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المستخمص

 تمثمت، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف تطبيؽ مراجعة القيمة العادلة ومالئمة وموثوقية المعمومات المحاسبية

 ىؿ توجد عالقة بيف مراجعة تقديرات القيمة العادلة ومالئمة المعمومات المحاسبية؟ وىؿ،مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي والتحميمي،توجد عالقة بيف مراجعة تقديرات القيمة العادلة وموثوقية المعمومات المحاسبية؟
) مف خالؿSPSS( معتمدة عمى االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة وتـ استخداـ برنامج الحزـ االحصائية لمعموـ اإلجتماعية
 توجد عالقة بيف مراجعة القيمة العادلة، توصمت الدراسة الى عدة نتائج منيا،االرتباط واالنحدار لتحميؿ بيانات الدراسة
 أوصت الدراسة بزيادة، توجد عالقة بيف مراجعة القيمة العادلة وموثوقية المعمومات المحاسبية،ومالءمة المعمومات المحاسبية

تطبيؽ المحاسبة عف القيمة العادلة ومراجعتيا في الشركات المساىمة المدرجة أسيميا بسوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية ألنيا تزيد
..مف موثوقية المعمومات المحاسبية
 الموضوعية، التحقؽ، القيمة التنبؤية، التغذية العكسية، التوقيت المناسب:الكممات المفتاحية
Abstract:
The study aimed to identify the relationship between the application of fair value review
and the appropriateness and reliability of accounting information, the problem of the study was
in the following question, is there a relationship between the review of fair value estimates and
the adequacy of accounting information? Is there a relationship between the review of fair value
estimates and the reliability of accounting information? The study used the descriptive and
analytical method based on questionnaire as a tool for collecting study data and the statistical
packages for social sciences program was used (spss) through correlation and regression to
analyze study data. The study found several results, there is a relationship between the fair value
review and the adequacy of the accounting information, there is a relationship between fair value
review and the reliability of accounting information, the study recommended increasing the
application of fair value accounting and reviewed in listed companies listed shares in the
Khartoum Stock Exchange because it increases the reliability of accounting information.
Key words: timing, Reverse feedback, Predictive value, Verification, Objectivity.
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الوقذهت:
يحتاج مستخدمي المعمومات المحاسبية بمختمؼ فئاتيـ إلى معمومات محاسبية تتصؼ بالجودة وحتى تكوف المعمومات
المحاسبية ذات جودة البد أف تتوافر فييا مجموعة خصائص منيا المالئمة والموثوقية حتى تؤدي ىذه المعمومات إلى تحقيؽ
االىداؼ المرجوة منيا ،وىذه المعمومات المحاسبية المالءمة والموثوقة ال يمكف توفيرىا في ظؿ اإلعتماد عمى أساس التكمفة
التاريخية الذي يعكس األحداث التارخية والتي قد ال تتناسب مع الظروؼ السائدة وقت اتخاذ القرارت خاصة في ظؿ ظروؼ

التضخـ ،لذلؾ يعتبر القياس المحاسبي وفؽ القيمة العادلة البديؿ األفضؿ لتوفير معمومات تتالءـ وحاجة مستخدمي المعمومات
المحاسبية ،إال أف ىذه المعمومات بحاجة إلى جية محايدة ومستقمة تقوـ بتأكيدىا واضفاء الثقة عمييا وىو المراجع الخارجي
الذي يتـ تعيينو مف خارج المنشأة ليقوـ بمراجعة البيانات والمعمومات التي قياسيا وفؽ القيمة العادلة ،حيث يسعى الباحثاف إلى

دراسة أثر مراجعة تقديرات القيمة العادلة عمى مالئمة وموثوقية المعمومات المحاسبية في الشركات المساىمة المدرجة في سوؽ
الخرطوـ لألوراؽ المالية.
مشكمة الدراسة:

تمثمت مشكمة الدراسة في تساؤؿ رئيس ىو ىؿ توجد عالقة بيف مراجعة تقديرات القيمة العادلة ومالئمة وموثوقية المعمومات

المحاسبية؟ ،وتتفرع منو التساؤالت التالية:
 -1ىؿ توجد عالقة بيف مراجعة تقديرات القيمة العادلة ومالئمة المعمومات المحاسبية؟.

 -2ىؿ توجد عالقة بيف مراجعة تقديرات القيمة العادلة وموثوقية المعمومات المحاسبية؟.
أهمية الدراسة:

تنقسـ أىمية الدراسة إلى:

أوالً :األىمية العممية وتتمثؿ في:

سد الفجوة في الدراسات التي تناولت العالقة بيف مراجعة القيمة العادلة ومالئمة وموثوقية المعمومات المحاسبية.
ثانياً :األىمية العممية وتتمثؿ في:

 -1إستفادة مستخدمي المعمومات المحاسبية خاصة المستثمريف والمساىميف مف مدى موثوقية تقديرات القيمة العادلة في
الشركات المساىمة المدرجة في سوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية.

 -2يمكف إلدارة الشركات المدرجة في سوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية االستفادة مف نتائج الدراسة مف خالؿ التعرؼ عمى طرؽ
قياس القيمة العادلة التي توفر معمومات محاسبية موثوقية تمبي احتياجات مستخدمي المعمومات المحاسبية بمختمؼ فئاتيـ.
أهداف الدراسة:

تمثمت أىداؼ الدراسة في اآلتي:
 -1التعرؼ عمى العالقة بيف تطبيؽ مراجعة القيمة العادلة ومالئمة المعمومات المحاسبية.
 -2دراسة العالقة بيف تطبيؽ مراجعة القيمة العادلة وموثوقية المعمومات المحاسبية.
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فرضيات الدراسة:

اختبرت الدراسة فرضية رئيسة ىي تؤثر مراجعة تقديرات القيمة العادلة عمى مالئمة وموثوقية المعمومات المحاسبية ،وتتفرع

منيا الفرضيات التالية:
الفرضية االولي :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مراجعة تقديرات القيمة العادلة ومالئمة المعمومات المحاسبية.

الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مراجعة تقديرات القيمة العادلة وموثوقية المعمومات المحاسبية.
النموذج التصوري لمدراسة

المتغير المستقؿ

المتغير التابع
H1

مراجعة القيمة العادلة

H2

مالئمة المعمومات المحاسبية
موثوقية المعمومات المحاسبية

المصدر :إعداد الباحثان.2968 ،

متغيرات الدراسة:

المتغير المستقؿ :مراجعة القيمة العادلة

المتغيرات التابعة :مالئمة وموثوقية المعمومات المحاسبية
منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لجمع وتحميؿ بيانات الدراسة معتمدة عمى المصادر األولية متمثالً في اإلستبانة

والمصادر الثانوية التي تتمثؿ في الكتب والمجالت العممية والرسائؿ الجامعية وغيرىا مف المصادر األخرى.
حدود الدراسة:

ينقسـ حدود الدراسة إلى قسميف:
الحدود المكانية :عينة مف الشركات المساىمة المدرجة بسوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية.
الحدود الزمانية2016 :ـ

محاور الدراسة:

تتكوف الدراسة مف مقدمة تشمؿ اإلطار المنيجي والدراسات السابقة وثالثة محاور تتمثؿ في:

المحور األوؿ :مراجعة القيمة العادلة
المحور الثاني :مالئمة وموثوقية المعمومات المحاسبية
المحور الثالث :الدراسة الميدانية
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الدراسات السابقة

 -دراسة الزغبي2996 ،م

تمثمت مشكمة الدراسة في عدـ إىتماـ الشركات الصناعية في األردف بتنظيـ المعمومات المحاسبية إلنتاج المعمومات التي

تساعد في إتخاذ الق اررات اإلدارية .ىدفت الدراسة إلى قياس كفاءة نظـ المعمومات المحاسبية المطبقة في الشركات الصناعية
المساىمة العامة في األردف ،والتعرؼ عمى مدى إىتماـ اإلدارات المختمفة في تمؾ الشركات بتطوير نظـ المعمومات بشكؿ عاـ
ونظـ المعمومات المحاسبية بشكؿ خاص لتحسيف نوعية المعمومات التي تقدميا ىذه النظـ .تكمف أىمية الدراسة في زيادة
الحاجة إلى المعمومات المحاسبية التي تتوفر فييا صفة المالءمة مف حيث توقيتيا وقدرتيا عمى التنبؤ والتغذية العكسية ،ووجود

معمومات محاسبية مالءمة وموضوعية مف أجؿ اإلستعانة بيا لتحقيؽ أىداؼ المنشأة في النمو وتحقيؽ األرباح والقدرة عمى
الوفاء باإللتزامات ومواجية صعوبات المستقبؿ .إتبعت الدراسة المنيج التاريخي ،اإلستنباطي ،اإلستقرائي ،والمنيج الوصفي
التحميمي .توصمت الدراسة إلى نتائج منيا ،تعتبر نظـ المعمومات المحاسبية المستخدمة قادرة عمى منع اإلدارة مف التالعب في
المعمومات المحاسبية بيدؼ التحيز أو إخفاء عيوب اإلدارة ،كما أنيا قادرة عمى إنتاج معمومات مالءمة وموضوعية ذات قيمة
مضافة ،األمر الذي يساعد في سرعة إتخاذ الق اررات بتوفير المعمومات المحاسبية المناسبة بسرعة ودقة وذلؾ بتطبيؽ واستخداـ

التكنولوجيا الحديثة .أوصت الدراسة بضرورة العمؿ عمى تطوير مينة المحاسبة واإلىتماـ بيا والدعـ مف كافة القطاعات
والمؤسسات التعميمية والعممية مف خالؿ العمؿ عمى تدريب المحاسبيف عمى استخداـ الوسائؿ التقنية الحديثة ،والعمؿ عمى
تحديث الوسائؿ واألجيزة الحاسوبية المستخدمة في إدارة نظـ المعمومات المحاسبية (الزغبي.)2001 ،
 -دراسة جمعة وخنفر2997 ،م

ىدفت الدراسة إلى تقييـ اتجاىات التطور في استخداـ تقديرات القيـ العادلة في إعداد البيانات المالية وانعكاسيا عمى اداء

ميمة التدقيؽ .تكمف أىمية الدراسة في التعرؼ عمى اتجاىات التطور في استخداـ تقديرات القيـ العادلة في إعداد البيانات
المالية في ضوء المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وانعكاسات تقديرات القيـ العادلة في المحاسبة عمى أداء ميمة

التدقيؽ .اتبعت الدراسة المنيج االستقرائي والمنيج الوصفي التحميمي .توصمت الدراسة إلى نتائج منيا ،انتشار المقاييس
واالفصاحات التي تستند إلى القيمة العادلة بشكؿ متزايد في أطر اإلبالغ المالي وفي التطبيؽ العممي المحاسبي ،توجد العديد
مف المخاطر الناتجة عف استخداـ تقديرات القيـ العادلة في إعداد البيانات المالية وعمى خصائصيا المحاسبية خاصة المالءمة
والموثوقية .أوصت الدراس ة بأف عمى إدارات الشركات المساىمة العامة األردنية الحذر عند استخداـ محاسبة تقديرات القيمة
العادلة عند إعداد البيانات المالية ،ضرورة فيـ مدقفي الحسابات لعمميات القطاعات االقتصادية المختمفة وأنشطة الرقابة ذات

الصمة وتقييـ المخاطر لتحديد قياسات وافصاحات تقديرات القيـ العادلة عند تدقيؽ البيانات المالية لتحديد طبيعة إجراءات
التدقيؽ وتوقيتيا ونطاقيا(جمعة وخنفر ،2007 ،ص ص.)439-413
 -دراسة البشتاوي والمبيضين2998 ،م

تمثمت مشكمة الدراسة في ،ما تأثير القيمة العادلة في مالءمة وموثوقية بيانات القوائـ المالية في شركات الوساطة المالية

األردنية .ىدفت الدراسة إلى بياف تأثير محاسبة القيمة العادلة في مالءمة وموثوقية البيانات المالية في شركات الوساطة المالية

األردنية .تكمف أىمية الدراسة في إظيار إنعكاسات وتأثيرات القيمة العادلة في مالءمة وموثوقية البيانات المالية في شركات
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الوساطة المالية األردنية .إتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي .توصمت الدراسة إلى نتائج منيا ،تعتبر المعمومات
المحاسبية المعدة وفؽ القيمة العادلة أكثر مالءمة لمتخذي الق اررات في شركات الوساطة المالية وذات موثوقية يمكف االعتماد
القررات ،وأف القياس المحاسبي وفؽ القيمة العادلة يعتمد أحياناً عمى االجتيادات والتقديرات الشخصية،
عمييا في عممية اتخاذ ا
وبالتالي إمكانية التحيز في عممية القياس .أوصت الدراسة بتعديؿ التعميمات الخاصة بتطبيؽ القيمة العادلة مف قبؿ الجيات

المعنية حتى ال يكوف ىناؾ أي مجاؿ لإلجتيادات والتقديرات الشخصية في تقدير القيمة العادلة والتحيز في عممية قياس
البيانات المعدة وفقاً لمقيمة العادلة ،والتوسع في عقد الدورات والمحاضرات المتخصصة الخاصة بتطبيؽ القيمة العادلة لألطراؼ
المعدة والمستخدمة لمقوائـ المالية (البشتاوي والمبيضيف ،2008 ،ص ص.)73-57

 -دراسة 2010، Suntharee Lhaopadchan

ىدفت الدراسة إلى تقييـ تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة في تحسيف المعمومات المتوفرة لمستخدمي البيانات المالية .تمثمت

مشكمة الدراسة في أف تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة تتيح لإلدارة ممارسة المصالح الذاتية واألرباح لتظير اىتماماتيا بتحفيز

العديد مف الق اررات ،لكف في الواقع تتجاىؿ خيار المستخدميف ،ودائماً معمومات البيانات المحاسبية أقؿ بكثير مما إذا كاف ىذا
اإلبالغ عف السموؾ وىذا في الواقع يضمؿ المستخدميف .اتبعت الدراسة المنيج التجريبي .توصمت الدراسة إلى أف محاسبة

القيمة العادلة تتيح ل إلدارة ممارسة المصالح الذاتية لتحفيز العديد مف الق اررات ،وأف األرقاـ المحاسبية تضمؿ المستخدميف أو
تقمؿ بشكؿ ممحوظ مف محتوى الموثوقية(.(Suntharee Lhaopadchan, 2010.pp120-130
 دراست النجار3102 ،ىدفت الدراسة الى بياف أثر تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة عمى موثوقية ومالءمة المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ
المالية الصادرة عف الشركات المساىمة العامة الفمسطينية ،وتحديد مدى وجود مشكالت ومعوقات تواجو تطبيؽ محاسبة القيمة
العادلة لدى الشركات المساىمة العامة الفمسطينية .تمثمت مشكمة الدراسة في ما أثر تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة عمى موثوقية
ومالءمة المعمومات المحاسبية الواردة في القوائـ المالية الصادرة عف الشركات المساىمة العامة الفمسطينية ،وىؿ تطبيؽ

محاسبة القيمة العادلة يمكف أف يؤدي إلى تضميؿ مستخدمي القوائـ المالية ومف ثـ التسبب في حدوث أزمات مالية .وقد طبقت
الدراسة عمى عينة مف مدققي الحسابات الخارجييف ،والمديريف المالييف لمشركات المساىمة العامة .توصمت الدراسة الى
مجموعة مف النتائج منيا ،أف تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة مف قبؿ الشركات المساىمة العامة الفمسطينية يزيد مف درجة
موثوقية ومالءمة المعمومات الواردة في قوائميا المالية ،وأف تطبيؽ محاسبة القيمة العادلة مف قبؿ الشركات المساىمة العامة
يواجو العديد مف المعوقات منيا عدـ توافر أسواؽ نشطة مالءمة لقياس القيمة العادلة لكثير مف األصوؿ في فمسطيف .خمصت

الدراسة الى عدة التوصيات منيا ،ضرورة قياـ الجيات المشرفة عمى أداء السوؽ المالي الفمسطيني بالعمؿ الجاد بشكؿ متواصؿ
عمى استحداث كافة االجراءات والخطوات االدارية والتنظيمية والتشريعية التي مف شأنيا زيادة كفاءة السوؽ المالي ليعكس

أسعار عادلة لألوراؽ المالية المتداولة.
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المحور األول :مراجعة القيمة العادلة
مفهوم القيمة العادلة:

تعتبر القيمة العادلة إحدى طرؽ القياس الحديثة نسبياً التي يمكف اإلعتماد عمييا في تقديـ معمومات موثوقة وعادلة في

حالة تطبيقيا بشكؿ سميـ ،و يتفؽ مفيوـ القيمة العادلة مع المفاىيـ األساسية لممحاسبة الصادرة عف لجنة معايير المحاسبة
المالية األمريكي التابعة لمعيد المحاسبيف القانونييف األمريكييف وخاصة تمؾ التي أعدت تطبيقاً لممعيار رقـ SFAS 107

الخاص بالمحاسبة واإلفصاح عف القيمة العادلة لألدوات المالية ،والمعيار رقـ  SFAS 11الخاص باإلعتراؼ والقياس ببعض

اإلستثمارات في األوراؽ المالية المتمثمة في الديوف او حقوؽ الممكية ،لذلؾ تعتبر القيمة العادلة المقياس األفضؿ في اإلعتراؼ
والقياس المحاسبي ألنيا تعكس الوضع الحقيقي لممنشأة ،فمذلؾ تعتبر أكثر مالئمةً إلتخاذ الق اررات ،وتتبع القيمة العادلة في

القياس واالفصاح عف العمميات واألحداث الماضية والحاضرة منيج تقييمي يحسف مف خاصية قابمية المعمومات لممقارنة (مطر

والسيوطي ،2006 ،ص ،)7ونتيجة لإلنتقادات التي واجيت تطبيؽ مبدأ التكمفة التاريخية بدأت اإلتجاىات المؤيدة نحو
المحاسبة عمى أساس القيـ العادلة تزداد وخاصة لبنود الموجودات واالستثمارات المالية التي تسمى بالقيمة السوقية

العادلة(.)Godwin et.al, 1997, p207
تعريف القيمة العادلة

ُعِّرفت َّ
بأنيا القيمة الجارية التي يباع أو يشترى بيا أصؿ ما أو يسوى بيا إلتزاـ ما في سوؽ يتمتع بظروؼ عادية لمعرض

والطمب وتوافر المعمومات المالءمة لتقييـ األصؿ أو اإللتزاـ لكافة األطراؼ المتعاممة في السوؽ باإلضافة إلى توافر القرينة
الدالة عمى نية المشتري عمى الشراء ونية البائع عمى إتماـ عممية البيع (محمد ،2008 ،ص ،)181كما ُعِّرفت َّ
بأنيا المبمغ

الذي يمكف مقابمة إستبداؿ األصؿ أو تسوية مطموبات بيف أطراؼ مطمعة وراغبة في عممية تتـ بحسف نية بيف أطراؼ ليست

ذات مصمحة (كاظـ وعبيس ،2012 ،ص ،)1156وىي مرادفة لمقيمة السوقية وتمثؿ سعر التبادؿ العادؿ المقدر باستخداـ

مدخالت مالءمة (وثيقة الصمة) مف مراجع األسواؽ وتقنيات التقييـ ( ،)AOFM, 2004-2005, p43و ُعِّرفت َّ
بأنيا مبمغ
تقديري يمكف في مقابمو تبادؿ أصؿ في تاريخ التقييـ بيف مشترى وبائع راغبيف في عقد صفقة ،وفي ظؿ سوؽ محايد يتوفر لكؿ
منيما المعمومات الكافية ولو مطمؽ الحرية وبدوف وجود إكراه عمى إتماـ الصفقة (حماد ،2003 ،ص ،)11وبذلؾ فإف تعريؼ
القيمة العادلة يقوـ عمى محوريف أساسييف ىما(حماد ،2003 ،ص ص:)14-13
المحور األول :األطراؼ الداخمة في الصفقة ،والبد أف تتوافر فييا:

 -1تتـ الصفقة بيف أطراؼ غير ذوي عالقة :تتـ الصفقة بيف طرفيف مستقميف يسعى كؿ واحد منيما لمتفاوض عمى
أحسف الشروط التي يمكف الحصوؿ عمييا.

 -2تتـ بيف أطراؼ راغبة في عقد الصفقة ومطمعة عمى الحقائؽ األساسية ذات الصمة ،وليست ىنالؾ معمومات ذات
أىمية متوفرة ألحد األطراؼ دوف األخرى.
المحور الثاني :الظروؼ التي تتـ فييا الصفقة :أف تتـ في ظروؼ طبيعية دوف حاالت التصفية أو اإلجبار.
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معايير المراجعة الدولية المتعمقة بالقيمة العادلة

أصدر مجمس معايير التدقيؽ والضماف الدولي ( )IAASBمعيار المراجعة الدولي رقـ ( )545الموسوـ :تدقيؽ قياسات

وإفصاحات القيمة العادلة والذي يطبؽ قبؿ أو بعد  ،2004/12/15مع األخذ بعيف اإلعتبار أف ىذا المعيار يجب تطبيقو مع
بعض معايير التدقيؽ والضماف الدولية الصادرة عف ( )IASSBوذلؾ باإلضافة إلى اإللتزاـ بمبادئ وقواعد السموؾ الميني
الصادرة عف  IFACوأىميا اإلستقالؿ ،والنزاىة والموضوعية (.)IFAC, 2006
أهداف مراجعة القيمة العادلة

تتمثؿ أىداؼ مراجعة القيمة العادلة في(:)AICPA, 2003
أ -الحصوؿ عمى أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير تأكيد معقوؿ بأف قياسات وافصاحات القيمة العادلة متفقة مع المبادئ
المحاسبية المتعارؼ عمييا.
ب -الحصوؿ عمى الفيـ لمعامالت المنشأة والبيئة المتصمة بقياسات وافصاحات القيمة العادلة.
ج -الحصوؿ عمى الفيـ لمضوابط الرقابية المالءمة لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة لممنشأة.
يستطيع الباحثاف إضافة األىداؼ التالية:

 -1الحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ بأف اإلدارة استخدمت أساليب التقييـ المناسبة.
 -2التاكيد عمى إفصاحات القيمة العادلة التي أظيرتيا اإلدارة كافية.
معيار المراجعة الدولي رقم ( :)545مراجعة قياسات وافصاحات القيمة العادلة

يسري مفعوؿ المعيار لعمميات مراجعة القوائـ المالية لمفترات التي تنتيي في  31مف يناير  2003أو ما بعدىا ،ومف المفضؿ
التطبيؽ المبكر ألحكاـ ىذا المعيار.
أ .هدف المعيار

ىدؼ معيار المراجعة الدولي رقـ( )545إلى وضع المعايير وتوفير اإلرشادات حوؿ مراجعة قياسات وافصاحات القيمة

العادلة الواردة في القوائـ المالية.
ب .مراجعة قياسات القيمة العادلة

عند تفيـ المراجع عممية المنشأة لتحديد قياسات وافصاحات القيمة العادلة يأخذ في إعتباره ما يمي(حماد ،2007 ،ص:)784

 -1إجراءات الرقابة ذات الصمة عمى العممية التي تستخدـ لتحديد قياسات القيمة العادلة.
 -2خبرة األشخاص الذيف يقوموف بتحديد قياسات القيمة العادلة.
 -3الدور الذي تقوـ بو تقنية المعمومات في عممية التقييـ.
 -4أنواع الحسابات أو المعامالت التي تتطمب قياسات أو إفصاحات القيمة العادلة.

 -5مدى إعتماد عمميات المنشأة عمى منظمة خدمات معينة لتقديـ قياسات القيمة العادلة أو البيانات التي تدعـ القياس.
 -6مدى استخداـ المنشأة لعمؿ الخبراء في تحديد قياسات وافصاحات القيمة العادلة.
 -7إفتراضات اإلدارة اليامة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة.
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 -8المستندات التي تدعـ إفتراضات اإلدارة.
 -9الطرؽ التي تستخدـ لتحسيف إفتراضات اإلدارة وتطبيقيا ومراقبة التغيرات في تمؾ اإلفتراضات.
 -10تكامؿ أنظمة الرقابة عمى التغير واجراءات الصحة لنماذج التقييـ وأنظمة المعمومات ذات الصمة ،بما في ذلؾ عمميات
المصادقة.

 -11أنظمة الرقابة عمى اتساؽ البيانات المستخدمة في نماذج التقييـ وتوقيتيا وموثوقيتيا.
ج .مراجعة إفصاحات القيمة العادلة

تتمثؿ مراجعة إفصاحات القيمة العادلة في(حماد ،مرجع سابؽ ،ص ص :)802،801

 -1عمى المراجع تقييـ ما إذا كانت إفصاحات القيـ العادلة التي تقوـ بيا المنشأة تنسجـ مع إطار اإلبالغ المالي الخاص بيا.
 -2تعتبر اإلفصاح عف معمومات القيمة العادلة جانب ىاـ مف القوائـ المالية في العديد مف أطر اإلفصاح المالي ،وغالباً ما
يطمب اإلفصاح عف القيمة العادلة بسبب مالءمتو لممستخدميف في تقييـ أداء المنشأة ومركزىا المالي.

 -3عند مراجعة قياسات القيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة الواردة في مالحظات القوائـ المالية ،يقوـ المراجع بأداء
إجراءات المراجعة كتمؾ التي تستخدـ في مراجعة قياس القيمة العادلة المعترؼ بو في القوائـ المالية.
 -4يقيـ المراجع ما إذا كانت المنشأة قد قامت بإفصاحات مناسبة حوؿ معمومات القيمة العادلة كما يتطمبو إطار اإلفصاح
المالي الخاص بيا ،واذا تضمف بند معيف درجة عالية مف الشؾ في القياس ،يقيـ المراجع فيما إذا كانت اإلفصاحات كافية

إلبالغ المستخدميف بيذا الشؾ.

 -5في حالة إلغاء اإلفصاح عف معمومات القيمة العادلة بموجب إطار اإلفصاح المالي المعموؿ بو ألنو ال يمكف تحديد القيمة
العادلة بموثوقية كافية ،يقيـ المراجع مدى مالءمة اإلفصاحات المطموبة في ىذه الظروؼ.
محددات تطبيق معايير القيمة العادلة

تتمثؿ محددات تطبيؽ معايير القيمة العادلة في(السعافيف ،2006 ،ص:)9
 -1يتعارض مفيوـ القيمة العادلة مع مبادئ وأسس محاسبية متعارؼ عمييا كالحيطة والحذر والتكمفة التاريخية ،وبالتالي ىنالؾ
رفض لمتغيير.

 -2ىنالؾ الكثير مف اإلستثمارات في منشآت غير مدرجة باألسوؽ المالية.
 -3عدـ وجود أسعار سوقية لبعض الموجودات أو أف السعر السوقي ال يعكس السعر العادؿ.
 -1قمة األفراد المؤىميف لتطبيؽ مفاىيـ القيمة العادلة الواردة في المعايير المحاسبية الدولية بشكؿ سميـ.
 -2تعقيد بعض المعالجات المحاسبية الخاصة بالقيمة العادلة وصعوبة فيميا.

 -3اإلختالؼ في وجيات النظر في بعض المعالجات المحاسبية الخاصة بالقيمة العادلة.
 -4عدـ التطبيؽ السميـ لممعايير المحاسبية الدولية.
 -5إرتفاع التكمفة خاصة في حالة الرجوع إلى مقيميف أو مستشاريف خارجييف لتقدير القيمة العادلة.
 -6إساءة استخداـ المعالجات الواردة في معايير القيمة العادلة مف قبؿ إدارة بعض المنشآت.

 -10وجود عدـ توافؽ أحياناً بيف تعميمات ىيئات الرقابة الحكومية مع المعالجات الواردة في المعايير المحاسبية.
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 -11قدرة اإلدارة عمى توزيع أرباح غير محققة أو زيادة رأس الماؿ مف خالؿ األرباح غير المحققة مع إختالؼ وجيات النظر
حوليا.
المحور الثاني :مالئمة وموثوقية المعمومات المحاسبية
أوالً :مالئمة المعمومات المحاسبية
عرفت المالئمة بأنيا قدرة المعمومات المحاسبية عمى تغيير قرار مستخدـ المعمومػات والتػأثير عميػو ،ويتوقػؼ مفيػوـ المالءمػة

لممعمومات في الحياة العممية عمى متخذ القرار ،وبالشكؿ التي تتالءـ بو المعمومات مػع الغػرض الػذي أعػدت مػف أجمػو (مػرداف،
والسػػعبري ،2013 ،ص ،)228كمػػا عرفػػت المالءمػػة بأنيػػا وجػػود ارتبػػاط منطقػػي بػػيف المعمومػػات وبػػيف القػرار موضػػوع الد ارسػػة،
وبالتالي قدرة المعمومات عمى إحداث تغيير في اتجاه القرار ،وعرفت بأنيا المعمومات التي تؤثر فػي القػرار وتسػاعد المسػتخدميف
ليا عمى التنبؤات عف نتائج األحداث السابقة والحالية والمستقبمية أو عمى تأكيد أو تصػحيح التوقعػات السػابقة (حسػني،2006 ،

ص ،)34وتمكف المعمومات المحاسبية المالءمة مستخدمييا مف (الشيرازي:)1990 ،

 -1تكويف توقعات عف النتائج التي سوؼ تترتب عمى األحداث الماضية أو الحاضرة أو المستقبمية.
 -2تعزيز التوقعات الحالية أو إحداث تغيير في ىذه التوقعات .وىذا يعني أف المعمومات المالءمػة تػؤدي إلػى تقميػؿ مػف درجػة
عدـ التأكد بالنسبة لمقرار محؿ الدراسة.

 -3تحسيف قدرة متخذ القرار عمى التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبؿ وتعزيز أو تصحيح التوقعات السابقة والحالية.
 -4تقييـ نتائج الق اررات التي بنيت عمى ىذه الق اررات.
وتتطمب المالءمة التضػحية بشػيء مػف الدقػة الحسػابية ودرجػة مػف عػدـ التأكػد لصػالح التوقيػت المناسػب ،إذ إف عمميػة اتخػاذ
الق اررات دائمػاً محػددة بفتػرة زمنيػة معينػة ،لػذلؾ فػإف المعمومػات المالءمػة ىػي التػي تتػوافر فػي وقػت الحاجػة إلييػا حتػى لػو كػاف

ذلؾ عمى حساب الدقة في القياس أو مدى التأكد مف صحة المقاييس الناتجة (Hendriksen and Michael, F. Eldon S,

).1992

تتكوف المالءمة مف الخصائص الفرعية اآلتية (المخادمة ،2007 ،ص:)266

أ -التوقيتتت المناستتب :أي وصػػوؿ المعمومػػات المعػػدة إلػػى مسػػتخدمييا فػػي الوقػػت المناسػػب ،إذ إنػػو كممػػا زادت سػػرعة توصػػيؿ
المعمومات المحاسبية إلى مستخدمييا كاف االحتماؿ كبي اًر في التػأثير فػي قػ ارراتيـ المتنوعػة ،وكممػا زاد التػأخير فػي توصػيؿ
المعمومات كانت الثقة أكبر بأف المعمومات ال تعتبر مالءمة .ويمكف التضحية بشيء مػف الدقػة لصػالح التوقيػت المناسػب،

ألف عمميػػة اتخػػاذ القػرار تكػػوف دائمػاً محػػددة بفتػرة معينػػة ،لػػذلؾ فػػإف المعمومػػات المالءمػػة ،ىػػي تمػػؾ التػػي تتػػوافر فػػي الوقػػت
المناسب ،ولو كاف ذلؾ عمى حساب الثقة في عممية القياس ،أو مدى التأكد مف صحة المعمومات الناتجة.

ب -القيمة التنبؤية :وتعني احتواء المعمومات عمػى قػدرة تنبئَّيػة ،وبالتػالي تمكػيف مسػتخدمي المعمومػات مػف استشػراؼ أو تقػدير
المسػػتقبؿ وتكػػويف صػػورة احتماليػػة (تقديريػػة) عنػػو ،فالمعمومػػة الجي ػدة ىػػي التػػي تمكػػف المسػػتخدـ مػػف تكػػويف التوقعػػات عػػف
النتائج المستقبمية وتحسيف إمكانياتو وقدراتو في ىذا المجاؿ.
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طرق اإلستفادة من القيمة التنبؤية

تتمثؿ طرؽ اإلستفادة مف القيمة التنبؤية في(سمير ،2013،ص:)26
.I

الطريقة المباشرة :تزويد اإلدارة بالتنبؤات حوؿ التدفقات النقدية المتوقعة واإلستخداـ المحتمؿ واإللتزامات التي قد

.II

الطريقة غير المباشرة :تقديـ البيانات عف أحداث ماضية لتمكيف المستخدميف مف التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية،

.III

ُّ
ُّ
وتغيرات في
وتغيرات البيانات مؤش اًر لحدوث تحركات
طريقة إعتماد مؤشرات مرشدة البيانات :تكوف تحركات
األحداث المتنبأ بيا ،وتفترض ىذه الطريقة أف المؤشرات التي أرشدت سابقاً إلى تحوؿ في تحركات ُّ
وتغيرات األحداث

.IV

طريقة المعمومات المعززة :تتـ مف خالؿ البيانات المالية والتي قد تستخدـ في التنبؤ ببيانات أخرى ،وتفترض ىذه

تنشأ.

وتفترض ىذه الطريقة وجود عالقة إرتباط قوية بيف أحداث الماضي والمستقبؿ.

سترشد في المستقبؿ إلى مثؿ تمؾ التحركات و ُّ
التغيرات.

الطريقة وجود عالقة إرتباط معروفة بيف البيانات المحاسبية وبيانات أخرى.

ج -التغذية العكسية :احتواء المعمومات عمى خاصية تمكف مستخدميا مف التقييـ االرتدادي أو التغذية العكسية أو المرتػدة مػف
خالؿ المعمومات التي ينتجيا نظاـ المعمومات والتي تسيـ في تحسيف وتطوير نوعية مخرجات النظاـ وقدرتو عمػى التكيػؼ

فػػي الظػػروؼ البيئيػػة المتغي ػرة باسػػتمرار ،لػػذا يمكػػف القػػوؿ إف المعمومػػات المالءمػػة ىػػي التػػي تمكػػف متخػػذ الق ػرار مػػف تعزيػػز
التوقعات الحالية أو إحداث تغيير فييا وتقييـ نتائج الق اررات السابقة.
الترابط بين التنبؤ والتغذية العكسية :تقدـ المعمومات عادة قيمة تنبؤية وقيمة تغذية عكسية في نفس الوقت أنيا تمعب دو اًر

مزدوجاً ،فبدوف معرفة نتائج الماضي يصعب التنبؤ بالمستقبؿ ،كما أف معرفة نتائج الماضي دوف اإلىتماـ بالمستقبؿ يعتبر
عمالً غير ىادؼ(سالـ واحمد ،2013 ،ص.)93

ثانياً :موثوقية المعمومات المحاسبية:

عرفت الموثوقية بأنيا نوعية المعمومات التي تؤكد أف تمؾ المعمومات خالية مف الخطأ ومف التحيُّز وأنيا تعرض بصدؽ ما
وعِّرفت َّ
بأنيا تمؾ الخاصية
يجب عميو عرضو أو تقديمو بدرجة معقولة ( ُ ،)Hendriksen and Breda, 2001, p137

التي تعطي الثقة بأف المعمومات خالية مف التحيُّز والخطأ لدرجة معقولة ،وتشمؿ القابمية لإلثبات والحياد واألمانة (جربوع،
 ،2007ص .)521
الخصائص الفرعية لمموثوقية
لمموثوقية خصائص فرعية تتمثؿ في (:)Lanny & Others, 2000, p35
أ -التمثيل الصادق :يقصد بو وجود درجة عالية مف التطابؽ بيف المعمومات والظواىر المراد التقرير عنيا ،فالعبرة بصدؽ

تمثيؿ الجوىر وليس الشكؿ ،واالىتماـ بموضوعية المعمومات المحاسبية عند تطبيؽ المعايير المحاسبية لتخدـ جميع الفئات
المستفيدة منيا ،وأف تكوف خالية مف التحيُّز وال تعتبر المعمومات المحاسبية محايدة إال إذا كاف اختيارىا أو عرضيا يؤثر عمى
عممية اتخاذ القرار أو الحكـ ألجؿ تحقيؽ نتيجة محددة سمفاً ،وأف يكوف اليدؼ مف نشر المعمومات المحاسبية ىو خدمة كافة
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األطراؼ دوف تحيُّز في توجيو ىذه المعمومات لخدمة جية معينة دوف األخرى ،وحتى تكوف المعمومات معب اًر عنيا بصدؽ
يتطمب تجنب نوعيف مف التحيُّز ىما:
 -iالتحيُّز في عممية القياس :استخداـ التكمفة التاريخية أساساً لقياس األحداث االقتصادية.
 -iiتحيُّز القائـ بعممية القياس :يكوف التحيُّز مقصود في حالة عدـ األمانة ،وغير مقصود في حالة نقص الخبرة والمعرفة.
ب -إمكانية التحقق من المعمومات :القدرة عمى الوصوؿ إلى نفس النتائج مف قبؿ أكثر مف شخص إذا ما تـ استخداـ نفس
الطرؽ واألساليب التي استخدمت في قياس المعمومات المحاسبية ،وتتحقؽ ىذه الخاصية عندما تحصؿ درجة عالية مف اإلتفاؽ
بيف عدد مف األفراد القائميف بالقياس والذيف يستخدموف نفس طريقة القياس.
ج -الحياد وعدم التحيُّز :أف ال يقوـ الشخص بالتحيُّز في التقرير مسبقاً ،وىذا ال يعني أف معدي القوائـ المالية ال يممكوف ىدفاً
عند إعدادىـ لمقوائـ المالية ،وأف ال يؤثر اليدؼ في النتائج المحددة مسبقاً ،وأف المعمومات التي ال تتوفر فييا خاصية الحياد ال
يمكف الوثوؽ بيا وال يمكف اإلعتماد عمييا في إتخاذ الق اررات ،وأف حسف النوايا ال تكفي لكي تكوف المعمومات حيادية ولكف البد
أف تبنى عمى الخبرة والحكـ والتوازف ،وتتمثؿ أىمية الحياد عمى مستوييف ىما(دهمش وأبوذر ،2116 ،ص:)3
المستوى األوؿ :األجيزة المسؤولة عف وضع المعايير ،حيث البد مف التأكيد عمى أف المعايير خالية مف التحيُّز.
المستوى الثاني :المسؤوليف عف إعداد التقارير المالية ،وفيو يكوف الحياد بعدـ إختيار األسموب واإلجراءات بصورة إنتقائية ليتـ
التوصؿ إلى نتيجة محددة مسبقاً.
الوحور الثالث :الذراست الويذانيت
مجتمع وعينة الدراسة

يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكمية مف العناصر التي يسعى الباحثاف أف يعمـ عمييا النتائج ذات العالقة بمشكمة
الد ارسة ،ويتكوف مجتمع الدراسة مف المحاسبيف ،المراجعيف الداخمييف في الشركات المساىمة المدرجة بسوؽ الخرطوـ لألوراؽ
المالية ،والمراجعيف الخارجييف الذيف يقوموف بمراجعة ىذه الشركات ،أما عينة الدراسة فقد بمغت ( )200فرد تـ اختيارىا بطريقة
قصدية مف مجتمع الدراسة ،حيث قاـ الباحثاف بتوزيع عدد ( )200استمارة استبانة عمى عينة الدراسة ،وقد استجاب ()160
فرداً حيث أعادوا اإلستبانات بعد تعبتيا بكؿ المعمومات المطموبة بنسبة إسترجاع بمغت (.)%80
أداة الدراسة
ىي الوسيمة التي يستخدميا الباحثانيف في جمع المعمومات الالزمة عف الظاىرة موضوع الدراسة ،ويوجد العديد مف األدوات

المستخدمة في مجاؿ البحث العممي لمحصوؿ عمى البيانات الالزمة لمدراسة ،وقد اعتمد الباحثانيف عمى اإلستبانة كأداة رئيسة
لجمع بيانات الدراسة الميدانية عف عينة الدراسة ،وتتكوف اإلستبانة مف جزأيف الجزء األوؿ إحتوى عمى المعمومات الشخصية
عف عينة الدراسة ،و الجزء الثاني إشتمؿ عمى عبارات لقياس متغيرات الدراسة ،وتمت اإلجابة عمى العبارات مف قبؿ عينة

الدراسة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي المتدرج ،وقد تـ تحويؿ المتغيرات االسمية لمقياس ليكرت الخماسي المتدرج (أوافؽ بشدة،

أوافؽ ،محايد ،ال اوافؽ ،وال أوافؽ بشدة) الى متغيرات كمية بإعطائيا أوزاف ( )5،4،3،2،1عمى التوالي ،ووزعت العبارات عمى
ثالثة متغيرات المتغير األوؿ ()8عبارات ،المتغير الثاني ( )6عبارات ،والمتغير الثالث ( )6عبارات ،ولتحديد إتجاه آراء

المستجيبيف حوؿ كؿ عبارة مف عبارات محاور الدراسة يتـ حساب المتوسط الحسابي المرجح لكؿ عبارة مف خالؿ حساب طوؿ
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الفترة وىي عبارة عف حاصؿ قسمة ( 4عمى  )5حيث  4عدد المسافات بيف مستويات الموافقة و 5عدد اإلختبارات ،وعميو
يكوف طوؿ الفترة  0.80ويتـ قياس درجة الموافقة العامة وفؽ التقسيـ التالي:
 .1مف  1إلى 1.79

 ...........ال أوافؽ بشدة

 .2مف  1.80إلى 2.59

 ...........ال أوافؽ

 .3مف  2.60إلى 3.39

 ...........محايد

 .4مف  3.40إلى 4.19

 ...........أوافؽ

 .5مف  4.20إلى 5.00

 ...........أوافؽ بشدة

وتـ حساب اإلنحرافات المعيارية لمعرفة درجة التجانس بيف إجابات المبحوثيف حوؿ عبارات المحور المعني فإذا كانت النتيجة
أقؿ مف الواحد دؿ ذلؾ عمى التجانس الكبير بيف إجابات المبحوثيف.

االحصاءات الوصفية
أوالً :البيانات الشخصية لممبحوثين
جدوؿ رقـ ( )2التك اررات والنسب المئوية لممتغيرات الشخصية لممبحوثيف

العمر

تك اررات

النسبة المئوية %

أقؿ مف  30سنة

34

21.9

بكالوريوس

 30وأقؿ مف 40سنة

35

22.6

دبموـ عاؿ

13

 40وأقؿ مف50سنة

59

38.1

ماجستير

54

34.8

 50سنة فأكثر

27

17.4

دكتوراه

7

4.5

المجموع

155

100.0

أخرى

5

3.2

التخصص العممي

تك اررات

النسبة المئوية %

155

100.0

إدارة أعماؿ

15

9.9

دراسات مصرفية

19

أخرى

4

محاسبة
اقتصاد

نظـ معمومات

88
21
5

57.9

المجموع

المركز الوظيفي

مراجع داخمي

22

14.4

مراجع حكومي

13

رئيس قسـ

25

مدير إدارة

3.3

مراجع خارجي

2.6

أخرى

المجموع

152

المؤهل المهني

تك اررات

النسبة المئوية %

3

1.9

19
28
17
29

12.4
18.3
8.5

11.1
16.3
19.0

المجموع

153

100

سنوات الخبرة

تك اررات

النسبة المئوية %

32

21.1

أقؿ مف  5سنوات
13

8.4

تك اررات

13.8
12.5

76

49.0

النسبة المئوية %

محاسب

100.0

زمالة المحاسبيف القانونييف البريطانية

المؤهل العممي

تك اررات

النسبة المئوية %

زمالة المحاسبيف القانونييف األمريكية

1

0.6

 5وأقؿ  10سنوات

21

13.8

زمالة المحاسبيف القانونييف السودانية

11

7.1

 10وأقؿ  15سنة

30

19.7

أخرى

19

12.3

 15وأقؿ مف  20سنة

19

12.5

ال توجد

121

78.1

 20سنة فأكثر

50

32.9

المجموع

155

%100.0

المجموع

152

100.0

المصدر :إعداد الباحثاف مف بيانات الدراسة الميدانية.2016 ،

ثانياً :قياس متغيرات الدراسة
جدوؿ رقـ ( )3اتجاه آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ عبارات المحور األوؿ (مراجعة تقديرات القيمة العادلة)
المتوسط اإلنحراف النتيجة

العبارة

المعياري
أوالً :فهم عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة

 .1إجراءات الرقابة ذات الصمة عمى العممية التي تستخدـ لتحديد قياسات القيمة العادلة.

4.12

.840

أوافؽ

 .2يراعي المراجع خبرة المحاسبيف الذيف يقوموف بتحديد قياس القيمة العادلة.

4.05

.907

أوافؽ

 .3يقيِّـ المراجع أنظمة الرقابة عمى تناسؽ البيانات المستخدمة في نماذج التقييـ.

4.17

.746

أوافؽ

 .4يتعرؼ المراجع عمى إفتراضات اإلدارة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة.
 .5يطَّمع المراجع عمى الوثائؽ التي تدعـ إفتراضات اإلدارة.

4.12

.781

أوافؽ

4.18

.743

أوافؽ

ثانياً :تقييم مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة

 .6يقيِّـ المراجع ما إذا كاف قياس وافصاح القيمة العادلة ينسجـ مع إطار اإلبالغ المالي الخاص بالمنشاة.

4.10

 .771أوافؽ

 .7يتحقؽ المراجع مف أف طريقة التقييـ مناسبة في ظروؼ معينة بالنظر إلى طبيعة البند الذي يتـ تقويمو.

4.13

 .787أوافؽ

 .8يتحقؽ المراجع مف أف طريقة التقييـ مناسبة مع مجاؿ األعماؿ والصناعة والبيئة التي تعمؿ فييا المنشأة.

4.21

 .747أوافؽ بشدة

ثالثاً :استخدام عمل خبير

 .9يحصؿ المراجع عمى أدلة إثبات كافية عند التخطيط الستخداـ خبير.

4.11

.761

أوافؽ

 .10يراعى المراجع األىمية النسبية لمبند الذي يتـ مراجعتو.

4.26

.694

أوافؽ بشدة

 .11يقوـ المراجع بتقويـ مالءمة عمؿ الخبير كدليؿ مراجعة.

4.01

.810

أوافؽ

رابعاً :اختبار معقولية إفتراضات اإلدارة في قياس القيمة العادلة

 .12يتـ تقويـ معقولية إفتراضات اإلدارة وتوافقيا مع معمومات السوؽ.

4.10

.722

أوافؽ

 .13يقوـ المراجع مناسبة نموذج القياس المستخدـ لقياس القيمة العادلة.

4.03

.837

أوافؽ

 .14مدي استخداـ اإلدارة ألفضؿ معمومات متاحة ليا وقت قياس القيمة العادلة.

3.94

.855

أوافؽ

خامساً :تقييم نتائج إجراءات المراجعة ومناسبة أدلة اإلثبات

 .15يتـ تقويـ كفاية ومالءمة أدلة اإلثبات التي جمعيا المراجع عف قياس القيمة العادلة.
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4.10

.846

أوافؽ

4.21

 .16التأكد مف توافؽ قياس وافصاح القيمة العادلة مع معايير المحاسبة الدولية.

.762

أوافؽ بشدة

المصدر :إعداد الباحثاف مف بيانات الدراسة الميدانية.2016 ،
يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )3أعاله أف:
 .1جميع العبارات التي تعبر عف المحور األوؿ (مراجعة القيمة العادلة) يزيد متوسطيا عف الوسط الفرضي ( )3وىذه النتيجة
تدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى جميع عبارات ىذا المحور.

 .2أىـ عبارة مف عبارات المحور األوؿ (مراجعة القيمة العادلة) مف حيث مستوى موافقة أفراد العينة عمييا ىي العبارة العاشرة
والتي تنص عمى يراعي المراجع األىمية النسبية لمبند الذي يتـ مراجعتو ،حيث بمغ متوسط إجابات أفراد العينة عمييا ()4.26
بانحراؼ معياري (.).694
 .3أقؿ عبارة مف حيث مستوى موافقة أفراد العينة عمييا ىي العبارة الرابعة عشرة والتي تنص عمى مدي استخداـ اإلدارة ألفضؿ

معمومات متاحة ليا وقت قياس القيمة العادلة ،حيث بمغ متوسط إجابات أفراد العينة عمييا ( )3.94بإنحراؼ معياري (.).855
الجدوؿ رقـ ( )4اتجاه آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ عبارات المحور الثاني (المالئمة والموثوقية)
المتوسط

العبارة
أوالً :المالءمة

اإلنحراف المعياري

النتيجة

 .1يوفر المصرؼ المعمومات المحاسبية في الوقت المناسب.

4.38

.723

أوافؽ بشدة

 .2تتمتع المعمومات المحاسبية في المصرؼ بالقدرة عمى تصحيح التوقعات السابقة.

4.07

9.86

أوافؽ

 .3تساعد المعمومات المحاسبية المصرؼ عمى التنبؤ بالنتائج المستقبمية.

4.25

.761

أوافؽ بشدة

 .4لممعمومات المحاسبية بالمصرؼ القدرة عمى تقميؿ درجة عدـ التأكد.

3.95

.855

أوافؽ

ثانياً :الموثوقية

 .5في المصرؼ تعبر المعمومات المحاسبية عف الحدث المالي بصدؽ.

4.19

.748

أوافؽ

 .6تتميز المعمومات المحاسبية لدى المصرؼ بالموضوعية.

44.1

4.77

أوافؽ

 .7يمكف التحقؽ مف المعمومات المحاسبية التي تقدميا المصرؼ.

4.18

.856

أوافؽ

 .8تتمتع المعمومات المحاسبية التي توفرىا المصرؼ باإلتفاؽ بيف القائميف عمى القياس.

54.0

.784

أوافؽ

 .9تتميز المعمومات المحاسبية المعدة في المصرؼ بالحياد وعدـ التحيز.

4.08

8.86

أوافؽ

المصدر :إعداد الباحثاف مف بيانات الدراسة الميدانية.2016 ،
يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )4أعاله أف:

 .1جميع العبارات التي تعبر عف المحور الثاني (المالئمة والموثوقية) يزيد متوسطيا عف الوسط الفرضي ( )3وىذه النتيجة
تدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى جميع عبارات ىذا المحور.
 .2أىـ عبارة مف عبارات المحور الثاني (المالئمة والموثوقية) مف حيث مستوى موافقة أفراد العينة عمييا ىي العبارة األولى
والتي تنص عمى يوفر المصرؼ المعمومات المحاسبية في الوقت المناسب ،حيث بمغ متوسط إجابات أفراد العينة عمييا

( )4.38بانحراؼ معياري (.).723
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 . 3أقؿ عبارة مف حيث مستوى موافقة أفراد العينة عمييا ىي العبارة الرابعة والتي تنص عمى لممعمومات المحاسبية بالمصرؼ
القدرة عمى تقميؿ درجة عدـ التأكد ،حيث بمغ متوسط إجابات أفراد العينة عمييا ( )3.95بانحراؼ معياري (.).855
اختبار فرضياث الذراست
يستخدـ الباحثاناف اإلرتباط واإلنحدار الخطي المتعدد الختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ عمى النحو التالي:
 -6اإلرتباط

يستخدـ تحميؿ اإلرتباط بيف متغيرات الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى العالقة بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ،فكمما كانت
العالقة قريبة مف الواحد الصحيح يعتبر اإلرتباط قوياً بيف المتغيرات وكمما قمت درجة اإلرتباط ضعفت العالقة وقد تكوف العالقة
طردية أو عكسية ،وتعتير العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة معامؿ اإلرتباط أقؿ مف ( )0.30ومتوسطة إذا تراوحت بيف (– 0.30
 )0.70أما إذا زادت قيمة معامؿ اإلرتباط عف ( )0.70فتعتبر العالقة قوية بيف المتغيرات ،والجدوؿ التالي يوضح عالقة
االرتباط بيف أبعاد المتغير المستقؿ (مراجعة القيمة العادلة) ومالءمة وموثوقية المعمومات المحاسبية كمتغيرات تابعة.
جدوؿ رقـ ( )5تحميؿ عالقة اإلرتباط بيف متغي ارت الدراسة

البياف

فيـ عمميات المنشأة

مستقؿ1
1

مستقؿ2

مستقؿ3

مستقؿ4

مستقؿ5

تابع1

تقييـ مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة

**.708

1

استخداـ عمؿ خبير

**.661

**.564

1

اختبار معقولية افترضات اإلدارة في القياس **.729
تقييـ نتائج إجراءات المراجعة وأدلة االثبات **.614

**.634

**.635

1

**.527

**.504

**.677

1

**.453

**.422

**.559

**.544

1

**.490

**.489

**.564

**.445

**.651

المالءمة

**.534

الموثوقية
** اإلرتباط معنوي عند مستوى %1
المصدر :إعداد الباحثاف مف بيانات الدراسة الميدانية.2016 ،
**.523

تابع2

1

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5أعاله أف ىنالؾ ارتباط طردي متوسط يتراوح بيف ( )0.70 – 0.30بيف غالبية متغيرات

الدراسة ،وىنالؾ ارتباط ذاتي طردي قوي بيف فيـ المراجع لعمميات المنشأة وتقييمو لمناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة حيث

بمغت ( ،)0.71ويوجود عالقة طردية قوية بيف فيـ المراجع لعمميات المنشأة واختبار معقولية إفتراضات اإلدارة في قياس القيمة
العادلة حيث بمغت ( ،)0.72كما أف ىنالؾ عالقة طردية متوسطة بيف كؿ المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة.
 -2اإلنحدار الخطي المتعدد

الختبار فرضيات الدراسة يتـ استخداـ اسموب اإلنحدار الخطي المتعدد باإلعتماد عمى:

 .1معامؿ  Betaلمعرفة التغير المتوقع في المتغير التابع بسبب التغير في وحدة واحدة مف المتغير المستقؿ.
 .2معامؿ التحديد ( )R2لتفسير نسبة تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع.

 .3معامؿ اإلرتباط ( )Rلمعرفة درجة اإلرتباط بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع.
 .4اختبار ( )Fلمتعرؼ عمى معنوية نموذج اإلنحدار.
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 .5مستوى المعنوية ) (Sigوقد تـ اإلعتماد عمى مستوى الداللة  0.05لمحكـ عمى مدى معنوية التأثير ،حيث يتـ مقارنة
مستوى المعنوية المحتسب مع قيمة مستوى الداللة المعتمد ،وتعتبر الػتأثير ذات داللة إحصائية إذا كاف مستوى الداللة
المحتسب أقؿ مف مستوى الداللة المعتمد والعكس صحيح.
الفرضية األولى :تطبيؽ مراجعة القيمة العادلة يؤثر عمى مالءمة المعمومات المحاسبية
ييدؼ اختبار ىذه الفرضية إلى معرفة األثر الذي يحدثيا مراجعة القيمة العادلة عمى مالءمة المعمومات المحاسبية ،وتشمؿ

المتغيرات التالية:

شكؿ رقـ ( )1نموذج متغيرات الفرضية الرئيسة األولى
المتغير التابع

المتغير المستقل
م ارجعة القيمة العادلة

فهم عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة ()X1

المالءمة ()Y

تقييم مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة ()X2
استخدام عمل خبير ()X3
إختبار معقولية إفتراضات اإلدارة في القياس ()X4

المصدر :إعداد الباحثاف2016 ،ـ.
تقييم نتائج إجراءات المراجعة ومناسبة األدلة ()X5
يوضح الجدوؿ رقـ ( )5نتائج تحميؿ اإلنحدار الخطي المتعدد بيف أبعاد مراجعة القيمة العادلة كمتغيرات مستقمة ومالءمة
المعمومات المحاسبية كمتغير تابع.
جدوؿ ( )6نتائج تحميؿ اإلنحدار الخطي المتعدد بيف أبعاد مراجعة القيمة العادلة والمالءمة
Beta

فيـ عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة ()X1

.006

.948

تقييـ مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة ()X2
اختبار معقولية إفتراضات اإلدارة في قياس القيمة العادلة ()X4

.221

ثابت النموذج

1.411

تقييـ نتائج إجراءات المراجعة ومناسبة أدلة اإلثبات ()X5

معامؿ اإلرتباط ()R

.257
.618
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.607

غير معنوي

.176

.116

.049

استخداـ عمؿ خبير ()X3

مستوى المعنوية Sig

التفسير

.043
.005

غير معنوي
غير معنوي

معنوي
معنوي

معامؿ التحديد ()R2
اختبار ()F

.382

18.437

Y =1.411 + .176X1 + .049X2 + .006X3 + .221X4 + .257X5

النموذج معنوي

المصدر :إعداد الباحثاف مف بيانات الدراسة الميدانية2016 ،

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )6أعاله اآلتي:
 .1وجود إرتباط طردي متوسط بيف المتغيرات المستقمة المعبرة عف مراجعة القيمة العادلة والمتغير التابع مالءمة المعمومات
المحاسبية ،حيث بمغ معامؿ اإلرتباط (.)0.618

 .2بمغ معامؿ التحديد  )0.382( R2وتدؿ ىذه القيمة عمى أف ( )%38.2مف التغير في مالءمة المعمومات المحاسبية
كمتغير تابع يرجع إلى أبعاد مراجعة القيمة العادلة كمتغيرات مستقمة.
 .3نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد معنوي حيث بمغت قيمة اختبار  )18.437( Fوىي دالة عند مستوى داللة ().000
 . 4مف خالؿ تحميؿ األنحدار تـ التوصؿ إلى أنو ال توجد عالقة بيف فيـ عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة ومالءمة المعمومات
المحاسبية وقد بمغت قيمة بيتا ( ).176ومستوى معنوية ( ،).116ال توجد عالقة بيف تقييـ مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة
ومالءمة المعمومات المحاسبية وقد بمغت قيمة بيتا ( .).049ومستوى معنوية ( ،).607ال توجد عالقة بيف استخداـ عمؿ خبير
ومالءمة المعمومات المحاسبية وقد بمغت قيمة بيتا ( ).006ومستوى معنوية ( ،).948توجد عالقة بيف اختبار معقولية
إفتراضات اإلدارة في قياس القيمة العادلة ومالءمة المعمومات المحاسبية وقد بمغت قيمة بيتا ( ).221ومستوى معنوية
( ،).043وتوجد عالقة بيف تقييـ نتائج إجراءات المراجعة ومناسبة أدلة اإلثبات ومالءمة المعمومات المحاسبية وقد بمغت قيمة
بيتا ( ).257ومستوى معنوية (.).005
الفرضية الثانية :تطبيؽ مراجعة القيمة العادلة يؤثر عمى موثوقية المعمومات المحاسبية
ييدؼ اختبار ىذه الفرضية إلى معرفة األثر الذي يحدثيا مراجعة القيمة العادلة عمى موثوقية المعمومات المحاسبية ،وتشمؿ
المتغيرات التالية:
شكؿ رقـ ( )2نموذج متغيرات الفرضية الثانية الرئيسة
المتغير المستقل

المتغير التابع

مراجعة القيمة العادلة

فهم عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة ()X1
تقييم مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة ()X2
استخدام عمل خبير ()X3
إختبار معقولية إفتراضات اإلدارة في القياس ( 18 )X
4

تقييم نتائج إجراءات المراجعة ومناسبة األدلة ()X5

الموثوقية ()Y

المصدر :إعداد الباحثاف2016 ،ـ.
يوضح الجدوؿ رقـ ( )7نتائج تحميؿ اإلنحدار الخطي المتعدد بيف أبعاد مراجعة القيمة العادلة كمتغيرات مستقمة وموثوقية
المعمومات المحاسبية كمتغير تابع.
جدوؿ ( )7نتائج تحميؿ اإلنحدار الخطي المتعدد بيف أبعاد مراجعة القيمة العادلة والموثوقية
Beta

فيـ عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة ()X1

.155

.096

تقييـ مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة ()X2
اختبار معقولية إفتراضات اإلدارة في قياس القيمة العادلة ()X4

.277

ثابت النموذج

1.276

تقييـ نتائج إجراءات المراجعة ومناسبة أدلة اإلثبات ()X5

معامؿ اإلرتباط ()R

.221

غير معنوي

.109

.336

.119

استخداـ عمؿ خبير ()X3

مستوى المعنوية Sig

التفسير

.050

.013
.581

غير معنوي
غير معنوي

معنوي

غير معنوي

.609

معامؿ التحديد ()R2

.371

17.588

اختبار ()F

Y =1.276 + .109X1 + .119X2 + .155X3 + .277X4 + .050X5

النموذج معنوي

المصدر :إعداد الباحثاف مف بيانات الدراسة الميدانية2016 ،

يتضح لمباحث مف الجدوؿ رقـ ( )7أعاله اآلتي:

 .1وجود إرتباط طردي متوسط بيف المتغيرات المستقمة المعبرة عف مراجعة القيمة العادلة والمتغير التابع موثوقية المعمومات
المحاسبية ،حيث بمغ معامؿ اإلرتباط (.)0.609

 .2بمغ معامؿ التحديد  )0.371( R2وتدؿ ىذه القيمة عمى أف ( )%37.1مف التغير في موثوقية المعمومات المحاسبية

كمتغير تابع يرجع إلى أبعاد مراجعة القيمة العادلة كمتغيرات مستقمة.

 .3نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد معنوي حيث بمغت قيمة اختبار  )17.588( Fوىي دالة عند مستوى داللة ().000
 . 4مف خالؿ تحميؿ األنحدار تـ التوصؿ إلى أنو ال توجد عالقة بيف فيـ عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة وموثوقية المعمومات
المحاسبية وقد بمغت قيمة بيتا ( ).109ومستوى معنوية ( ،).336ال توجد عالقة بيف تقييـ مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة
وموثوقية المعمومات المحاسبية وقد بمغت قيمة بيتا ( ).119ومستوى معنوية ( ،).221ال توجد عالقة بيف استخداـ عمؿ خبير

وموثوقية المعمومات المحاسبية وقد بمغت قيمة بيتا ( ).155ومستوى معنوية ( ،).096توجد عالقة بيف اختبار معقولية
إفتراضات اإلدارة في قياس القيمة العادلة وموثوقية المعمومات المحاسبية وقد بمغت قيمة بيتا ( ).277ومستوى معنوية
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( ،).013وال توجد عالقة بيف تقييـ نتائج إجراءات المراجعة ومناسبة أدلة اإلثبات وموثوقية المعمومات المحاسبية وقد بمغت
قيمة بيتا ( ).050ومستوى معنوية ().581
بعض اختبار فرضيات الدراسة باستخداـ اإلرتباط واإلنحدار الخطي المتعدد يقوـ الباحثاف بعرض ممخص اختبار فرضيات

الدراسة الرئيسة والفرعية حسب مستوى المعنوية ( )Sigالذي تـ احتسابو مقارنة مع مستوى المعنوية الذي إعتمده الباحثاف
لمدراسة والبالغ قدره ( ،)0.05فإذا كاف مستوى المعنوية المحتسب أقؿ مف( )0.05تعتبر الفرضية قد تحققت ،أما إذا كاف
مستوى المعنوية المحتسب أكبر مف أو يساوي مستوى المعنوية المعتمد لمدراسة تعتبر الفرضية لـ تتحقؽ.
جدوؿ رقـ ( )8ممخص نتيجة اختبار فرضيات الدراسة الرئيسة والفرعية.
م الفرضية

نتيجة اإلختبار

الفرضية األولى :تطبيق مراجعة القيمة العادلة يؤثر عمى مالءمة المعمومات المحاسبية

تحققت جزئياً

 2توجد عالقة بيف تقييـ مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة والمالءمة

لـ تتحقؽ

 4توجد عالقة بيف اختبار معقولية إفتراضات اإلدارة في قياس القيمة العادلة والمالءمة

تحققت

الفرضية الثانية :تطبيق مراجعة القيمة العادلة يؤثر عمى موثوقية المعمومات المحاسبية

تحققت جزئياً

 2توجد عالقة بيف تقييـ مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة والموثوقية

لـ تتحقؽ

 4توجد عالقة بيف اختبار معقولية إفتراضات اإلدارة في قياس القيمة العادلة والموثوقية

تحققت

 1توجد عالقة بيف فيـ عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة والمالءمة
 3توجد عالقة بيف استخداـ عمؿ خبير والمالءمة

 5توجد عالقة بيف تقييـ نتائج إجراءات المراجعة ومناسبة أدلة اإلثبات والمالءمة
 1توجد عالقة بيف فيـ عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة والموثوقية
 3توجد عالقة بيف استخداـ عمؿ خبير والموثوقية

 5توجد عالقة بيف تقييـ نتائج إجراءات المراجعة ومناسبة أدلة اإلثبات والموثوقية
المصدر :إعداد الباحثاف مف بيانات الدراسة الميدانية2016 ،
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لـ تتحقؽ
لـ تتحقؽ

تحققت

لـ تتحقؽ
لـ تتحقؽ
لـ تتحقؽ

أوالً :النتائج:

مف خالؿ تحميؿ البيانات توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 توجد عالقة بيف مراجعة القيمة العادلة ومالءمة المعمومات المحاسبية. -توجد عالقة بيف مراجعة القيمة العادلة وموثوقية المعمومات المحاسبية.

 -ال توجد عالقة بيف فيـ عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة ومالءمة المعمومات المحاسبية.

 ال توجد عالقة بيف تقييـ مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة ومالءمة المعمومات المحاسبية. -ال توجد عالقة بيف استخداـ عمؿ خبير ومالءمة المعمومات المحاسبية.

 توجد عالقة بيف اختبار معقولية إفتراضات اإلدارة في قياس القيمة العادلة ومالءمة المعمومات المحاسبية. توجد عالقة بيف تقييـ نتائج إجراءات المراجعة ومناسبة أدلة اإلثبات ومالءمة المعمومات المحاسبية. -ال توجد عالقة بيف فيـ عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة وموثوقية المعمومات المحاسبية.

 ال توجد عالقة بيف تقييـ مناسبة قياس وافصاح القيمة العادلة وموثوقية المعمومات المحاسبية. -ال توجد عالقة بيف استخداـ عمؿ خبير وموثوقية المعمومات المحاسبية.

 توجد عالقة بيف اختبار معقولية إفتراضات اإلدارة في قياس القيمة العادلة وموثوقية المعمومات المحاسبية. -ال توجد عالقة بيف تقييـ نتائج إجراءات المراجعة ومناسبة أدلة اإلثبات وموثوقية المعمومات المحاسبية.

ثانياً :التوصيات:

مف خالؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا توصي الدراسة باآلتي:
 -عمى الشركات المساىمة المدرجة أسيميا بسوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية

ومراجعتيا ألنيا تزيد مف موثوقية المعمومات المحاسبية.

زيادة تطبيؽ المحاسبة عف القيمة العادلة

 عمى المراجع الذي يقوـ بمراجعة تقديرات القيمة العادلة فيـ عمميات المنشأة وأنشطة الرقابة المتبعة فييا.المصادر والمراجع:
أوالً :المراجع العربيت
 البشتاوي ،سميماف حسيف والمبيضيف ،أحمد محمد . (2008).تأثير محاسبة القيمة العادلة عمى مالءمة وموثوقية البياناتالمالية في شركات الوساطة المالية األردنية ،مجمة البحوث المالية والتجارية ،العدد األوؿ.

 حماد ،طارؽ عبدالعاؿ .(2007).موسوعة معايير المراجعة -الجزء الثالث  .اإلسكندرية :الدار الجامعية. مرداف ،زيد عائد والسعبري ،إبراىيـ عبد موسى .)2013( .القيمة العادلة وتأثير استعماليا في جودة التقارير المالية .مجمةدراسات محاسبية ومالية ،المجمد  ،8العدد.25
 الشيرازي ،عباس ميدي ،)1990( ،نظرية المحاسبة ،الكويت :ذات السالسؿ لمنشر والتوزيع. -حسني ،ىناء إسماعيؿ .)2006( .نظـ المعمومات المحاسبية .اإلسكندرية :الدار الجامعية.
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 المخادمة ،أحمد عبدالرحمف . (2007).اثر نظـ المعمومات المحاسبية الحوسبة في اتخاذ الق اررات االستثمارية .مجمةالمنارة ،العدد الثاني ،المجمد الثالث عشر.
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