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 تقديرالشكر و ال

فيه، ملء السموات وملء األرض، وملء ما شئت من  مباركا   طيبا   كثيرا   للهم لك الحمد حمدا  ا

شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أشكرك ربي على نعمك التي ال تعد، 

على الوجه الذي أرجو  رسالةله اوأشكرك على أن يسرت لي إتمام هذ وآالئك التي ال تحد، أحمدك ربي

يونس الشوبكي أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور: والتقدير إلى ثم أتوجه بالشكر  .أن ترضى به عني

فله مني الشكر كله والتقدير  على ما قدمه لي من إرشادات وتوجيهات إلنجاز هذا العمل بوجهه النهائي

 .والعرفان

لمناقشة هذه على تكرمهم بقبولهم أنني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة الكرام و  

برازها بشكل العلمي المناسب  ابراهيم  والدكتور ،ا  ارجيغسان المطارنة عضوا  خ كل من الدكتورالرسالة وا 

 .القاضي عضوا  داخليا  

كما أتقدم بالشكر ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الشرق األوسط على ما أبدوه من تعاون سواء 

 كان ذلك من توجيه أو تقديم النصح.

وأخيرا وليس آخرا أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان والتقدير لكل من ساهم وقدم لي المساعدة 

 والمشورى إلتمام هذه الدراسة .

 الباحثة                                                                 

  أماني إبراهيم عريضة
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 اإلهداء

لى أمي التي زودتني بالحنان والمحبة الغاليأهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي        أقول  وا 

لى إخوتي وأسرتي جميعا   لهم: أنتم وهبتموني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالع والمعرفة لى و  وا  ا 

لى كل من ساهم  من سرنا سويا  ونحن نشق الطريق معا   نحو النجاح واألبداع إلى صديقاتي وزميالتي وا 

 معي في إنجاز هذا العمل المتواضع.
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 إشراف الدكتور
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  الملخص    

و هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر القيمة العادلة على األداء المالي في البنوك التجارية األردنية،       

بنكا  (؛ اما عينة الدراسة فقد  13تكون مجتمع الدراسة من كافة البنوك التجارية األردنية والبالغ عددها )

( 2014-2013ن الفترة الواقعة مابين )حددت بطريقة عشوائية عبنوك تجارية أردنية  6شكلت من 

ستخدام األسلوب إ من خاللو ولتحقيق أهداف الدراسة إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي 

 لجمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات من خالل القوائم المالية للبنوك محل الدراسة ، التطبيقي،

لى أن  مكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة التي يتم األعتراف بها إوتوصلت الدراسة 

اما بالزيادة من في حالة المكاسب أو النقص  الربح أو الخسارةعلى  أثرخالل الربح أو الخسارة  لها 

وجود مكاسب أو الخسائر  أنو ،  وقدرتها على توزيع األرباحفي حالة الخسارة  مما يؤثر على السيولة 

خر في على الدخل الشامل اآل له أثر التي يتم األعتراف بها من خالل الدخل الشامل األخر كان

حقوق الملكية إما بالتخفيض بحالة الخسارة أو التضخيم بحالة  علىمما يؤثر  االردنيةالتجارية البنوك 

خر ن المكاسب أو الخسائر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلوأ ، المكاسب

وصت أو  بزيادة مما يؤدي الى إظهار مراكزها المالية قوية ، مالي الدخل الشاملإج على أثركان له 
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أهمها : فصل المكاسب أو الخسائر المحققة عن غير المحققة في متن القوائم و الدراسة عدة توصيات 

و ضروره إلتزام البنوك بتطبيق القيمة العادلة في ظل وجود وزيادة األفصاحات عن كيفية قياسها  المالية

 ألداء الماليتشريعات من قبل البنك المركزي ملزمة بتطبيق المعايير لما لها من أثر على ا

 

 

 : القيمة العادلة، األداء المالي، البنوك التجارية.لكلمات المفتاحية ا
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ABSTRACT 

This study aimed to demonstrate the impact of fair value on the financial performance 

of the jordanian commercial banks ,the study population consisted of all jordanian 

commercial banks of (13 banks) and the study sample consisted of (6 banks) identified 

in random way for the period between (2013-2014) to achive the objectives of the study 

the researcher used the descriptive and analytical approch and applied method, for the 

data collection ,analysis and test hypotheses through the financial statements for the 

banks under study,the study found that the gains or losses at fair value are recognised 

through profit or loss had  an effect in the level of profit or loss ,it will increase the 

profit or loss in the case of gain,and it will decreased it in the case of loss therefore 

affect on the liquidity in the banks and its ability to distribute profit, as well as presence 

of gains or losses through other comprehensive income had an effect on  other 

comprehensive income in jordanian commerical banks therefore affect on owner equity, 

and the gains or losses at fair value and other comprehensive income had a postive 

effect in the total comprehensive income therefore show there financial postion strong , 

the study also come out of the most important recommendations separated the realized 
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from unrealized gains or losses in the list of the gain or loss and increase disclosure 

about how calculate these gains or losses , And the necessity of banks to commitment to 

application of fair value in the presence of the central bank legislation obliged to apply 

the standards Because of their impact on the financial performance. 
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 لفصل األولا

 خلفية الدراسة وأهميتها

 قدمة:م  (1-1)

مات منظ التي تتعرض لها معظم ئية المتسارعة والمنافسة الكبيرةفي ظل  المتغيرات البي 

عناصر القوة  عن البحث المتواصل في التي تتمثل التحديات الكبيرةو األعمال في اآلونة األخيرة 

التي ُتمكنها من المنافسة على تقديم أفضل و والنجاح، والتنبؤ بالمتغيرات التي تؤثر في قيمة المنشـأة، 

كبر أاستقطاب أكبر عدد من الزبائن وتحقيق أعلى إنتاج و المنتجات والخدمات، ما يجعلها تتفوق في 

تقوم هذه المنظمات  ربح ممكن، وبالتالي الحصول على حصة سوقية ُتحقق توقعاتها وآمالها، حيث

التغيرات  ومواجهة منافسيها، قدرات مجاراة لتتمكن من بمسابقه الزمن والتطوير من سياساتها وبرامجها 

 نجاح .الو  االستمرارية، األمر الذي يضمن لها فيها تعمل التي افسيةالتن في البيئة الكبيرة 

ألقت التغيرات المتسارعة والتحديات الكبيرة، بضاللها على واقعية وسالمة القياس  فقد       

 األسس بعض على والتأثير المحاسبة مهنة على األمر الذي أدى إلى حدوث ضغوطات المحاسبي، 

ي تعكس الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه تال التاريخية التكلفة مبدأ ومنها المهنة،عليها هذه  ترتكز التي

قد  التي األسعار في ما يحدث من تغيرات  و التحوالت العتباربعين ا أخذتال أو لحظة التبادل أي 

الجهات المحاسبية الدولية والمحلية بالبحث عن طرق بدأت  ومن هذا المنطلق ألخر، وقت من تحصل

 ، بديلة لتغطية الثغرات التي تنتج عن تطبيق التكلفة التاريخية إلى أن تحولت إلى مفهوم القيمة العادلة
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 للواقع دقة، وأكثر قربا   أكثر حتى تصبح المالية والعمليات األنشطة معالجة في ا  رئيسي مطلبتعد  حيث

 . (2009، )صالحالسائدة والمتغيرات لظروفا بير مع كالفعلي، ومتوافقة بشكل 

زاءو           الدولية  المحاسبة معايير مجلس من كل توجه والمستجدات األحداث هذه ا 

International Accounting Standards Board (IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية ، )

 من العديد إصدار ، نحو Financial Accounting Standards Board (FASB) األمريكية

جراء تعديالت على معايير محاسبية قائمة خاصة بما يتعلق  المحاسبة معايير  لتستخدم العادلة القيمةبوا 

 التغيرات ببعض اإلعتراف تضمن التي حيث قامت بإصدار المبادئ واألسس للقياس، مقبول كبديل

  المالية القوائم في التغيرات هذه أثر وظهور(، IASB,2016) األدوات المالية على قد تحدث التي

من خالل الربح أو عتراف بها التي يتم االمكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة  هاأهمومن 

من خالل الدخل عتراف بها التي يتم االالخسارة ومكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة 

لمؤشرات  أو الدخل المعتمد الخسارةالربح أو والتي ال يمكن األستهانة بتأثيرها على  خرالشامل اآل

 .األداء المالي 

القيمة العادلة على األداء المالي في البنوك ثر أمعرفة  وفي هذا السياق تسعى هذه الدراسة إلى        

 .األردنية التجارية 

 مشكلة الدراسة: (1-2)

المنظمات المهنية   دفع ، العادلة القيمة أساس على المحاسبةالتوجه نحو تطبيق  إن  

 من العديد إجراء إلى باإلضافة الجديدة المحاسبية المعايير عدد من إصدار المحاسبية الدولية إلى

التعديالت على المواضيع  هذه السابقة وانصبت القليلة الفترة خالل القائمة المعايير على التعديالت
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التي تتعلق بالعرض واإلفصاح والقياس واالعتراف مع التركيز على القياس المحاسبي من خالل 

المتعلق بالقياس بالقيمة  IFRS13المعيار  إلىوصوال التطرق إلى مفهوم القيمة العادلة في المحاسبة 

طرأ من تغير في في البنوك التجارية وما ي  القيمة العادلة لألدوات المالية ونتيجة لتطبيق، العادلة

 بنودبعض ال ظهوريؤدي إلى مما  بالقيمة العادلة القياس وا عادة القياس نتيجة األسعار األدوات المالية

 البنودهذه أهم ومن بورصة عمان األردنية المدرجة أسهمها في  التجارية للبنوك المالية القوائم في

، الخسارة  وأخالل الربح من التي يتم األعتراف بها بالقيمة العادلة  األصول المالية خسائر وأمكاسب 

خالل الدخل الشامل من التي يتم األعتراف بها األصول المالية بالقيمة العادلة  خسائر وأمكاسب 

الربح أو على  بتأثيرها ال يستهان التيو  عترف بها في القوائم المالية في فترة حدوثهاي والتي خراآل

مما يثير مشكلة الدراسة الحالية والتي تتمحور في  لمؤشرات األداء المالي او الدخل المعتمدالخسارة 

  ."األردنية التجارية أثر القيمة العادلة على األداء المالي في البنوك "بيان

  هداف الدراسة:أ(1-3) 

وتهدف الدراسة بصورة أساسية إلى التعرف على أثر القيمة العادلة على األداء المالي في  

 وتحديد أهم المشاكل المتوقعة في تطبيقها .  األردنية التجاريةالبنوك 

 :وترمي إلى تحقيق األهداف الفرعية اآلتيــــــة

    التكلفة مبدأ من إلى التحول دعت التي والمبررات العادلة القيمة وأهداف مفهومب نظريا   التعرف -1

 .العادلة القيمة إلى التاريخية

قياسها بالقيمة العادلة وكذلك متطلبات العرض       كيفية المالية وتصنيفها و باألدوات نظريا   التعريف -2

 .واإلفصاح المتعلقة بها في القوائم المالية  
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عادةالخسائر الناتجة عن القياس  وأتحديد أثر القيمة العادلة من خالل المكاسب  -3 قياس  وا 

 المالية. األدوات

 وكيفية قياسه. األردنية التعرف على األداء المالي للبنوك التجارية -4

التعرف على أثر القيمة العادلة على األداء المالي في التجارية األردنية وذلك من خالل مكاسب  -5

أوخسائر القيمة العادلة التي يتم األعتراف بها من خالل الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر 

جمالي  الدخل الشامل. على كل من الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر وا 

  .محاولة الخروج بنتائج وتقديم التوصيات علمية تسهم  في تعزيز األداء المالي للبنوك المبحوثة -6

 أهمية الدراسة: (1-4)

 المفهوم هذا الذي يؤديه والدور القيمة العادلة، موضوع أهمية من أهميتها الحالية الدراسة تستمد

تقتضي  من قبل البنك المركزي وجود تشريعاتوفي ظل ،  األردنيةفي األداء المالي للبنوك التجارية 

 ومنها ما يتعلق بالقيمة العادلة بنوك المرخصةفي التطبيق معايير المحاسبة الدولية بشكل إلزامي 

عتراف باألدوات العادلة، اإل القيمة وعناصر تعريف مفهوم البنوك هذه إدارة من يتطلب األمر الذي،

 ،بالقيمة العادلة وكذلك متطلبات العرض واإلفصاح المتعلقة بها في القوائم الماليةوقياسها  المالية

وصوال  إلى الموقف التنافسي  ،األخرى البنوك مع بالمقارنة مالية عالية أداء مستويات وبالتالي تحقيق

يمة كذلك التعرف إلى مدى الموثوقية في قياس القمن حيث الحصة السوقية والربحية ورضا الزبون 

 . العادلة والمكاسب أو الخسائر ذات العالقة بما ال يؤدي اتخاذها للتالعب
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 :أسئلة الدراسة وفرضياتها (1-5)

من واقع مشكلة الدراسة والتي تتمحور حول بيان أثر القيمة العادلة على األداء المالي في 
 :سئلة األتية األ البنوك التجارية األردنية .كما ستحاول الدراسة اإلجابة عن

التي يتم  بالقيمة العادلة مكاسب أو خسائر األصول الماليةلأثر  هل يوجد: األولالرئيس السؤال  
 من خالل الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة في البنوك التجارية األردنية ؟عتراف بها اإل

 :ويتبثق عنه األسئلة الفرعية التالية

عتراف بها التي يتم اإلمكاسب أو خسائر األصول المالية المحققة بالقيمة العادلة لأثر  هل يوجد 1-1
 ؟من خالل الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة 

عتراف التي يتم اإلمكاسب أو خسائر األصول المالية غير المحققة بالقيمة العادلة لأثر هل يوجد  1-2
 ؟من خالل الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة بها 

من عتراف بها التي يتم اإللتوزيعات النقدية  من أصول مالية  بالقيمة العادلة لأثر هل يوجد  1-3

 ؟على الربح أو الخسارة  الربح أو الخسارة خالل 

التي يتم ول المالية بالقيمة العادلة مكاسب أو خسائر األصلأثر  هل يوجد : الثانيالرئيس السؤال 

 األردنية ؟ خر في البنوك التجاريةاآل الشامل اآلخر على الدخل الشاملخالل الدخل من عتراف بها اإل

التي يتم لعادلة مكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة الأثر هل يوجد  : الثالثالرئيس السؤال 

التي يتم  بالقيمة العادلة مكاسب أو خسائر األصول الماليةو الخسارة من خالل الربح أو عتراف بها اإل

 ؟ لبنوك التجارية األردنيةا خر على إجمالي الدخل الشامل فيمن خالل الدخل الشامل اآلعتراف بها اإل
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 : فرضيات الدراسة

  : التالية للتمكن من األجابة عن اسئلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات

 : األولى الرئيسيةالفرضية 

H01 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة≤0.05) ) لمكاسب أو خسائر األصول
في على الربح أو الخسارة الخسارة من خالل الربح أو عتراف بها التي يتم اإلبالقيمة العادلة  المالية

  .البنوك التجارية األردنية

 التالية:وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية 

 :  h01الفرضية الفرعية األولى   

( لمكاسب أو خسائر األصول المالية (≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

 .من خالل الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة عتراف بها التي يتم اإللمحققة بالقيمة العادلة ا

 :h02الفرضية الفرعية الثانية  

( لمكاسب أو خسائر األصول المالية (≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

 من خالل الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة عتراف بها التي يتم اإلغير المحققة بالقيمة العادلة 

 :h03الفرضية الفرعية الثالثة 

من أصول مالية   لتوزيعات النقديةل( (≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال   

 .على الربح أو الخسارةالربح أو الخسارة من خالل التي يتم األعتراف بها بالقيمة العادلة 
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 لفرضية الرئيسية الثانية:ا

H02  :( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة≤0.05) ) لمكاسب أو خسائر األصول

 خرالدخل الشامل اآلعلى خر خالل الدخل الشامل اآلمن عتراف بها التي يتم اإلالمالية بالقيمة العادلة 

 .في البنوك التجارية األردنية

 الفرضية الرئيسية الثالثة :

:H03 ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال يوجد أثر≤0.05) ) لمكاسب أو خسائر األصول  

مكاسب أو خسائر األصول و  من خالل الربح أو الخسارة عتراف بها التي يتم اإلالمالية بالقيمة العادلة 

خر على إجمالي الدخل الشامل من خالل الدخل الشامل اآلعتراف بها التي يتم اإلالمالية بالقيمة العادلة 

 .في البنوك التجارية األردنية 

 الدراسة: حدود (1-6) 

 تتحدد الدراسة في متغيراتها القيمة العادلة كمتغير مستقل، واألداء المالي كمتغير تابع 
 (2014و 2013هذه الدراسة خالل الفترة مابين )  تم إجراءحدود زمانيه : 

هذه الدراسة على البنوك التجارية األردنية والتي ال تشمل البنوك التجارية  جريتأحدود المكانية : 

 . وال تشمل البنوك األسالمية األجنبية العاملة في األردن

القيمة العادلة على األدوات المالية بسبب موثوقيتها كونها  على دراسة إقتصرتحدود موضوعية : 

 .تصدر بناء  على األسعار السائدة في األسواق المالية 
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 ددات الدراسة:مح(1-7)

وبالتالي تم ، بورصة عمانهذه الدراسة على البنوك التجارية األردنية المدرجة في  إقتصرت -1

 األسالمية .والبنوك  ستبعاد البنوك غير األردنية )األجنبية (إ

    هذه الدراسة إلى التحقق من أثر القيمة العادلة على األداء المالي في البنوك التجارية دفت ه -2

وليست ذات صلة بمتغيرات ولكن يمكن وجود عوامل أخرى تؤثر على األداء المالي  ،األردنية

 .الدراسة 

والمتمثلة بمكاسب  المالية بسبب موثوقيتهاإقتصرت هذه الدراسة على دراسة القيمة العادلة لألدوات  -3

 وأعتمدت على بنود قائمة الدخلالمحققة وغير المحققة  أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة

جمالي الدخل الشامل  لتحديد  والدخل الشامل المتمثلة بالربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر وا 

 األداء المالي .

 :الدراسة والتعريفات اإلجرائيةمصطلحات   (1-8)

  القيمة العادلةfair Value هو الثمن الذي يمكن استالمه نتيجة بيع أصل، أو دفعه لتحويل التزام :

 (IASB,2016)ركين في السوق  في تاريخ القياس بموجب عملية منتظمة بين مشا

  األداء الماليFinancial Performance دقيق وتحديد  الحالي: هو وصف لوضع المنشأة

الربح أوالخسارة والدخل الشامل من خالل دراسة  إلى األهدافستخدمتها للوصول إالتي  للمجاالت

جمالي الدخل الشامل  . األخر وا 
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 األصول ( المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةFVTPL) 

(fair value through profit or  loss هي )لغايات محتفظ بها قصيرة األجل مالية ستثمارات إ

تصنف على أنها أصول متداولة قامت المنشأة بشرائها ليتم تداولها بنشاط وبغرض بيعها خالل المتاجرة 

بالقيمة العادلة ويعاد قياسها  ا  تقاس مبدئيو  عام واحد وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية

غير المحققة في المحققة و وتظهر المكاسب أو الخسائر  بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد القوائم المالية

 (Hilton & Herauf،2013. ) الى جنب مع التوزيعات المستلمة أو المدينة ا  جنب الربح أو الخسارة

 اآلدخل الشامل المالية بالقيمة العادلة من خالل ال صولاأل( خرFVTOCI) 

(fair value through other comprehensive income هي )في أدوات حقوق  ستثماراتإ

مدة لطول اليتم تصنيفها كأصول متداولة أو غير متداولة تبعا   التي (ألصول المتاحة للبيعالملكية )ا

في  ويعاد قياسها بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة ا  مبدئيتقاس ا و به حتفاظألاالشركة  دارة أالتي تنوي 

 خرالمكاسب أو الخسائر غير المحققة ضمن الدخل الشامل اآلمع إظهار  تاريخ إعداد القوائم المالية 

 .(Hilton & Herauf،2013)وتظهر توزيعات األرباح ضمن صافي الدخل وعند بيع األداة المالية 

   مكاسب أو خسائر محققة: realized gain or losses   وهو الفرق بين التكلفة )أو التكلفة

 (.2014المعدلة (لألداة المالية وصافي سعر البيع الفعلي لهذه األداة )أبو عمرو،

   مكاسب أو خسائر غير محققة:  unrealized gain or losses  هي عبارة عن الفرق الذي

ع بعد و تنشأ بسبب حدوث تغيرات في القيمة العادلة خالل ينتج عن االحتفاظ باألداة المالية التي لم تب

 (.2014مدة االحتفاظ بها )أبو عمرو،
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 لفصل الثانيا

 بقةااالدب النظري والدراسات السا

 المقدمة( 2-1)

 القيمة العادلة  (2-2)

 األداء المالي( 2-3)

 المالي العالقة بين القيمة العادلة واألداء (2-4)

 التجاريةالبنوك ( 2-5)

  نبيةالدراسات السابقة العربية واألج (2-6)
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة  

 المقدمة  (: 2-1)

نفتاح األسواق ا  في ظل ما يشهده العالم من تغيرات في البيئة التنافسية وظهور العولمة و          

إلى تطور علم المحاسبة ليتماشى مع حاجة وظهور شركات متعددة الجنسيات ظهرت الحاجة الماسة 

مستخدمي البيانات إال انه وفي ظل فشل معايير المحاسبة القائمة على التكلفة التاريخية في توفير 

صدرت بعض الجمعيات المهنية تقارير تقترح نماذج محاسبة سعر ا ،المعلومات المالئمة للمستخدمين

باإلضافة أن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ،القوائم الماليةالسوق مكان محاسبة التكلفة التاريخية في 

المالية بالقيمة السوقية بدال  من التكلفة التاريخية  لتزاماتواإل األصولقيام بإظهار الأشار إلى ضرورة 

 (.2009وذلك كون األسواق المالية أصبحت متاحة وأكثر وضوحا )دبابنة، 

ساسي في إثبات او تطبيق محاسبة القيمة العادلة كمطلب بدأ على أثر ذلك التوجه نح         

ومعالجة العمليات واألحداث المالية المنشورة وتلبي االحتياجات المستمرة التي تتزامن مع التطور الكبير 

 (.2015على الصعيد المالي والدولي )بن يدير، 

النظري والدراسات السابقة فصل والمتضمن عرضا لألدب لذا سعت الباحثة من خالل هذا ال        

ذات العالقة بموضوع الدراسة، حيث يتم عرض األدب النظري على خمسة مباحث المبحث األول 

 التحول إلى دعت التي والمبررات ويمثل القيمة العادلة ويتضمن تعريفا لها ومن ثم التعرف على أهدافها

ث الثاني يتم من خالله التعرف على األداء العادلة، أما المبح القيمة إلى التاريخية الكلفة مفهوم من
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المالي حيث يتضمن تعريفا له ومن ثم يتم التعرف على أهمية تقييم األداء المالي والعوامل المؤثرة فيه، 

فسيشتمل على   لرابعأما المبحث ا، والمبحث الثالث سيبين العالقة بين القيمة العادلة واألداء المالي

لكل منها على  وفيما يلي عرضا   ،واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة الدراسات السابقة العربية

 التوالي.

 المبحث األول :القيمة العادلة (2-2)

 مفهوم من التحول إلى دعت التي والمبررات المبحث تعريفا  للقيمة العادلة وأهدافها هذايتضمن 

 ومتطلبات العادلة بالقيمة وقياسها المالية باألدوات عترافالعادلة، واإل القيمة إلى التاريخية الكلفة

المالية والمطلوبات المالية  األدوات المالية، ومن ثم تصنيف القوائم بها المتعلقة واإلفصاح العرض

 القيمة العادلة وفيما يلي عرضا لكل منها على حدا.بوالمعيار المحاسبي المتعلق 

  مفهوم القيمة العادلة: (2-2-1)

 المرتبطة راءاآلو  وجهات النظر بتعدد العادلة القيمة مرادفات و تعددت مصطلحات قد

 القيمة ثم الخارجة، بالقيمة يسمى ما إلى اإلحالل تكلفة من العادلة، القيمة لمنهج المفاهيمي بالتكيف

 لها التي المرادفات من ذلك غير إلى المستقبلية النقدية التدفقات وصافي الحالية القيمة السوقية وصافي

 (10،ص2008، )مطر والسيوطي.العام المفهوم  نفس

تعريف القيمة العادلة كما ورد   IASBالدولية مجلس معايير المحاسبة  حدد السياق هذا وفي          

: "بأنه المبلغ الذي سيتم استالمه إذا تم بيع األصل أو دفعه لتسديد التزام في 39IASBفي معيار 

 ، مشاركة بالسوق المنتظم بتاريخ قياس القيمة العادلة". )ابو نصار وحميداتعملية اعتيادية بين أطراف 

 .( 563، ص2014
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ا على أنه اعرفه IFRS 13في معيار  ( FASBإال أن مجلس معايير المحاسبة األمريكي ) 

سداد التزام في تاريخ القياس لعملية اعتيادية لالذي يمكن استالمه نتيجة بيع أصل أو دفعه السعر 

 (85، ص 2017، تظمة بين أطراف تتعامل في سوق في ظروف السوق الحالية )هوراي وآدممن

ختالف جوهري في إانه اليوجد  ترى الباحثةمن خالل التعريفين السابقين لمفهوم القيمة العادلة       

الدولية واألمريكية حيث أن هذه المعايير  تتفق أن هناك  تعريف القيمة العادلة بين معايير المحاسبة

لديها معلومات كافية عن السوق وفي  ومطلعة و طراف راغبةألتزام بين إقيمة لتبادل األصل أو تحويل 

عن سعر السوق بل مبلغ لم تتحدث السابقة  تاريفالتعنجد أن ومن هنا   تاريخ محدد وهو تاريخ القياس .

على السوق وأن القيمة التي ستظهر في الدفاتر هي قيم ترتبط بإرادة يتقبلة أطراف ذات معرفة وأطالع 

أطراف ذات العالقة )الجهة البائعة والجهة المشترية ( وكما اشترط التعريف على عدم وجود عالقة بين 

 .ديد المبلغ فيصبح غير عادلدورها عند تح تلعب المصالح المشتركة الطرفين حتى ال

 العادلة على أنه القيمة مصطلح ستخدامإبتبرير  FASB المالية  المحاسبة معايير قام مجلس وقد      

 (2009، السوق.)صالح من عليها الحصول يمكن قيمة وااللتزامات  األصول لكل ليس

الصفقة أي أن يكون مستقلين تبين أن مفهوم القيمة العادلة يقوم على األطراف الداخلة في       

وراغبين في عقد الصفقة ويسعى كل منهم على التفاوض على أفضل الشروط التي يمكن الحصول 

عليها وأن يكونوا على إطالع على الحقائق ذات الصلة أي توفر المعلومات بين جميع األطراف والذي 

أن تكون في ظروف طبيعية أي  الظروف التي تتم بها الصفقة والتي يجب، يعرف بتماثل المعلومات

أن ال يكون البائع مجبرا  على عملية البيع في مثل ظروف التصفية ألنها التعبر عن القيمة العادلة 

 .(2015، )دنون
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التلعب ومن هنا ترى الباحثة أن مفهوم القيمة العادلة يشترط عدم وجود عالقة بين األطراف حتى 

المصالح المشتركة دورها عند تحديد المبلغ فيصبح غير عادل وأن تتم في ظل ظروف طبيعية لتعبر 

 .عن القيمة العادلة 

  أهداف القيمة العادلة:( 2-2-2)

يهدف القياس بالقيمة العادلة إلى تقدير السعر الذي يتم وفق عملية منتظمة أو بيع أصل أو      

قتصادية الحالية كما إمشاركين في السوق في تاريخ القياس بموجب ظروف  تحويل التزام بين أطراف

يهدف إلى إظهار بنود الحسابات في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ويعترف بالدخل إما للحفاظ على 

 الطاقة التشغيلية للمنشأة او للحفاظ على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين في المنشأة ويبنى هذا

ستمراريه أي المنشأة مستمرة ألجل غير محدد وبالتالي فإن القيمة العادلة ال المفهوم على أساس اإل

ختيارية أو أن تكون المنشأة مجبره التصفية غير اإل ةتمثل المبلغ الذي سيتم دفعه أو استالمه في عملي

لصافي حقوق الملكية في (.وكما تهدف إلى معرفة القيمة الحالية 2005أو مضطرة للبيع )السعافيين، 

 (.2014 ، ربح المرضي )سالمةنهاية الفترة المالية عن األصول بالقيمة الحقيقة وتحقيق مايسمى بال

ت التي تستخدم القيمة العادلة كما يتفق مفهوم دلة للقيام بالمقارنات بين المنشآتستخدم القيمة العا       

األصول بالقيمة العادلة يعبر  ملمال وكما أن القيام بتقييالقيمة العادلة مع مفهوم المحافظة على رأس ا

 (.2015عن المركز االقتصادي ألنه اخذ األسعار السوقية )عبد الرحمن، 
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 على:االقتصادية  اتالوحدبمساعدة   محاسبة القيمة العادلةتهدف   وكما        

 االستثمارات )االختيار من بين  بيع أو بشراء ستثمارية الرشيدة المتعلقة اإل و تخاذ القرارات التجاريةإ

وقرارات االندماج التي تتم بين الوحدات لوحدة ما, بحيث تكون مبينة على وقرارات الحيازة البدائل(, 

 .معلومات مالية ذات موثوقية عالية

 وتحديد كمية رأس المال الذي يجب تكريسة لخطوط األعمال المتنوعة تخطيط أعمال المنشأة. 

 المخاطر التي تحيط بالوحدة االقتصادية وقياسها, بحيث يؤخذ بالحسبان المخاطر المالية  إدارة

المتوقعة المالزمة لقرارات االستثمار التي قد تنجم عن تغيرات ذات بعد اقتصادي في القيم السوقية, 

 .ووضع المدينين وأسعار العمالت والفوائد

  (.2004حملة األسهم والمستثمرين. )دهمش وآخرون, إظهار القيمة الحالية لكل من المقرضين و 

تعكس بدقة جاءت لتشكل تغيرا  نوعيا  يجعل البيانات المالية وترى الباحثة أن القيمة العادلة          

ة من خالل سماحها بتحديد متطلبات يأكبر الوضع المالي للوحدات األقتصادية وكما تعزز الشفاف

  .مالية وكما أنها تعكس الواقع الفعلي للقيم في تاريخ اعداد القوائم الماليةالعرض واإلفصاح للمعلومات ال

 العادلة: القيمة إلى التاريخية الكلفة مفهوم من التحول( 2-2-3)

ستحدث منهج محاسبة القيمة العادلة لمواجهة ما سببته محاسبة الكلفة التاريخية من قصور إذ إ       

المالي بشكل موثوق وقصورها في الوقوف على متطلبات المستثمرين لم تستطع التعبير عن المركز 

وحمله األسهم حول حقيقة المركز المالي الحقيقي وما يطرأ على أموالهم من تغيرات األمر الذي يعزز 

 (.2011، التحول نحو القيمة العادلة )يونس
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 ولعل من أهم هذه المبررات ما يلي:

رتفاع العام التاريخية على أساس فرض ثبات وحده النقد في ظل االالتضخم حيث يقوم مبدأ الكلفة  -1

القياس والتدني في قيمتها  ةلألسعار مما يؤدي إلى خطأ في قياس الدخل ونظرا  لتغير في قيمة وحد

وقوتها الشرائية تصبح وحدة القياس غير متجانسة بالنسبة للفترات المالية كما هو الحال عند القيام 

شرائية واحده دون القيام بإجراء  هيم ذات قوه شرائية مختلفة كما لو كانت قو في جمع وطرح ق

ستخدامها إعمليات تحويل وهذا األمر الذي يتسبب في عدم داللة القوائم المالية وعدم إمكانية 

إلجراء عمليات مقارنه فيما بينها والذي من شأنه عرض القوائم المالية بشكل مشوه بالمقارنة مع 

 القتصادي .الواقع ا

ساسها حيث أن القياس المحاسبي وفقا لمبدأ أضعف أو عدم مالئمة المعلومات المحاسبية على   -2

كلفة التاريخية يكون صالحا  فقط في تاريخ القياس وتعتمد في حساب األرباح والتكاليف على تال

إعطاء معلومات  المعلومات التاريخية وتتجاهل أي تغير يطرأ على األسعار لذلك لم تعد قادرة على

مالئمة التخاذ القرارات التي تطلبها األطراف المستخدمة كأداة لتوجيه األداء وبناء توقعات مستقبلية  

 (.2015، )بن يدير

ة نتائج القياس المحاسبي تصبح مشوهه نتيجة لتطبيق الكلفة التاريخية نتيجة لتجاهلها قيمة وحد نأ  -3

ة مشكالت ويعد من أهمها توزيع جزء من رأس المال القياس المحاسبي مما يؤدي إلى ظهور عد

على شكل أرباح غير محققه ودفع ضرائب صورية قد التكون محققة وعجز الوحدات االقتصادية 

من إحالل أصول ثابتة جديد محل األصول المستهلكة مما يؤدي إلى تراجع طاقتها اإلنتاجية 
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المالية أو اإلدارة نتيجة التحليالت غير تخاذ قرارات غير صحيحة من قبل مستخدمي القوائم ا  و 

 ستثمار أو تحديد تكاليف اإلنتاج .صحيحة كالعائد على اإلال

أن نتائج األعمال تكون عبارة عن خليط من دخل يخص الفترة المالية الحالية ودخل تم اكتسابه  -4

كلفة التاريخية يؤدي للحاليا  الذي لم يتحقق في فترات السابقة ولذلك يكون إتباع مبدأ التحقق وفقا  

 (.2011، إلى حدوث أخطاء في توقيت االعتراف المحاسبي لتغيرات في القيمة )يونس

األطراف  ةيركز مفهوم القيمة العادلة على أن تكون المعلومات المحاسبية مالئمة بهدف مساعد -5

 تخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب إعلى 

التحليل المالي من خالل توفير نسب ومؤشرات تقيس الواقع تمكن القيمة العادلة من تحسين عملية  -6

 (.2015، الفعلي ألداء المنشأة)عبدالرحمن

أـن مبدأ الكلفة التاريخية اليتماشى مع متطلبات بعض القطاعات مثل قطاع البنوك لكونه يحتاج  -7

 (.2015، إلى معلومات وبيانات متجددة وتتفق مع السوق )سارة

تعترف  ال كونهاخاصية الموثوقية بدرجة عالية لباحثة أن التكلفة التاريخية تمثل ومن هنا ترى ا        

تاخذ بعين األعتبار التغيرات التي تطرأ على األسعار مما  وبكونها ال، بالمكاسب اال عند تحققها 

عكس الواقع الفعلي لسوق وال تعطي مؤشر دقيق لألصول المقاسة من خاللها يجعلها غير قادرة على 

 لحظة وصحتها دقتها في شك هناك ليس و وبتالي تؤدي إلى فقدان القيمة الحقيقة للعناصر المقاسة

نما ، التملك أو االكتساب  المسجلة القيمة تصبح إذ الحدث أو التملك ، حدوث  بعد المبدأ سالمة في وا 

 التضخم ظاهرة نتشارإ بعد خاصة الحالية قيمته عن كثيرا   أو قليال   وتنحرف الماضي، منئا  شي

 المحاسبية المعلومات أن خاصة عليه، كان كما األمر يعد لم حيث االقتصاديات كل في ستفحالهاا  و 
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على األفصاح وقدر  صالحيتها من الكثير تفقد أصبحت المبدأ هذا على عتمادباإل القياس عن الناتجة

 .للمؤسسة الحقيقية الوضعية عن

 :مزايا تطبيق القيمة العادلة (2-2-4)

لتالفي أوجه القصور التي يعاني منها مبدأ  كأفضل بديل  ن استخدام القيمة العادلة جاءإ 

 ((Cairns, 2006التكلفة التاريخية, وبهدف تحقيق مزايا متعددة لمخرجات البيانات وهي: 

نتيجة و ل التدفقات النقدية تعكس القيمة العادلة واقع المنشأة االقتصادي, وهي أقرب للتعبير العادل .1

 . للمنشأة المركز الماليو  األعمال والتغيرات في حقوق الملكية

لتزامات على أساس القيمة تم تقييم األصول واإل وذلك في حال تعبر عن الدخل االقتصادي, .2

 عتبار.األسعار السوقية بعين اإل تأخذحيث العادلة 

يوفر هذا المدخل مقياسا  مع مفهوم المحافظة على رأس المال وكما يتفق تطبيق القيمة العادلة  .3

 يتميز بالدقة لمفهوم القيمة, والربح االقتصادي للمنشأة.

 تراعي محاسبة القيمة العادلة تغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد. .4

أفضل للتنبؤات بنتائج  كثر مالئمة التخاذ القراراتاألالقيمة العادلة  تعد .5 األعمال والتدفقات وأساسا  

جراء التحليالت المالية  النقدية  .وا 

 . تزود القيمة العادلة المستثمرين بوعي ونظرة تنبؤية مستقبلية لقيمة المنشأة  .6

تساعد المعلومات المبنية على القيمة العادلة في إجراء المقارنات بين المنشآت المتشابهة التي  .7

  .تستخدم القيمة العادلة



20 
 

 
 
 

تعبير  تمثلترى الباحثة أن من أهم مزايا القيمة العادلة أنها مقياس للواقع اإلقتصادي و ومن هنا        

واضح لمفهوم الدخل الشامل ، حيث توفر مقياسا  عالي الدقة لهذا المفهوم وكما تعالج القصور في 

 إلقتصاديا المفهوم يعكس مما النقد لوحدةمفهوم التكلفة التاريخية من حيث مراعاة القدرة الشرائية 

  عروضة في المركز المالي )الميزانية(.الم المحاسبية للبيانات

 مشاكل تطبيق محاسبة القيمة العادلة ( 2-2-5)
الستخدام القيمة العادلة إال أن اعتماد القيمة التي سبق وأن ذكرت على الرغم من المزايا  

(, وال 2007متكامال لالعتراف والقياس واإلفصاح المالي )جمعة,  العادلة في القياس لم يقدم برنامجا  

، جعارةعدم مالئمتها, ومن أهم هذه االنتقادات: )لنتقادات العديد من االزالت القيمة العادلة تواجه 

 (2006، خوري( )2012

 هناك كثير من االستثمارات ليس لها أسعار سوقية ويعتمد قياسها على التكلفة الخارجية.أن  .1

تباع  .2 إن تحديد القيمة العادلة واالعتراف بها ينطويان على قدر كبير من عنصر التحيز الشخصي وا 

 أسس قياس متباينة.

ستثمارات تعد معقدة وذات طرق قياس مختلفة, إن تطبيق محاسبة القيمة العادلة فيما يتعلق باإل .3

المنشأة في االحتفاظ  ما يتعلق برغبةومنها  منها ما يتعلق بموضوع تقدير القيمة العادلة

 .ستثماراتباإل

 قد تزيد تكاليف التقدير عن المنافع المرجوة منها. .4

 قد تختلف التقديرات من قبل المقدرين مما يفقد القيمة المقدرة الثقة والدقة المطلوبة. .5
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مدى ومن هنا ترى الباحثة أن المشكلة األساسية في تقديرات القيمة العادلة في مدى موثوقيتها أي      

وجود أدلة إثبات بشكل يساعد في تسجيلها وتدقيقها حيث تتبع أسس متباينة في القياس األمر الذي 

 يجعل البيانات المالية أكثر تقلبا  في ظل عدم وجود سوق كفء.

 :المالية األدوات( 2-2-6) 
ومع  المنشآتن األدوات المالية تعتبر من البنود الرئيسية في قائمة المركز المالي للعديد من إ

والمشتقات المالية  واألسهمستثمار في السندات المختلفة على اإل األعمال منشآتمن  اإلقبالتزايد 

 . ستثماراتوالمركز المالي من تلك اإل األعمالصبح هناك تأثير على نتائج أ

ما وفي نفس الوقت التزام مالي  للمنشأةنشوء أصل مالي  إلىعقد يؤدي  وتعرف األداة المالية بأنها: أي

 (2009،مجلس معايير المحاسبة الدولية) أخرى لمنشأةملكية  أداه وأ

   تيةاآل الصور حدأ في المالي األصليظهر   قد: 

 لنقديةا  -

 .منشأة أخرىي ف ملكية حق داةأ   -

 لتزامإ أو مالي أصل لمبادلة حق تعاقديأخرى، منشأةمن  مالي أصل أو نقدية لقبض تعاقدي قح -

 .(االقتصادية للوحدة بالنسبة)يجابية إ تكون أن من المحتمل شروط بموجب مالي

 :يكون أن إما وهو بالمنشأة الخاصة الملكية حقوق أدوات في تسويته ستتم أو تسويته يمكن الذي العقد  -

 الملكية حقوق أدوات من متغير عدد باستالم تلتزم قد أو بسببه المنشأة تلتزم مشتق غير عقد -أ 

 .بالمنشأة الخاصة

 أصل أو ثابت نقدي مبلغ تبادل عدا أخرى بطريقة تسويته تتم أن الممكن من مشتق عقد - ب
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 (2015،الجعارات) بالمنشأة الخاصة الملكية حقوق أدوات من ثابت عدد مقابل مالي
 

لتبادل األصول المالية لمنشأة أخرى ,أو  مالي أصل أي أو نقد لتسلملتزام تعاقدي إ :المالي لتزاماإل -

 . ايجابية غير بشروط لتزامات المالية مع منشأة أخرىأو اإل

 وغير مصنف على نفسها المنشأة يتم إطفاءه في أدوات حقوق الملكية عقد من الممكن إطفاءه أو س

 (2012جقميري ،) عقود ليست مشتقة(.–أنه حق ملكية للمنشأة )عقود مشتقة 

 

 المالية :أهمية تصنيف األدوات 

ذو أهمية وذلك لكونها  IAS 39يعد تصنيف األدوات المالية ضمن الفئات الواردة في معيار 

وتحدد من خاللها كيفية قياس األدوات المالية  ا  لتزامإأو  تحدد المعاملة المحاسبية لألداة باعتبارها أصال  

القيمة العادلة ( وكما تحدد من خاللها كيفية  ، التكلفة المطفأة ، حيث يوجد ثالث أسس للقياس )التكلفة

 .عتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن قياس األداة  المالية بالقيمة العادلة اإل

فإذا ترتب على األداة المالية تدفق منافع اقتصادية  فئتين رئيسيتين إلىالمالية  األدوات فتصن       

أما إذا ترتب عليها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية ، المالية صولمستقبلية إلى المنشأة فإنها تصنف كأ

 . مطلوبات الماليةمتوقعة من المنشأة فإنها تصنف ك

تصنيف األدوات المالية ( 2001)الصادر سنة  IAS39وقد ورد في معيار المحاسبة الدولي        

 لألصول المالية إلى أربع فئات :

خالل الربح أو الخسارة والتي تتضمن مجموعتين هما  األصول المالية بالقيمة العادلة من -1

لتحقيق الربح من الشراء المتكرر في وقت قصير  و والتي تعكس البيع  : المقتناة للمتاجرة

المحددة : وهي أي أصول مالية تم تحديدها عند . األسعارفي  األجلخالل التغيرات قصيرة 



23 
 

 
 
 

عتراف لتي يجب قياسها بالقيمة العادلة مع اإلالمالية ا األدواتمن  عتراف المبدئي كواحدةاإل

 والخسارة .أبالتغيرات في القيمة العادلة في الربح 

عتراف عند األ ختياريا  إمالية غير مشتقة يتم تصنيفها  أصولالمالية المتاحة للبيع: هي  األصول -2

عتراف بالتغيرات في القيمة ويتم األ المبدئي كمتاحة للبيع بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي

 (44-42، ص2017، )الجعارات.العادلة مباشرة في حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل 

بدفعات محدده أو قابلة مالية غير مشتقه  أصوللحين االستحقاق: هي  المقتناةاالستثمارات  -3

قتنائها لحين إويكون الهدف من  األسواقفي  أسعارلها لتحديد ولها تاريخ استحقاق ثابت و 

        السوقية وتقاس بالتكلفة القابلة األسعارستحقاق بغض النظر عن التغيرات في اإل

  (.p945،2011،Mirza &Holtلإلطفاء ) 

في  أسعاروليس لها  بدفعات محددة مالية غير مشتقة أصولالقروض والحسابات المدينة: وهي  -4

بأن تظهر النية اإليجابية والقدرة على وال يوجد متطلب يقتضي من المنشأة نشطة  أسواق

 (.p945،2011،Mirza &Holt)  االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق .

 المطلوبات المالية:ثانيًا: 

: وهي المطلوبات مالية FVTPLوالخسارة أمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح   -أ

 فئتين:  إلىتجارية وتصنف  إلغراض المنشأةتتحملها 

يتم قياسها التي تختار المنشأة لحظة اقتنائها تصنيفها  ضمن هذه الفئة : وهي مطلوبات ةالمحدد -1

 . ةالخسار  أومن خالل الربح وتعالج فروقات إعادة التقييم بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة 
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تم الحصول  تزام محتفظ به لغايات المتاجرة  إذاإلمصنفة كللمتاجرة: هي مطلوبات مالية  المقتناة  -2

أو نشأ لتوليد دخل من تقلبات قصيرة األجل في هوامش ربح المتاجرة أو تقلبات  األسعار مثل 

 ع السريع.يللب المقتناةالمالية  األوراقناشئة عن المطلوبات ال

حسابات الذمم الفعالة: وهي  الفائدةباستخدام طريقة  المطفأةالمطلوبات المالية المقاسه بالتكلفة    -ب  

)أبو نصار .لدائنة وأوراق الدفع واألوراق المالية المحررة مقابل الديون المستحقة على المنشأةا

 (571-570،ص2014، وحميدات

وهي العقود التي تلزم مصدرها بدفع مبالغ لحاملها عن  :قود الكفاالت المالية ومطلوبات القروضع -ج

مطلوبات القروض هي أما  التي تحملها بسبب فشل المدين بالسداد عند استحقاق دينه الخسارة

 .(50، ص2017،جعاراتال)قاقل عن معدالت السو  بفائدةلمنح قرض  المنشأةمطلوبات تتحملها 

وترى الباحثة أن هذه المتطلبات هدفت إلى مواكبة تطور حاجات مستخدمي البيانات المالية ،          

ه الطلب المتزايد يفي ظل التطور الصناعي والتكنولوجي ،وظهور الشركات العمالقة مما ترتب عل

 على المعلومات ، خاصة المالية منها التخاذ قرارات إقتصادية صحيحة .

المحاسبي  اإلبالغ( من معايير 9المالية كما ورد في المعيار رقم ) األصولقد تم تصنيف و          

IFRS9))  39والذي سيحل محل المعيارIAS  والذي ركز على كيفية من معايير المحاسبة الدولية

 المطفأة، األصولالمالية المقاسة بالتكلفة  )األصول :القياس كأساس للتصنيف إلى فئتين هما 

تقع   IAS39( حيث أن الفئات األربعة التي وردت في المعيار المالية المقاسة بالقيمة العادلة

ضمن الفئتين المذكورتين حيث كان يتم قياس كل من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
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مدينة أما القروض والذمم ال،الربح أو الخسارة واألصول المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة

، .)الجعاراتكان يتم قياسها بالتكلفة المطفأة واألصول المقتناة لحين االستحقاق فقد

 (.143،ص2017

كان   IAS39ختالف في التصنيف في المعيارين هو أن معيار ومن هنا ترى الباحثة أن اإل      

ان التصنيف يعتمد فك IFRS 9يعتمد على نية األدارة من إقتناء تلك األدوات المالية أما في معيار 

 .على كيفية القياس 

 :المالية باألدواتاالعتراف المبدئي 

ظهارهاثباتها في السجالت ا  المالية و  باألدوات باإلقرارالعملية المتعلقة يمثل   في القوائم المالية  وا 

عتراف اإل يتموعادة ما  .األداةقتناء تلك إمن  اإلدارةلنية  فئات وذلك وفقا   إلىوذلك من خالل تصنيفها 

من  جزءا  المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح المنشأة فقط أو باألصول المالية 

مطلوبات عندما يتحقق  أوالمالية كـأصل  باألداةشتراطات التعاقدية لألداة المالية  أي االعتراف اإل

ت والمشتقات المالية في قائمة المركز والمطلوبا باألصولاالعتراف ، كما وأنه يتم المالية األداةمعنى 

االعتراف ، ويتم كذلك لم يترتب أودفع مبالغ معينة  أوستالم إالمالي سواء ترتب على المشتقات المالية 

مطلوبات مالية باستخدام  أوالمالية في تاريخ مستقبلي كأصول  باألدوات المتعلقةبالمشتريات والمبيعات 

 (.54، ص2017جعارات،الللمحاسبة عنها  ) اجرةالمتتاريخ   أوتاريخ التسوية 

 االلتزام عليه يترتب أجل عقد كانت ضمن إذا بها ة المالية يعترفهنا ترى الباحثة أن األدا ومن         

 أو مستقبال امتالكها سيتم أصول أي بمعنى محدد، بسعر مستقبلي تاريخ في مالية أداة بيع أو بشراء
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 تاريخ يحل حتى االنتظار دون االلتزام نشأة هذا بتاريخ يؤخذ بحيث مستقبال، تحملها سيتم التزامات

 . العقد تسوية أو فعال التبادل فيه يتم الذي االنتهاء

 المالية بالقيمة العادلة: األدواتقياس 

المحاسبية للحصول على  األنشطةيعتبر القياس المحاسبي المحور الذي تتمركز عليه كافة    

 القياس المحاسبيويعرف . معلومات محاسبية وتتوقف عليه مدى مالئمة وموثوقية تلك المعلومات

والتعبير  ةقتصادية التي تقوم بها المنشأاإل األنشطةعملية تبويب وتحديد العمليات لمختلف : على انه

 خاذ القرار االقتصادي )عبد اللطيف،وبيانات لتوفير معلومات تسهل عملية ات أرقامعنها على شكل 

2013.) 

 ، تحديده أو تقديره أو قياسه مطلوب شيء وجود في ينحصر المحاسبي القياس أنترى الباحثة و        

 ضوء في الشيء هذا تحديد أو تقدير أو لقياس كمعيار يستخدم أن عليه يمكن متفق مقياس ووجود

 . القياس عملية تتم بمقتضاه معين نظام

 المالية: تلتزاماواإل القياس المبدئي لألصول 

فقط لألصول دلة االمالية بالقيمة العلتزمات المبدئي يتم قياس كافة األصول  واإل عترافعند اإل   

لتزمات المالية المصنفة ضمن القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  أما األصول المالية واإل

لألصول لتزمات المالية التي اليتم تصنيفها ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واإل

 مضافا إليها أو مطروح منها تكاليف العملية .من خالل الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة  المالية 
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المالية كما ورد في  تالتزاموقد أبقى هذا المعيار على نموذج المحاسبة األساسي المتعلق باإل      

لتزمات المالية المقتناة للمتاجرة المصنفة ضمن فئة القيمة حيث يوجد فئتين لقياس اإلIAS39المعيار 

 لتزمات المالية األخرى مقاسه بالتكلفة المطفأة .العادلة من خالل الربح أو الخسارة واإل

 المالية:  لألصولالالحق   القياس 

الالحق بالتكلفة المطفأة لألصول المالية التي تعتبر أدوات دين بناء على يتم القياس         

قتناء األدوات إختبار نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول : أن تقوم المنشأة بإختبارين التاليين:اإل

ستحقاق وذلك المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وليس من أجل بيعها قبل تاريخ اإل

ختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة باألصول إ ، الستفادة من تغيرات القيمة العادلةل

في تواريخ محددة للتدفقات النقدية المتعلقة بأصل  المالية حيث تمنح الشروط التعاقدية لألصل ارتفاعا  

 ن خالل الربح أو الخسارة الدين والفوائد على الدين القائم .وكما يجب قياس أدوات الدين األخرى م

االعتراف بمكاسب أوخسائر األصول المالية والتي ترتبط بالتغير في القيمة العادلة لألصول التي       

ويتم االعتراف ، يتم قياسها بالقيمة العادلة حيث يتم االعتراف بمكاسب أو الخسائر كاملة دون تجزئه

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر في بالمكاسب والخسائر المرتبطة باألصول المالية 

األرباح والخسائر أما المكاسب والخسائر المرتبطة باألصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 (145، ص2017، بنود الدخل الشامل في الدخل الشامل األخر.)الجعارات

ستثمارات المالية في حقوق الملكية بالقيمة كافة اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية : تقاس اإل     

العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع االعتراف بفروقات التقييم ضمن األرباح والخسائر باستثناء 
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روق التقييم ضمن الدخل ظهار فإستثمارات المالية التي تختار المنشأة قياسها بالقيمة العادلة مع اإل

ستثمارات في الربح أو الخسارة .)أبو عتراف بدخل التوزيعات من هذه اإلاستمرار اإل عخر مالشامل اآل

 (.751،ص 2014نصار وحميدات،

 إعادة التصنيف :

يتم التحويل من فئة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إلى األصول       

هداف حيازة المنشأة لتلك األصول أي عندما تغير المنشأة ا المالية بالتكلفة المطفأة وبالعكس إذا تغيرت 

عمالها إلدارة األصول المالية .ويجب تحديد هذه التغيرات من قبل األدراة العليا نتيجة التغيرات ا نموذج 

 الداخلية أو الخارجية ويجب أن تكون هامة لعمليات المنشأة وواضحة ألطراف الخارجية .

إذا قامت المنشأة بإعادة التصنيف األصول المالية من فئة إلى أخرى يجب تطبيق إعادة التصنيف      

ذا قامت المنشأة بإعادة تصنيف أصل المالي بحيث يقاس ا بأثر مستقبلي من تاريخ  عادة التصنيف وا 

ن القيمة عادة التصنيف واالعتراف بأرباح الناتجة عن الفرق بيا بالقيمة العادلة وتحدد في تاريخ 

أما إذا اعادت المنشأة تصنيف أصل  ، المسجلة لألصل والقيمة العادلة في حساب األرباح والخسائر

مالي ليقاس بالتكلفة المطفأة تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف هي القيمة الدفترية الجديدة 

 (.18ص  ، 2016 ، العبادي)

ل القيود التالية على عملية إعادة تصنيف األدوات المالية المعد( (IAS39وقد تضمن المعيار       

لى فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  وتتمثل فيما يلي :اليجوز إعادة التصنيف من وا 



29 
 

 
 
 

ويجوز إجراء عملية إعادة التصنيف بين فئتي األستثمارات المتاحة للبيع ، فيجب أن تتم إعادة 

 (53، 2017ت المقتناة لحين االستحقاق .)الجعارات ، التصنيف لكامل األستثمار 

 :واإلفصاحمتطلبات  العرض 

مستخدمي المعلومات المالية لالقوائم المالية من مخرجات النظام المحاسبي وذات أهمية بالغة  تعد      

المتعلقة بمتطلبات العرض  واإلجراءاتمنها فإنها تخضع لعدد من القواعد  ههدف المرجو ولتحقق األ

بكونه أحد متطلبات معايير المحاسبة الدولية فإن هناك  واإلفصاحالعرض  أهمية،  تبرز واإلفصاح

المالية والمعلومات  األدواتعن  واإلفصاحالعديد من المتطلبات التي يبنى عليها كل من العرض 

 عنها لتلبي احتياجات مستخدمي القوائم المالية. اإلفصاحالواجب 

 :متطلبات العرض المحاسبي

حقوق ملكية وتصنيف  وأدوات تلتزاماا  و  أصول  إلىالمالي  تصنيفها  األدواتيتطلب عرض       

بين األصول  مقاصةذات الصلة والظروف التي ينبغي فيها  واألرباحالفوائد وأرباح األسهم والخسائر 

لتزام مالي أو إ أوأصول  إلىالمالية عند االعتراف األولي  لألداةوتصنف الجهة المصدرة ، والمطلوبات

وقد تم تصنيف  ) 2011حقوق ملكية وفقا لجوهر الترتيب التعاقدي وتعريف كل منها )يونس،  أداة

 (كاألتي:IAS32المالية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي ) األدوات

  المكونة لها التي تصدرها  األجزاءن تصنيف األداة المالية أو إ: ملكيةحق  أو لتزامإكالتصنيف

مالي أو أداة حق ملكية يتم وفق جوهر العقد المبرم مع الغير وليس على  لتزامإ باعتبارهاالمنشأة 

 المالي. لتزامواإلمع تعريف أداة حق الملكية  نسجاما  إالشكل القانوني ويكون 
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 لتزام إجزء يمثل  جزئيينمالية التي تصدرها المنشأة تشمل الدوات ألن اأ: المالية المركبة األدوات

المالية المركبة  األداةالمالية المركبة و تعرض  باألدواتوجزء يمثل حقوق ملكية والتي يطلق عليها 

مع تعريف كل من  يتالءممالية أو أدوات حقوق ملكية بشكل منفصل وبما  لتزاماتكإ اإلصدارعند 

لتزام وأداة حق ملكية من إ إلىاللتزام وحقوق الملكية كما يتم فصل مكونات األداة المالية المركبة إ

وال ثم تخصيص المبلغ المتبقي لعنصر حق الملكية  لتزامإلاخالل تحديد القيمة العادلة لعنصر 

 أن يتم تحديد القيمة العادلة لعنصر حقوق الملكية. يجوز

  تصنف تلك العقود كأدوات حقوق : تسويتها من خالل إصدار أسهم تمياألدوات المالية التي

الملكية خاصة بالمنشأة إذا كان العقود مشتقة يتم تسويها بواسطة تبادل عدد محدد من أدوات 

حقوق الملكية ومبلغ نقدي محدد أو إذا كانت عقود غير مشتقة يتم تسويتها من خالل إصدار عدد 

 .لمنشأةحقوق الملكية ل أدواتمحدد من 

  من السوق  أخرىحقوق ملكية  ةأسهم الخزينة عندما تقوم المنشأة بشراء أسهمها المصدرة أو أدا

 .وتظهر بالتكلفة االقتناءتعتبر متداولة خالل فترة  المالي وال

  جراءمات المالية االمالية وااللتز  األصولمات المالية يتطلب عرض اوااللتز  األصولالتقاص بين  وا 

المالي بحيث يعرض المبلغ الصافي بينهما إما كأصل أو  وااللتزاممقاصة بين قيمة األصل المالي 

 (. 469-464ص ، 2014،تلتزام في الميزانية )حميداإ

 اإلفصاح المحاسبي:

يعد اإلفصاح المحاسبي من الموضوعات الهامة في المحاسبة كمهنة أو كعلم كونها من  

ى الجمهور ويمكن تعريف اإلفصاح المحاسبي على انه التصريح عن مخرجات النظام المحاسبي إل
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جميع المعلومات ذات الصلة بالشركة التي قد تؤثر في قرارات االستثمار والتي يجب أن تلبي كافة 

 (.412ص ، 2014، المتطلبات التشريعية والقانونية في إعدادها )الججاوي والمسعودي

 وضع حقيقة يعكس بشكل المعلومات إظهار ضرورة على ركزومن هنا ترى الباحثة أن التعريف         

 . السليم القرار اتخاذ في عليها االعتماد المعلومات هذه خدممست  بحيث يستطيع تضليل دون المنشأة

        تطلبات اإلفصاح المحاسبي:م

بشكل عام اإلفصاحات عن السياسات  يتطلب اإلفصاح المحاسبي تضمين القوائم المالية      

المحتملة،  لتزاماتالمنشأة واإل ستمراريةإالالحقة،  الهامة، األحداث والصفقات المحاسبية، األطراف

 (:2007، وفيما يلي توضيح لكل بند على حدا )اليقة

  لى السياسات المحاسبية: تقاس بنود القوائم المالية بسياسات محاسبية تختلف من منشأة و أخرى ا 

لى ظهور قوائم مالية مختلفة لمجموعه واحدة من ا  مما يؤدي إلى صعوبة تفسير القوائم المالية و 

الظروف واألحداث لذا بعد اإلفصاح عن السياسة المحاسبية هامة لتمكن من تفسير األرقام الواردة 

 في القوائم وفق السياسة المستخدمة.

 ات المتممة للقوائم المالية على وصف عالقات أن تشتمل اإليضاح: األطراف والصفقات الهامة

هامة بين المنشأة وأطراف أخرى خارجية مثل العالقة بين الشركات القابضة والتابعة أو أي صفقات 

 مبرمة بين المنشأة وأطراف أخرى.
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 صدار ونشر القوائم المالية وخالل تلك : األحداث الالحقة وهي الفترة مابين نهاية الفترة المالية وا 

لفترة قد تحدث أحداث مهمة أو تتوفر معلومات جديدة ذات صلة بالقوائم المالية المعدة وتتطلب ا

 تعديلها وعرضها بالمالحظات المرفقة بالقوائم المالية. 

  استمرارية المنشأة: تعد القوائم المالية على أساس أن المنشأة مستمرة في العمل إلى ماال نهاية وفي

بعدم استمرارية المنشأة فيجب اإلفصاح عن ذلك ضمن المالحظات حال توفر معلومات تفيد 

 المرفقة بالقوائم المالية .

 لتزامات غير مؤكدة حدوثها أو قيمها وتكون نتيجة منازعات مع أطراف إلتزامات المحتملة: هي اإل

إذا لتزام فأو أن هناك قضايا مرفوعة ضد المنشأة ويتتطلب ذلك تحويل مبلغ من المال لتسوية اإل

يتم اإلفصاح عنها ضمن السجالت المحاسبية للمنشأة أما إذا أكثر تأكيدا   لتزاماتاإلكانت هذه 

كانت أقل تأكيدا  فيتم اإلفصاح عنها في المالحظات وهذا ألخبار القارئ أن هناك نتائج سلبية 

 محتملة الحدوث ولكن لم تصل إلى درجة الموضوعية حتى تدرج ضمن القوائم المالية .

 : عن ما يلي اإلفصاح  القوائم الماليةتشتمل أن ( IFRS7ورد في معيار اإلبالغ الدولي )  

اإلفصاح عن فئات األصول والمطلوبات المالية في الميزانية وذلك من خالل اإلفصاح عن القيمة 

عن   الدفترية لكل من األصول والمطلوبات بكافة فئاتها واإلفصاح بصلب الميزانية أو في المالحظات

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مع بيان الجزء 

المحتفظ به  بالقيمة العادلة . األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل، األصول المالية 

 ، المطلوبات المالية المطفأةبالتكلفة المطفأة، المطلوبات المالية من خالل األرباح والخسائر
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   متطلبات اإلفصاح لألصول والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر: وذلك من

خالل قيام المنشأة بتصنيف القروض والذمم المدينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر فيجب 

ذمم المدينة بتاريخ أن تفصح عن الحد األقصى لتعرض لمخاطر االئتمان بسبب االحتفاظ بالقروض وال

  .القوائم، مبالغ أي مشتقات ائتمان، مقدار القيمة العادلة للقروض والذمم المدينة

  متطلبات اإلفصاح عن المطلوبات المالية المصنفة كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل  األرباح

يعزى  للتغيرات في مخاطر والخسائر، مقدار التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية  والذي 

ختالف بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية وبين القيمة التعاقدية المطلوب تسديدها االئتمان، اإل

 ستحقاق للدائنين.بتاريخ اإل

  إعادة التصنيف إذا قامت المنشأة بإعادة تصنيف األصول المالية والمقاسه أما بالتكلفة أو التكلفة

من التكلفة أو التكلفة المطفأة في هاتين الحالتين  لقيمة العادلة أو بالقيمة العادلة بدال  من ا المطفأة بدال  

يجب اإلفصاح عن مبلغ األصول المالية المعاد تصنيفها من والى الفئتين )أ( و)ب( وأسباب إعادة 

 التصنيف.

 فصاح عن المصروف متطلبات اإلفصاح في قائمة الدخل الشامل وحقوق الملكية: أن تقوم المنشأة باإل

 والربح أوالخسارة والدخل في القوائم المالية أو في اإليضاحات.

  اإلفصاحات األخرى: وتمثل السياسات المحاسبية وذلك من خالل اإلفصاح عن أسس القياس

المستخدمة في إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية لتعزيز فهم القوائم المالية، ومحاسبة التحوط: 

تقوم المنشأة باإلفصاح ووصف لكل نوع من أنواع التحوط واألدوات المالية المخصصة وطبيعة  أن

 .(2014مخاطر المتحوط لها. )حميدات ،
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عادة قياس األدوات  (2-2-7) أثر القيمة العادلة من خالل المكاسب والخسائر الناتجة عن قياس وا 
 المالية :

المكاسب والخسائر الناتجة عن القياس وا عادة قياس األدوات تؤثر القيمة العادلة من خالل         

المالية. حيث تقاس األدوات المالية وتقيم بالقيمة العادلة ونتيجة لذلك تتأثر كال  من قائمة الدخل 

وحقوق المساهمين بالتغير الذي يحصل في القيمة العادلة والذي بدوره يؤدي إلى ظهور مكاسب أو 

ها في القوائم المالية وتقسم هذه المكاسب و الخسائر إلى: مكاسب أو خسائر خسائر يتم االعتراف ب

محققة وهو الفرق بين التكلفة )أو التكلفة المعدلة (لألداة المالية وصافي سعر البيع الفعلي لهذه األداة. 

ة المالية التي لم ا باألد االحتفاظخسائر غير محققة وهي عبارة عن الفرق الذي ينتج عن  وأمكاسب و 

( 2014ا )أبو عمرو،االحتفاظ به مدةتبع بعد و تنشأ بسبب حدوث تغيرات في القيمة العادلة خالل 

 ويطبق على المكاسب أو الخسائر المتعلقة بالتغير في القيمة العادلة ما يلي:

  ل يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر غير المحققة في قائمة األرباح أو الخسائر لألصو

 والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

  أما ما يخص األصول المتاحة للبيع فيتم االعتراف بها ببنود الدخل الشامل على أنها مكاسب أو

خسائر حيازة غير محققة ويتم تصنيف إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر غير المحققة عند 

 ستثمارات بالبيع أو المبادلة.ح أو الخسارة وتتحقق عند التخلص من اإلتحققها  إلى الرب

  يتم االعتراف ببعض اإليرادات أو المصروفات المتعلقة باألصول المتاحة للبيع حتى ولم يتم

-81، ص 2017، التخلص منها مثل خسائر االنخفاض، دخل الفائدة وغيرها من بنود )الجعارات

82.) 
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إلى زيادة االتساق والثبات وقابلية المقارنة في مقاييس القيمة العادلة  IFRS 13يسعى معيار         

واإلفصاحات ذات العالقة من خالل هيكل القيمة العادلة والذي يعرف على أنه التدرج الواجب إتباعه 

(. ويصنف هيكل المدخالت إلى ثالث مستويات 185،  ص2017لقياس القيمة العادلة )الجعارات، 

لألسعار المتداولة غير المعدلة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة ويعطي أولوية 

 ويعطي أدنى اولويه للمدخالت غير المالحظة وتشمل هذه المستويات ما يلي:

  :األسعار التي يتم تداولها في سوق نشط لألصول والمطلوبات  ويشمل مدخالتالمستوى األول

عليها من قبل المنشأة في تاريخ القياس و وتزود األسعار المتداولة   المتماثلة والتي يمكن الحصول

في سوق نشط بأدلة ومراجع أكثر موثوقية لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام السعر 

المدرج في السوق حتى ولو لم يكن حجم السوق طبيعي كافي إلستيعاب حجم األصل أو اإللتزام 

 (2012منشأة )جقميري،المملوك من قبل ال

  :مدخالت أخرى تختلف عن مدخالت المستوى األول والتي تكون من  ويشملالمستوى الثاني

أسعار وتتضمن: خالل مالحظة أو معرفة لألصول أو اإللتزامات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

تزامات مشابهه متداولة لألصول واإللتزامات مشابهه في أسوق نشطة، أسعار متداولة لألصول واإلل

في سوق غير نشط،األسعار األخرى غير المعلنة لألصول وااللتزامات التي يمكن الحصول عليها 

 (  146-145،  ص2017من خالل عدة وسائل ومنها معدل العائد ومعدالت الفائدة )هوراي وآدم، 

  :بالقيمة  المدخالت غير المالحظة عن األصول والمطلوبات محل القياس يشملالمستوى الثالث

العادلة وتستخدم في حالة عدم توفر مدخالت مالحظة مالئمة وتمتاز حاالت هذا المستوى بقلة 

نشاطها االقتصادي لألصول أو المطلوبات في تاريخ القياس وفي هذا المستوى يقع على عاتق 
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عالقة المنشأة تطوير المدخالت غير المالحظة بإستخدام أفضل المعلومات المتاحة الظروف ذات ال

ويؤخذ بعين اإلعتبار جميع المعلومات المتعلقة بافتراضات المشاركين في سوق المتوافرة بمعقولية 

 (.187-186ص،  2017)الجعارات،   

 قياس القيمة العادلة : ( 2-2-8)   

إن الهدف من عملية القياس بالقيمة العادلة هو تقدير السعر الذي يتم من خالله بيع األصل أو       

قتصادية لتزام وفق عملية منتظمة بين المتعاملين في سوق في تاريخ القياس بظل الظروف اإلإنقل 

 :الحالية ولقياس القيمة العادلة يتطلب من المنشأة أن تقوم بتحديد ما يلي 

 لتزام الخاضع لعملية القياس بالقيمة العادلة.إلاألصل أو ا 

  عند يكون األصل غير مالي فإن فرضية التقييم يجب أن تكون مالئمة لعملية القياس مع األخذ

 بعين االعتبار أعلى وأدنى استخدام.

 .السوق الرئيسي أو األفضل ميزة لألصل المعني محل القياس 

  عتبار مدى المالئمة لتطوير مدخالت العادلة مع األخذ بعين اإلتقنية التقييم المالئمة لقياس القيمة

 .(2015، ستخدامه من المتعاملين في السوق.)شرادإالتقييم المناسبة ويراعى ما يتم 

ومن هنا فإن تقدير القيمة العادلة يتم بموجب أسعار مأخوذة في سوق نشط وهو أفضل شاهد       

مة العادلة وفي حال عدم توفر أسعار سوقية يتم تقديرها بناء على والتقدير المالئم والمناسب على القي

 أسعار سوق أو على قيمة التدفقات النقدية المستقبيلة أو نماذج التسعير .
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 :إرشادات قياس القيمة العادلة( 2-2-8-1) 

الحالية لتزام الذي سيتم قياس القيمة عتبار خصائص األصل أو اإلأن تأخذ المنشأة بعين اإل        

 لتزام في تاريخ القياس.كما يأخذها المشاركين في السوق عند عملية تسعير األصل أو اإل

فتراض أن عملية قياس القيمة الحالية تتم بشكل منتظم وطبيعي في ظل ظروف السوق بتاريخ إ .1

 إجراء عملية التقييم.

 صل أو سوق محتمل له. فتراض إن عملية قياس القيمة الحالية تتم من خالل السوق الرئيسي لألإ .2

 قياس القيمة الحالية لألصل غير المالي  أو األفضل لألصل . .3

ن عملية نقل األداة المالية تتم بين المشاركين في تاريخ القياس من دون إبطاء أوتسوية وذلك أ .4

 (.2014، لقياس القيمة العادلة لاللتزامات المالية وغير المالية وأدوات حقوق الملكية .)حميدات

ومن هنا ترى الباحثة أن قياس القيمة العادلة يجب أن يتم من قبل مقدرين مؤهلين يجب أن يكون بعيدا  

 عن التحيز ، ويراعي األسعار المتوفرة في األسواق النشطة .

 :كيفية تحديدالقيمة العادلة (2-2-8-2) 

 يتم الحصول على القيمة العادلة من خالل المصادر التالية :      

األسعار الموجودة في سوق نشط أفضل دليل على القيمة العادلة وذلك من خالل أن تكون تعد  -1

هذه األسعار المعلنة متاحة بسهولة وبشكل منتظم من خالل سوق األوراق المالية أو من خالل 

 .تاجر وسيط
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أخر  في األداة المالية غير المتداولة في سوق مالي عند إعداد القوائم المالية يعتبر أخر سعر -2

عملية  قبل تاريخ إعداد القوائم المالية هي القيمة العادلة إذا لم يحدث ظروف إقتصادية  منذ 

 .تاريخ أخر عملية حتى تاريخ القوائم المالية 

األصول المالية التي ليس لها قيمة عادلة في سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة من خالل  -3

 .(2015إحدى وسائل التقييم )شراد ،

 :متقنيات التقيي (2-2-8-3)

هو تقدير السعر المناسب لبيع األصول أو نقل االلتزام  مستخدام تقنيات التقييإيعد الهدف من        

 ضمن عملية منتظمة بين مشاركين في سوق في تاريخ القياس وفي ظل ظروف السوق الحالية

ثالث تقنيات تستخدم في عملية قياس القيمة العادلة وهما مدخل السوق، مدخل الدخل،  وهناك       

 . ومدخل الكلفة

  مدخل السوق: وهو الذي يقوم باالعتماد على مالحظة المعطيات والمعلومات و األسعار المتوفرة

ذا كان والناشئة عن معامالت سوقية  ألصول مطابقة أو مماثلة أي أن السوق يكون هو األساس  وا 

 سوق نشط يكون أفضل .

  مدخل الدخل: ويستخدم عند التقييم لتحويل القيمة المستقبلية إلى قيمة  حالية مفردة  وتعكس

 توقعات السوق الحالية حول تلك المبالغ في المستقبل.

  مدخل الكلفة: وهو المبلغ الالزم لتعويض القدرة على تقديم الخدمات أو اإلنتاج ألصل إي تكلفة

 .(2015، ستبدال الجارية.)سارةاال
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 اإلفصاح عن القياس بالقيمة العادلة:( 4 -2-2-8)

 يلزم هذا المعيار أن تقوم المنشأة باإلفصاح عن ما يلي:    

األصول والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة على أساس متكرر وغير متكرر في المركز      .1

 المالي بعد االعتراف المبدئي بها .

قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت غير مالحظة )مستوى الثالث(يجب اإلفصاح عن تأثير عند  .2

 (.2014، تلك القياسات على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل للفترة )أبو نصار وحميدات

  : غير المحققةأثر دمجها بالمكاسب بالخسائر العتراف بالمكاسب المحققة و (ا2-2-8-5)

في القيمة العادلة لألدوات  الذي يحدث بالتغير  وقائمة الدخل الشاملوالخسارة أتتأثر قائمة الربح      

هذا التغير ويتم االعتراف لوخسائر نتيجة أبالقيمة العادلة حيث تنشأ مكاسب  والمقيمة قاسهالمالمالية 

   (.2014)ابو عمرو، بها في القوائم المالية في فترة حدوثها 

يؤدي في النهاية إلى زيادة حقوق الملكية في حالة المكاسب أو النقص في حالة الخسائر  والذي    

فترضت وجود عملية إبعد ألنها عمليه تقديرها  قوهذه المكاسب والخسائر تمثل قيمه تقديرية لم تتحق

ها حتمالية عكسإن تتحقق بسبب أتبادلية دون حدوثها كذلك األمر أن المكاسب والخسائر ليس شرط 

 عند تحقق تدفقات نقدية من البنود.

 إن االعتراف بالمكاسب أو الخسائر غير المحققة تنطوي على الكثير من المخاطر ومنها:     

  أن هدف اإلدارة الخفي من تقدير القيم العادلة وما ينتج عنه من مكاسب أوخسائر غير محققة

 وعيتها.كتجميل الدخل وهذا يؤدي إلى التالعب باألرقام وعدم موض
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 الخسائر غير المحققة لها تأثير على حقوق الملكية وخاصة في حالة وجود  أن المكاسب أو

مكاسب غير محققة والقيام بعملية توزيع األرباح قبل تحقق تدفقات نقدية مما يؤثر على حقوق 

أكله الملكية سلبا  وعلى فرض عدم تحقق هذه األرباح غير المحققة فإنها تؤثر على رأس المال وت

أي ال يتم المحافظة على رأس المال وبالتالي ال تتحقق وظيفة المحاسبة المتمثلة بتوزيع األرباح مع 

 المحافظة على رأس المال.

 عتراف بالخسائر المحققة اليتماشى مع مفهوم عتراف بالمكاسب غير المحققة وعدم اإلإن اإل

 الحيطة والحذر والتحفظ.

 عتراف بالخسائر غير المحققة إلى ظهور المراكز محققة وعدم اإلعتراف بالمكاسب غير اليؤدي اإل

المالية على أنها قوية وذلك من خالل تضخيم األصول ونتيجة األعمال مما يؤدي إلى تضخيم 

حقوق الملكية وذلك ماحصل في األزمة المالية من السماح بإعادة التصنيف من فئة ألخرى مما 

ير المحققة بعدما كان يعترف بها أي أن الخسائر قد تم عتراف بالخسائر غيؤدي إلى عدم اإل

عتراف بالخسائر غير المحققة نتيجة إعادة التصنيف دخارها وبالتالي يعتبر عدم اإلإتأجيلها أو 

 (2013)الجعارات والطبري،باستخدام القيمة العادلة مهرب لزيادة األرباح.

 المبحث الثاني األداء المالي:( 2-3)

م وقياس األداء في البنوك وبيان مدى كفاءتها في ياألداء المالي محور من محاور تقييعد        

استخدام مواردها المتاحة ويختلف األداء من بنك ألخر تبعا  للغرض منه ونوعية المستفيدين حيث يركز 

د يوم وتمثل المساهمين على الربحية والموردين على السيولة وهذا ما يزيد أهمية األداء المالي يوما  بع

نتائج هذا األداء مقاييس موجهه لتحقيق األهداف التي تسعى المنشأة لتحقيقها وللوقوف على مستوى 
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األرباح المحققة للمنظمة وذلك من خالل تخفيض مستوى تكاليف المنشأة مقارنة مع مستوى التكاليف 

 (2015ت األخرى المنافسة بشكل نسبي إلى جانب هدف النمو )مسعودي،المنشآ

ويعرف األداء المالي على انه وصف الوضع الحالي القائم في الشركة وطريقة لتحديد دقيق        

ومفصل للمجاالت التي يستخدمها للوصول إلى األهداف الخاصة بها من خالل دراسة الموجودات 

 (.2009، الخطيبوالمطلوبات وصافي حقوق المالكين وكل من اإليرادات والمصروفات )

وكما يعرف على انه تعظيم النتائج من خالل تحسين المردودية وذلك من خالل  تقليل التكاليف        

بصفة مستمرة تمتد من المدى المتوسط والطويل لتحقيق التراكم في الثروة واالستقرار  توتعظيم اإليرادا

 (.2013، في مستوى األداء )دزايت ومبروكة

لي يتمثل في فعالية البنوك باستخدام الموارد المتاحة وقدرتها على تستنتج الباحثة أن األداء الما        

من أجل الوفاء بالتزاماتها  دات والتقليل من التكاليفالتحقيق المكاسب من إستثماراتها وزيادة اإلير 

 كوالبن ستغاللإ خالل من إال يتحقق ال المالي األداء بأن القول يمكن هناومن  وتحقيق أهدافها المنشودة.

 . اإلدارة قبل من لها المخطط أهدافها تحقيق يؤدي إلى وهذا مثلى، بصورة لمواردها

 هداف األداء المالي:ا(2-3-1)

نجاز المنظمة مقارنة باألهداف المدرجة في إيمثل الهدف من األداء المالي الوقوف على مستوى       

والكشف عن مواطن  ،ستخدامها لمواردها المتاحة لتحقيق عوائد بأقل كلفة إب فاءتهاخطتها ومدى ك

جراء وتحليل وبيان المسبب، ووضع الحلول الالزمة لتصحيحها   الضعف والخلل في نشاط البنوك وا 

 (.2013، وا عطاء معلومات عن أداء المنظمة تسهم في دراسات وبحوث مستقبلية )سعادة
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الهدف العام لالداء المالي هو التأكد من أن األداء الفعلي يتم وفق  ومن هنا ترى الباحثة أن     

 الخطط الموضوعة .

 العوامل المؤثرة على األداء المالي:

ت خالل قيامها بنشاطها عدة مشاكل قد تؤدي إلى عرقلة أداء المنشأة تواجه العديد من المنشآ        

ك المشاكل وتحليلها واتخاذ القرارات الصحيحة لوظائفها وهذا ما يدفعها إلى البحث عن مصادر  تل

وهذا ما تهدف إليه عملية تقييم األداء المالي للمنشأة وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على 

 األداء المالي ومنها:

وهي العوامل التي تؤثر على األداء المنظمة ولكن يمكن للمنشأة السيطرة عليها العوامل الداخلية:    -

والتحكم بها ومن أهم العوامل التالي: الرقابة على التكاليف، الرقابة على تكلفة الحصول على 

 ستخدام الموارد المتاحة.إاألموال، الرقابة على كفاءة 

ي تؤثر على األداء المالي والتي ال يمكن إلدارة وهي التغيرات الخارجية التالعوامل الخارجية:   -

نما  حاولة وضع خطط لتقليل تأثيرها أو مواجهتها ومنها: السياسات  مالمنشأة السيطرة عليها وا 

المالية واالقتصادية، القوانين المسيطرة على المنشأة من قبل الدولة أو السوق، التغيرات العالمية أو 

  .(2012، التكنولوجية )عصام

ومن هنا فأن الباحثة ترى ضرورة أن تتميز المعلومات بالمصداقية والموثوقية وأن تكون في        
 الوقت المناسب .
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 أهمية تقيم األداء المالي:( 2-3-2)

تمثل أهمية تقييم األداء المالي في توفير مقياس لمدى نجاح المنظمة من خالل ممارسة نشاطها        

معلومات لكافة مستويات اإلدارية في المنظمة ألغراض التخطيط والرقابة  لتحقيق هدفها، كما يوفر

على حقائق علمية وفضال  عن توفر معلومات ألطراف خارجية، كما يهدف إلى  تخاذ القرارات استنادا  ا  و 

التحقيق من التنسيق بين أوجه األنشطة المختلفة للوحدة االقتصادية لتحقيق أكبر قدر من العوائد 

والتخلص من الهدر والفقد واإلسراف المالي مما يعود بالنفع على االقتصاد والمجتمع، باإلضافة إلى 

اعد على التأكد من توفر السيولة وقياس مستوى الربحية بما يخص قرارات االستثمار والتمويل أنه يس

 .(2011، وما يصاحبها من مخاطر) مطيري

ومن هنا ترى الباحثة أن تقييم األداء المالي تمثل البديل عن الدافع الذاتي الذي يحفز النشاط         

حيث تعد من المقمومات الرئيسية لعملية الرقابة دافها الخاص وتسعى اإلدارة من خالله لتحقيق أه

وتستند على مقارنة األداء الفعلي لكل نشاط من أنشطة الشركات لمقارنتها مع االنحرافات عن األهداف 

  دة .دالمح

 مؤشرات األداء المالي: (2-3-4)

للمنشأة حيث أن هذه النسب ختبار األداء المالي تعد النسب المالية من أسهل الطرق وأسرعها إل       

ت المشابهة ضمن نفس القطاع وتشخيص أي مشاكل قد من مقارنة أدائها مع أداء المنشآ تمكن المنشأة

تخاذ قرارات سليمة إ( وليقوم المحلل المالي ب236، ص2000، تحصل بشكل طارئ)حسيني والدوري

ية لقياس الوضع المالي للمنشأة وتحقيق األهداف التي تسعى إليها المنشأة يعتمد على مؤشرات مال
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خالل فترة زمنية معينة وذلك بمقارنة بين النسب والمؤشرات المالية للمنظمة مع مؤشرات ونسب مالية 

لمنظمات أخرى مماثلة كما يمكن القيام بعملية مقارنة بين أداء المنظمة ووضعها المالي خالل فترة 

ذات معنى  مداء لديها وتصبح عملية القياس والتقييتجاهات األإزمنية معينة متعاقبة وذلك لتحديد 

 (.2014، )جوازنة

 (72-37،ص2008، وتقسم النسب المالية إلى خمس أنواع على النحو التالي : )الشيخ 

  نسب السيولة : وهي النسبة التي تعبر عن مدى قدرة المنشأة على توفير األموال بكلفة معقولة لمواجهة

والتي تحدد من خالل الموجودات القابلة للتحويل إلى نقد خالل فترة معينة  ستحقاقهاإلتزامات عند اإل

مضافا  إليها ما يمكن الحصول عليه من االقتراض وزيادة رأس المال واألرباح ومن أهم أهدافها 

بعاد مخاطر العسر المالي عنها .  المحافظة على استمرارية عمل المنشأة وا 

 ألرباح التي تحققها الشركة واالستثمارات التي ساهمت في تحقيق نسب الربحية : وهي العالقة بين ا

هذه األرباح وتستخدم لتقييم قدرة الشركة على توليد األرباح من أنشطتها التشغيلية مقارنة بالنفقات 

وغيرها من التكاليف التي تتكبدها خالل فترة محددة من الزمن وتعد أداة هامة لقياس كفاءة اإلدارة في 

 الموارد الموجودة بحوزتها .ستخدام إ

  نسب الرفع المالي : وتدل على أي اقتراض أو استخدام لألدوات المالية ينتج عنه تقيم أثر األرباح أو

الخسائر على المستثمر وتستخدم في الغالب لوصف نسبة المديونية وتعتبر من أكثر أدوات المراقبة 

عتماد على مصادر التمويل سواء عين ودرجة األأهمية وتساعد في تقيم التمويلي لشركة في تاريخ م

 كانت خارجية أم داخلية .
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   نسب النشاط : وتستخدم لقياس قدرة الشركة على تحويل حسابات قائمة المركز المالي إلى مبالغ

نقدية أو مبيعات وتستخدم لتقيم أداء الشركات المتعلق بالمركز المالي قصير األجل كمؤشر على 

 اريخ معين أو لفترة زمنية معينة .نشاط الشركة في ت

 أسعار األسهم العادية في السوق ألن الهدف  نسب السوق : وتستخدم لقياس تأثير أداء الشركة على

في اإلدارة التمويلية هو تعظيم ثروة المساهمين عن طريق تعظيم الثروة السوقية لألسهم وتكون ذو 

في األسهم والبنوك االستثمار ومحللي األوراق  أهمية خاصة لحملة األسهم والمستثمرين المحتملين

 المالية.   

وتعكس  النسب المالية مدى نجاح المنشأة عبر مدة زمنية وكما أنها وتساعد في الحكم  فيما         

إذا كان لدى المنشأة سيولة كافية لمقابلة التزاماتها وهل أن مقدار مصروفاتها مقارنة باإليرادات من 

د في معرفة وكما تساع ،متوسط أم عالي ،المبيعات معقول ومدى تحقيق المنشأة لألرباح هل منخفض 

فيما إذا كان باإلمكان استخدام الموجودات بشكل كفؤ والتحقق من أن النمو في حقوق الملكية هل 

 (.2000،236، )الحسيني والدوري يتزايد بشكل مرض  

ومن هنا البد للباحثة أن توضح كافة البنود المستخدمة في هذه الدراسة لحساب األداء المالي        

كأداة لقياس األداء  العادلة الدخل الشامل والتي تعد وفق منهج القيمة الدخل و ائمةوالمتمثلة  ببنود ق

وتعريف كل منها بشكل مبسط والتوصل إلى هدف الدراسة وسيتم قياس األداء المالي للبنوك  ، المالي

 األردنية من خالل بنود يتم إدراجها على النحو التالي:
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 الدخل الشامل إجمالي  Total Comprehensive Income هو كافة العمليات واألحداث":

مقابلة تغير حقوق الملكية (خالل دت إلى التغير في صافي األصول )أو والظروف المحاسبية التي أ

الدورة المحاسبية وذلك بعد استبعاد تغيرات حقوق الملكية الناجمة عن العمليات الرأسمالية مثل 

، ي استبعاد العمليات التي تتم مع مالك المنشأة)حنانأاألرباح زيادة أو تخفيض رأس المال وتوزيع 

 (.100، ص2013

 الربح أو الخسارة profit or loss  هو الفرق بين اإليرادات المحققة الناتجة عن العمليات التي :

، حدثت خالل فترة والتكاليف التاريخية المرتبطة بها والمستنفذة خالل نفس الفترة )مطر والسيوطي

 (207،ص2008

 خرالدخل الشامل اآل Other Comprehensive Income هو بنود الدخل والمصروفات بما في:

، ذلك بنود إعادة التصنيف والتي لم يتم االعتراف بها في قائمة األرباح والخسائر.)الجعارات

2015) 

 العالقة بين القيمة العادلة واألداء المالي. :المبحث الثالث:( 2-4)

قـراراتهم وذلك كلما قدمت المحاسبة للمؤسسات معلومات تتمتع  اتخـاذ مـن المـستخدمين يـتمكن     

 المعلومات ( بتوفيرIASB, FASB)مثـل  المهنيـة الجهـات مـن العديـد مـن الـشفافية، لذلك اهتمـت بقـدر

 قرارات على التأثير ذات تلك المعلومات سيما وال العالم في المالية المؤسسات لخدمة الالزمة المحاسبية

 يـتم أن لـه يمكـن ال قـرار أي علمـا أن الماليـة المؤسسات في المستثمر ثقة تدعيم بهدف االستثمار

 خـالل مـن العادلـة القيمـة بـه محاسـبة تتميـز مـا وهـذا. بـه تحـيط التـي المعلوماتيـة البيئـة عـن بمعـزل

 . (Lee ,2006 :665-700االقتـصادي ) الواقـع تعكـس مالئمة بمعلومـات المـستخدمين تزويـد
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بهـا، حيث  تقـارن التـي والمعلومـات إليهـا تـستند التـي البيانـات جـودة المؤشـرات علـى جـودة تتوقـف      

حيث تمثل  الماليـة، البيانات بين العالقات تتضمن التي الحسابية علـى العمليات بنـاءا   قـرارات ـاذخأت يـتم

 التحليليـة ذات األدوات مـن تعـد والتـي المحاسـبة تقـدمها التي المعلومات من جزء المالية المؤشرات

بغرض  التاريخيــة الكلفــة إلــى الماليـة للمستخدم وتستند المؤشـرات ومالئمتها بساطتها بسبب جاذبية

 الخاصـة التغيـرات الحسبانب األخــذ ـدملعـ وذلــك األداء قيــاس الحاصلة في عمليــة البعد عن التــشوهات

)  بها الخاص األداء للمنـشاة ومركز المـالي للمركـز صـحيحة غيـر تقـديرات إلـى يـؤدي والـذي باألسـعار

 (1316:  2009، كيسو

األسعار  معدالت تسودها فترات في المعدة المالية البيانات يجعل النقد وحدة ثبات فرض نا  و        

 المالية المشتقة المؤشرات يفقد مما هذا االقتصادية، الوحدة أداء حقيقة عن تعبيرها في مضللة مرتفعة

 أو للوحدة االقتصادية الحالي األداء لتقييم كأداة صالحيتها مدى وبالتالي مدلولها، البيانات تلك من

 المالية إعداد البيانات في األساس الحجر يعد الذي التاريخية التكلفة مبدأ أما المستقبلية، اتجاهاتها

 الموجودات األرقام والمطلوبات، قيمة على تحدث التي السعرية التقلبات إهمال المحاسب على فيفرض

 قائمة في تظهر مثال التي منها نجد إذ البيانات تلك في تظهر التي األرقام مدلول على ينعكس ما هذا

 في تظهر التي تعد األرقام بينما الحاضرة أسعارها تكون ما اقرب بقيم أنشطة عن تعبر مثال الدخل

 فان تاريخية، أسعار فيها من الملكية وحقوق االقتصادية الوحدة ومطلوبات موجودات بشان الميزانية

 أخرى جهة من وبيانات الميزانية جهة من الدخل قائمة بيانات أرقام بين ترتبط التي المالية المؤشرات

 ظروف خالل والمصداقية والسيما الموضوعية يفقدها مما لتجانس أو االتساق خاصية إلى تفتقد

 (.77: 2006 مطر،) الجامح االقتصادي التضخم
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 المالي وضعلل تبعا   المالية بياناتها بدقـة  ماليـة تعكـس مؤشـرات العادلة القيمة تحقق محاسبة       

 للمعلومات العرض واإلفصاح متطلبات بتحديد سماحها خالل من الشفافية وتعزز االقتصادية، للوحدة

 المـال رأس كميـة وتحديـد المخـاطر وقيـاس إدارة فـي للمـستخدمين الرئيـسية المنفعـة تحقق والتي المالية

 توقعاتهم واستنباط االقتـصادية المناسبة قـراراتهم واتخـاذ المتنوعـة األعمـال لخطـوط تكريـسه يجـب الـذي

قابليـة  لـديها تكـون الماليـة القـوائم أن افتـراض علـى تقـوم المالي األداء تقييم مؤشرات أنالمستقبلية و 

 إمكانية العادلة من القيمة محاسبة تحسن ( حيث347: 2000 الراوي،) ألخرى سنة من للمقارنة

 ال المتشابهة غير والبنود كذلك تبدو المتشابهة البنود منطقـي يجعل أساس توفير طريق عن المقارنة

 جعل طريق عن للمقارنة القابلية من تضعف التي الكلفـة التاريخية عـن يميزها ما هذا متشابهة، تبدو

 لهــذه األعمــال نتــائج بــين المقارنــة إمكانيــة ضــعف يعنــي والعكـس، هــذا مختلفة تبدو المتشابهة األشياء

 االقتـصادية الظـروف اخـتالف ذلـك فـي والـسبب للوحــدة االقتـصادية الــسابقة الــسنوات مــع الــسنة

 الوحـدة هـذه بـين المقارنـة وكـذلك االقتـصادية تتـأثر بالظروف هـذه القيـاس طريقـة نأل المحيطـة

 (39: 2003، حماد) القطـاع نفسه داخـل لهـا مـشابهة وأخـرى االقتـصادية

العادلـة صـعوبات متعددة إال أنهـا تعـد الطريقـة األكثـر فعاليـة والطريقـة المثلـى تواجه القيمـة        

لعكـس الواقـع االقتـصادي بـشكل أفـضل منـه بالمقارنـة مـع التكلفـة التاريخيـة حيث أن إتباع منهج القيمة 

اف المحاسبة المختلفة العادلة يقدم نتائج أكثر شفافية ومعلومات إضـافية تتناسـب بشكل أفضل مع أهد

نها تعبر بدقة عن الوضع الحالي للشركة والتي يمكن أ(Aslanertik, 2009: 17 - 19): وأهمها:

  القول بأنها "صورة حقيقية وعادلة"وتقدم تقارير ذات مؤشرات مالية قابلة للمقارنة والفهم وأكثر مالءمة.
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ومن هنا ترى الباحثة أن محاسبة القيمة العادلة تعكس بدقة الوضع الحالي للمنشأة وتعزز         

كما يمكن القيام القابلية للمقارنة بين المنشأة ونفسها لفترات مالية متتالية وبين المنشأة ومنشأت أخرى 

وهو األساس الذي بعملية مقارنة بين أداء المنظمة ووضعها المالي خالل فترة زمنية معينة متعاقبة 

ذات  متجاهات األداء لديها وتصبح عملية القياس والتقييإوذلك لتحديد مؤشرات األداء المالي  هتقوم علي

 وقيـاس إدارة فـي للمـستخدمين الرئيـسية المنفعـة تحقق وبالتالي مما يعزز موضوعيتها وموثوقيتهامعنى 

 قـراراتهم واتخـاذ المتنوعـة األعمـال لخطـوط تكريـسه يجـب الـذي المـال رأس كميـة وتحديـد المخـاطر

 .المستقبلية توقعاتهم واستنباط االقتـصادية المناسبة

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية :رابعالمبحث ال(:  2-5) 

من خالل هذا المبحث سيتم عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي توصلت إليها        

 -:وفيما يلي عرضا لها مرتبة من األقدم إلى األحدث الباحثة

 ( بعنوان: Al-Khadash and Abdullatif, 2009دراسة ) -

"Consequences of Fair Value Accounting for Financial Instruments in 

 Developing Countries: The Case of the Banking Sector in Jordan"  

  المالي األداء على المالية لألدوات العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر تحليل إلى الدراسة هدفت     

 التجارية للبنوك المالية القوائم الدراسة شملت وقد ،في الدول النامية  األرباح من السهم وعائد

 المنشورة المحاسبية النتائج بين المقارنة وتمت ، ٢٠٠٦ عام إلى ٢٠٠٢ عام من األردنية واالستثمارية

  T testوباستخدام اختبار , السنوات لنفس  فةبالكل باستخدام المحسوبة وتلك العادلة القيمة باستخدام

 بالقيمة المالية األدوات تقويم بسبب كبير بشكل يتأثر للمصارف المالي األداء أن الدراسة نتائج أظهرت
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 العادلة القيمة تطبيق عند األرباح من السهم لعائد جدا عالية موجبة قيمة هناك كانت حيث العادلة،

ة وأوصت الدراسة بضرورة التخلص المالي األدوات حيازة خسائر أو مكاسب حذف عند بالعائد مقارنة

، وتم األستفادة من هذه الدراسة في التعرف من التشكيك في صالحيه التطبيق في جميع أنحاء العالم 

 ومتغيراته.على القيمة العادلة واألداء المالي 

 :عنوان ب( 2010دراسة سليمان) -

 " أثر تطبيق القيمة العادلة على مؤشرات األداء المالي في القوائم المالية للبنوك االردنية"

هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق القيمة العادلة على مؤشرات األداء المالي في القوائم  هدفت      

للفترة المالية  أردنية بنوك 10شملت  عينة هذه الدراسة على المالية في البنوك األردنية .وقد طبقت

 األنحدار البسيطالمتمثل بمن خالل إستخدام اساليب التحليل األحصائي و  2008-2001مابين 

في الحفاظ على  صلت إلى أن البنوك األردنية تقوم بتحديد عائد معين لسهم العادي وهذا ما يساعدهاتو 

كما أوصت هذه الدراسة إلى أن تقوم البنوك األردنية برفع درجة المخاطرة لديها وذلك وضعها السوقي و 

من خالل تخفيض السيولة للتوصل إلى زيادة الربحية وأن تقوم بمنح تسهيالت أكبر لزيادة معدالت 

 في التعرف على االساليب االحصائية المالئمة لتلك هذه الدراسة تم االستفادة منو الدوران لديها 

 . الدراسة

   :  ( بعنوانshamkuts، 2010دراسة )

faire value accounting" " 

 تمنشآطرقه وأهميته في و هدفت هذه الدراسة  إلى تقديم  تحليل لمفهوم تطبيق  القيمة العادلة        

( 39المحاسبة الدولي ) األعمال حيث عرضت مفهوم وطرق تنفيذ محاسبة القيمة العادلة  وفقا  لمعيار

وكما تم إجراء مقارنة بين محاسبة القيمة العادلة والكلفة التاريخية وقد ربطت هذه الدراسة بين تطبيق 
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واألزمة المالية لألسواق العالمية وقد توصلت هذه الدراسة إلى  االستثماراتمحاسبة القيمة العادلة على 

تعكس القيمة  ألنهاالئمة من تطبيق الكلفة التاريخية أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة هي األكثر م

للتالعب وذلك عندما  لإلدارةالسوقية مما يؤدي إلى زيادة الشفافية ولكن من الممكن أن تعطي فرصة 

واوصت الدراسة بضرورة قيام  السوق  كفاءةعند عدم أي القيمة العادلة ال تعكس القيمة السوقية  تكون

تم االستفادة منها في تحديد مفهوم القيمة  لية ومن خالل توظيف تقنيات التقييمالعاملين بتنفيذها بفاع

 . العادلة وأهميته

 -: ( بعنوان2010دراسة )عواد، 

 "العالمية المالية األزمة على وأثرها العادلة القيمة محاسبة"

 طبقت وقد  .العالمية المالية األزمة على العادلة القيمة محاسبة تحديد بيان أثر إلى تهدف      

إستبانة 135خارجيين وبلغت هذه العينة  ومدققين محللين ماليين، و االئتمان، ضباط على الدراسة

 Schaffeوباألضافة الى   ANOVAوأستخدم لتحليليها األساليب االحصائية وتحليل التباين 

 المالية األزمة إحداث في العادلة القيمة لمحاسبة أثر ذو أهمية وجودوتوصلت هذه الدراسة الى ,

 والقياس واإلفصاح لالعتراف كأساس العادلة القيمة منهج طبيقوأوصت الدراسة إلى ت العالمية

  وذلك لترشيد 40و 39 المحاسبيين المعيارين في التعديالت بعض إجراء مع ولكن المحاسبي،

، تم االستفادة من المالية التقارير إعداد في العادلة القيمة محاسبة تطبيق لدى المعيارين هذين استخدام

هذه الدراسة من خالل التوصية التي أشارت إلى أن تطبيق القيمة العادلة بالغ األهمية مما يؤثر على 

 . قرار الباحثة في دراسته والتعمق فيه
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 -:عنوان ب( 2011دراسة )يونس، 

 للشركات تحليلية دراسة: األسهم عوائد على المالية لألدوات العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر"

  "المالية لألوراق فلسطين سوق في المدرجة

 السهم عائد على المالية لألدوات العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر على التعرف إلى هدفت       

حيث طبقت هذه الدراسة على الشركات  الدخل صافي من العائد و السوقي العائد من كل في المتمثل

إستخدام أساليب التحليل  ( شركة ومن13في السوق المالي الفلسطيني وبلغ حجم العينة )المدرجة 

قياس معامالت االرتباط توصلت هذه الدراسة إلى أن عائد السهم السوقي يتأثر األحصائي المتمثل ب

األرباح المقترح توزيعها  ، أرباح األدوات المالية ، بشكل إيجابي بالمتغيرات المتمثلة )بصافي الدخل

التغير المتراكم في القيمة العادلة ( وفي هذا اليتأثر عائد السهم السوقي )باألرباح  ، على المساهمين

رصيد النقد وما في حكمة ( وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن غالبية الشركات  ، الموزعة على المساهمين

األداء المالي مما يؤدي إلى زيادة عائد السهم من على  حققت مكاسب الحيازة والذي ينعكس إيجابا  

وأوصت تلك الدراسة على استمرارية تطبيقها من خالل تطوير وتأهيل أداء العاملين ، صافي الربح 

صدار معيار يتالءم مع الواقع االقتصادي واالجتماعي في قياس واثبات األدوات المالية وقد أفادت  وا 

تم االستفادة من  و،ديد أهداف الدراسة باألضافة الى الجانب العملي هذه الدراسة الباحثة من حيث تح

 . تلك الدراسة للتعرف على االساليب االحصائية المتبعة ومفرداته
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 بعنوان :( 2011دراسة المطيري ) -

 " مدى التزام البنوك الكويتية في تطبيق معايير القيمة العادلة على الموجودات والمطلوبات المالية "

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى التزام البنوك التجارية الكويتية وتطبيقها لمتطلبات معايير       

على من خالل األستبانة الموزعة القيمة العادلة على الموجودات والمطلوبات وطبقت هذه الدراسة 

تخدام أساليب بنوك ومن خالل إس 10وشملت عينة الدراسة  المديرين الماليين في البنوك الكويتية

توصلت هذه الدراسة إلى أن البنوك الكويتية تلتزم بتطبيق   one sample testالتحليل اإلحصائي

االعتراف والعرض والقياس و اإلفصاح في االستثمارات بالقيمة العادلة على الموجودات والمطلوبات 

اسبة القيمة العادلة لتخرج المالية وقد أوصت هذه الدراسة على استمرارية البنوك بتطبيق معايير مح

المالي المستندة إلى معلومات التاريخية إلى معلومات تعكس الواقع لمستوى اإلفصاح واإلبالغ 

 .، تم االستفادة منها في التعرف على معايير تطبيق القيمة العادلةاالقتصادي

 عنوان ب( 2013دراسة )السعبري ومردان،  -

  المالي في المصارف التجارية" األداءاستعمالها في مؤشرات  وتأثير"القيمة العادلة 

 طبقت وقد .المالي األداء ومؤشرات العادلة القيمة معلومات بين العالقة تحديد إلى هدفت       

، الماليين الوسطاء و ومحاسبين الشركات األكاديميين عينة من على من خالل إستبانة موزعة  الدراسة

 خالل استخدام أساليب التحليل اإلحصائي من استمارة و  100من  وبلغت عينة الدراسة

,Anova واختبارT مؤشرات في هام أثر لها المالية لألصول العادلة القيمة محاسبة أن توصلت إلى 

ن .المالي األداء  اإلدارة بيد مهمة أداة المالية البيانات من يجعل العادلة القيمة محاسبة بمعايير األخذ وا 

 للقياس كأساس العادلة القيمة محاسبة بتبني الدراسة كما أوصت للشركة المالي األداء راتمؤش لتقدير
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 قوي مالي سوق بناءو  الجودة، من عالية بدرجة مالية قوائم إلعداد المالحظات في المحاسبي واإلفصاح

على مؤشرات األداء تم االستفادة منها في في التعرف  ، واألجنبية المحلية االستثمارات جذب على قادر

 .المالي

 :عنوان ب( 2013دراسة )النجار،  

 عن الصادرة المالية القوائم معلومات ومالئمة موثوقية على العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر"

 والمديرين الحسابات مدققي نظر وجهة من تطبيقية دراسة -" الفلسطينية العامة المساهمة الشركات

 . الماليين

 المحاسبية المعلوماتو موثوقية  مالئمة على العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر بيان إلى هدفت        

معوقات  وجود مدى و الفلسطينية العامة المساهمة الشركات عن الصادرة المالية القوائم في الواردة

 هذه طبقت .الفلسطينية العامة المساهمة الشركات لدى العادلة القيمة محاسبة تطبيقومشكالت ل

 للشركات  الخارجيين الحسابات مدققي و الماليين المديرين من عينة علىمن خالل األستبانة  الدراسة

( استمارة لشركات وتم تحليلها من خالل استخدام األساليب 84وبلغت عينة األستبانة ).العامة المساهمة

 محاسبة تطبيق أن منها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلتو   Tواختبار ANOVAاإلحصائية

ولكنه يواجه العديد  المالية قوائمها في الواردة المعلومات مالئمة وموثوقية  درجة من يزيد العادلة القيمة

وأوصت الدراسة إلى . من المعوقات المتمثلة بعدم توفر أسواق نشطة مالئمة لقياس القيمة العادلة 

 ليعكس المالي السوق كفاءة زيادةبالعمل الجاد من قبل الجهات المشرفة على أداء السوق ل قيام ضرورة

تم االستفادة منها في التعرف على مفهوم القيمة العادلة وأثرها  ، المتداولة المالية لألوراق عادلة أسعار

 . على مالئمة معلومات القوائم المالية
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  (  بعنوان :Al-Khadash and Khasawneh،2014 دراسة )

" The Effects of the Fair Value Option under IAS 40 on the Volatility of 

Earnings"  

على   IAS40هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة وفقا  للمعيار        

ثر إضافة المكاسب والخسائر غير المحققة والتي تؤدي الى أتقلبات األرباح وتبين هذه الدراسة كيف ت

تغير قيمة األرباح المقدرة وشملت هذه الدراسة  شركات المساهة العامة الدرجة في بورصة عمان وتم 

وبينت نتائج هذه الدراسة إلى أن المكاسب والخسائر غير  Theil وتفنية  Ohlson إستخدام نموذج 

دخل وتشير نتائج األنحدار المستعرضة إلى أن قيمة صافي الدخل والقيمة المحققة تؤثر على صافي ال

معا  إيجابية وذات صلة بأسعار األسهم و المعلومات األضافية وأن أو الدفترية سواء كانت بشكل مفردا  

صافي الدخل كان أكبر من القيمة الدفترية وأن إظهار المكاسب غير المحققة في الدخل تؤدي إلى 

وأوصت هذه الدراسة إلى ضرورة فرض المزيد من المعاييرالمحاسبية في مة األرباح المقدرة زيادة قي

تم االستفادة من هذه ، األردن المتعلقة باألعتراف بالتغير بالقيمة العادلة لألدوات المالية واألستثمارية

 .  الدراسة في التعمق في معايير المحاسبة الدولية

 ( بعنوان :Ghafeer& Abdul Rahman ،2014دراسة ) -

"The Impact of Fair Value Measurements on Income Statement 

: IFRS 13"     
مبدأ  باستخدامإلى تحديد صافي الدخل والدخل الشامل لشركة تحت الدراسة هذه الدراسة هدفت         

ة على صافي الدخل والدخل الشامل الكلفة التاريخية ومبدأ القيمة العادلة والتوصل إلى العوامل المؤثر 

واختبار األسلوب الوصفي في بورصة عمان ومن خالل استخدام  ةشركة اردنية مدرج 41على 
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ohslon  دلة على كل من الدخل من العمليات اتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير للقياس بالقيمة الع

 اإليراداتوصافي الدخل والدخل الشامل إما بالزيادة أو بالنقص وأن هناك فرق كبير بين صافي 

العادل  اإلفصاحهذين المبدئين وأن تطبيق مبدأ القيمة العادلة يعكس  باستخداموالدخل من العمليات 

تطبيق  استمراريةراسة إلى أهمية  المحافظة على إلى حد ما في القوائم المالية .كما أوصت هذه الد

ضرورة إجراء العديد من الدراسات عن أثر تطبيق   ادلة وضرورة إرساء مفهوم تطبيقهامحاسبة القيمة الع

وافادت هذه الدراسة الباحثة بتحديد  سواق الماليةمحاسبة القيمة العادلة لجميع الشركات المدرجة في األ

 .أهداف الدراسة

  بعنوان:( 2014نة، ز )الجوا دراسة -

 "أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تحسين األداء المالي"    

هدفت إلى بيان أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تحسين األداء المالي لشركات التأمين         

وبإستخدام  ( 27( من شركات التأمين األردنية والبالغ عددها )8األردنية وطبقت هذه الدراسة على )

وتحليل االنحدار المتعدد وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق شركات Tاختبار  المنهج الوصفي التحليلي و

رباح األدوات أالتأمين األردنية محاسبة القيمة العادلة من حيث التغير في صافي الدخل والتغير في 

دالله أثر ذو له المالية والتغير المتراكم في القيمة العادلة والتغير في األرباح الموزعة على المساهمين 

تطبيق محاسبة القيمة ومتابعه  المالي وقد أوصت الدراسة بأهمية المحافظة األداءفي تحسين  ةإحصائي

العادلة ومتابعة ما يطرأ بشأنها من تطورات في المعايير الدولية  من قبل شركات التأمين  األردنية كما 

 لقيمة العادلة على أوصت هذه الدراسة إلى إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول أثر محاسبة ا
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تم االستفادة من هذه الدراسة من خالل االطالع  ،جميع الشركات المدرجة في  السوق المالي األردني 

على منهجية الدراسة، وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في أنها طبقت على شركات التأمين 

 . وليس على البنوك

 ( بعنوان :Alaryan،2014 دراسة ) 

"The Relationship between Fair Value Accounting and Presence of 

Manipulation in Financial Statements." 

هذه الدراسة إلى تقديم أدلة عملية على العالقة بين القيمة العادلة والتالعب المالي وقد  تهدف       

( بحيث تشمل خمسة سنوات قبل تطبيقها 2006-1997شركة لفترة مابين ) 45شملت الدراسة نحو 

لى أن عدد الشركات التي تتالعب ا من خالل تحليل األنحدار توصلتو وخمسه سنوات بعد تطبيقها 

 ضرورةإلى  اوصت هذه الدراسةعلومات والبيانات المالية قد زاد بعد تطبيق محاسبة القيمة العادلة و بالم

 تاإلداراأن تسن الحكومة األردنية أنظمة جديدة أو تعدل األنظمة الحالية لزيادة المسؤولية عند كل من 

االساليب االحصائية تم االستفادة من هذه الدراسة في التعرف على و  والمحاسبين تجاه الشركات 

 .المالئمة للدراسة

 ( بعنوان :Ahmad and Aladwan ،2015دراسة ) -

"The Effect of Fair Value Accounting on Jordanian Investment 

Properties" 

أثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة في العقارات االستثمارية على بيان دفت  هذه الدراسة إلى ه         

األداء المالي لشركات األردنية وأسعار أسهمها وقيمتها السوقية كما قامت هذه الدراسة ببيان أثر 

شملت عينة الدراسة عينة  و  Ohslonالمكاسب والخسائر غير المحققة في القوائم واستخدمت نموذج 

 2011-2008شركة ( والمدرجة ببورصة عمان للفترة مابين  41نية والبالغ عددها )من الشركات األرد
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واستخدمت هذه الدراسة تحليل االنحدار المتعدد وتبين أن هناك عالقة إيجابية بين األداء المالي 

لقيم والعقارات االستثمارية المقدرة بالقيمة العادلة وأن القيم الدفترية للمعلومات اإلضافية أعلى من ا

الواردة في صافي الدخل والمكاسب والخسائر غير المحققة وأن إدراجها في حقوق الملكية  سيؤدي إلى 

محاسبة القيمة  بإستمرارية تطبيق هذه الدراسة  تاوصزيادة القوة التفسيرية لنموذج القيمة السوقية و 

ستفادة من هذه الدراسة في التعرف تم االأكثر مالئمة طول الفترة  النهاالعادلة المقاسة لشركات العقارية 

 . لألداء الماليعل أثر المكاسب والخسائر وما أهميتها بالنسبة 

(1-2جدول )راسات السابقة الد و الحالية الدراسةالفرق بين ملخص   

 الباحث /سنةعنوان الدراسة الدراسة السابقة الدراسة الحالية 
تم األعتماد على نتائج القوائم المالية 

المنشورة بالقيمة العادلة للبنوك قيد الدراسة 
وقياس أثر تقويم األدوات المالية بالقيمة 

 العادلة أثرها على األداء المالي 

ل القوائم المالية يقامت هذه الدراسة بالمقارنة بتحو 
المحسوبة باستخدام الكلفة الى قوائم محسوبة 

لعادلة واجراء المقارنة بينهم لمعرفة أثر بالقيمة ا
 القيمة العادلة على األداء المالي

Al-Khadash andAbdullatif 
2009  consequences of  

FairValue accountingfor 

Financial instruments in 

Developing Countries 

قامت ببيان أثر القيمة العادلة الناتج عن 
بالقيمة العادلة على تقويم األدوات المالية 

األداء المالي وذلك من خالل الربح أو 
جمالي  الخسارة والدخل الشامل األخر وا 

 الدخل الشامل

قامت هذه الدراسة ببيان أثر القيمة العادلة على 
مؤشرات األداء المالي المتمثلة بنسب السيولة 

 السريعة ونسب التداول ونسب المديونية

مة أثر تطبيق القي 2010سليمان 
العادلة على مؤشرات األداء المالي 

 في القوائم المالية للبنوك االردنية

عرضت الدراسة مفهوم القيمة العادلة 
واهدافها ومبررات التحول اليها وفقا  لمعيار 

IFRS9 

لعادلة اعرضت مفهوم وطرق تتنفيذ محاسبة القيمة 
  واثرها على األزمة المالية  IAS39وفقا  لمعيار

 ولم يتم التعرف على أثره على أي من المتغيرات

Shamkuts2010 

faire value accounting 

قامت بتحديد أثر القيمة العادلة على األداء 
المالي باألعتماد على بنود حقيقة باألستناد 

 إلى قوائم مالية

قامت بتحديد أثر القيمة العادلة على األزمة المالية 
 وذلك من خالل االستبانة 

 القيمة محاسبة 2010عواد 
 المالية األزمة على وأثرها العادلة
 العالمية
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قامت ببيان أثر القيمة العادلة على األداء 
المالي على األداء المالي وطبقت على 

 البنوك

قامت ببيان أثر تطبيق القيمة العادلة لألدوات 
 المالية على عائد السهم وطبقت على شركات 

 محاسبة تطبيق أثر 2011يونس 
 على المالية لألدوات العادلة القيمة
  األسهم عوائد

قامت ببان أثر القيمة العادلة على األداء 
 المالي باألستناد إلى القوائم المالية

ان مدى إلتزام البنوك بتطبيق متطلبات يقامت بب
 المعايير وذلك من خالل األستبانة

مدى التزام البنوك  2011المطيري 
تطبيق معايير القيمة الكويتية في 

العادلة على الموجودات المطلوبات 
 المالية

قامت بتحديد العالقة بين القيمة العادلة 
على األداء المالي وذلك باألستناد إلى 

 القوائم المالية

معلومات القيمة العادلة القامت بتحديد العالقة بين 
 ومؤشرات األداء المالي وذلك من خالل األستبانة 

القيمة  2013ومردان السعبري 
العادلة وتأثير استعمالها في 
مؤشرات األداء المالي في 

 المصارف التجارية
قامت ببان أثر القيمة العادلة على األداء 

المالي وذلك من خالل األستناد إلى القوائم 
 المالية

قامت ببيان أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على 
 ل االستبانة الموالئمة والموثوقية وذلك من خال

 محاسبة تطبيق أثر 2013النجار 
 موثوقية على العادلة القيمة

 المالية القوائم معلومات ومالئمة
المساهمة   عن الشركات الصادرة

 الفلسطنية
قامت ببان أثر القيمة العادلة وفقا  لمعيار 

IFRS9  المطبق حديثا  من خالل التحليل
 الماليةلبنود حقيقة من القوائم اإلحصائي 

قامت ببان أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة وفقا  
على تقلبات األرباح وفقا  لتقنية   IAS40 للمعيار 
Thile  ونموذجOSLON   وكيف تؤثر إضافة

المكاسب والخسائر غير المحققة والتي تؤدي الى 
 تغير قيمة األرباح

Al-Khadash and  

Khasawneh 2014 

The Effects of the Fair 

Value Option under IAS 

40 on the Volatility of 

Earnings 

ر القيمة العادلة على األداء ثقامتم ببيان أ
المالي المتمثل بصافي الربح أو الخسارة 
جمالي الدخل  والدخل الشامل االخر وا 

 الشامل

ان ماتتعرض له القيمة العادلة من يقامت بب
انتقادات وقامت بإعادة صياغة األصول بالقيمة 
العادلة  بدال  من التكلفة التاريخة لبيان أثرها على 

 صافي الربح والدخل الشامل 

Ghafeer& Abdul Rahman 

2014 The Impact of Fair 

Value Measurements on 

Income Statement 

: IFRS 13 

ان أثر القيمة العادلة على األداء يقامت بب
المالي وذلك من خالل مكاسب أو خسائر 
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ومكاسب أوخسائر القيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل األخر على البنوك التجارية 

 IFRS9وفقا  لمعيار 

قامت ببيان أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في 
األداء المالي  على شركات التأمين من تحسين 

خالل التغير في صافي الدخل والتغير في ارباح 
األدوات المالية والتغير المتراكم في القيمة العادلة 

 IAS39في تحسن األداء المالي وفقا  لمعيار 

أثر تطبيق  2014الجوازنة 
محاسبة القيمة العادلة في تحسين 

 األداء المالي
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 ما يميز هذه الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة : (2-6)

التي نشرت حول أثر القيمة والمراجع الدراسات العديد من على الموسع  من خالل االطالع      

تبين أن هناك اختالف مع اهداف الدراسات  العادلة على األداء المالي في البنوك التجارية األردنية

السابقة حيث هدفت الى بيان أهمية القيمة العادلة ومدى مالئمه وموثوقيه تقديرات القيمة العادلة وأثرها 

بحيث ستعتمد الباحثة على على االزمة المالية بشكل نظري في حين ستقوم الباحثة ببيان أثرها عمليا  

الدراسات السابقة  حيث أن ، انات فعلية مرتكزة على قوائم مالية للبنوك المنهج الوصفي التحليلي لبي

المتعلق بتصنيف األدوات المالية وكيفية IAS39  بنود القيمة العادلة من خالل المعيار قامت بتحديد 

ظهارها ضمن قائمة الدخل وحقوق الملكية مباشرة  في حين أن هذه  معالجة فروقات القيمة العادلة وا 

المطبق حديثا  والمتعلق بتصنيف األدوات IFRS9  بنود القيمة العادلة وفق المعيار  الدراسة بتحدد

ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر وفقا   اظهارهاالمالية وكيفية عالج الفروقات و 

وكما لتشغيلية فقط صافي التدفق النقدي من األنشطة ا من خالل تحدد األداء الماليلتصنيفها ، و أن 

( وكما تختلف عنها من حيث القطاع حيث طبقت دراسة جوازنة 2014هو في دراسة جوازنة )الجوازنة،

أثر القيمة العادلة على األداء قامت ببيان 
المالي وذلك من خالل المكاسب والخسائر 
الناتجة عن القياس واعادة القياس بالقيمة 

 العادلة

قامت بتقديم أدلة على القيمة العادلة والتالعب 
المالي من خالل تطبيقها لخمس سنوات قبل 

 تطبيقها تطبيق القيمة العادلة وخمس سنوات بعد 

Alaryan 2014 The 

Relationship between Fair 

Value Accounting and 

Presence of Manipulation 

in Financial Statements 
قامت ببيان أثر تطبيق القيمة العادلة 
لألدوات المالية على األداء المالي في 

البنوك التجارية األردنية من خالل التحليل 
 لبنود مأخوذة من القوائم الماليةاألحصائي 

قامت ببيان أثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة في 
العقارات االستثمارية على األداء المالي لشركات 

األردنية وأسعار أسهمها وقيمتها السوقية وأثر 
المكاسب والخسائر غير المحققة في القوائم 

   Ohslonواستخدمت نموذج 

Ahmad and Aladwan2015 
The Effect of Fair Value 
Accounting on Jordanian 
Investment Properties 
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لذي قام بتحديد األداء المالي من خالل (ا2010،سليمان  )عن دراسةتختلف  على شركات التأمين و

مما يدل على قله الدراسات التي ناقشت  ، المديونية نسبة والسريعة السيولةو التداول نسبمالية ك مؤشرات

وبيان أثر التغير  IFRS9هذا الموضوع من خالل المعيار المطبق حديثا  لتصنيف األدوات المالية 

في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والناشىء  الناشىء على شكل مكاسب أو خسائر القيمة العادلة

ذه الدراسة عن الدراسات هوهذا ما يميز  على األداء المالي  عن القياس وأعادة القياس بالقيمة العادلة

باألضافة إلى إستخدام األساليب األحصائية في عملية التحليل مما يعكس األضافة على السابقة ،

 المكتبات والدوريات ألهمية هذه الدراسة.
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 فصل الثالثلا

 جراءات الطريقة واإل

 .المقدمة  (1 -3)

 .ومصادر جمع البيانات الدراسة منهج (3-2)

 .مجتمع وعينة الدراسة  (3-3)

 متغيرات الدراسة .  4)-3)

 .المعالجات اإلحصائية (5 -3)
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 الفصل الثالث الطريقة واإلجراءات

 :المقدمة (3-1)

 ، الدراسة إلى بيان  أثر القيمة العادلة على األداء المالي في البنوك التجارية األردنية هدفت      

ومتغيرات  ومصادر جمع البيانات ، ويتناول هذا الفصل وصفا  لمنهج الدراسة، مجتمع الدراسة وعينتها

 .المستخدمة الدراسة  والمعالجة اإلحصائية

 ومصادر جمع البيانات: الدراسة منهج( 3-2)

لتغطية الجانب التطبيقي من هذه الدراسة  الوصفي التحليليستخدام المنهج إ على الدراسة عتمدتإ      

ختبار صحة فرضياتها واإلجابة عن تساؤالتها واستخالص نتائجها من إوالذي تحاول الدراسة من خالله 

وتم جمع البيانات الدراسة على النحو خالل االعتماد على القوائم المالية للبنوك التي تمثل عينة الدراسة 

القوائم المالية للبنوك  تغيرات الدراسة منع البيانات األساسية المتعلقة بماألتي :المصادر األولية تم جم

عتماد على المصادر الثانوية : وذلك باإل، لكترونية للبنوك نفسها التجارية المدرجة على مواقعها اإل

المنشورة الكتب والمؤلفات ذات العالقة بالقيمة العادلة واألداء المالي والمجالت العلمية واألبحاث 

 .والدراسات الجامعية والمصادر المختلفة لتغطية الجانب النظري من الدراسة

 :مجتمع وعينة الدراسة  (3-3)  

بنكا تجاريا    13وعددها  عمان بورصة في المدرجة البنوك التجارية جميع من الدراسة مجتمع تكون    

وهي  (2014-2013لعامي ) بنوك تجارية 6مكونة منالمختارة بطريقة عشوائية  الدراسة عينة أما

  )بنك األردن, بنك االتحاد, بنك القاهرة عمان, البنك األردني الكويتي, بنك اإلسكان, البنك العربي(.
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 (1-3جدول رقم )

 عينة الدراسة

 سنة التأسيس إسم البنك الرقم 

 1930 البنك العربي 1

 1960 بنك األردن 2

 1960 بنك القاهرة عمان 3

 1974 بنك اإلسكان لتجارة والتمويل 4

 1977 البنك األردني الكويتي 5

 1991 بنك اإلتحاد 6

 المصدر:البنك المركزي األردني

 :متغيرات الدراسة  (3-4)
 المتغير التابع المتغير المستقل

 
 
 
 
 
 
 
 

 (إعداد الباحثة1-3)لشكل ا
 

مكاسب أو خسائر األصول المالية 

اف التي يتم األعتر العادلة   بالقيمة
من خالل الربح أو الخسارة بها  

مكاسب أو خسائر األصول المالية 

 ف بهاالتي يتم األعترابالقيمة العادلة  

 من خالل الدخل الشامل األخر

 األداء المالي القيمة العادلة

الخسارة أو الربح  

األخر الشامل الدخل  

 إجمالي الدخل الشامل
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 المعالجات اإلحصائية: (5 -3)
 األساليب اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةإستخدام تم لإلجابة عن اسئلة الدراسة وأختبار الفرضيات       

spss)كما اعتمدت البرامج األحصائية األتية : ، ( وذلك لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها 

 .( للتحقق من التوزيع الطبيعي للبياناتkolmogorov- smirnovختبار )إ -1

 .تحليل إختبار عدم وجود التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة  -2

جل إختبار تأثير أ(: وذلك من  (Simple Regression Analysisر البسيط تحليل اإلنحدا -3

 .كل متغير مستقل في المتغير التابع 

( : وذلك من أجل  Multiple Regression Analysisتحليل اإلنحدار الخطي المتعدد ) -4

 .إختبار تأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة في المتغير التابع 
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 الفصل الرابع
 ختبار الفرضياتتحليل البيانات وا
 

 .المقدمة (4-1) 
 
 .لتحقق من مالئمة البيانات للتحليل األحصائيالتوزيع الطبيعي ختبار ا( 4-2)
 
  .تحليل إختبار عدم وجود التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة (4-3)
 
  .التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة  (4-4)
 
  .ختبار الفرضيات ا (4-5)
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 الفصل الرابع
 تحليل البيانات وأختبار الفرضيات

 المقدمة : (4-1)
حصائي، كما يستعرض للتحليل اإلختبار التحقق من مالئمة البيانات إيتضمن هذا الفصل 

فيها من خالل عرض المؤشرات اإلحصائية  تحصائي لمتغيرات الدراسة التي اعتمدنتائج التحليل اإل

األولية من خالل المتوسطات الحسابية للمتغيرات المعتمدة للدراسة، كما يتناول الفصل اختبار 

 .حصائية الخاصة بكل منهاالالت اإلالفرضيات والد

 تحقق من مالئمة البيانات للتحليل األحصائي:ل التوزيع الطبيعي  ختبارا (4-2)
 -Kolmogorov"ئج الدراسة فقد تم اجراء اختبار ألغراض التحقق من موضوعية نتا

Smirnov"  على  , وذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلبا
ويشترط هذا االختبار توفر التوزيع الطبيعي في البيانات. وبعكس ذلك نتائج اختبار فرضيات الدراسة, 

رتباط قدرته على تفسير رتباط مزيف بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة, وبالتالي يفقد اإلإينشأ 
 يوضح ذلك. (1-4رقم) الظاهرة محل الدراسة أو التنبؤ بها, والجدول

 ختبار التوزيع الطبيعي ا(: 1-4) رقم الجدول

(Kolmogorov- Smirnovلمتغيرات الدراسة ) 

 

 متغيرات الدراسة 
 قيمة 

"K-S" 
 "sigداللة "*

 
 النتيجة

 طبيعي التوزيعيتبع  0.04 0.24 مكاسب أوخسائر  اصول مالية  محققة
 توزيع طبيعياليتبع  0.02 0.36 مكاسب أوخسائر  اصول مالية غير محققة

 توزيع طبيعياليتبع  0.03 0.34 نقدية بالقيمة العادلةتوزيعات 
مكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة 
 التي يتم األعتراف بها من خالل الربح أو الخسارة

0.39 0.02 
 توزيع طبيعياليتبع 
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مكاسب أوخسائر  أصول مالية بالقيمة العادلة التي 
 الشامل األخريتم األعتراف بها من خالل الدخل 

0.42 0.01 
 توزيع طبيعياليتبع 

 توزيع طبيعياليتبع  0.00 0.62 الربح أو الخسارة لسنة
 توزيع طبيعياليتبع  0.00 0.59 الدخل الشامل األخر
 توزيع طبيعياليتبع  0.03 0.28 إجمالي الدخل الشامل

 (  α >0.05*يكون التوزيع طبيعيا عندما يكون مستوى الداللة ) 

 وخالية من  جميعها كانت طبيعيةالدراسة  ( أن توزيع متغيرات1-4يظهر من الجدول )

،  حيث كانت نسب التوزيع  على نتائج اختبار فرضيات الدراسة المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلبا  

 ( وهو المستوى المعتمد في0.05من )أقل ( وهي  0.04و 0.00تتراوح بين ) الطبيعي لكل المتغيرات

ويقوي  بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة حقيقا   ينشأ ارتباط والمعالجة األحصائية لهذه الدراسة 

عند القيام بأجراء التحليل قد تم إفتراض . و  قدرته على تفسير الظاهرة محل الدراسة أو التنبؤ بها

خالل االجابة على الفرضيات قابل للتحليل من توزيعا  طبيعيا   ليس لهافرضية صفرية أن البيانات 

من هنا تقبل الفرضية ف(  α >0.05وبما أن القيم هي أقل من) (  α >0.05ند مستوى الداللة )الدارسة ع

عند البديلة أن البيانات لها توزيعا  طبيعيا  قابل للتحليل من خالل االجابة على الفرضيات الدارسة 

 .( α >0.05مستوى الداللة )

 ختبار عدم وجود التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة :ا( تحليل 4-3)

، تم إجراء بعض االختبارات؛ فرضيات الدراسةتطبيق تحليل اأَلنحدار الختبار وقبل البدء في 

ن مالءمة البيانات الفتراضات تحليل اأَلنحدار وذلك على النحو اآلتي: فيما يتعلق اوذلك من أجل ضم

 ةالباحث ت" قامMulti-Collinearityبافتراض ضرورة عدم وجود ارتباط عال  بين المتغيرات المستقلة " 

 "، واختبار التباين المسموح بهVariance Inflation Factor- VIFبإجراء معامل تضخم التباين "
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"Tolerance مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين " لكل متغير من المتغيرات المستقلة

نه يمكن القول إف واال( 0.05من) كبرأ وان تكون قيمة التباين المسموح به، ( 10المسموح به للقيمة )

وث مشكلة في ِإنَّ هذا المتغير له ارتباط عال  مع متغيرات مستقلة آخرى، وبالتالي سيؤدي ِإلى حد

" بين Multicollinearityتحليل األَنحدار. وقد تم االعتماد على هذه القاعدة الختبار االرتباط "

 المتغيرات المستقلة. 

 

 .اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء: (2-4جدول رقم )

معاملللللللللللللللللل 
االلتلللللللللللللللللللواء 

Skewness 

 ضلخممعامل ت

 (VIFالتباين )

التبلللللللللللللللللللللللاين 
المسلللللللموح بللللللله 

Tolerance 

 
 المستقلةالمتغيرات 

مكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة  0.733 1.365 0.256
العادلة التي يتم األعتراف بها من خالل 

 الربح أو الخسارة
مكاسب أوخسائر  أصول مالية بالقيمة  0.378 2.647 0.304

العادلة التي يتم األعتراف بها من خالل 
 الدخل الشامل األخر

 

( والذي يحتوي على المتغيرات المستقلة، وقيمة معامل تضخم 2-4وكما يشير الجدول رقم )

( لجميع المتغيرات VIF" لكل متغير، نالحظ َأن قيمة)Tolerance( والتباين المسموح " VIFالتباين)

" Tolerance( كما نالحظ َأن قيمة التباين المسموح " 2.647– 1.365وح)ا(، وتتر 10كانت أقل من)

( لذلك يمكن القول إنه ال  0.733 – 0.378( وتترَأوح بين )0.05لجميع المتغيرات كانت َأكبر من )

 بين المتغيرات المستقلة . عال  توجد مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط 
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للبيانات فقد استُند ِإلى  Normal Distributionطبيعي ومن أجل التحقق من افتراض التوزيع ال       

( فَأن قيمة 2-4( للمتغيرات، وكما يشير الجدول رقم )Skewnessاحتساب قيمة معامل االلتواء)

(، ولذلك يمكن القول بَأنه ال 1معامل االلتواء لجميع المتغيرات المستقلة في  الدراسة كانت أقل من )

 لبيانات الدراسة الطبيعيالتوزيع توجد مشكلة حقيقية تتعلق ب

وبعد التأكد من مالءمة البيانات لنموذج الدراسة وعدم وجود تداخل خطي متعدد بين المتغيرات       
 المستقلة ، سيعرض هذا الجزء اختبار الفرضيات

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة :( 4-4) 

البيانات المالية لكل متغير بحساب لوصف متغيرات الدراسة لجأت الباحثة إلى استخدام 
، (2014-2013المتوسط الحسابي لكل بنك و)المعدل العام ( لجميع البنوك قيد الدراسة لعامي )

 .ول ادناه لتوضيح ذلك االجد

التي يتم األعتراف بالقيمة العادلة المحققة  األصول المالية  رالخسائأو مكاسب لالتحليل الوصفي 

 .أوالخسارةمن خالل الربح  بها

الخسائر المحققة لجأت الباحثة إلى المتوسط الحسابي لكل بنك أو  مكاسبلوصف وتحليل 

 ( يوضح ذلك.3-4(, والجدول )2014-2013و)المعدل العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي )

من التي يتم األعتراف بها بالقيمة العادلة  المحققة األصول المالية خسائرأو لمكاسب  (: المتوسط الحسابي3-4الجدول )
 (2014-2013لكل بنك و)المعدل العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي )خالل الربح أوالخسارة 

 المتوسط الحسابي البنك الرقم

 214980.00 بنك األردن 1
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 185442.50 بنك االتحاد 2

 221785.00 بنك القاهرة عمان 3

 868238.00 البنك األردني الكويتي 4

 834507.50 اإلسكانبنك  5

 1915500 البنك العربي 6

 706746.333 المعدل العام للبنوك قيد الدراسة

  مكاسب أو خسائر القيمة العادلة المحققةالمتوسطات الحسابية لأن  (3-4يظهر من الجدول ) 

المحققة الخسائر أو  للمكاسبعام المعدل ( وبلغ ال185442.5-1915500محل الدراسة تراوحت بين )

وكانت أعلى  (706746.33)( قد بلغ2014-2013للبنوك التجارية األردنية قيد الدراسة لعامي )

حيث بلغ متوسطها الحسابي  العربيالخسائر المحققة لبنك أو  مكاسبلالمتوسطات الحسابية 

القيمة العادلة والناتجة المحققة بلمكاسب أو الخسائر  إظهارا    وهذا يشير إلى أنه األعلى  (1915500)

الخسائر أو  مكاسبل, فيما كانت أدنى المتوسطات الحسابية األصول الماليةعن التخلص من هذه 

  إظهارا  وتشير إلى أنه األقل  (185442.5حيث بلغ متوسطها الحسابي ) االتحادالمحققة لبنك 

 .األصول الماليةالناتجة عن التخلص من هذه بالقيمة العادلة و  المحققة  لمكاسب أو خسائر

التي يتم بالقيمة العادلة غير المحققة األصول المالية الخسائر أو مكاسب التحليل الوصفي ل

 .من خالل الربح أو الخسارة األعتراف بها 

الخسائر غير المحققة لجأت الباحثة إلى المتوسط الحسابي لكل أو  المكاسبلوصف وتحليل  

 ( يوضح ذلك.4-4(, والجدول )2014-2013و)المعدل العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي )بنك 
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التي يتم األعتراف بها بالقيمة العادلة غير المحققة األصول المالية  خسائرأو  لمكاسب  (: المتوسط الحسابي4-4الجدول )
 (2014-2013الدراسة لعامي )لكل بنك و)المعدل العام( للبنوك قيد من خالل الربح أو الخسارة 

 المتوسط الحسابي البنك الرقم

 72674.00 بنك األردن 1

 753307.00 بنك االتحاد 2

 170270.00 بنك القاهرة عمان 3

 2815051.00 البنك األردني الكويتي 4

 3148515.50 بنك اإلسكان 5

 376400.00 البنك العربي 6

 157052.417 المعدل العام قيد الدراسة

 

ترواحت مكاسب أو الخسائر غير المحققة المتوسطات الحسابية ل ( أن4-4يظهر من الجدول ) 

غير المحققة للبنوك التجارية  الخسائرأو  مكاسبلالمعدل العام وبلغ  ( 3148515.50-72674)بين

(. وكانت أعلى المتوسطات 1570525.417( قد بلغ )2014-2013األردنية قيد الدراسة لعامي )

الحسابي  احيث بلغ متوسطه لبنك األسكانالخسائر غير المحققة أو  مكاسبلالحسابية 

 إظهارا  للمكاسب أو الخسائر غير المحققة والناتجة عن األعلىوهذا يشير إلى أنه (3148515.50)

لبنك الخسائر غير المحققة أو  مكاسب فيما كانت أدنى المتوسطات الحسابية األصول الماليةحيازة 

إظهارا  للمكاسب أو الخسائر  وهذا يشير إلى أنه األقل(72674الحسابي ) احيث بلغ متوسطه األردن

 . األصول الماليةحيازة  غير المحققة والناتجة
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الربح أو  من خاللالتي يتم األعتراف بها لتوزيعات النقدية بالقيمة العادلة  التحليل الوصفي
 :الخسارة

الربح أو من خالل التي يتم األعتراف بها لنقدية بالقيمة العادلة وتحليل التوزيعات ا لوصف 
لجأت الباحثة إلى المتوسط الحسابي لكل بنك و)المعدل العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي  الخسارة

 ( يوضح ذلك.5-4(, والجدول )2013-2014)

لكل  الربح أو الخسارة من خالل التي يتم األعتراف بها لتوزيعات النقدية بالقيمة العادلة (: المتوسط الحسابي 5-4الجدول )
 (2014-2013بنك و)المعدل العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي )

 المتوسط الحسابي البنك الرقم

 3502630.50 بنك األردن 1

 327411.50 بنك االتحاد 2

 953953.00 بنك القاهرة عمان 3

 1890839.00 البنك األردني الكويتي 4

 299568.00 بنك اإلسكان 5

 6169500.00 البنك العربي 6

 2190650.30 المعدل العام للبنوك قيد الدراسة

 

تراوحت بين لتوزيعات النقدية بالقيمة العادلة متوسطات الحسابية  ( أن5-4يظهر من الجدول ) 

بالقيمة العادلة  من أصول مالية  لتوزيعات النقديةالمعدل العام  بلغ ( و  299568 – 6169500 ) 

للبنوك التجارية األردنية قيد الدراسة لعامي  الربح أو الخسارة خالل من التي يتم األعتراف بها 

من لتوزيعات النقدية (. وكانت أعلى المتوسطات الحسابية 2190650.30( قد بلغ )2013-2014)
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حيث بلغ متوسطها  لعربيلبنك ال األعتراف بها من خالل الربح أو الخسارةالتي يتم أصول مالية 

من للتوزيعات النقدية الناتجة عن المكاسب  إظهارا   األعلىوهذا يشير إلى انه  (6169500الحسابي )

والمعترف بها من خالل الربح أو  األصول المالية المستثمر بها من خالل الدخل الشامل األخر

الناتجة عن المكاسب من األصول لتوزيعات النقدية , فيما كانت أدنى المتوسطات الحسابية الخسارة

 األسكانبنك ل التي يتم األعتراف بها من خالل الربح أو الخسارةمن أصول مالية بالقيمة العادلة المالية 

النقدية الناتجة إظهارا  للتوزيعات وهذايشير إلى انه األقل  (299568حيث بلغ متوسطها الحسابي )

 .أصول مالية المستثمر بها من خالل الدخل الشامل األخر والمعترف بها من خالل الربح أو الخسارة

من خالل بالقيمة العادلة التي يتم األعتراف بها  التحليل الوصفي لمكاسب أو خسائر األصول المالية

 الربح أو الخسارة

والتوزيعات  المحققة وغير المحققة بالقيمة العادلة مكاسب أوخسائر األصول الماليةلوصف وتحليل 

لجأت  التي يتم األعتراف بها من خالل الربح أو الخسارة من أصول مالية بالقيمة العادلة النقدية 

(, 2014-2013الباحثة إلى المتوسط الحسابي لكل بنك و)المعدل العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي )

 ( يوضح ذلك.6-4والجدول )

التي يتم األعتراف بها من خالل الربح  بالقيمة العادلة لمكاسب أو خسائر األصول المالية(: المتوسط الحسابي 6-4الجدول )

 (2014-2013لكل بنك و)المعدل العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي ) أو الخسارة 

 المتوسط الحسابي البنك الرقم

 3755455.00 بنك األردن 1

 1266166.00 بنك االتحاد 2



75 
 

 
 
 

 2878508.00 بنك القاهرة عمان 3

 5574128.00 البنك األردني الكويتي 4

 819224.00 بنك اإلسكان 5

 11849500.00 البنك العربي 6

 4357189.00 المعدل العام للبنوك قيد الدراسة

للمكاسب أو خسائر األصول المالية المتوسطات الحسابية ( أن 6-4يظهر من الجدول ) 

( وبلغ 819224-11849500بالقيمة العادلة المعترف بها من خالل الربح أو الخسارة  تراوحت بين )

التي يتم  التوزيعات النقديةو المحققة وغير المحققة لمكاسب أو خسائر األصول المالية  المعدل العام

-2013الدراسة لعامي )لبنوك التجارية األردنية قيد األعتراف بها من خالل الربح أو الخسارة في ا

 األصول المالية خسائرأو مكاسب (. وكانت أعلى المتوسطات الحسابية ل4357189( قد بلغ )2014

بالقيمة  خالل الربح أو الخسارةالتوزيعات النقدية التي يتم األعتراف بها من  و المحققة وغير المحققة

وهذا يشير إلى أنه األعلى إستثمارا  , (11849500حيث بلغ متوسطها الحسابي ) لعربيلبنك الالعادلة 

ظهار للمكاسب أو الخسائرالناتجة عن حيازة أو التخلص من تلك األصول   فيما باألصول المالية وا 

والتوزيعات  مكاسب أو خسائر األصول المالية المحققة وغير المحققةلكانت أدنى المتوسطات الحسابية 

 االسكان بنكلخالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة  النقدية بالقيمة العادلة والتي يتم االعتراف بها 

ظهار وهذا يشير إلى انه األقل  (819224حيث بلغ متوسطها الحسابي )  ا  إستثمارا  باألصول المالية وا 

 .األصولالناتجة عن حيازة أو التخلص من تلك  للمكاسب أو الخسائر
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من خالل التي يتم األعتراف بها خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة  لمكاسب أوالتحليل الوصفي 

 خر الدخل الشامل اآل

من التي يتم األعتراف بها األصول المالية بالقيمة العادلة  خسائرأو  لمكاسبلوصف وتحليل  

لجأت الباحثة إلى المتوسط الحسابي لكل بنك و)المعدل العام( للبنوك قيد  خر خالل الدخل الشامل اآل

 ( يوضح ذلك.7-4(, والجدول )2014-2013الدراسة لعامي )

من خالل الدخل  التي يتم األعتراف بهااألصول المالية بالقيمة العادلة  خسائرأو لمكاسب (: المتوسط الحسابي 7-4الجدول )

 (2014-2013و)المعدل العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي )لكل بنك خر الشامل اآل

 المتوسط الحسابي البنك الرقم

 14444021.50 بنك األردن 1

 360326.50 بنك االتحاد 2

 565490.00 بنك القاهرة عمان 3

 1963296.50 البنك األردني الكويتي 4

 80372.00 بنك اإلسكان 5

 43957500.00 البنك العربي 6

 1022850.10 المعدل العام للبنوك قيد الدراسة

تراوحت  لمكاسب أو الخسائر غير المحققةالمتوسطات الحسابية ( أن 7-4يظهر من الجدول ) 

التي خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة أو لمكاسب المعدل العام بلغ ( و 80372 -43957500بين )

-2013للبنوك التجارية األردنية قيد الدراسة لعامي ) خراآلمن خالل الدخل الشامل  يتم األعتراف بها
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األصول  خسائرأو لمكاسب وكانت أعلى المتوسطات الحسابية (0228501.101( قد بلغ )2014

حيث بلغ  العربيلبنك من خالل الدخل الشامل األخر  التي يتم األعتراف بهاالمالية بالقيمة العادلة 

وهذا يشير إلى انه االعلى إظهارا  للمكاسب أو الخسائر غير المحققة  (43957500متوسطها الحسابي )

, فيما كانت أدنى والناتجة عن حيازة األصول المالية المعترف بها من خالل الدخل الشامل األخر 

من  التي يتم األعتراف بهااألصول المالية بالقيمة العادلة  خسائرأو لمكاسب المتوسطات الحسابية 

وهذا يشير إلى أنه  (80372حيث بلغ متوسطها الحسابي ) ألسكانلبنك اخر لشامل اآلخالل الدخل ا

األقل إظهارا  للمكاسب أو الخسائر غير المحققة والناتجة عن حيازة األصول المالية المعترف بها من 

 .خالل الدخل الشامل األخر

 والخسارةألتحليل الوصفي للربح ا

الباحثة إلى المتوسط الحسابي لكل بنك و)المعدل العام( لوصف وتحليل الربح والخسارة لجأت 

 ( يوضح ذلك.8-4(, والجدول )2014-2013للبنوك قيد الدراسة لعامي )

 (2014-2013(: المتوسط الحسابي للربح والخسارة لكل بنك و)المعدل العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي )8-4الجدول )

 المتوسط الحسابي البنك الرقم

 40608884.50 األردنبنك  1

 24497602 بنك االتحاد 2

 42664631.50 بنك القاهرة عمان 3

 42664632 البنك األردني الكويتي 4
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 115421929 بنك اإلسكان 5

 352957000 البنك العربي 6

 103873302 المعدل العام للبنوك قيد الدراسة            

 

لربح أو الخسارة للبنوك محل الدراسة المتوسطات الحسابية  ( أن8-4يظهر من الجدول ) 

المعدل العام للربح والخسارة للبنوك التجارية  بلغو  )24497602-352957000تراوحت بين )

(. وكانت أعلى المتوسطات 103873302( قد بلغ )2014-2013األردنية قيد الدراسة لعامي )

وهذا يشير إلى  (352957000بلغ متوسطها الحسابي )حيث  العربيلبنك لالحسابية للربح والخسارة 

, فيما كانت أدنى المتوسطات الحسابية للربح والخسارة انه االعلى تحقيقا  للربح من انشطته الرئيسية

تحقيقا  للربح من وهذا يشير إلى انه األقل  (24497602حيث بلغ متوسطها الحسابي ) األتحاد لبنك

 .انشطته الرئيسية

 الوصفي للدخل الشامل اآلخرالتحليل 

خر لجأت الباحثة إلى المتوسط الحسابي لكل بنك و)المعدل دخل الشامل اآلالوتحليل لوصف  

 ( يوضح ذلك.9-4(, والجدول )2014-2013العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي )

 (2014-2013قيد الدراسة لعامي ) خر لكل بنك و)المعدل العام( للبنوكالمتوسط الحسابي للدخل الشامل اآل(: 9-4الجدول )

 المتوسط الحسابي البنك الرقم

 7446394.00 بنك األردن 1

 360326.50 بنك االتحاد 2
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 565490.00 بنك القاهرة عمان 3

 1963296.50 البنك األردني الكويتي 4

 30593203 بنك اإلسكان 5

 110076000 البنك العربي 6

 25167452 الدراسةالمعدل العام للبنوك قيد 

 

وتراوحت  لدخل الشامل األخرقيم المتوسطات الحسابية  ( أن9-4يظهر من الجدول ) 

المعدل العام للدخل الشامل اآلخر للبنوك التجارية  بلغ  ( و360326.50- 110076000بين)

سطات (. وكانت أعلى المتو 25167452( قد بلغ )2014-2013األردنية قيد الدراسة لعامي )

وهذا يشير  (110076000حيث بلغ متوسطها الحسابي ) العربيلبنك ر لالحسابية للدخل الشامل اآلخ

, فيما كانت أدنى  عاديةإلى أنه األعلى تحقيقا  للدخل الشامل اآلخر الناتج من أنشطته غير 

 (360326.50حيث بلغ متوسطها الحسابي )بنك األتحاد لالمتوسطات الحسابية للدخل الشامل اآلخر 

 .عادية الوهذا يشير إلى أنه األقل تحقيقا  للدخل الشامل األخر الناتج من أنشطته غير 

 لدخل الشاملجمالي اإل التحليل الوصفي

دخل الشامل لجأت الباحثة إلى المتوسط الحسابي لكل بنك و)المعدل إجمالي اللوصف وتحليل  

 ( يوضح ذلك.10-4والجدول )(, 2014-2013العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي )
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-2013لدخل الشامل لكل بنك و)المعدل العام( للبنوك قيد الدراسة لعامي )ألجمالي ا (: المتوسط الحسابي10-4الجدول )
2014) 

 المتوسط الحسابي البنك الرقم

 44866155.00 بنك األردن 1

 24857928.50 بنك االتحاد 2

 42375115.50 بنك القاهرة عمان 3

 49053062 البنك األردني الكويتي 4

 84828726 بنك اإلسكان 5

 242881000 البنك العربي 6

 81476998 المعدل العام للبنوك قيد الدراسة

 

تراوحت بين جمالي الدخل الشامل قيم المتوسطات الحسابية إل( أن 10-4يظهر من الجدول ) 

لدخل الشامل للبنوك التجارية جمالي االالمعدل العام بلغ  ( و242881000-24857928.50)

(. وكانت أعلى المتوسطات 81476998( قد بلغ )2014-2013األردنية قيد الدراسة لعامي )

وهذا يشير إلى انه (242881000حيث بلغ متوسطها الحسابي ) لعربيلبنك اللدخل الشامل لالحسابية 

, فيما األعتيادية وغير األعتيادية للبنوك األعلى تحقيقا  ألجمالي الدخل الشامل الناتج عن األنشطة

الحسابي  احيث بلغ متوسطه ألتحادلبنك الدخل الشامل لكانت أدنى المتوسطات الحسابية 

وهذا يشير إلى انه االقل تحقيقا  ألجمالي الدخل الشامل  الناتج عن األنشطة  (24857928.50)

 .األعتيادية وغير األعتيادية للبنوك
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 الفرضيات :ختبار إ( 4-5)

 :األولىختبار الفرضية الرئيسية إ

HO1  إال يوجد أثر ذو داللة( حصائية عند مستوى الداللة≤0.05) األصول  مكاسب او خسائرل

  على الربح والخسارة. من خالل الربح والخسارةالتي يتم األعتراف بها   بالقيمة العادلة المالية 

 (11-4الجدول رقم)
الربح أو  من خالل  التي يتم األعتراف بهانتائج تحليل األنحدار المتعدد ألثر مكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة 

 الخسارة على الربح أو الخسارة

 T))قيمة  المتغير المستقل

 المحسوبة

 مستوى الداللة

sig 

 

 قيمة

(Beta) 

معامل 
 األرتباط

 (R) 

معامل 
 التحديد

 (2R) 

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 (Fقيمة )

 الجدولية

مستوى 
 Sigالداللة 

ة مكاسب أو خسائر القيم
 العادلة محققة

2.656 .029 .589  

 

.902 

 

 

 

 

.814 

 

 

11.66 

 

 

4.07 

 

 

.003 
ة مكاسب أو خسائر القيم
 العادلة  غير محققة

.042 .968 .009 

مة توزيعات نقدية بالقي
 العادلة

1.950 .087 .339 

 المتغير التابع الربح أو الخسارة*

وجود أثر ذو داللة  إلى (11-4)الجدول لقد تم إستخدام األنحدار المتعدد وتشير النتائج في         

التي يتم األصول المالية بالقيمة العادلة  مكاسب او خسائرل( 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائية

في البنوك التجارية األردنية قيد الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة من خالل األعتراف بها  

 علىأ  ((11.66والبالغة المحسوبة Fقيمة  اظهر من خالل  (, حيث2014-2013الدراسة لعامي )

 ألرتفاعكما أن ا 05.)من ) أقل( (003.( وأن مستوى الداللة 4.07) الجدولية والبالغةFمن قيمة 



82 
 

 
 
 

التي تمثل نسبة تأثير أو تفسير جميع المتغيرات المستقلة  .)R (814)2( معامل التحديد قيمةلالنسبي 

من التغيرات التي تطرأ ( %81.4فسر ما نسبته)وهذا يعني أن المتغير المستقل ي على المتغير التابع

فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم  (%18.6)اما النسبة المتبقية ، على قيمة المتغير التابع

يجابية  قويةوتعتبر العالقة  ، إخضاعها في نموذج الدراسة بين المتغيرات وهذا ما وضحه قيمة وا 

 سبوأوضحت نتائج الدراسة أن جميع أبعاد مكا ( 902.حيث بلغت نسبتة ) Rمعامل األرتباط 

 ن خالل الربح أو الخسارة التي يتم األعتراف بها ماألصول  أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة 

ة حيث لوعند مستوى الدال Tو   Betaقيمة على الربح أو الخسارة وهي قيم أظهرتها لها إسهام بالتأثير

 .(11-4والموضحة في الجدول)  0.05حملت جميع األبعاد قيم اكبر من 

يوجد  وهو أنه ، و نقبل الفرضية البديلة األولىالفرضية العدمية نرفض  وبناء على ماسبق فإننا     

بالقيمة  لمكاسب أو خسائر االصول المالية  (≤0.05عند مستوى الداللة ) أثر ذو داللة أحصائية

لربح أو الخسارة في البنوك التجارية اعلى  خالل الربح أو الخسارة التي يتم األعتراف بها  من العادلة 

 أن تطبيق القيمة العادلة و  ومن هنا نستنتج أن العالقة طردية . الدراسةاألردنية المشمولة في عينة 

 وبما أن اغلبية  في حالة الخسائر أو النقص في حالة المكاسب يؤثر على الربح أو الخسارة بزيادة

على  األمر الذي ينعكس إيجابا  األصول المالية من هذه  مكاسب أظهرت  البنوك موضوع الدراسة

 .لغالبية البنوك األداء المالي 

( التي توصلت بأن محاسبة 2013ية مع دراسة )السعبري ومردان، وتتفق نتيجة الدراسة الحال

القيمة العادلة لألصول المالية لها أثر جوهري في مؤشرات األداء المالي وكما بينت أن األخذ بمعايير 
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لشركة لة لتقدير مؤشرات األداء المالي ار مهمة بيد األد محاسبة القيمة العادلة يجعل البيانات المالية اداه

 .الماضيبمنظور مستقبلي ألرتباط تلك المؤشرات بالمستقبل اكثر من 

 للتحقق من تأثير كل متغير من المتغيرات مكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلةو        

البنوك التجارية األردنية تم تقسيم الفرضية على الربح أو الخسارة في  من خالل الربح أو الخسارة

 كما يلي :فرعية  األولى إلى ثالث فرضيات 

h01  ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال يوجد أثر≤0.05) لمكاسب أو خسائر األصول )
خالل الربح أو الخسارة على الربح أو  منالتي يتم األعتراف بها  بالقيمة العادلة  المحققة المالية
 .االردنية ارة في البنوك التجاريةالخس

التي يتم األعتراف البسيط ألثر مكاسب أو خسائر األصول المالية المحققة بالقيمة العادلة انتائج تحليل األنحدار (12-4) الجدول رقم

 الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة من خالل بها  

 Tقيمة  المستقلالمتغير 
 المحسوبة

قيمة 
Tالجدولية 

معامل 
األنحدار 

B 

معامل 
 األرتباط

R 

معامل 
 التحديد

2R 

مستوى 
 الداللة
Sig 

مكاسب أو خسائر األصول المالية المحققة 
 بالقيمة العادلة 

5.033 1.796 146.09 .847 .717 
 

0.001 
 

وجود أثر ذو داللة  إلى (12-4)الجدول لقد تم إستخدام األنحدار البسيط وتشير النتائج في         

التي  األصول المالية المحققة بالقيمة العادلة مكاسب او خسائرل( 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائية

في البنوك التجارية األردنية قيد خالل الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة من يتم األعتراف بها  

( اعلى من 5.033المحسوبة)Tأن قيمة ( 12-4يوضح الجدول )(, 2014-2013الدراسة لعامي )
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 (R)كما أن معامل االرتباط  05.)( اقل من )0.001( وأن مستوى الداللة )1.796الجدولية )Tقيمة 

يجابيتها  ( يشيران إلى قوة العالقة 146.09) Bومعامل األنحدار   847.)) بين مكاسب أو خسائر وا 

من خالل الربح أو الخسارة على الربح التي يتم األعتراف بها  األصول المالية المحققة بالقيمة العادلة 

 المتغير التي تمثل نسبة تأثير R ((.717)2( أو الخسارة وكذلك قوة التأثير كما أن قيمة معامل التحديد

( من التغيرات %(71.7وهذا يعني أن المتغير المستقل يفسر ما نسبتة  على المتغير التابع المستقل

( فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم % (28.3التي تطرأ على قيمة المتغير التابع اما النسبة المتبقية 

للدراسة و نقبل   األولىالفرعية  وبذلك ترفض الفرضية العدمية  ، يتم إخضاعها في نموذج الدراسة

( لمكاسب أو ≤0.05عند مستوى الداللة ) وهو أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية ، الفرضية البديلة

الربح أو الخسارة على من خالل التي يتم األعتراف بها  بالقيمة العادلة المحققة خسائر األصول المالية 

ومن هنا نستنتج أن العالقة في البنوك التجارية األردنية المشمولة في عينة الدراسة  الربح أو الخسارة

في  أو النقصفي حالة المكاسب يؤثر على الربح أو الخسارة بزيادة  أن تطبيق القيمة العادلة و  طردية

المالية من هذه األصول   محققة مكاسبأظهرت  البنوك موضوع الدراسة وبما أن اغلبية  حالة الخسائر

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة )يونس لغالبية البنوك  األداء المالي على  األمر الذي ينعكس إيجابا  

هذه الدراسة إلى أن عائد السهم السوقي يتأثر بشكل إيجابي بالمتغيرات المتمثلة  حيث أظهرت (2011،

)بصافي الدخل،  أرباح األدوات المالية،  األرباح المقترح توزيعها على المساهمين،  التغير المتراكم في 

،  رصيد النقد القيمة العادلة ( وفي هذا اليتأثر عائد السهم السوقي )باألرباح الموزعة على المساهمين

وما في حكمة ( وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن غالبية الشركات حققت مكاسب الحيازة والذي ينعكس 

 وكما تتفق مع دراسةى زيادة عائد السهم من صافي الربح على األداء المالي مما يؤدي إل إيجابا  
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  (Al-Khadash and Abdullatif, 2009)  حيث أظهرت نتائج الدراسة أن األداء المالي

للمصارف يتأثر بشكل كبير بسبب تقويم األدوات المالية بالقيمة العادلة حيث كانت هناك قيمة موجبة 

عالية جدا لعائد السهم من األرباح عند تطبيق القيمة العادلة مقارنة بالعائد عند حذف مكاسب أو 

 .خسائر حيازة  األدوات المالية

 :  لفرضية الفرعية الثانيةا

 h02  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة≤0.05) لمكاسب أو خسائر األصول )

من خالل الربح أو الخسارة على الربح أو التي يتم األعتراف بها  المالية غير المحققة بالقيمة العادلة 

 .الخسارة في البنوك التجارية االردنية

 من خاللالتي يتم األعتراف بها  نتائج تحليل األنحدار البسيط ألثر مكاسب أو خسائر األصول المالية غير المحققة بالقيمة العادلة (13-4لجدول رقم )

 الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة

 المتغير المستقل 
 Tقيمة 

 المحسوبة
قيمة 

Tالجدولية 
معامل 
 Bاألنحدار 

معامل 
 األرتباط

R 

معامل 
 التحديد

2R 

مستوى 
 الداللة
Sig 

مكاسب أو خسائر األصول المالية غير 
 المحققة بالقيمة العادلة 

2.530 1.796 48.207 .625 .390 
 

0.030 
 

 وجود أثر ذو داللة إحصائية إلى (13-4)الجدول لقد تم إستخدام األنحدار البسيط وتشير النتائج في 

التي يتم  المحققة بالقيمة العادلةغير األصول المالية  خسائرمكاسب او ل( 0.05عند مستوى الداللة )

في البنوك التجارية األردنية قيد  خالل الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارةمن األعتراف بها  

الجدولية T( اعلى من قيمة 2.530المحسوبة)Tأن قيمة  (, حيث2014-2013الدراسة لعامي )
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  625.)) (R)كما أن معامل االرتباط  05.)( اقل من )0.030( وأن مستوى الداللة )1.796)

يجابيتها ( يشيران إلى قوة العالقة48.207) Bومعامل األنحدار  بين مكاسب أو خسائر األصول  وا 

من خالل الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة التي يتم األعتراف بها  المحققة بالقيمة غير المالية 

المستقل  المتغير التي تمثل نسبة تأثير R ((.390)2( كما أن قيمة معامل التحديد وكذلك قوة التأثير 

( من التغيرات التي تطرأ %(39وهذا يعني أن المتغير المستقل يفسر ما نسبتة  على المتغير التابع

ها ( فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم إخضاع%61على قيمة المتغير التابع اما النسبة المتبقية )

 ، الثانية  للدراسة و نقبل الفرضية البديلة الفرعية وبذلك ترفض الفرضية العدمية ،في نموذج الدراسة

( لمكاسب أو خسائر األصول ≤0.05عند مستوى الداللة ) وهو أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية

الخسارة على الربح أو  خالل الربح أوالتي يتم األعتراف بها  من المالية غيرالمحققة بالقيمة العادلة 

 هنتائج هذ والعالقة الطردية تفسر  الخسارة في البنوك التجارية األردنية المشمولة في عينة الدراسة .

 األصول الماليةالدراسة إلى أن المكاسب أو الخسائر غير المحققة والناتجة عن إستمرارية حيازة هذه 

غير المحققة أو التخفيض مكاسب بنوك التي أظهرت الإما بالتضخيم في  الربح أو الخسارةتؤثر على و 

 .خسائر غير المحققة بنوك التي أظهرتالفي 

والتي (  Al-Khadash and Khasawneh،2014 دراسة )نتائج دراسة وكما تتفق مع      

أن المكاسب والخسائر غير المحققة تؤثر على صافي الدخل وتشير نتائج األنحدار  أظهرت

قيمة صافي الدخل والقيمة الدفترية سواء كانت بشكل مفردا  اومعا  إيجابية وذات  المستعرضة إلى أن

صلة بأسعار األسهم و المعلومات األضافية وأن صافي الدخل كان أكبر من القيمة الدفترية وأن 

 إظهار المكاسب غير المحققة في الدخل تؤدي إلى زيادة قيمة األرباح المقدرة .
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    ثة:الفرضية الفرعية الثال

 h03  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال≤0.05) لتوزيعات النقدية من أصول )

على الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة  خالل منالتي يتم األعتراف بها   مالية بالقيمة العادلة

 .البنوك التجارية االردنية

التي يتم األعتراف بها  من خالل نتائج تحليل األنحدار البسيط ألثر التوزيعات النقدية بالقيمة العادلة  (14-4)الجدول رقم 

 على الربح أو الخسارة الربح أو الخسارة

 المتغير المستقل 
 Tقيمة 

 المحسوبة
قيمة 

Tالجدولية 

معامل 
األنحدار 

B 

معامل 
 األرتباط

R 

معامل 
 التحديد

2R 

مستوى 
 الداللة
Sig 

التوزيعات النقدية من أصول مالية بالقيمة 
 العادلة 

3.895 1.796 42.574 .776 .603 
 

0.003 
 

 المتغير التابع الربح أو الخسارة*

وجود أثر ذو داللة  إلى (14-4)الجدول لقد تم إستخدام األنحدار البسيط وتشير النتائج في         

التي يتم  النقدية من اصول مالية  بالقيمة العادلةلتوزيعات ( 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائية

في البنوك التجارية األردنية قيد أو الخسارة  األعتراف بها  من خالل الربح أو الخسارة على الربح

الجدولية T( اعلى من قيمة 3.895المحسوبة)Tأن قيمة  (, حيث2014-2013الدراسة لعامي )

ومعامل   776.)) (R)كما أن معامل االرتباط  05.)من ) ( اقل0.003( وأن مستوى الداللة )1.796)

يجابيتها  ( يشيران إلى قوة العالقة 42.572) Bاألنحدار   من أصول مالية  بين التوزيعات النقديةوا 

على الربح أو الخسارة وكذلك قوة  التي يتم األعتراف بها  من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة 
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المستقل على  المتغير التي تمثل نسبة تأثير R ((.603)2( قيمة معامل التحديدالتأثير  كما أن 

( من التغيرات التي تطرأ على %(60.3وهذا يعني أن المتغير المستقل يفسر ما نسبتة  المتغير التابع

ي ( فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم إخضاعها ف%29.7قيمة المتغير التابع اما النسبة المتبقية )

وهو  ، للدراسة و نقبل الفرضية البديلة  الفرعية الثالثةوبذلك ترفض الفرضية العدمية  ، نموذج الدراسة

( لتوزيعات النقدية  من أصول مالية ≤0.05عند مستوى الداللة ) أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية

على الربح أو الخسارة في البنوك  التي يتم األعتراف بها  من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة 

تفسير نتيجة تطبيق  أن العالقة الطردية بين المتغيراتو  التجارية األردنية المشمولة في عينة الدراسة .

( من خالل الدخل الشامل األخر القيمة العادلة يؤدي الى تحقيق غالبية البنوك موضوع الدراسة)مكاسب

مما يؤدي إلى زيادة الربح أو األمر ضمن الربح أو الخسارة توزيعات نقدية  والتي تظهر على شكل

 .لغالبية البنوك األداء الماليعلى  ينعكس إيجابا  الخسارة مما 

حيث توصلت هذه الدراسة أن تطبيق  (2014)جوازنة، تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة و        

شركات التأمين لمحاسبة القيمة العادلة من حيث التغير في صافي الدخل والتغير في األرباح الموزعة 

على المساهمين والتغير في ارباح االدوات المالية والتغير المتراكم في القيمة العادلة له أثر ذو داللة 

 .إحصائية في تحسين األداء المالي

 للدراسة:  الثانية  الرئيسية لفرضيةا

 H02( ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة≤0.05)  للتغير في مكاسب او خسائر

 خر على الدخل الشامل االخر.من خالل الدخل الشامل اآلالتي يتم األعتراف بها بالقيمة العادلة 
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التي يتم األعتراف بالقيمة العادلة  األصول المالية للكشف عن أثر مكاسب او خسائرنتائج تحليل االنحدار البسيط  (51-4) رقم الجدول

 خرخر على الدخل الشامل اآلمن خالل الدخل الشامل اآلبها 

 Tقيمة  المتغير المستقل
 المحسوبة

قيمة 
Tالجدولية 

معامل 
األنحدار 

B 

معامل 
 األرتباط

R 

معامل 
 التحديد

2R 

مستوى 
 الداللة
Sig 

 خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة مكاسب أو
من خالل الدخل الشامل  التي يتم األعتراف بها
 خر اآل

2.375 1.796 1.027 0.600 0.361 

 
 

0.039 
 

 المتغير التابع: الدخل الشامل اآلخر*

وجود أثر ذو داللة  إلى (15-4)الجدول لقد تم إستخدام األنحدار البسيط وتشير النتائج في          

التي يتم  األصول المالية بالقيمة العادلة مكاسب او خسائرل( 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائية

في البنوك التجارية األردنية  اآلخرعلى الدخل الشامل  خرمن خالل الدخل الشامل اآلاألعتراف بها 

 جدوليةالTمن قيمة  اعلى( 2.375) المحسوبةTأن قيمة  (, حيث2014-2013قيد الدراسة لعامي )

  600.)) (R)معامل االرتباط كما أن  05.)من ) اقل( 0.039( وأن مستوى الداللة )1.796)

يجابيتها العالقة قوة( يشيران إلى 1.027) Bومعامل األنحدار  األصول  بين مكاسب أو خسائر وا 

 خرالدخل الشامل اآلعلى  خراآلخالل الدخل الشامل من التي يتم األعتراف بها المالية بالقيمة العادلة 

 لمستقلا المتغير التي تمثل نسبة تأثير R ((.361)2( قيمة معامل التحديد التأثير  كما أنقوة  وكذلك

من التغيرات التي تطرأ  (%(36.1يفسر ما نسبتهوهذا يعني أن المتغير المستقل  على المتغير التابع

فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم  (% (63.9على قيمة المتغير التابع اما النسبة المتبقية 

 ، العدمية الثانية  للدراسة و نقبل الفرضية البديلةالفرضية  ترفضوبذلك  ، إخضاعها في نموذج الدراسة
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لمكاسب أو خسائر األصول  (≤0.05عند مستوى الداللة ) وهو أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 خرالدخل الشامل اآل علىاآلخر من خالل الدخل الشامل التي يتم األعتراف بها المالية بالقيمة العادلة 

تفسر نتيجة العالقة الطردية بين المتغيرات و .في البنوك التجارية األردنية المشمولة في عينة الدراسة 

ن مكاسب أو خسائر غير المحققة التي تظهر ضمن الدخل الشامل اآلخر تؤثر على أهذه الدراسة 

غير المحققة أو التخفيض في حال وجود  مكاسب الدخل الشامل اآلخر  إما بالتضخيم في حالة

خسائر غير المحققة وقد أظهرت نتيجة الدراسة أن معظم البنوك أظهرت قيم لمكاسب غير محققة مما 

 . على األداء المالي مما ينعكس إيجابا    الدخل الشامل اآلخريؤدي إلى تضخيم 

أن التي أظهرت ( Ahmad and Aladwan ،2015) وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة        

هناك عالقة إيجابية بين األداء المالي والعقارات االستثمارية المقدرة بالقيمة العادلة وأن القيم الدفترية 

اإلضافية أعلى من القيم الواردة في صافي الدخل والمكاسب والخسائر غير المحققة وأن للمعلومات 

دراجها في حقوق الملكية  سيؤدي إلى زيادة القوة التفسيرية لنموذج القيمة السوقية وتوصلت هذه إ

 ة .الدراسة إلى أن محاسبة القيمة العادلة المقاسة لشركات العقارية كانت أكثر مالئمة طول الفتر

 الفرضية الرئيسية الثاالثة:

H03ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال يوجد أثر≤0.05))  لمكاسب أو خسائر األصول المالية

التي يتم األعتراف مكاسب أو الخسائر من خالل الربح أو الخسارة و التي يتم األعتراف بها بالقيمة العادلة 

 ؟ ي البنوك التجارية األردنيةفخر على إجمالي الدخل الشامل من خالل الدخل الشامل اآلبها 
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من التي يتم األعتراف بها  ائج تحليل األنحدار المتعدد ألثر مكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلةنت (61-4الجدول رقم)

 خر على إجمالي الدخل الشاملآللدخل الشامل االتي يتم األعتراف بها من خالل اومكاسب أو الخسائر الربح أو الخسارة و  خالل

 T))قيمة  المتغير المستقل

 المحسوبة

 مستوى الداللة

sig 

 

 قيمة

(Beta) 

معامل 
 األرتباط

 (R) 

معامل 
 التحديد

 (2R) 

 (Fقيمة )

 المحسوبة

 (Fقيمة )

 الجدولية

مستوى 

 Sigالداللة 

 مكاسب أو خسائر األصول المالية
 من خالل الربح أو بالقيمة العادلة

   الخسارة

 
 

3.322 

 
 

.009 

 
 

.729 
 

 
 
 
 

.850 
 
 
 

 
 

 
 

.722 

 
 

 
 

11.68 

 
 

 
 

4.26 

 
 

 
 

.003 

مكاسب أو خسائر أصول مالية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر

.821 .433 .180 

 المتغير التابع إجمالي الدخل الشامل *

وجود أثر ذو داللة  (16-4)الجدول لقد تم إستخدام األنحدار المتعدد وتشير النتائج في         

التي يتم  األصول المالية بالقيمة العادلة مكاسب او خسائرل( 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائية

التي يتم من خالل الربح أو الخسارة ومكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة  االعتراف بها

الدخل الشامل في البنوك التجارية األردنية إجمالي على خر األعتراف بها من خالل الدخل الشامل اآل

الجدولية  F( اعلى من قيمة 11.68المحسوبة) Fأن قيمة  (, حيث2014-2013قيد الدراسة لعامي )

كما أن األرتفاع النسبي لقيمة معامل التحديد  0.05)أقل  من )0.)03( وأن مستوى الداللة )4.26) 

)2(R (722(. ( من التغيرات%72.2يعني أن المتغيرات المستقلة تفسر ما نسبتة )  على  التي تطرأ

( فإنها تعزى إلى متغيرات أخرى لم يتم إخضاعها في %(27.8اما النسبة المتبقية ، المتغير التابعقيمة 

يجابية قوية وتعتبر العالقة ، نموذج الدراسة ( Rبين المتغيرات وهذا ما وضحه قيمة معامل األرتباط ) وا 
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التي وأوضحت النتائج أن جميع ابعاد مكاسب أو خسائر األصول المالية  (.850حيث بلغت نسبتة )

التي يتم األعتراف مكاسب أو خسائر األصول المالية الربح أو الخسارة و من خالل يتم األعتراف بها 

خر لها إسهام بالتأثير على إجمالي الدخل الشامل وهي قيم أظهرتها الدخل الشامل اآلمن خالل بها 

Beta   وT ( والموضحة بالجدول 050.عند مستوى الداللة حيث حملت جميع األبعاد قيم أكبر من )

(4-16.) 

يوجد وهو انه ، نرفض الفرضية العدمية الثالثة و نقبل الفرضية البديلة فإننا وبناء على ماسبق        

األصول المالية بالقيمة  مكاسب او خسائرل≤0.05)أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة )

التي يتم مكاسب أو خسائر األصول المالية  و من خالل الربح والخسارة  التي يتم األعتراف بهاالعادلة 

في البنوك التجارية األردنية  الدخل الشامل إجمالي خر علىالدخل الشامل اآلمن خالل األعتراف بها 

أن مكاسب  العالقة الطردية بين المتغيرات و وتفسر نتيجة هذه الدراسة إلىالمشمولة في عينة الدراسة .

أو الخسائر من خالل الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر والناتجة عن األحتفاظ أو التخلص من 

وقد أظهرت معظم البنوك إما بالزيادة أو النقص   إجمالي الدخل الشاملتؤثر على  هذه األدوات المالية

 ا على األداء الماليمما ينعكس إيجاب   بزيادة  الدخل الشامليؤثر على مكاسب محققة وغير محققة مما 

ومن هنا نجد ضرورة القيام بعملية فصل المكاسب أو الخسائر المحققة عن غير المحققة والناتجة عن 

القياس واعادة القياس بالقيمة العادلة وزيادة األفصاحات عن كيفية إحتساب هذه المكاسب أو الخسائر 

قيام بعملية توزيع لما لها من تأثير على حقوق الملكية وخاصة في حالة وجود مكاسب غير محققة وال

األرباح قبل تحقق تدفقات نقدية تؤثر على رأس المال وتأكله وبالتالي ال تتحقق وظيفة المحاسبة 

 المتمثلة بتوزيع األرباح مع المحافظة على رأس المال.
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حيث توصلت  (Ghafeer& Abdul Rahman ،2014)وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع         

لدخل القياس بالقيمة العادلة على كل من الدخل من العمليات وصافي ار هذه الدراسة إلى أن تأثي

والدخل الشامل إما بالزيادة أو بالنقص وأن هناك فرق كبير بين الدخل الشامل بإستخدام هذين المبدئين 

  .وأن تطبيق مبدأ القيمة العادلة يعكس األفصاح العادل إلى حد ما في القوائم المالية
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 لفصل الخامسا

 مناقشة النتائج والتوصيات

 المقدمة(: 5-1)

 (: النتائج5-2)

 (: التوصيات5-3)
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 :المقدمة  )5-1)

حصائي للمتغيرات المعتمدة في في ضوء التحليل الذي تم في الفصل الرابع لنتائج التحليل اإل        

كإجابة عن األسئلة  ،إليها الباحثة تفإن هذا الفصل يتناول عرضا لمجمل النتائج التي توصل ، الدراسة

التي طرحتها في الفصل األول من هذه الدراسة والتي مثلت مشكلتها والفرضيات التي بنيت عليها 

توصيات وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية قدمت الباحثة عددا من ال

يلي  ويمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة وفق ما تم التوصل إليه من خالل نتائج التحليل األحصائي بما

 نتائج إختبار الفرضيات ( 5-2)

التي يتم األعتراف مكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة  الدراسة أن نتائج أظهرت   .1

–مكاسب أو خسائر غير محققة  –)مكاسب أو خسائر محققة الل الربح أو الخسارة بها خ

وان العالقة الطردية تفسر تأثير .الربح أو الخسارة  على أثر لها توزيعات النقددية بالقيمة العادلة (

أن و  على الربح أو الخسارة، أو النقص في حالة الخسارةعلى الربح أو الخسارة المكاسب بالزيادة 

لدى  سيولةالمما ينعكس على  ،تأثير هذه المكاسب كان إيجابيا  على الربح أو الخسارة في البنوك 

ن دمج المكاسب أو الخسائر المحققة و غير المحققة والناتجة عن القياس و البنوك  عادة القياس ا  وا 

ققة والقيام بالقيمة العادلة لها تأثير على حقوق الملكية وخاصة في حالة وجود مكاسب غير مح

بعملية توزيع األرباح قبل تحقق تدفقات نقدية تؤثر على رأس المال وتأكله وبالتالي ال تتحقق 

  .وظيفة المحاسبة المتمثلة بتوزيع األرباح مع المحافظة على رأس المال
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حيث أظهرت نتائج الدراسة  ((Al-khadash and Abdullatif ,2009وتتفق مع دراسة        

المالي للمصارف يتأثر بشكل كبير بسبب تقويم األدوات المالية بالقيمة العادلة حيث كانت أن األداء 

هناك قيمة موجبة عالية جدا لعائد السهم من األرباح عند تطبيق القيمة العادلة مقارنة بالعائد عند 

 .حذف مكاسب أو خسائر حيازة  األدوات المالية

التي يتم األعتراف بها األصول المالية بالقيمة العادلة  مكاسب أوخسائرأن الدراسة  نتائج ظهرتأ .2

تأثيرها  كان إيجابيا  على  و على الدخل الشامل األخرلها أثر  من خالل الدخل الشامل األخر

وأن المكاسب أو الخسائر غير المحققة تؤثر على حقوق الملكية إما  الدخل الشامل األخر

 وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ب،ة المكاسالخسائر أوالتضخيم بحال بالتخفيض بحالة

(Ahmad and Aladwan ،2015 ) التي أظهرت أن هناك عالقة إيجابية بين األداء المالي

والعقارات االستثمارية المقدرة بالقيمة العادلة وأن القيم الدفترية للمعلومات اإلضافية أعلى من القيم 

والخسائر غير المحققة وأن إدراجها في حقوق الملكية  سيؤدي الواردة في صافي الدخل والمكاسب 

إلى زيادة القوة التفسيرية لنموذج القيمة السوقية وتوصلت هذه الدراسة إلى أن محاسبة القيمة 

 العادلة المقاسة لشركات العقارية كانت أكثر مالئمة طول الفترة .

أو خسائر القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والدخل  أن مكاسب نتائج الدراسة ظهرتأكما  .3

وهنا يبرز دورا  هاما  لمكاسب أو  بالزيادة الشامل األخر كان لها أثر على إجمالي الدخل الشامل

مما  يؤدي إلى إظهار مراكزها  خسائر االصول المالية بالقيمة العادلة على إجمالي الدخل الشامل

للقيمة العادلة ستعكس  عملية إظهار األصول المالية في القوائم المالية وفقا  أن  و المالية قوية

ن مستخدمي القوائم المالية ستكون إمنقطع النظير، وبالتالي ف لبنوك بشكلل المنفعة االقتصادية
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ويعزز ستثمارات في هذه األصول والقدرة على متابعة أداءها فضل على فهم اإلألديهم القدرة بشكل 

 (Ghafeer& Abdul Rahman ،2014)وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع  .التنافسي موقفها

حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن تأثير للقياس بالقيمة العادلة على كل من الدخل من العمليات 

وصافي الدخل والدخل الشامل إما بالزيادة أو بالنقص وأن هناك فرق كبير بين الدخل الشامل 

 بإستخدام هذين المبدئين وأن تطبيق مبدأ القيمة العادلة يعكس األفصاح العادل إلى حد ما في

  .القوائم المالية

أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة من قبل البنوك االردنية  يزيد من درجة الموثوقية واالعتمادية -4

إلى أن تطبيق القيمة العادلة أدى الى  الدراسة حيث  توصلت.للمعلومات الواردة في قوائمها المالية 

على األداء المالي لغالبية البنوك  ينعكس إيجابا   مماتحقيق غالبية البنوك موضوع الدراسة)مكاسب( 

البيانات المعدة وفقا  لمحاسبة القيمة العادلة ساعدت البنوك في اصدار التقارير المالية في  أنو 

حيث أنها تعكس الواقع تؤدي الى تضليل مستخدمي القوائم المالية  انها الكماو الوقت المناسب، 

والمطلوبات المالية  صولوتعد مؤشرا  ايجابيا  لتقييم اال ، كماقيقة  الفعلي و األداء المالي بصورة ح

حيث  ( 2011)يونس ،وتتفق هذه الدراسة مع مما ينعكس على مستوى االداء المالي للبنك. 

توصلت  هذه الدراسة إلى أن غالبية الشركات حققت مكاسب الحيازة والذي ينعكس إيجابا  على 

 زيادة عائد السهم من صافي الربح. االداء المالي مما يؤدي إلى
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 التوصيات: (5-3)

دراسة واقع أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على األداء المالي في البنوك التجارية  بعد         
 فقد تم التوصل إلى التوصيات التالية :على ما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج  وبناء   ، األردنية

لقيـاس القيمـة  من قبل البنك المركزيضـرورة العمـل علـى تـوفير قواعـد استرشـادية واضـحة ومحـددة  -1

مكانيات قياس إفير وتو العادلـة حيـث تعـد مشكلة الموثوقية أهم صعوبات تطبيق القيمة العادلة ،  

عقد  وقيم العادلة وعرض القيمة العادلة من خالل توفر الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع ال

يؤدي ، مما دورات تدريبية لطرق قياس القيمة العادلة تتفق مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية

 .  لبنوكالمالي لداء األعلى  جيدةال هاانعكاساتو زيادة أدراك أهمية القيمة العادلة  الى

والناتجة  بمتن القوائم المالية القيام بعملية فصل المكاسب أو الخسائر المحققة عن غير المحققة -2

 .زيادة األفصاحات عن كيفية إحتسابها عن القياس واعادة القياس بالقيمة العادلة و

في ظل وجود تشريعات من قبل البنك المركزي ملزمة  م البنوك بتطبيق القيمة العادلةزاتإلضروره  -3

يطرأ من  بعة مااتوم هاتطبيقبستمرارية واإل لما لها من أثر على األداء المالي المعايير بتطبيق

   .تغيرات على المعايير المحاسبية المتعلقة بها

عمليات البنوك وأنشطة الرقابة ذات الصلة وتقييم المخاطر بفهم  مام معدي القوائم المالية هتا  -4

لتحديد قياسات وافصاحات القيم العادلة وخاصة عند االعتراف في قائمة الدخل بأي مكاسب 

 خسائر حال تحققها .أو 

القيام بإجراء العديد من الدراسات المستقبلية حول أثر القيمة العادلة على جميع البنوك األردنية   -5

مثل العائد على  متغيرات أخرى إجرائها علىالقيام بو  عناصر المخاطرة بعين االعتبارذ مع أخ

 األصول والعائد على حقوق المساهمين .
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 المراجع العربية :

العالقة بين مكاسب وخسائر القيمة العادلة والعوائد السوقية لألسهم (."2014سالم )، عمرو أبو -

 .غزة ، اإلسالمية".)رسالة ماجستير غير منشورة (، الجامعة  في ظل الحاكمية المؤسسية

" .دار  المالي الدولية واإلبالغمعايير المحاسبة ( "2014جمعة )، محمد وحميدات، أبو نصار  -

 األردن.وائل لنشر عمان : 

 "واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية(." 2015فارس )، بن يدير -

 .الجزائر  ، ة،)رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة قاصدي مرباح ورقل

،دار الكتب 2.ط المحاسبة المالية المتوسطة( 2014الججاوي، طالل والمسعودي، حيدر ) -

 .ناشرون، كربالء-موزعون 

، دار صفاء للنشر المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (."2017الجعارات، خالد جمال ) -

 .والتوزيع، عمان: األردن

-".مطبعة قاصدي مرباح 2015سبة الدولية مختصر معايير المحا(."2015خالد )ت، الجعارا -

 .ورقلة،  الجزائر 

، محمود "مخاطر القياس المحاسبي وانعكاسها في القوائم المالية (2013)الجعارات، خالد والطبري -

 257-233(21.)34مجلة بغداد للعلوم األقتصادية الجامعة إبان األزمة المالية العالمية .
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المالئمة -بة القيمة العادلة س(. "المعلومات المتعلقة بمعايير محا2012عمر ) أسامة ،جعارة -

 .207-189(. 29).1 االقتصاديةمجلة كلية بغداد للعلوم والموثوقية ومشكالت التطبيق "

أثر تطبيق القيمة العادلة في تحسين جودة المعلومات ".(2012وائل محمد) جقميري، -

 .منشورة ( ،جامعة دمشق،سوريا ")رسالة ماجستير غيرالمحاسبية

(." المدقق الخارجي وتقديرات القيمة العادلة دراسة تحليلية 2007مؤيد )، احمد وخنفر، جمعة -

-56.(4.)3. المجلة األردنية في إدارة األعمالفي مكاتب التدقيق األردنية الكبرى " استطالعية

126. 

القيمة العادلة  في تحسين األداء أثر تطبيق محاسبة (." 2014روان مازن ) ،جوازنة -

 .األردن ، عمان، )رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة الشرق األوسط"،المالي

     ،دار وائل  دارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر( إ2000والدوري ،مؤيد ) فالحالحسيني ، -

 لنشر ،عمان: األردن

 اإلسكندرية" الدار الجامعية،   معايير المحاسبية الدوليةموسوعة (."2003حماد، طارق عبد العال) -

خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" المجمع الدولي العربي (."2014حميدات،جمعة ) -

تاريخ  (iety.org/?lang=enhttp://www.iascasoc)( )متوفر إلكترونيا  للمحاسبين القانونين

 .pm 05:46م، الساعة 23/10/2016االسترجاع: 

دار  ، التطبيقات العملية-الفكري  اإلطارمدخل النظرية المحاسبية (."2013رضوان حلوة )، حنان -

 .عمان : األردن، وائل لنشر

http://www.iascasociety.org/?lang=en
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دار حامد لنشر األداء المالي وأثرة على عوائد أسهم الشركات " ("2009الخطيب ، محمد محمود ) -

 عمان : األردن .

المؤتمر الوطني المهني العلمي ( "القيمة العادلة والنمو األقتصادي 2006نعيم سابا ) خوري، -

 .،عمان: األردن السابع لجعية المحاسبين القانونين األردنين

المحققة سائر القيمة العادلة غير خالعالقة بين صافي مكاسب و (."2009)تامر سعيد ، دبابنة -

)رسالة ماجستير غير " والعوائد السوقية ألسهم البنوك التجارية في ظل الحاكمية المؤسسية

 .األردن، عمان، جامعة الشرق األوسطمنشورة (، 

 دراسة حالة االقتصاديةتقييم األداء المالي للمؤسسة (." 2013خديجة ومبروكة معطاهلل)، يتزاد -

رسالة ماجستير غير منشورة (، )". بورقلة BATISUDشركة البناء للجنوب والجنوب الكبير 

 .الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

دلة على جودة معلومات القوائم المالية اأثر تطبيق محاسبة القيمة الع(."2015زيد عثمان )، دنون -

 . األردن ، رة (،جامعة الزرقاء" .)رسالة ماجستير غير منشو للبنوك التجارية األردنية 

مؤتمر معايير المحاسبة الدولية نحو القيمة العادلة " اتجاه(."2004عفاف )، نعيم وأبو زر، دهمش -

  .عمان : األردن، ناألردنييالعلمي المهني السادس لجمعية المحاسبين القانونين 

" دار المسيرة لنشر والتوزيع،  المحاسبي واإلفصاحالتحليل المالي للقوائم ( ."2000الراوي، خالد ) -

 .عمان : األردن 
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(."القيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة التقارير 2013السعبري، زيد و مردان، إبراهيم ) -

 .242-214.(25.)8مجلة الدراسات محاسبية ومالية .."المالية

في البيئة   IFRS 13دراسة تحليلية للقيمة العادلة في ظل المعيار (."2015بلعزير )، سارة -

 .ورقلة : الجزائر -". )رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة قاصدي مرباح  الجزائرية

جدول  باستخدامتقيم األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (."2013سميحة ) سعادة، -

 .الجزائر ، ة".)رسالة ماجستير غير منشورة (،جامعة قاصدي مرباح ورقل تدفقات الخزينة

(، "معايير المحاسبة الدولية المعدلة والمعايير الدولية لإلبالغ المالي "، 2005السعافين ،هيثم ) -

 ، أيلول ، عمان : األردن .29-28ورشة عمل مهنية الجلسة الثانية ، 

"، )رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة  القيمة العادلة للشركة(." 2014سالمة، عمرو محمد ) -

 طنطا، مصر

أثر تطبيق القيمة العادلة على مؤشرات األداء المالي في القوائم المالية (."2010ساري )، سليمان -

 .األردن ، المفرق ، ".)رسالة ماجستير غير منشورة (.جامعة آل البيتللبنوك األردنية 

انعكاسات تطبيق نموذج القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي على (."2015عائشة .) ، شراد -

" )رسالة ماجستير غير منشورة (،جامعة الشهيد  جودة المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية

 .الجزائر  ، حمه لخضر بالوادي

 .رام هللا: فلسطين دون طبعة ،"  التحليل المالي(." 2008الشيخ، فهمي مصطفى ) -
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توجه معايير المحاسبية نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية  (."أثر2009) إبراهيم، صالح -

 مجلة كلية التجارة للبحوث العلميةللمعلومات المحاسبية في ظل األزمة المالية العالمية " 

.2(.46).1-60 . 

مدى حاجة معايير المحاسبة والمراجعة السعودية لتبني "(، 2016العبادي ، مصطفى راشد ) -

 "دراسة تحليلية مقارنة–القيمة العادلة كأساس للقياس واإلفصاح والمراجعة بالقوائم المالية 

 .،جامعة الملك سعود)رسالة ماجستير غير منشورة (

العادلة وأثرة  أثر القياس واإلفصاح المحاسبي ألساس القيمة(."2015يوسف أحمد )، عبد الرحمن -

م لو " .)رسالة ماجستير غير منشورة (،جامعة الشرق الـسودان للع في جودة التقارير المالية

 السودان . ، والتكنولوجيا

المحاسبي في القوائم المالية وفق المعايير  واإلفصاحالقياس (." 2013شادو ) ، عبد اللطيف -

، ورقلة-جامعة قاصدي مرباح ، ر منشورة (" .)رسالة ماجستير غيIFRS،IASالمحاسبية الدولية 

  .الجزائر

تأثير جودة المعلومة المالية في تقييم األداء المالي للمؤسسة (."2012عباسي )، عصام -

 ، ورقلة-".)رسالة ماجستير غير منشورة (،جامعة قاصدي مرباح  القرارات واتخاذ االقتصادية

 .الجزائر 

".)رسالة القيمة العادلة وأثرها على األزمة المالية العالميةمحاسبة (."2010روحي )، عواد -

 األردن. ، عمان، ماجستير غير منشورة (،جامعة الشرق األوسط
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دار المريخ  ، 2"، ط ة الجزء الثانيطالمحاسبة المتوس(" 2009جيري )، دونالد ويجانيت، كيسو  -

  .:السعودية

المحاسبي في القوائم المالية للمصارف ودورها في  واإلفصاحالقياس (."2007روال كاسر )، اليقة -

الجمهورية العربية  ، جامعة تشرين ، ". ) رسالة ماجستير غير منشورة( االستثمارترشيد قرارات 

 .السورية 

" المجمع العربي للمحاسبين معايير المحاسبة الدولية ("2009مجلس معايير المحاسبة الدولية ،) -

 (11/12/2016تاريخ األسترجاع ) www.ascasociety.org)متوفر إلكترونيا ( القانونين 

" .)رسالة ماجستير غير منشورة (  تقييم األداء المالي للبنوك التجارية(."2015سناء )، مسعودي -

 .الجزائر، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

عمان ، دار وائل، "واالئتمانيالحديثة في التحليل المالي  االتجاهات(."2006عطية )محمد ، مطر -

 األردن.: 

ارسات المهنية المحاسبية في مالتأصيل النظري للم(."2008موسى )، مطر،محمد والسيوطي -

 .،دار وائل لنشر، عمان: األردن2"،طواإلفصاحمجاالت القياس بالعرض 

") رسالة  يل وتقييم األداء المالي لمؤسسة البترول الكويتيةتحل(." 2011مشعل )، مطيري -

 . األردن ، عمان، ماجستير غير منشورة (،جامعة الشرق األوسط

http://www.ascasociety.org/
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البنوك الكويتية في تطبيق معايير القيمة العادلة على  التزاممدى (."2011المطيري، منصور ) -

".)رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة الشرق األوسط، عمان، الموجودات والمطلوبات المالية

 .األردن

(."أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقية ومالئمة معلومات القوائم 2013النجار، جميل )  -

دراسة تطبيقية من وجهة نظر مدققي  -المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة الفلسطينية" 

 .493-465.(3.)9.المجلة األردنية في إدارة األعمالالمديرين الماليين".الحسابات و 

" دار كنوز المعرفة  مدخل إلى محاسبة القيمة العادلة(."2017هوراي، معراج وحديدي، آدم ) -

  األردن.للنشر والتوزيع، عمان : 
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 المالحققائمة 

 (1ملحق رقم)

 األختصارات التي وردت في الدراسة 

 االختصار المصطلح المقابل باللغة األنجليزية معنى المصطلح بالغة العربية

 International Accounting مجلس معايير المحاسبة الدولية
standars Board 

IASB 

مجلس معايير المحاسبة المالية 
 األمريكي 

Financial Accounting 
 standars Board 

FASB 

المعايير الدولية العداد التقارير 
 المالية

International Financial 
Reporting Standards  

 

IFRSs 

األصول المالية بالقيمة العادلة 
 خالل الربح أو اخسارةمن 

Fair Value Through Profit Or 
Loss 

FVTPL 

األصول المالية بالقيمة العادلة 
 من خالل الدخل الشامل األخر

Fair Value Through Other 
Comprehensive Incom 

FVTOCI 
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 القوائم المالية للبنوك  عينه الدراسة (2ملحق رقم )

 البنك العربي
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 اإليضاح 
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 بنك األسكان

 

 

 اإليضاح
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 بنك األردن

 

 

 اإليضاح
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 بنك األتحاد 
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 اإليضاح
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 بنك القاهرة عمان 
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 البنك األردن الكويتي
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 3ملحق 

 اختبار الفرضياتنتائج 

 الفرضية الرئيسية األولى

لمكاسب أو خسائر األصول المالية  0.05))اليوجد أثر ذو داللو أحصائية عند مستوى الداللة
 من خالل الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة  التي يتم األعتراف بهابالقيمة العادلة 
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 الفرضية الفرعية األولى:

لمكاسب أو خسائر األصول المالية  0.05))اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 من خالل الربح أو الخسارة على الربح أو الخسارة التي يتم األعتراف بها المحققة بالقيمة العادلة 
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 الثانية الرئيسية إختبار الفرضية

لمكاسب أو خسائر  0.05))ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
من خالل الربح أو التي يتم األعتراف بها األصول المالية غير المحققة بالقيمة العادلة 

 الخسارة على الربح أو الخسارة 
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 الثالثة :الفرعيةإختبار الفرضية 

لتوزيعات النقدية من أصول المالية  0.05))ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 الخسارةعلى الربح أو الربح أو الخسارة من خالل التي يتم األعتراف بها بالقيمة العادلة 
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 إختبار الفرضية الرئيسية الثانية: 

لمكاسب أو خسائر األصول المالية 0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 خر من خالل الدخل الشامل اآلخر على الدخل الشامل اآلالتي يتم األعتراف بها بالقيمة العادلة 
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 الثالثة : إختبار الفرضية الرئيسية

التي يتم األعتراف ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمكاسب أو خسائر األصول المالية بالقيمة العادلة 
 من خالل التي يتم األعتراف بها من خالل الربح أو الخسارة ومكاسب أو خسائر األصول المالية بها 

 خر على إجمالي الدخل الشاملالدخل الشامل اآل
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