل القيمة العادلة : الثا�يالفصل . 2

حث �ول 2.1 حاسبة القيمة العادلة �� الفكر اXYاسVW  - :املب   م

   -:تم يد 

يتضمن الفكر والتطبيق ا"!اس~� العديد من <(عاد املرتبطة بمحاسبة القيمة العادلة يتعلق (عضFا بمفFوم القيمة 

العادلة ، وطرق أو مداخل قياس القيمة العادلة `� معايbc ا"!اسبة ا"hتلفة ومستوuات التقييم والقياس `� محاسبة 

وuتعلق البعض Úخر بامل bرات والصعو�ات ال¥� ت bر أو تحول دون تطبيق القيمة العادلة كما وردت `� معايbc ا"!اسبة 

محاسبة القيمة العادلة `� التقييم والقياس ا"!اس~� لألصول وkلyzامات ، وuقوم الباحث `� Yذا القسم بتحليل وتقييم 

لعادلة من ناحية ور�ما يمكن Yذه <(عاد بما ½ساعد `� تقييم فعالية القياس ا"!اس~� واستخدام محاسبة القيمة ا

عماد . د . ( الوصول إU تقييم فعال (شأن عالقة استخدامھ `� القياس ا"!اس~� بحدوث <زمة املالية من ناحية أخرى 

   ) 60م ، ص  2010الصا�غ ، 

 
ً
  -:مف وم القيمة العادلة : أوال

د سمان بأIÃا السعر الذي ي�تقل بھ امللكية بcن با�عcن �عددت مفاYيم القيمة العادلة `� الفكر ا"!اس~� ، فلقد عرفFا الن

. ومشbzين راغبcن وuتوافر لدى كال م�Iما ا/!رuة الqاملة `� البيع والشراء ، وuتوافر لدIÉم املعرفة الqاملة با/!قائق املرتبطة 

   ) 60م ، ص  2010عماد الصا�غ ، . د ( 

 أي  كما يمكن �عرuف القيمة العادلة `� اللغة العر�ية
ً
من خالل  الفعل قيم والفعل عدل ، حيث يقال قيم ال�²Áء تقييما

ر قيمتھ   مقامھ . قدَّ
ً
والعدل Yو . وعادل الش8ئcن أي وازن بي�Iما ، وعادل ال�²Áء بال�²Áء أي سواه بھ وجعلھ مثلھ قائما

  )  93م ، ص  2011عمرو إبرا3يم ، . د ( . [نصاف ، وYو إعطاء املرء مالھ وأخذ ما عليھ 
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كما أن أشFر �عرuف للقيمة السوقية العادلة Yو ذلك التعرuف الذي وضعتھ مص«!ة [يرادات الداخلية <مرuكية  `� 

السعر الذي يجعل امللكية ت�بدل بcن مشbzي راغب `� الشراء و�ا�ع راغب `� البيع (( م والذي ½عرفFا بأIÃا  1959مارس 

نما ال يqون <ول مكره عUV الشراء وال يqون الثاrي مكره عUV البيع وأن يqون لدى كال الطرفcن معرفة معقولة با/!قائق حي

  )  522م ، ص  2002طارق حماد ، . د . ( )) املرتبطة بالعملية 

  -:مفFوم آخر للقيمة العادلة 

ة السوقية لألوراق املالية أو قيمة <وراق املالية املب�ية عUV عرفت القيمة العادلة بأIÃا القيم)  Barth , 1994( `� دراسة 

خالد أحمد ، . د ( . سعر السوق أو املبلغ املضاف إU التqلفة لتحديد أسعار بيع <وراق املالية `� سوق <وراق املالية  

   ) 132م ، ص  2008

  -:ولكن Yذا التعرuف �عرض لعدة انتقادات وذلك لألسباب التالية 

تتأثر القيمة السوقية (عوامل العرض والطلب ب8نما تحدد القيمة العادلة بناًء عUV دراسة موضوعية للعناصر املؤثرة `�  -

 .قيمة <وراق املالية 

تتأثر القيمة املب�ية عUV أسعار السوق بالشا�عات ب8نما تتأثر القيمة العادلة بالعوامل املوضوعية القابلة للقياس املادي  -

. 

b القيمة السوقية عن املركز املا� ا/!قيقي للشر?ات املصدرة لألوراق املالية إلرتباطFا (عوامل كثbcة ب8نما �ع b ال �ع  -

 .القيمة العادلة عن حقيقة املركز املا� للشركة ال¥� أصدرت <وراق املالية 

مكن عUV أساسFا تبادل <دوات املالية بcن القيمة ال¥� ي" تناول املعيار ا"!اس~� <مرquي �عرuف القيمة العادلة بأIÃا 

  -:، وuتضمن Yذا التعرuف عدة نقاط م�Iا " أطراف راغبة غbc البيع ا/# bي أو التصفية 

يجب أن يأخذ `� ا/!سبان عند قياس القيمة العادلة ألصل معcن أو [لyzام ا/hصائص ال¥� تحدد <صل أو kلyzام  -

 .yzام والقيود ال¥� تqون عUV البيع او kستخدام `� تارuخ القياس مثل حالة أو موقع <صل أو kل

ُيفbzض `� املعاملة املنظمة بأIÃا معروضة بالسوق `� فbzة سابقة لتارuخ القياس والسماح باألrشطة ال�سوuقية العادية 

التصفية ا/# bية أو البيع ( ة مثل ج bي) صفقة ( واملألوفة للمعامالت ل�شمل تلك <صول أو kلyzامات وأIÃا ل8ست معاملة 
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 2008خالد أحمد ، . د ( . ، وأن معاملة بيع <صل أو �سوuة kلyzام t� معاملة إفbzاضية `� تارuخ القياس ) الس�يفاء الدين 

   ) 133م ، ص 

  -:أ3مية القيمة العادلة 

وراق املالية ملدخل ا"!اسبة عن القيمة تبcن نتائج معظم الدراسات ال¥� تناولت أYمية تفضيل املتعاملcن `� سوق < 

م ، تؤكد أنھ `� ظل أوضاع اقتصادية مستقرة ووجود  1996العادلة ال يوجد بي�Iا اتفاق ، ففي دراسة بارت والند سمان  

أسواق مالية كفؤة وrشطة يمكن kعتماد عUV مدخل القيمة العادلة ?أساس للقياس وانتاج معلومات مالئمة عن <صول 

 من kعتماد عUV مدخل التqلفة التارuخية و 
ً
. kلyzامات وحقوق امللكية تفيد املس�ثمرuن `� اتخاذ قراراIpم  kس�ثمارuة بدال

   ) 137م ، ص  2008خالد أحمد ، . د ( 

  -:أ3مية قياس القيمة العادلة حسب رأي روkي>ا شورتدج 

تقدم معلومات مFمة ومالئمة للمس�ثمرuن ، فعUV سiيل املثال `� العام إن التوجھ إU <خذ بالقيمة العادلة ترجع إU أIÃا 

?انت الشركة العامة املÒ#لة `� بورصة نيوuورك قيم¡Iا السوقية تمثل خمس أضعاف قيم¡Iا الدفbzية ، وذلك ما  2006

  .شر?ات يدفع با/!اجة إU محاسبة �عمل عUV تحديد الفرق بcن القيمة السوقية والدفbzية ألصول تلك ال

وتجدر [شارة من ناحية أخرى إU ا/!اجة لتطبيق القيمة العادلة جاءت من قبل ديناميكية kقتصاد وتطور <سواق مع 

صعو�ة الت�بؤ بأحوالFا املستقبلية حيث أصبح املس�ثمرون أك»b حاجة ملعرفة ال»bوة الqامنة ا/!الية `� املوجودات 

  ) 184م ، ص  2008ال ادي إبرا3يم ، . د ( . فIJا من قبل ا/hاصة بالشر?ات ال¥� تم kس�ثمار

  -:أوجھ القصور �� قياسات القيمة العادلة 

 �Vي فيما يquا املعيار ا"!اس~� <مرIتتمثل أوجھ القصور `� ا"!اسبة عن القيمة العادلة ال¥� يتضم�:-  

ق الفعلية ولكن `� ا/!االت ال¥� يصعب عمل ذلك يتم `� <وضاع املعتادة تحديد القيم العادلة عUV أساس أسعار السو  -1

 ألIÃا تتضمن إفbzاضات عن املشbzين والبا�عcن وكذلك 
ً
، فإن تحديد القيم العادلة تqون مqلفة وuصعب التحقق م�Iا نظرا

 .عن أفضل استخدام لألصول وتخضع الفbzاضات إدارuة 

د القيمة العادلة وذلك (شqل مخالف ملا ورد `� املعيار يتم استخدام تqاليف املعامالت ضمن قيم ا"hرجات عند تحدي -2

 .ا"!اس~� <مرquي 
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الذي يتطلب استخدام قيم  SFAS 157يتم استخدام القيمة عند kستعمال وقيم الدخول وذلك بمخالفة ما ورد `�  -3

 .ا/hروج ا"!ددة 

ة مثل ا"hزون و<صول الثابتة `� حالة توجد مشكالت وصعو�ات عديدة عند تقدير القيم العادلة لألصول غbc املالي -4

 .إندماج م�شآت <عمال 

إمqانية التالعب `� قياس القيمة العادلة وصعو�ة التحقق من ذلك فيما عدا القيم العادلة لألصول وا/hصوم عند  -5

   ) 140م ، ص  2008خالد أحمد ، . د ( ) <سعار املعلنة `� البورصة للسوق ال�شطة والكفؤة. ( املستوى 

  -:شروط تطبيق القيمة العادلة  •

  -:ال بد من توافر شروط معينة لتطبيق القيمة العادلة أYمFا 

 .وجود سوق rشط يتعامل `� أصناف متجاrسة ، وأسعار متاحة ل«#ميع  -1

 .أطراف غbc ذوي عالقة راغية ومطلعة  -2

 .ظروف طبيعية  -3

4-  
ً
 .للسوق ال�شط أو غbc ال�شط تقدير املبلغ املناسب باستخدام أساليب مختلفة ، وفقا

`� حالة عدم وجود سوق rشطة فيqون تقدير القيمة العادلة عUV أساس أفضل املعلومات املتاحة `� ظل الظروف  -5

 ) 62م ، ص  2012أحمد عصي�V ، . د ( . ونتائج أساليب التقييم 

 
ً
  - :مزايا القيمة العادلة : ثانيا

Uمعلومات مالئمة وموثوقة وقابلة للمقارنة لتقييم املركز املا� للم�شأة ون�يجة  إن مستخدمي البيانات املالية يحتاجون إ

أعمالFا ، وذلك لتqون Yذه املعلومات مفيدة لFم التخاذ القرارات kقتصادية ، ونجد أن معلومات القيمة العادلة لFا املزايا 

  -:التالية 

ة عن املركز املا� ون�يجة <عمال والتدفقات النقدية والتغbcات `� أن القيمة العادلة أقرب للتعبbc العادل للقوائم املالي -1

 .حقوق امللكية للم�شأة 

إذا تم تقييم املوجودات وkلyzامات عUV أساس القيمة العادلة فإIÃا �ع b عن الدخل kقتصادي ألنھ تم أخذ <سعار  -2

 .السوقية (عcن [عتبار 

 .العادلة عUV إجراء املقارنات بcن امل�شآت املشا�Iة و�ستخدم القيمة العادلة �ساعد املعلومات املب�ية عUV القيمة  -3
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سليمان ال#شتاوي . د (  أن معلومات القيمة العادلة لFا قدرة ت�بؤuة أك b ألIÃا �عكس التأثbcات kقتصادية ا/#ارuة -4

  )   61م ، ص  2008وآخرون ، 

 
ً
  -:انتقادات القيمة العادلة : ثالثا

بدائل واملبادئ ا"!اسiية املتعارف علIJا �عت b من عيوب النظام ا"!اس~� ورغم مزايا تطبيق القيمة العادلة فإIÃا لم إن ك»bة ال

 لالعbzاف والقياس وkفصاح املا� والتزال توجھ انتقادات عديدة عUV أساس عدم مالئم¡Iا ، ومن أYم تلك 
ً
 متqامال

ً
تقدم برنامجا

  -:kنتقادات 

 .قيمة وkعbzاف �Iا ينطوuان عUV قدر كبbc من عنصر التحyc ال�²ãhª واتباع أسس قياس متباينة أن تحديد ال -1

 .Yنالك كثbc من kس�ثمارات ل8س لFا أسعار سوقية وäعتمد عUV قياسFا بالتqلفة التارuخية  -2

 .قد تختلف التقديرات من قبل املقدرuن مما يفقد القيمة املقدرة الثقة والدقة املطلو�ة  -3

 .قد تزuد تqاليف التقدير عن املنافع املوجودة م�Iا  -4

قد يbzتب عUV عمليات التقييم أعمال تالعب وذلك لتغطية (عض الثغرات ال¥� يمكن أن يتم اخbzاقFا `� نظام الرقابة  -5

 )  62 - 61م ، ص  2008سليمان ال#شتاوي وآخرون ، . د ( . الداخV� للم�شأة 

  القيمة العادلة ع%� تقدير عناصر خطر املراجعةأثر اXYاسبة ع%� أساس  2.2

  : تم يد -

املراجعة ع%�  من املتعارف عليھ أن مراجع ا�Xسابات يبدي رأيھ �� القوائم املالية كوحدة واحدة، ف و مطالب بتقدير خطر 

حقيق ذلك ف و مطالب أيضا  بتقدير خطر مستوي القوائم ك>ل، وتقدير استجابتھ ل��طر املقدر عند 3ذا املستوي ولت

 ملا ي%�املراجعة ع%� مستوي عناصر القوائم املالية، 
ً
  :حيث يمكن تقدير خطر املراجعة طبقا

 :تقدير خطر املراجعة ع%� مستوي القوائم املالية -1

، ف و مطالب بتقديم تأكيد أن 3ذه حيث أن مراجع ا�Xسابات مطالب بإبداء رأيھ �� القوائم املالية كوحدة واحدة

حرMفات ا�Qو3رMة سواء �انت ناتجة عن أخطاء القوائم  ممارسة (أو غش ) ممارسات غ�f معتمدة(خالية من الت

، وkالتا�O ف و مطالب بتقدير خطر املراجعة ع%� مستوي القوائم املالية عند أقل مستوي مقبول من جانبھ، )معتمدة

املقدر لعملية املراجعة، لذا يجب �خذ �� وذلك �� ضوء مستوي �3مية ال£س#ية املقدر من جانبھ، ومستوي الثقة 

  :ا�Xسبان عدة عوامل من أ3م ا
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 .عوامل مرتبطة بطبيعة �شاط امل£شأة موضوع املراجعة  - أ

 .عوامل مرتبطة بالقوائم املالية  -  ب

 .عوامل مرتبطة بالقوائم املالية ذا§Fا من حيث تد�ي نتائج �عمال  -  ت

  )78،ص2012عصي�V،.د.(لب»ئة الرقابيةعوامل مرتبطة بنظام الرقابة الداخلية من حيث ا  -  ث

  

        الدراسة الميدانيةالدراسة الميدانيةالدراسة الميدانيةالدراسة الميدانية: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث....3    

حث �ول  3.1   :نبذة تارMخية عن شركة لي#يا للتأم�ن :املب

منذ فbzة ا/hمس8نات من القرن املا�²³ مع قدوم (عض الشر?ات العاملية للتنقيب عV� النفط `� ليiيا أخذت (عض شر?ات 

<مرuكية، وغYbcا من الشر?ات <جنiية `� إrشاء و?االت ) إيفال ستار(، وشركة [نجلycية) الروuال قروب(مثلالتأمcن <جنiية 

النفط، باإلضافة إ� إمqانية �سوuق التغطيات التأمي�ية  الك�شافلFا `� طرابلس و�نغازي، فقد ?انت Yناك توقعات كبbcة 

 التأمcن البحري عV� البضا�ع لشركة التنقيب، ومن خالل Yذه الفbzة بدأ الع
ً
نصر الوط�Ç `� التعامل مع قطاع التأمcن وخوصا

أصدر أول �شرäع لإلشراف والرقابة عV� عV� شر?ات التأمcن `� املستوردة عن طرuق اعتمادات مصرفية، و`� ذلك ا/!cن 

، ومع )م22/12/1964ال بتارuخ لم تصدر إإال أن الالئحة التنفيذية لFذا القانون ) 7/1959(م يحمل الرقم 19/3/1959

اك�شاف النفط `� أواخر ا/hمس8نات وتصديره `� بداية الست8نيات من القرن املا�²³ إزاد عدد الو?االت للشر?ات التأمcن 

  .، وشركة التأمcن العراقية?اشركة طوكيو مارuن اليابانية، وشركة التأمcن العر�ية اللبنانية، وشركة مصر للتأمcن

م تم اتخاذ العديد من [جراءات 1969و`� سنة ) شركة ليiيا للتأمcن(بإسم ) 1964(شركة تأمcن ليiية عام تأسست أول 

والقوانcن السرäعة املتعلقة ب�شاط التأمcن، وحماية [قتصاد الوط�Ç، ولقد تم حظر مزاولة rشاط تأمcن لغbc الشر?ات 

(شأن [شراف والرقابة عV� شر?ات التأمcن و�تارuخ 31/1970م قانون 26/10/1970املؤسسة `� ليiيا ثم صدر `� 

بتأميم ?امل ل�شاط التأمcن وثم دمج شركة شمال إفرuقيا للتأمcن وشركة ) م80/1971(م، صدر القانون 14/10/1971

 عV� شركتcن مساYمتcن Yم
ً
ا شركة ال�!اري للتأمcن å� شركة ا"hتار للتأمcن، و�ذلك أصبح rشاط التأمcن `� ليiيا مقصورا

دينارلqل م�Iما و`� 1000,000يبلغ  ?امل رأس مالFا، والذي kقتصاد   ليiيا للتأمcن وشركة ا"hتار للتأمcن، وتمتلك وزارة

 (م أصدرت ال«#نة الشعبية العامة 28/12/1980
ً
و`� عام  أمcن `� شركة ليiيا للتأمcن،تبقرار بدمج شركة ا"hتار لل) سابقا

صدر قرار من ا/#نة  1/4/2000دينار ، و`� 10000000س الشركة املتحدة للتأمcن برأس مال وقدره م تم السماح  بتأس19988

 (الشعبية العامة
ً
نتاج Yذا الضم رفع  بضم Yيئة التأمcن الط~� إ� شركة ليiيا للتأمcن، ولقد ?ان من 132/1430رقم ) سابقا
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 �م بتأس8س الشركة [فرuقية للتأمcن برأس 2004وافقة `� أواخر دينار، كما تمت امل50000000رأس مال شركة ليiيا للتأمcن إ

تمت خ�hصة الشركة ورفع 2008دينار، و`� عام 3000000دينار، وشركة ليiيا للتأمcن برأس مال قدره 1000000مال قدره 

 �وق اللي~�، و�فضل مليون دينار مدفوع بالqامل لتqون بذلك وتظل أك b شركة تأمcن عاملة بالس70,000,000رأس املال إ

مليون دينار، وعالق¡Iا القوuة مع شركة إعادة التأمcن العاملية ظلت الشركة تتمتع باملالءة 400,000,000أصولFا ال¥� تقارب 

القوuة والقدرة kس�يعابية العالية وا/b hة الطوuلة لتقديم أفضل ا/hدمات التأمي�ية للسوق اللي~� من خالل فروعFا ومqاتIæا 

Îياووكالiا `� انحاء ليI.  

  :تحليل النتائج واختبار الفرضيات الدراسة: المبحث الثاني 2.3

Yذا املبحث عV� من�#ية أجراء الدراسة امليدانية، وäشمل ذلك تصميم أداة الدراسة، إجراء اختبارات الثبات والصدق ½شمل 

الدراسة، و<ساليب [حصائية ال¥� تم بموجIæا تم تحليل لFذه <داء للتأكد من صالحي¡Iا باإلضافة إ� وصف "#تمع وعينة 

�  -:البيانات واستخراج النتائج عV� النحو التا

 
ً
، حيث ?أداة رئ8سية ل«!صول عV� البيانات الالزمة ملوضوع الدراسة kس�بانةاعتمدت الدراسة عV� وسيلة : أداة الدراسة: أوال

�²Èماh/املقياس لكرت ا �Vيانوقد تم تقسيم قائمة ) وافقال أشدة، أوافق، محايد، ال أوافق (شدة، أواقف (( اعتمدت عiستk 

  :إ� قسمcن Yما

( وشمل البيانات ا/hاصة بأفراد عينة الدراسة وt� البيانات الhªصية املتعلقة بوصف عينة الدراسة وt�: القسم <ول 

  )/b hةالعمر، املؤYل العل��، التخصص العل��، املس�ç الوظيفي، سنوات ا

وt� ا"!اور وال¥� من خاللFا يتم التعرف عV� متغbcات البحث، من خالل : وشمل عبارات الدراسة <ساسية : القسم الثاrي

�Vملا ي 
ً
  -:عبارات تمثل فروض الدراسة وفقا

  توزäع محاور الدراسة) 3/1(جدول رقم 

  عدد العبارات  الفقرات  محاور الدراسة

  7  7-1  <و�الفرضية 

  7  7-1  الفرضية الثانية

  10  10-1  الفرضية الثالثة

  24    ا"#موع
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 .م2016إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية: املصدر •

 �²Èماh/تدرج ا �، كما `� Yو )Likart Scale(مقياس ليكرت ا/hما�²Èكما تم قياس درجة [ستجابة ا"!تملة عV� الفقرات إ

  )3/2(موwx `� جدول رقم

  مقياس درجة املوافقة) 3/2(جدول رقم 

  الوزن  درجة املوافقة

  أوافق (شدة

  أوافق

5  

4  

  3  محايد

  2  ال اوافق

 
ً
  1  )(شدة(ال اوافق مطلقا

 .م2016إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية،: املصدر •

  -:وقد تم ت�!يح املقياس املستخدم `� الدراسة ?اال�ي

 )3)=5/5=(5)/1+2+3+4+5(املفردة عV� العبارات الدرجة الqلية للمقياس t� مجموع درجات  -

- � :<وساط  املرî!ة لFذه <وساط كما يV� `� ا/#دول التا

  الوزن والوسط املرwî ملقياس الدراسة) 3/3(جدول رقم 

  أوافق (شدة  أوافق  محايد  ال أوافق  ال أوافق (شدة  ا/hيارات

  5  4  3  2  1  الوزن

wî5- 4.2  4.19- 3.4  3.39- 2.6  2.59- 1.8  1.79- 0.1  املتوسط املر  

حليل @حصا¬ي: املصدر •  ).Spss-2016(إعداد الباحث من واقع نتائج الت

 :تقييم أداوت القياس  •

يقصد بصدق أو صالحية أداة القياس أIÃا قدرة <داء عV� قياس ما صممت من أجلھ و�ناء عV� نظرuة القياس 

ال�!يح �ع�Ç الصالحية التامة خلو <داة من أخطاء القياس سواء ?انت عشوائية أو منتظمة، الختبار الصدق 
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ً
ية تجميع البيانات وتمثيلFا (عامل أو عدة عوامل إمqان الختباريتم استخدام التحليل العامV� التأكيدي " إحصائيا

ومن ثم يqون الFدف Yو اختبار درجة تمثيل البيانات للFيqل املتوقع، وقد اعتمدت الدراسة `� املرحلة <و� الس�بعاد 

  :وفيما يV� يتم عرض نتائج التحليل للمقياس املستخدمة `� الدراسة. العبارات غbc املعنوuة من مقياس الدراسة

حتوي املقياس )1( تم اجراء اختبار صدق ا"!توي لعبارات املقا½س من خالل تقييم صالحية املفFوم : اختبار صدق م

 
ً
لثقافة ا"#تمع أو ن�يجة لbzجمة املقياس من لغة أخري، و�داية تم " ال¥� قد ترجع إما إ� اختالف املعاrي وفقا

إدارة <عمال لتحليل مضامcن عبارات املقاي8س،  محكمcن ا"hتصcن `�) 5(عرض عبارات املقاي8س عV� عدد

 لرأIÉم ثم قبول و�عديل (عض عبارات املقاي8س
ً
، وتحديد مدى التوافق بcن عبارات ?ل مقياس والFدف منھ وفقا

واستمرت عملية اختبار الصدق الظاYري (عد ذلك حيث تم اختبار املقاي8س باستخدام عينة استطالعية مqونة 

، وتم اختبار مدي فFمFم ألسئلة املقاي8س، ولقد تم اس�بعاد العبارات ال¥� سبق أن حددYا من ثالثون مفردة

ا/b hاء لصعو�ة فFمFم لFا، و�عد استعادة kستiيان من ا"!كمcن ثم إجراء التعديالت ال¥� اقbzحت عليھ، و�ذلك 

 .تم تصميم kس�بانة `� صورIpا ال�Iائية

استقرار املقياس وعدم (يقصد بالثبات   :للمقاي»س املستخدمة �� الدراسة اختبار ¯®ساق والثبات الداخ%� )2(

املعامل إذا أعيد تطبيقھ عV� نفس ½ساوي لقيمة  باحتمالتناقضھ مع نفسھ، أي أن املقياس ½عطي نفس النتائج 

. ا إعادة القياس، و�التا� فFو يؤدي إ� ا/!صول عV� نفس النتائج أو نتائج متوافقة `� ?ل مرة يتم ف1IJ)العينة

 . و?لما زادت درجة الثبات واستقرار <داة ?لما زادت الثقة فيھ
ً
فقد تم استخدام معامل الفا، والذي يأخذ قيما

قيمة املعامل تqون مساوuة للصفر، وعV� العكس تbzاوح بcن الصفر الواحد ï!يح، فإذا لم يكن Yناك ثبات فإن 

قيمة املعامل rساوي الواحد ï!يح، أي أن زuادة معامل ألفا �ع�Ç زuادة  إذا ?ان Yناك ثبات تام `� البيانات فإن

دليل عV� ) 0.06(عن مصداقية البيانات من عكس نتائج العينة عV� مجتمع الدراسة، كما انخفاض القيمة 

�Vانخفاض الثبات الداخ .� :كما يبcن الباحث قائمة بأسماء ا"!كمcن لالستiيان `� ا/#دول التا

  قائمة بأسماء اXYكم�ن لالست#يان) 3/4(رقم جدول 

الدرجة   ̄سم

  العلمية

  التخصص  م>ان العمل

                                                           
1
  .Spssمقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام "عز عبدالفتاح، . د - 
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  إدارة  جامعة سرت  أستاذ مساعد  شفي ا��ضر الطا3ر م>ا. د -1

حمود.د-2 حاسبة  جامعة سرت  أستاذ مساعد  عادل دمحم م   م

  اقتصاد  جامعة سرت  أستاذ مساعد  عبداملنعم عبدالعزMز الشيخ.د-3

حاسبة  جامعة ا��رطوم  أستاذ مشارك  الدين صا�³ دمحم د نور .أ4   م

̄ستقصاء،: املصدر •  .م2016إعداد الباحث من واقع قائمة 

حليل نتائج الدراسة امليدانية   :ت

 
ً
حث: أوال   :ا��صائص الديموغرافية لعينة الب

1- Vاملؤ3ل العل�:  

  التكرارات وال£سب املئوMة ملتغ�f املؤ3ل العل�V) 3/5(جدول رقم 

املؤ3ل 

Vالعل�  

�ليات 

  مجتمع

  اQYموع  زمالة  دكتوراه  ماجست�f  ب>الورMوس

  39  1  1  19  17  1  التكرارات

ال�سبة 

  املئوuة

2.6%  43.6%  48.7%  2.6%  2.6%  100%  

حليل @حصا¬ي: املصدر •  )spss-2016(إعداد الباحثون من واقع نتائج الت

وr �tسبة عالية، يلIJا حملة % 48.7السابق أن معظم أفراد العينة من حملة شFادة املاجستbc و��سبة ) 3/5(ي�بcن من ا/#دول 

 جاءت املعFد العا�، والدكتوراه% 43.6ب�سبة  البqالورuوس
ً
وYذا ½ع�Ç أن أفراد العينة مؤYلcن % 2.6الزمالة، و��سبة ، وأخbcا

 ،
ً
 مناسبا

ً
 علميا

ً
  .مما ½عزز الثقة بالنتائج ال¥� تم ا/!صول علIJاتأYيال

2- Vالتخصص العل�:- 

  التكرارات وال£سب املئوMة ملتغ�f التخصص العل�V) 3/6(جدول رقم 

حاسبةالتخصص    اQYموع  )إحصاء(اخري   اقتصادإدارة مالية   م
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  أعمال  مصرفية  العل��

  40  9  4  6  7  14  التكرارات

ال£سبة 

  املئوMة

35%  17.5%  15.0%  10.0%  22.5%  100%  

حليل @حصا¬ي: املصدر •  )spss-2016(إعداد الباحث من واقع نتائج الت

و�¹ �سبة % 35السابق أن غالبية أفراد العينة من حملة تخصص اXYاسبة ب£سبة ) 3/6(يالحظ من ا�Qدول 

، ثم %17.5، و«عد3ا التموMل واملصارف ب£سبة %22.5مرتفعة، ثم تأ®ي با�º التخصصات، و�¹ @حصاء ب£سبة 

ع%� توافر املعرفة املتخصصة ، و3ذا يؤكد %10، ومن ثم تخصص ¯قتصاد ب£سبة %15إدارة �عمال ب£سبة 

ألفراد العينة بمفا3يم القياس و@فصاح اXYاسVW والت>لفة التارMخية والقيمة العادلة، ومعاي�f اXYاسبة الدولية 

حل الدراسة   .بما يخدم أ3داف الدراسة، و¿عط أراء سليمة حول املوضوع م

 
ً
حليل الوصفي ملتغ�fات الدراسة: ثانيا   -:نتائج الت

 :لفرضية <ول للدراسةاختبار ا -1

 �Vذا الفرض عY محاسبة القيمة العادلة لدى محاس~� شر?ات (ينص bcبتطبيق معاي wxام واyzال يوجد ال

   )التأمcن الليiية

اتجاYات أفراد العينة نحو امل bرات ا/hاص (عدم وجود الyzام واwx بتطبيق معايbc محاسبة ) 3/8(جدول رقم 

  القيمة العادلة

الوسط   )N(  العبارات  الرقم

  ا/!سا�ي

kنحراف 

  املعيار

(اختبار

T(  

  الbzت8ب

استمرار وجود العديد من املشا?ل املثارة من قبل املنظمات املFنية   1

  الدولية (شأن معايbc محاسبة القيمة العادلة 

40  4.12  0.85  8.34  1  

  3  6.38  0.91  3.92  40  .�عدد نماذج ومقاي8س القيمة العادلة لألصول وkلyzامات املالية  2
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حليل @حصا¬ي: املصدر •  ).SPSS-2016(إعداد الباحث من واقع الت

أن محاس~� شر?ات التأمcن الليiية يلyzمون بتطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة، باعتبارYا ) 3/8(يتwó من ا/#دول رقم 

الليiية، حيث يبلغ املتوسط العام [جما� للوسط معايbc دولية، و�ما ال يتعارض مع �عليمات Yيئة تنظيم قطاع التأمcن 

، وYذا يدل عV� أن اتجاYات عينة البحث تجاه املتغbcات ا/hاصة بااللyzام بتطبيق معايbc محاسبة القيمة )3.84(ا/!سا�ي 

راف املعياري بلغ العادلة ?انت إيجابية، وأن درجة ال�ش�ت `� إجاباIpم ?انت منخفضة، حيث أن املتوسط العام [جما� لالنح

، وأن املتغbc ا/hاص باستمرار  وجود العديد من املشا?ل املثارة من قبل  املنظمات املFنية الدولية (شأن معايbc محاسبة )0.98(

 bzة، وقبول الفرضية القيمة العادلة ?ان `� الuرفض الفرضية الصفر �ت8ب <ول `� م bرات عدم التطبيق، وYذا ½سوقنا إ

  ".أنھ يوجد الyzام واwx بتطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة لدى محاس~� شر?ات التأمcن الليiية" ¥� تنص عV� البديلة ال

 -:اختبار الفرضية الثانية للدراسة -2

 �Vفصاح ا"!اس~� `� شر?ات ( نصت الفرضية ع] �Vمحاسبة القيمة العادلة ع bcلتطبيق معاي bcال يوجد تأث

  .)التأمcن الليiية

�عقد (عض املعا/#ات ا"!اسiية ا/hاصة بالقيمة العادلة وصعو�ة   3

  .فFمFا

40  4.02  0.69  9.29  2  

kختالف `� تفسbc (عض املعا/#ات ا"!اسiية ا/hاصة بالقيمة   4

  العادلة

40  3.77  0.83  5.89  4  

باملقاي8س ارتفاع تqلفة تطبيق محاسبة القيمة العادلة مقارنة   5

  .<خرى ?التqلفة التارuخية

40  3.62  1.07  3.66    

عدم التوافق بcن �عليمات Yيئة التأمcن و�عض معا/#ات محاسبة   6

  القيمة العادلة 

40  3.75  1.21  3.90    

    3.08  1.33  3.66  40  رفض التحول من التqلفة التارuخية إ� القيمة العادلة  7

    8.053  4.614  26.87  40  [جما�(املتوسط العام   
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مة العادلة عV� [فصاح يوwx اتجاYات أفراد العينة نحو تأثbcات تطبيق معايbc محاسبة القي) 3/9(جدول رقم 

  ا"!اس~�

N Mean  Std.Deviati  العبارات 

on  

T  ت8بbzال  

  1  5.36  0.86  3.85  40  .تصنف <صول وkلyzامات املالية إ� مجموعات

قياس القيمة العادلة  [فصاح عن الطرق وkفbzاضات املطبقة `�

  .ضمن حقوق املساYمcن

40  3.82  0.92  5.78  2  

[فصاح عن بند التغbc املbzاكم `� القيمة العادلة ضمن حقوق 

  .املساYمcن

40  3.72  0.76  4.31  4  

[فصاح عن القيمة العادلة للموجودات املالية للمتاجرة أو للبيع 

  .ضمن [يضاحات

40  3.75  0.78  5.11  3  

[فصاح عن صا`� التغbc `� القيمة العادلة ملوجودات املتاجرة 

  .ضمن بيان الدخل

40  3.25  0.89  1.70  7  

[فصاح عن صا`� التغbc `� القيمة العادلة ملوجودات البيع ضمن 

  .حقوق املساYمcن باملycانية

40  3.42  0.85  2.80  5  

[فصاح عن القيمة العادلة لالس�ثمارات العقارuة ضمن 

  .[يضاحات

40  3.30  0.87  1.47  6  

�25.12  40  املتوسط العام [جما

5  

4.74  5.50    

 ).SPSS-2016(إعداد الباحث من واقع التحليل [حصا�ي: املصدر •

وr �tسبة ) 25.12(أن املتوسط العام [جما� للوسط ا/!سا�ي /#ميع فقرات الفرضية Yو ) 3/9(يتwó من ا/#دول 

محاس~� شر?ات التأمcن الليiية لتأثbcات تطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة عV� [فصاح مرتفعة توwx ادارك 

، وأن املتغbc ا/hاص بiند )4.74(ا"!اس~�، كما يالحظ انخفاض درجة ال�ش�ت  إلجما� فقرات الفرضية ال¥� وصلت 
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الbzت8ب <ول لFذه التأثbcات، حيث بلغ [فصاح عن بند تص�يف <صول وkلyzامات املالية إ� مجموعات يأ�ي `� 

3ذا �سوقنا إ�O رفض الفرضية الصفرMة، وقبول الفرضية البديلة الVÁ تنص  ).3.85(الوسط ا/!سا�ي لFذه العبارة 

حاسبة القيمة العادلة ع%� @فصاح اXYاسVW �� شر�ات التأم�ن اللي#ية" ع%�    ".يوجد تأث�f لتطبيق معاي�f م

 :ةالفرضية الثالث  -3

 �Vية(نصت عiن الليcمحاسبة القيمة العادلة لدى محاس~� شر?ات التأم bcال توجد معوقات عند تطبيق معاي.( 

اتجاYات أفراد العينة نحو معوقات تطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة `� شر?ات التأمcن ) 3/10(جدول رقم 

  الليiية

  الfÉت»ب  N Mean  Std.Deviation  T  العبارات

تطبيق مقاي8س القيمة العادلة `� أغلب ا/!االت صعو�ة 

  لغموضFا وعدم فFمFا

40  3.92  0.73  6.19  3  

  6  5.97  0.89  3.82  40  تحyc القياس ا"!اس~� `� إعداد تقديرات القيمة العادلة

عدم توافر شروط السوق املا� ال�شط `� ب8ئة <عمال 

 
ً
  .الليiية عموما

40  3.85  0.87  5.51  5  

 �` bcمحاسبة التأخ bcملعاي 
ً
إعداد البيانات املالية وفقا

  القيمة العادلة

40  4.075  0.93  7.65  1  

إغفال تطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة ملبادئ 

  .محاسبة مقبولة ?ا/!يطة وا/!ذر

40  3.67  0.94  3.74  8  

سوء استخدام إدارات (عض الشر?ات لتقديرات القيمة 

  .باألر�احالعادلة خاصة ما يتعلق 

40  3.87  0.76  5.30  4  

صعو�ة [فصاح عن معلومات القيمة العادلة، خاصة `� 

  .ظل استمرار تزايد معدالت التhóم

40  3.87  0.78  6.074  4  

  9  2.68  0.99  3.50  40  عدم وجود إلزام بتطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة
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  2  5.74  0.88  3.97  40  افتقار معلومات محاسiية القيمة العادلة للموثوقية

�عدد بنود [فصاح ا/hاصة باالس�ثمارات املالية `� 

  معايbc محاسبة القيمة العادلة

40  3.72  1.02  4.05  7  

�    7.96  6.58  38.30  40  املتوسط العام [جما

 ).SPSS-2016(إعداد الباحث من واقع التحليل [حصا�ي: املصدر •

، وr �tسبة عالية تؤكد عV� )38.30(أن املتوسط العام [جما� للوسط ا/!سا�ي بلغ ) 3/10(يتwó من ا/#دول رقم

مجموعة معوقات حقيقة لتطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة لدى شر?ات التأمcن، وأن أك b عائق التأخbc  `� إعداد 

 ملعايbc محاسبة القيمة ال
ً
، حيث بلغ الوسط ا/!سا�ي لFذا املتغbc البيانات املالية وفقا

ً
عادلة `� ب8ئة <عمال الليiية عموما

، كما يالحظ انخفاض )3.97(ثم يليھ بند افتقار معلومات محاسبة القيمة العادلة للموثوقية، بمتوسط حسا�ي بلغ) 4.75(

، وYذا يدل عV� مدى اتفاق أفراد )6.58(أفراد العينة، حيث بلغ املتوسط العام [جما� درجة ال�ش�ت لإلجابات  بcن 

العينة عV� وجود Yذه املعوقات، مما ½سوقنا ا� رفض الفرضية الصفرuة، وقبول الفرضية البديلة ال¥� تنص عV� أنھ 

  .توجد معوقات عند تطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة لدى محاس~� شر?ات التأمcن الليiية

حث -4  :اختبار فروض الب

، %1وستوي معنوuة %95الختبار فروض البحث عند مستوي ثقة test  One Sample – T -باحثاستخدام ال

  :ا/#دول التا� النتائج التاليةوuظFر 

  %1يوwx فروض البحث عند مستوي ثقة ومستوي معنوuة ) 3/11(جدول رقم 

  الن�يجة  الوسط ا/!سا�ي P-value  ا"!سو�ةT  الفرضيات

�رفض الفرضية   26.87  0.000  8.053  <و

،وقبول الفرض 

  البديل

قبول الفرض   25.125  0.000  5.504  الثانية

  البديل



26 

 

قبول الفرض   38.30  0.000  7.969  الثالثة

  البديل

 ).SPSS-2016(إعداد الباحث من واقع التحليل [حصا�ي: املصدر •

  :البديلة ال¥� نصت عV�يتwó أن تم رفض الفرضيات الصفرuة للدراسة، وقبول الفرضيات ) 4/11(من ا/#دول 

 .يوجد الyzام واwx بتطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة لدى محاس~� شر?ات التأمcن الليiية -

 .يوجد تأثbc لتطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة عV� [فصاح ا"!اس~� `� شر?ات التأمcن الليiية -

 .ى محاس~� شر?ات التأمcن الليiيةتوجد معوقات عند تطبيق معايbc محاسبة القيمة العادلة لد -

 ا/hالصة  •

•  
ً
 :النتائج : أوال

 .أوx!ت الدراسة عدم وجود اتفاق عV� مفFوم أو تفسbc محدد للقيمة العادلة -

 .استمرار  وجود العديد من املشا?ل املثارة من قبل املنظمات املFنية الدولية (شأن معايbc محاسبة القيمة العادلة -

�عقد (عض املعا/#ات ا"!اسiية ا/hاصة بالقيمة العادلة وصعو�ة فFمFا ن�يجة �عدد نماذج و kختالف بتفسbc املعا/#ات  -

 .ا"!اسiية ا/hاصة بالقيمة العادلة

أوx!ت الدراسة بأن الشر?ات التأمcن الليiية تقوم باإلفصاح  عن الطرق و[فbzاضات املطبقة `� قياس القيمة العادلة  -

 .صول وkلyzامات املالية، و�ند التغيbc املbzاكم `� القيمة العادلة ضمن حقوق املساYمcن باملycانيةلأل 

 ملعايbc محاسبة القيمة العادلة، مما يقلل من خاصية التوقيت املناسب  -
ً
يوجد تأخbc `� إعداد البيانات املالية وفقا

 من وجFة نظر مستخدمي 
ً
 .املعلومات ا"!اسiيةللمعلومات املف�!ة ع�Iا، وخصوصا

Yناك صعو�ة `� تطبيق مقاي8س القيمة العادلة ، وال«#وء إ� التحyc لقياس وإعداد تقديرات القيمة العادلة ن�يجة لعدم  -

 .توافر سوق ما� لي~� rشط، يفرض شروطھ `� ب8ئة <عمال

معايbc ا"!اسبة الدولية  ملدخل للقيمة الضعف ال�س~� `� تأYيل الqوادر الiشرuة، ملواكبة التطور `� ا"!اسبة `� ظل  -

 .العادلة عV� <صول 

•  
ً
 :التوصيات: ثانيا

 .ضرورة وضع مقاي8س للقيمة العادلة حيادية وموثوق �Iا، بحيث يتم حساب القيمة العادلة (شqل موضو�� -
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املتعارف علIJا، مراعاة التطور ضرورة قيام ا"!اسبcن (شر?ات التأمcن الليiية kطالع عV� املستجدات من معايbc ا"!اسبة  -

 ملدخل القيمة العادلة
ً
 .املستمر `� متطلبات املستفيدين ومتخذي القرارات من املعلومات املف�!ة ع�Iا، وفقا

ضرورة ا/!اجة إ� لتوافر أسواق مالية rشطة ومنظمة (شروط محددة م�Iا التجاrس `� جميع املعامالت املالية، من أجل  -

 .عادلة ومالئمة للمحاسبcن (شر?ات التأمcنضمان توافر مقاي8س 

ضرورة  قيام الشر?ات التأمcن الليiية بوضع إطار بمنظور محاس~� واسع للتطبيق محاسبة القيمة العادلة `� ب8ئة الشر?ات  -

، التأمcن خالل تقييم <صول، وعدم kقتصار استخدام مدخل مفFوم لبقية العادلة `� ا/!االت kستþنائية ?ا/h�hصة

 .أو kندماج بcن الشر?ات

  ضرورة القيام باألبحاث ،و الندوات العلمية للتعرuف بمفFوم تطبيق القيمة العادلة `� بب8ئة <عمال الليiية،  -

  قائمة املراجع

ترشيد قرارات  وليد �!اتھ دمحم قاسم ، استخدام مدخل القيمة العادلة `� تحسcن درجة شفافية القوائم املالية (غرض -1

 . 2012املس�ثمرuن ،

ترشيد قرارات  وليد �!اتھ دمحم قاسم ، استخدام مدخل القيمة العادلة `� تحسcن درجة شفافية القوائم املالية (غرض -2

   . 2012املس�ثمرuن ،

 .2011للبحوث والدراسات التجارuة ،عمرو حسن إبراYيم ، ا"#لة العلمية  -3

 .2010رة والتموuل ، العلمية للتجاعماد سعد دمحم الضا½ع ، ا"#لة  -4

 . 2010عماد سعد دمحم الصا½غ ، ا"#لة العلمية للتجارة والتموuل ، . د -5

 . 2002طارق عبد العال حماد ، ا"#لة العلمية لإلقتصاد والتجارة ،. د  -6

 . 2008سليمان حسcن الiشتاوي و أحمد دمحم املبيضcن ، مجلة البحوث املالية والتجارuة ،. د  -7

 .2008� الفكر ا"!اس~� ، خالد حسcن أحمد ، مجلة علمية ` .د  -8

خالد حسcن أحمد ، استخدام القيمة العادلة `� قياس kس�ثمارات `� <وراق املالية و أثر ذلك عUV القوائم املالية . د  -9

 .2008،" تطبيقية حالة"للبنوك 
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