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توجه معاٌٌر المحاسبة نحو القٌم العادلة والدخل االقتصادي وأثر ذلك
على االقتصاد
د ظاهر القشً
قسم المحاسبة
جامعة اربد االهلٌة

د حازم الخطٌب
عمٌد البحث العلمً
جامعة اربد االهلٌة

ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى :التعرف على األسباب التً دعت مجالس معاٌٌر المحاسبة نحو التوجه
إلى القٌمة العادلة والدخل االقتصادي ،والتعرف على معاٌٌر المحاسبة الموجه نحو القٌمة
العادلة والدخل االقتصادي ،وذلك للوقوف على أهم إٌجابٌاتها وسلبٌاتها ،والتعرف على
معوقات تطبٌق تلك المعاٌٌر ،والتعرف على انعكاسات ذلك التوجه على االقتصاد.
وقد توصلت الدراسة الى االستنتاجات التالٌة:

 عدم توفر أسواق جاهزة لكثٌر من األصول واألموور التوً تقووم علوى معالجتهوا معواٌٌرالقٌمة العادلة ،وبالتالً لجوء إدارات الشركات إلى التقٌٌم الذاتً ،والوذي سٌسواهم فوً
تخوووف المسووتثمرٌن موون القوووايم المالٌووة المعوودة وفقووا لتلووك المعوواٌٌر ،انط قووا موون أن
إدارات الشركات تستطٌع استخدامها فً الت عب المتعمد.
 عوودم جوودوب تطبٌووق المعوواٌٌر الدولٌووة (والتووً تتلوومن معوواٌٌر القٌمووة العادلووة) فووً دولالعالم الثالث ،لعدة أسباب من أهمها:
 عدم تمكن الشركات من تحمل تكالٌف تطبٌقها ،وخصوصا أن اكثر
الشركات تعد من شركات الحجم الصغٌر والمتوسط وبالتالً تحمل تكالٌف
إلافٌة سٌساهم فً إخراجها من منافسة األسواق الداخلٌة والخارجٌة.
 أغلب تلك المعاٌٌر تراعً ظروف ،وبٌية ،ومصالح شركات العالم المتقدم،
والتً هً تختلف فً كثٌر من الجوانب االقتصادٌة عن ظروف ،وبٌية،
ومصالح شركات العالم الثالث بشكل عام واألردن بشكل خاص.
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 للقٌمة العادلة انعكاسات جٌودة جودا علوى االقتصواد ،ولكون إن تووفرت عودة أموور ،ومونأهمها:
 توفر األسواق الجاهزة ،واألسواق المالٌة الفاعلة ،وبالتالً ستتمكن الشركات
من قٌاس القٌمة العادلة بكل كفاءة وفاعلٌة.
 توفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع القٌم العادلة.
 توفر قوانٌن وتشرٌعات تساهم فً لبط أخ قٌات إدارات الشركات المطبقة
لمعاٌٌر القٌمة العادلة ،وذلك لألخذ بروح نص المعٌار ولٌس بنصه المجرد
فقط.
المقدمة
من الم حظ فً اآلونة األخٌرة توجه كل مون مجلوس معواٌٌر المحاسوبة الدولٌوة )(IASB

ومجلووس معوواٌٌر المحاسووبة المالٌووة األمرٌكووً ) (FASBنحووو إصوودار وتعوودٌل العدٌوود موون معوواٌٌر
المحاسبة والتً تركوز فوً ملومونها علوى القٌموة العادلوة ،لغورل الوصوول إلوى مفهووم الودخل
االقتصادي واالبتعاد بذلك عن الدخل المحاسبً التقلٌدي والمتبع منذ مدة لٌست بالقصٌرة.
واألمر الذي ال ٌمكون ألي مهنوً اقتصوادي أو محاسوبً أن ٌنكوره بو ن ذلوك التوجوه نحوو
اصدار معاٌٌر محاسبٌة تركز فوً ملومونها علوى القٌموة العادلوة والودخل االقتصوادي سوٌنعكس
وبشووكل مباشوور علووى قوووايم الشوركات المالٌووة ،وكووذلك علووى قوورارات المسووتثمرٌن بشووكل منقطووع
النظٌر ،مما سٌؤدي إلى ت ثر االقتصاد بشكل عام فً كول البلودان وبصوورة قود ال ٌمكون الوتكهن
بها بالوقت الحالر نظرا لحداثة عملٌة تطبٌق وتفعٌول تلوك المعواٌٌر فوً الودول المتقدموة بشوكل
عام وفً الدول النامٌة بشكل خاص.
لقد فرل عصر العولموة وثوورة االتصواالت واقعوا جدٌودا ال ٌمكون تجاهلوه وٌتمثول ذلوك
الواقع المؤلم بالنسبة للدول النامٌوة والمتخلفوة تحوول العوالم إلوى مفهووم القرٌوة الواحودة ،وانفتواح
األسواق على مصارعها ،وت شً الحدود التجارٌة بٌن الدول ،وتعاظم المنافسة بٌن الشوركات،
وظهور حقٌقة البقاء لألقوب واألفلل ،وانعدام القٌود الحكومٌة على األسواق بشتى أنواعها.
وكمحصلة للواقع الجدٌد اصبح إلزاما على جمٌع الدول وبمن فٌها من دول العالم الثالث
مواكبة عالم العولمة والدخول فً القرٌة الواحدة ،شاءت ذلك أم أبت ،من منطلوق ب نهوا إن أبوت
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الووودخول سوووتبقى منبووووذة ومعزولوووة ،وان دخلوووت سوووتواجه تحووودٌات فرلوووتها الووودول الصوووناعٌة
المتقدمة ،ورغم أن رغبة دول العالم الثالث بالدخول قد تكون معدومة ،إال أنها ملزمة على ذلك
ولمن شروط قاسٌة جدا ،كلرورة انلمامها لمعاهودات دولٌوة لومن شوروط وحودود صوعبة
التنفٌذ ،ومن إحودب هوذه الشوروط لورورة تطبٌوق معواٌٌر المحاسوبة الدولٌوة مون قبول الشوركات
العاملة فٌها ،كً تتمكن مون إدرا شوركاتها فوً األسوواق العالمٌوة والحصوول علوى اسوتثمارات
أجنبٌة ،وتسوٌق سلعها لمن دول القرٌة العالمٌة الواحدة.
انط قا من الحقايق السوابقةٌ ،وود الباحثوان االطو ى علوى المعواٌٌر المحاسوبٌة الحدٌثوة والموجوه
نحووو القٌمووة العادلووة ،للوقوووف علووى األسووباب التووً أدت إلووى ذلووك التوجووه واسووتنباط اآلثووار التووً
ستنعكس على المستثمرٌن وبالتالً على االقتصاد.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:
-1

التعرف علوى األسوباب التوً دعوت مجوالس معواٌٌر المحاسوبة نحوو التوجوه إلوى القٌموة
العادلة والدخل االقتصادي.

-2

التعرف على معاٌٌر المحاسبة الموجه نحو القٌموة العادلوة والودخل االقتصوادي ،وذلوك
للوقوف على أهم إٌجابٌاتها وسلبٌاتها.

-3

التعرف على معوقات تطبٌق تلك المعاٌٌر.

-4

التعرف على انعكاسات ذلك التوجه على االقتصاد.

أهمٌة الدراسة
تنبع أهمٌة الدراسة وبشكل ريٌسً من الدور الذي تلعبه المعاٌٌر المحاسبٌة فً إظهار
القوايم المالٌة بصورتها النهايٌة والتً ٌجب أن تكون موافقة للخصايص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة ،من منطلق ب ن القرارات االستثمارٌة وبشتى أشكالها وأنواعها تعتمد وبشكل
ريٌسً على البٌانات المفصح عنها بتلك القوايم وبالتالً ت ثر االقتصاد بشكل مباشر بتلك
القرارات.
وفووً حالووة الووتمكن موون حصوور اآلثووار التووً سووتنعكس علووى االقتصوواد نتٌجووة التوجووه نحووو
القٌمة العادلة والدخل االقتصادي لمعاٌٌر المحاسبة ،سنتمكن من ألتحوط لتلك اآلثار بشوكل عوام
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ولسوولبٌاتها بشووكل خوواص وبالتووالً ولووع األسووس الكفٌلووة بحماٌووة االقتصوواد الوووطنً موون تلووك
السلبٌات ،واستغ ل اإلٌجابٌات أن وجدت فً تقوٌته.
مشكلة وأسئلة الدراسة
موون المعووروف أن المعلومووات المحاسووبٌة خالووعة لخصووايص نوعٌووة تحكووم لٌووة وفاعلٌووة
القوورارات التووً تتخووذ موون قبوول المسووتثمرٌن والمبنٌووة علووى تلووك المعلومووات ،ومنووذ فتوورة لٌسووت
ب القصٌرة كانت تسعى الشركات إلى إظهار دخلها وفقوا للمفهووم المحاسوبً التقلٌودي ،وحٌوث أن
الدخل المحاسوبً التقلٌودي ٌعتمود وبشوكل ريٌسوً علوى مفهووم التكلفوة التارٌخٌوة ،ونظورا لحاجوة
المسوتثمرٌن إلووى معلومووات مطابقوة ألرل الواقووع وحدٌثووة ،وفشوول مفهووم التكلفووة التارٌخٌووة فووً
توفٌر تلك النوعٌة من المعلومات كما سٌرد ذكره بالتفصٌل فً مسواق البحوث ،بودأ التوجوه نحوو
إظهار الدخل وفقا للمفهوم االقتصادي والمبنً بشكل كامل على استخدام القٌمة العادلة.
وممووا ال شووك فٌووه أن عملٌووة اسووتخدام القٌمووة العادلووة عملٌووة محفوفووة بالمشوواكل والمعوقووات ،وقوود
ٌؤدي استغ لها بشكل غٌر مناسب الى انعكاسها بشكل سلبً على المستثمرٌن واالقتصاد.
ٌمكن حصر مشكلة الدراسة بإٌجاد أجوبة عن األسيلة التالٌة:
-1

ما هً األسباب التً دعوت مجوالس معواٌٌر المحاسوبة إلوى التوجوه نحوو القٌموة العادلوة
والدخل االقتصادي؟

-2

ما هً المعاٌٌر المحاسبة التوً توم إصودارها أو تعودٌلها وتوجٌههوا نحوو القٌموة العادلوة
والدخل االقتصادي ،وما هً أهم إٌجابٌاتها وسلبٌاتها؟

-3

ما هً المعوقات التً تحول دون تطبٌق تلك المعاٌٌر؟

-4

ما هً االنعكاسات المتوقعة لذلك التوجه على االقتصاد.

منهجٌة الدراسة
تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً االستنباطً ،وذلك من خ ل التطرق
للخصايص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ومساهمتها فً توجٌه معاٌٌر المحاسبة نحو القٌمة
العادلة سعٌا للوصول إلى مفهوم الدخل االقتصادي ،والتطرق كذلك إلى المعاٌٌر الموجه نحو
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ذلك المفهوم ،واستنباط أثارها وصعوبات تطبٌقها وانعكاسها على قرارات المستثمرٌن وتحدٌد
اآلثار التً ستنعكس بالتالً على االقتصاد.
وحٌووث أن الباحثووان سووٌقومان بتحووري المعلومووات والحقووايق الممكنووة ،والخاصووة بهوودف البحووث،
ونظوورا لحداثووة تبنووً األردن لمعوواٌٌر المحاسووبة الدولٌووة ،وبالتووالً عوودم توووفر نتووايج محلٌووة عوون
انعكاسات تطبٌقها على المستثمر واالقتصاد ،فسوف ٌعتمد الباحثان بشكل أساسً على البحووث
والدراسات العالمٌة عبر شوبكة االنترنٌوت ،وتحلٌول نتايجهوا ،ومون ثوم اقتوراح بعول التوصوٌات
التً قد تساهم فً تحوط االقتصاد الووطنً للسولبٌات المتوقعوة إن وجودت واسوتغ ل اإلٌجابٌوات
بشكل ٌقوي االقتصاد الوطنً.
مصادر معلومات الدراسة
تتكون مصادر الدراسة من مصادر أولٌة ومصادر ثانوٌة كالتالً:
المصادر األولٌة :سٌتم التركٌز على جمٌع المصادر الممكنة من خ ل المواقع المتوفرة على
شبكة االنترنٌت وذلك بالتركٌز على مواقع الدورٌات العالمٌة بشكل عام
ومواقع الجامعات بشكل خاص ،وذلك الستقاء احدث المستجدات والمشاكل
التً تواجه تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الموجهة نحو القٌمة العادلة وأثارها
المتوقعة على قرارات المستثمرٌن وعلى االقتصاد.
الفصل االول
الدخل المحاسبً والدخل االقتصادي
منذ حقبة من الزمن وٌحاول االقتصادٌون والمحاسبون التوجه نحو ما ٌسمى الدخل
االقتصادي واالستغناء عن الدخل المحاسبً فً عرل قوايم الشركات المالٌة ،وخصوصا لما
الدخل االقتصادي من إٌجابٌات تكاد تكون الموجه الريٌسً فً صحة القرارات االستثمارٌة
المبنٌة على قوايم الشركات المالٌة.
ولكن وكما هو معروف ب ن هناك معوقات كثٌرة تقف أمام تطبٌق هذا التوجه ،مما دعا
الشركات إلى اتباى الدخل المحاسبً فً عرل قوايمها المالٌة رغم سلبٌاته الكثٌرة ،ومن هذه
الحقٌقة سٌحاول الباحثان التطرق فً هذا الفصل للمفهومٌن (الدخل االقتصادي والدخل
5

المحاسبً) وذلك للوقوف على أهم االخت فات بٌنهما ومن ثم تولٌح األسباب والمعوقات التً
تقف أمام تطبٌق الدخل االقتصادي.
الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
كمووا هووو معووروف ب و ن إدارات الشووركات جمٌعهووا ،ودون اسووتثناء تعموول كوكٌوول إلدارة
أعمووال الشووركة وذلووك بالنٌابووة عوون أصووحابها ،وللوومان نزاهووة تلووك اإلدارات ظهوورت نظرٌووة
المحاسووبة  Accounting Theoryلووتحكم تلووك الع قووة بمبووادب محاسووبٌة عدٌوودة تلووزم الشووركات
بتسجٌل جمٌع عملٌاتها لمن قواعد وأصول تلمن نزاهة العمل لمن نظام محاسبً محدد.
وباالعتماد على نظرٌة المحاسبة أخوذت عودة مجوالس محاسوبٌة متخصصوة علوى عاتقهوا
إصوودار المعوواٌٌر المحاسووبٌة المختلفووة التووً توجووه وتلووزم إدارة الشووركة بالتقٌوود بإصووداراتها فووً
عملٌة القٌاس واالعتراف بالعملٌات التجارٌة التوً تقووم علٌهوا ،وصووال إلوى قووايم مالٌوة ٌتووفر
فٌها ما تم االتفاق على تسمٌته بالخصايص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ،وبذلك ٌسوتطٌع متخوذ
القرار االعتماد على تلك القوايم المالٌة والتً ٌجب أن تكون مدققوة مون طورف خوارجً مسوتقل
ٌشووهد بوو ن إدارة الشووركة قامووت بالتقٌوود بجمٌووع معوواٌٌر المحاسووبة المنصوووص علٌهووا موون قبوول
المجالس المختصة.
وموون الحقووايق المووذكورة أع و ه ،توجهووت مجووالس معوواٌٌر المحاسووبة المتخصصووة وعلووى
رأسووها مجلووس معوواٌٌر المحاسووبة المالٌووة األمرٌكووً  FASBومجلووس معوواٌٌر المحاس وبة الدولٌووة
 IASBنحو إصدار معاٌٌر عدٌدة تساهم فً توفٌر الخصايص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة.
من المهم جدا أن نتذكر ،ب ن المعلومات المحاسبٌة النابعة من النظام المحاسبً ٌجب أن
تتمتع بعدة خصايص معٌنة ،لكً تكون مفٌدة لصاحب القرار  ،الذي فً النهاٌة أعدت من
اجله.
وقد حاولت عدة جهات محاسبٌة متخصصة تحدٌد ماهٌة خصايص وجودة المعلومـات
 ،ومن افلل النتايج التً تم التوصل إلٌها كانت من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة
األمرٌكً  FASBوذلك حٌن قام بإصدار المفهوم المحاسبً رقم (( )2الخصايص النوعٌة
للمعلومات المحاسبٌة)" .فالمفهوم المحاسبً رقم ( )2جاء لسد الفجوة بٌن المفهوم رقم ()1
والمفاهٌم األخرب ال حقة  ،والذي قام بتغطٌة شاملة آللٌة االعتراف والقٌاس واإلفصاح
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لعناصر القوايم المالٌة .محاوال اإلجابة عن السؤال التالً :ماهً الخصايص التً ٌجب أن
تتمتع بها المعلومات المحاسبٌة لتصبح ناجعة؟" )(Schroeder, 2001
مفاهٌم جودة المعلومات المحاسبٌة
إن تحدٌد أهداف التقارٌر المالٌة  ،هو نقطة البداٌة فً تطبٌق منهج فايدة المعلومات
المحاسبٌة فً ترشٌد قرارات المستفٌدٌن الخارجٌٌن الريٌسٌن  ..أي أن المعلومات الجٌدة هً
تلك المعلومات األكثر فايدة فً مجال ترشٌد القراراتٌ .قصد بمفاهٌم جودة المعلومات تلك
الخصايص التً ٌجب أن تتس م بها المعلومات المحاسبٌة المفٌدة .هذه الخصايص تكون ذات
فايدة كبٌرة لكل من المسؤولٌن عن ولع المعاٌٌر المناسبة والمسؤولٌن عن إعداد التقارٌر
المالٌة فً تقٌٌم نوعٌة المعلومات التً تنتج عن تطبٌق الطرق واألسالٌب المحاسبٌة البدٌلة
(الشٌرازي.)1990 ،
أهم هذه الخصايص التً حددها مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة األمرٌكً FASBهً:
-1

م ءمة المعلومات )(Relevance

-2

إمكانٌة االعتماد على المعلومات أو درجة الثقة بها )(Reliability

ومن األموور المهموة  ،أن مسوتوب جوودة المعلوموات ال ٌعتمود فقوط علوى الخصوايص الذاتٌوة
للمعلومات ( الم ءمة والموثوقٌة ) بل ٌعتمد أٌلا علوى خصوايص تتعلوق بمتخوذي القورارات (
مستخدمً المعلومات ).
وتعتموود فايوودة المعلومووات لمتخووذ القوورار علووى عواموول كثٌوورة تتعلووق بمجووال االسووتخدام ،مثوول
طبٌعوووة القووورارات التوووً ٌواجههوووا وطبٌعوووة النمووووذ القوووراري المسوووتخدم  ،وطبٌعوووة ومصوووادر
المعلومات التً ٌحتاجها  ،ومقدار ونوعٌة المعلومات السوابقة المتووفرة  ،والمقودرة علوى تحلٌول
المعلومات  ،ومستوب الفهم واإلدراك المتوفرة لدب متخذ القرار.
وقبوول الملووً بشوورح جمٌووع الخصووايص  ،وبووالنظر للشووكل ( )1-1نجوود أن خاصووٌة فايوودة
المعلومووات المحاسووبٌة فووً اتخوواذ القوورارات ت و تً علووى قمووة الخصووايص وتمثوول هووذه الخاصووٌة
القاعدة العامة التً تعتمد على خاصوٌة الم ءموة وخاصوٌة الموثوقٌوة  .ولكوً تكوون المعلوموات
م يمة ٌلزم توافر مجموعة من الخصايص الفرعٌة:
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-1

وصول المعلومات إلى مستخدمٌها فً الوقت المناسب ( التوقٌت الم يم).

-2

ٌكون للمعلومات قدرة تنبؤٌة.

-3

ٌكون للمعلومات قدرة على التغذٌة المرتدة.
ولكووً ٌمكوون االعتموواد علووى المعلومووات والوثوووق بهووا ٌلووزم أٌلووا توووفر مجموعووة موون

الخصايص الفرعٌة هً):(Hendriksen, 1992
-1

إعداد المعلومات بحٌث تعبر بصدق عن الظواهر التً ٌفترل أن تعبر عنهوا (صودق
تمثٌل الظواهر واألحداث).

-2

أن تكون المعلومات قابلة لإلثبات وباإلمكان التحقق من س متها .

ان قابلٌووة المعلومووات للمقارنووة ومووا ٌتطلبووه ذلووك موون ثبووات فووً تطبٌووق الطوورق واألسووالٌب
المحاسبٌة تعتبر خاصٌة متداخلة مع خاصٌتً الم ءمة والموثوقٌة .
هناك محددان ريٌسٌان إلستخدام الخصايص السابقة هما :
-1

اختبار مستوب األهمٌة

-2

اختبار التكلفة  /العايد

*

الشكل رقم ()1-1
مستخدمو المعلومات المحاسبٌة

المحدد الريٌسً

تحدٌد النوعٌة  -للمستخدمٌن

متخذو القرار وخصائصهم (كمثال  ،مدى مقدرهتم
على فهم املعلومات السابقة)

املنفعة

<

التكلفة

القابلية لفهم املعلومات
*

Source: Hendriksen, Eldon S. and Michael F. Van Breda,1992, Accounting Theory, Fifth Edition, Irwin/McGrawHill 1992, P 132.
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الفائدة يف اختاذ القرار
الخصايص األولٌة التخاذ القرار

الثقة يف املعلومات

مالءمة املعلومات

الخصايص الفرعٌة

تغذية مرتدة

قدرة التنبؤ

التوقيت املالئم

التثبت من
املعلومة

صدق التعبري

احليادية
القابلية للمقارنة (مبا يف ذل ااتساق)

ٌغلب على هذٌن القٌدٌن الصفة الكمٌة ( علوى خو ف الخصوايص السوابقة ) .إن األهمٌوة
النسووبٌة لكوول خاصووٌة سوووف تحووددها ظووروف الحووال كمووا أنهووا سوووف تختلووف موون شووخص إلووى
خر.فعادة ما ٌحدد مستخدم القورار طبٌعوة وأهمٌوة المعلوموات بالنسوبة لوه .إن قابلٌوة المعلوموات
للفهم ال تعتمد على الخصايص المتعلقة بذات المعلومات بل تعتمد أٌلا علوى خصوايص أخورب
تتعلوووق بمسوووتخدمً المعلوموووات المحاسوووبٌة مثووول مسوووتوب التعلوووٌم ،واإلدراك وكمٌوووة المعلوموووات
السابقة المتوفرة لدٌهم ،هذا ما ٌفسر لنا كون خاصٌة قابلٌوة المعلوموات للفهوم كحلقوة وصول بوٌن
خصايص المعلومات وخصايص مستخدمٌها  .لذلك ٌقع على عاتق معدي التقارٌر المالٌة مهمة
المواءمة بٌن الرغبات والصفات المتعددة والمتباٌنة لمستخدمً هذه التقارٌر.
مفهوما المالءمة والموثوقٌة
أوال :خاصٌة المالءمة " :تعنً وجود ارتباط منطقً بٌن المعلومات وبٌن القرار مولوى
الدراسة" ( الشٌرازي ..)1990 ،أي بمعنى قدرة المعلومات على إحداث تغٌٌر فً اتجاه
القرار .
ان المعلومات المحاسبٌة الم يمة تمكن مستخدمٌها من :
9

-1

تكوٌن توقعات عن النتايج التً سوف تترتب على األحوداث المالوٌة أو الحالورة أو
المستقبلٌة ..

-2

تعزٌز التوقعات الحالٌة أو إحداث تغٌٌر فً هذه التوقعات .وهوذا ٌعنوً أن المعلوموات
الم يمة تؤدي إلى تغٌٌر درجة الت كد بالنسبة للقرار محل الدراسة.

-3

تحسووٌن قوودرة متخووذ القوورار علووى التنبووؤ بالنتووايج المتوقعووة فووً المسووتقبل وتعزٌووز أو
تصحٌح التوقعات السابقة والحالٌة .

-4

تقٌٌم نتايج القرارات التً بنٌت على هذه القرارات .
تتمٌز التلحٌة بشًء من الدقة الحسابٌة ودرجة من عدم الت كد لصالح التوقٌت

المناسب .إذ أن عملٌة اتخاذ القرارات دايما ً محددة بفترة زمنٌة معٌنة  ،لذلك فإن المعلومات
الم يمة هً تلك التً تتوفر فً الوقت المناسب حتى لو كان ذلك على حساب الدقة فً عملٌة
القٌاس أو مدب الت كد من صحة المقاٌٌس الناتجة .
مما تقدم ٌمكن أن نستنتج بان مفهوم أو خاصٌة الم ءمة تتكون من الخصوايص الثانوٌوة
أو الفرعٌة التالٌة:
-1

التوقٌت الم يم – أي وصول المعلومات المعدة إلى مستخدمٌها فوً الوقوت المناسوب.
إذ أنه كلموا زادت سورعة توصوٌل المعلومــوـات المحاسوبٌة إلوى مسوتخدمٌها كلموا كوان
االحتموال كبٌوورا فووً التو ثٌر علووى قووراراتهم المتنوعووة .وكلموا زاد التو خٌر فووً توصووٌل
المعلومات كلما كانوت الثقوة أكبور بو ن المعلوموات ال تعتبور م يموة أو صوحٌحة .لوذلك
فان درجة معٌنة من صوحة المعلوموات  ،ودقتهوا ٌ ،مكون التلوحٌة بهوا لغورل زٌوادة
توقٌووت المعلومووات.وٌمكن التلووحٌة بشووًء موون الدقووة لصووالح التوقٌووت المناسووب الن
عملٌووة اتخوواذ القوورار (أو القوورار نفسووه) تكووون دايمووا محووددة بفتوورة معٌنووة .لووذلك فووان
المعلومات الم يمة  ،هً تلك التوً تتووفر فوً الوقوت المناسوب  ،ولوو كوان ذلوك علوى
حسووواب الثقوووة فوووً عملٌوووة القٌووواس  ،أو مووودب الت كووود مووون صوووحة المقووواٌٌس الناتجوووة
).(Hendriksen, 1992

-2

القوودرة علووى التنب وؤ – وتعنووً احتووواء المعلومووات علووى قوودرة تنبؤٌووة ،وبالتووالً تمكووٌن
مستخدمً المعلومات من التنبؤ أو تقدٌر المستقبل وتكوٌن صوورة احتمالٌوة (تقدٌرٌوة)
10

عنووه .فالمعلومووة الجٌوودة هووً التووً تمكوون المسووتخدم موون تكوووٌن التوقعووات عوون النتووايج
المستقبلٌة وتحسٌن إمكاناته وقدراته فً هذا المجال ).(Hendriksen, 1992
-3

القوودرة علووى إعووادة التقٌووٌم – وٌقصوود بووذلك احتووواء المعلومووات علووى خاصووٌة تمكوون
مستخدمها من التقٌٌم االرتودادي أو التغذٌوة العكسوٌة أو المرتودة مون خو ل المعلوموات
التووً ٌنتجهووا نظووام المعلومووات والتووً تسوواهم فووً تحسووٌن وتطوووٌر نوعٌووة مخرجووات
(معلومات) النظام وقدرته علوى التكٌوف فوً الظوروف البٌيٌوة المتغٌورة باسوتمرار .لوذا
ٌمكن القول أن المعلومات الم يمة هً التً تمكن متخذ القورار مون تعزٌوز التوقعوـات
الحالٌة أو إحداث تغٌٌر فٌها وتقٌٌم نتايج القرارات السابقة

)(Hendriksen, 1992

وتكمن أهمٌة خاصٌة الم ءموة  ،فوً أن القورار الوذي ٌنووي مسوتخدم المعلوموات المحاسوبٌة
اتخواذه لووه أهمٌتوه وخطورتووه سووواء كوان هووذا المسوتخدم موودٌرا أو مسووتثمرا .فنقطوة البوودء باتخوواذ
القوورار هووً موودب صووحة وم ءمووة المعلومووات التووً توووفرت لووه بالنسووبة للقوورار تحووت الدراسووة.
فإلافة إلى اهتمام المدٌر لمعرفة درجة السٌولة التً تتمتع بها الشركة فانوه ٌهوتم كوذلك وٌركوز
على جانب األصول المتداولوة والخصووم المتداولوة  .أموا المسوتثمر فانوه ٌهوتم باألربواح المحققوة
من قبل الشركة حالٌا ومستقب  .لذلك فان ما ٌهمه هو معرفة ربحٌة الشوركة التوً ٌمتلوك اسوهما
فٌها أو ٌنوي االستثمار فٌها.
ولكووون تعووودد مسوووتخدمً التقوووارٌر المالٌوووة ،واخوووت ف أهووودافهم ٌجعووول مهموووة المحاسوووب
المتلمنة إنتا وت مٌن معلومات م يمة لٌس بواألمر الٌسوٌر .وموع ذلوك ،فوان المحاسوب ٌلعوب
دورا كبٌرا فً توفٌر المعلومات المحاسبٌة مسترشدا بالمفاهٌم األخ قٌوة كالصودق فوً التعبٌور،
والعدالة ،والحق ،واإلنصواف  ،وعودم التحٌوز ،والولووح ،ألو .....التوً تعتبور أساسوٌة بالنسوبة
لمهنته.
ثانٌا :خاصٌة الموثوقٌة  :تتعلق خاصٌة الموثوقٌة ب مانة المعلومات وإمكانٌة االعتماد علٌها.
من البدٌهً أن الحسابات (المعلومات المحاسبٌة) المدققة ٌعول علٌهوا أكثور مون الحسوابات غٌور
المدققووة حتووى وإن كانووت األخٌوورة متطابقووة شووك وملوومونا مووع الحسووابات المدققووة .إن درجووة
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الوثوووق بالمعلومووات المحاسووبٌة تعتبوور انعكاسووا والووحا لألدلووة المولوووعٌة أو طوورق أو أسووس
القٌاس السلٌمة التً بنٌت علٌها تلك المعلومات .ولكً تتصف المعلومات المحاسوبٌة بالموثوقٌوة
ٌنبغً إرساء أسس محاسبٌة ثابتة فٌما ٌتعلوق بالمبوادب واألعوراف المحاسوبٌة التوً تحكوم العمول
المحاسبً ،وكذلك تطوٌر أسس قٌاس موحدة ومقبولة وعملٌة.
ولكً ٌمكون االعتمواد علوى المعلوموات والوثووق بهوا ٌلوزم أٌلوا تووافر ثو ث خصوايص فرعٌوة
هً( :أ) الصدق فً التمثٌل (ب) إمكانٌة التثبت من المعلومات (جـ) حٌادٌة المعلومات .
-1

الصددددي ادددً التمثٌدددل وٌعنوووً وجوووود درجوووة عالٌوووة مووون التطوووابق بوووٌن المقاٌٌوووـس
(المعلومات) والظواهر المراد التقرٌر عنها .بعبارة أخرب ،إعداد المعلوموات بحٌوث
تعبوور بصوودق عوون الظووواهر -صوودق تمثٌوول الظووواهر واألحووداث .فووالعبرة هنووا بصوودق
تمثٌ ول الجوووهر ولووٌس الشووكل  .ولكووً تكووون المعلومووات معبوور عنهووا بصوودق ٌنبغووً
مراعاة تجنب نوعٌن من أنواى التحٌز وهما :
 تحٌز فً عملٌوة القٌواس – أي طرٌقوة القٌواس سوواء كانوت توصول إلوى نتوايجمولوعٌة أم ال.
-

تحٌز القايم بعملٌة القٌاس ــ وهذا النوى ٌقسوم إلوى التحٌوز المقصوود والتحٌوز
غٌوور المقصووود .إن التحوورر موون التحٌووز بنوعٌووه ٌتطلووب أن تكووون المعلومووات
على أكبر قدر ممكن من االكتمال  .أي الت كد مون أنوة لوم ٌسوقط مون االعتبوار
أي مووون الظوووواهر الهاموووة عنووود إعوووداد التقوووارٌر المالٌوووة مووون ناحٌوووة  ،وهنووواك
اعتبارات األهمٌة النسبٌة وموا تسوتلزمه مون وجووب دراسوة جودوب المعلوموة
فبل قٌاسها واإلفصاح عنها من ناحٌة أخرب.

-2

إمكانٌة التحقدي والتثبدت مدل المعلومدات وتعنوً فوً المفهووم المحاسوبً تووفر شورط
المولوعٌة فً أي قٌاس علمً  .وهذه الخاصٌة تعنً أن النتايج التً ٌتوصول إلٌهوا
شوخص معووٌن باسووتخدام أسووالٌب معٌنووة للقٌواس واإلفصوواح ٌسووتطٌع أن ٌتوصوول إلٌهووا
شووخص خوور باسووتخدام نفووس األسووالٌب  .أمووا إمكانٌووة التثبووت موون المعلومووات فهووً
خاصٌة تحقق لنا تجنب ذلك النوى من التحٌـز المتعلق بشخصٌة القايم بعملٌة القٌواس
 ،ولكن هذه الخاصٌة ال تعتبر كافٌة لتحقٌق الثقة فوً المعلوموات ألن المعلوموة قود ال
12

تكون صادقة فً التعبٌر عن ملمون الظواهر المراد قٌاسوها واإلفصواح عنهوا  .أي
ٌنبغً التفرقة بٌن القدرة على التثبت من المقاٌٌس ذاتها وبٌن القدرة على التثبوت مون
صحة التطبٌق لطرٌقة القٌاس.
-3

حٌادٌة المعلومات وتعتبر هذه الخاصٌة ذات أهمٌة على مستوٌٌن :
 مستوب األجهزة المسؤولة عن تنظٌم السٌاسة المحاسبٌة.-

مستوب المسؤولٌن عن إعداد التقارٌر المالٌة.

وحٌادٌوة المعلومووات ٌقصود بهووا تجنوب النوووى المقصووود مون التحٌووز الوذي قوود ٌمارسووه
القايم بإعداد وعرل المعلومات المحاسبٌة  ،بهودف التوصول إلوى نتوايج مسوبقة  ،أو
بهدف الت ثٌر على سلوك مستخدم هوذه المعلوموات فوً اتجواه معوٌن  .إذن المعلوموات
المتحٌووزة  ،ال ٌمكوون اعتبارهووا معلومووات أمٌنووة  ،وال ٌمكوون الوثوووق بهووا أو االعتموواد
علٌها ك ساس لعملٌة اتخاذ القرارات .
المشاكل والمحددات الستخدام الخصائص النوعٌة
-1

احتمداالت التعدارب بدٌل الخصدائص الرئٌسدة للمعلومدات المحاسدبٌة (أي المالءمددة
والموثوقٌة) .إذ ال ٌوجد توافق بٌن م ءمة المعلومات ودرجة الوثووق بهوا ،فموث قود
توورفل معلومووة معٌنووة أو تقبوول إذا كانووت م يمووة ولكنهووا غٌوور موثوووق بهووا ،أو أنهووا
موثوق بها ولكنها غٌر م يمة .ف رقام التكلفة التارٌخٌة تتمتوع بدرجوة عالٌوة مون الثقوة
لخلوها من التحٌز  ،إال أن األرقام التارٌخٌة تتمتع بدرجة منخفلة مون الم ءموة ألن
تلك األرقام أقل ارتباطا  -أو تمثٌ  -للواقع الفعلً.

-2

احتماالت التعارب بٌل الخصائص الفرعٌة كالتعارل بوٌن التوقٌوت الم يوم والقودرة
التنبؤٌة للمعلومات المحاسبٌة ،فقد تصل المعلومة فً الوقت المناسوب ولكنهوا ال تملوك
قوودرة تنبؤٌووة عالٌووة ،كمووا فووً حالووة أرقووام التكلفووة الت وـارٌخٌة .كووذلك  ،أن السوورعة فووً
إعداد المعلومات غالبا ً ما ٌكون على حساب درجة الدقة واالكتمال وعدم الت كد.
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-3

لٌست كل المعلومات المالئمة والموثوي بها تعتبر معلومات مفٌدة ألنهوا قود ال تكوون
ذات أهمٌة نسوبٌة توذكر ( .اختبوار مسوتوب األهمٌوة ) إن البنود ٌعتبور مفٌودا وذو أهمٌوة
نسبٌة إذا أدب حذفه أو اإلفصاح عنة بطرٌقة محرفة إلى الت ثٌر على متخذ القرار.

-4

كددذلك قددد تكددول تكلفددة الحصددول علددى المعلومددات أكبددر مددل العائ د د المتوق د منهددا
(اختبار التكلفة  /العايد ) .فالمعلومات التً ال ترتبط ارتباطا وثٌقا ب هوداف مسوتخدمً
القوايم المالٌة ال تعتبر معلومات مهمة ولوٌس هنواك موا ٌودعو إلوى اإلفصواح عنهوا .إن
القاعدة العامة فٌما ٌتعلق باختبار محودد التكلفوة والعايود هوً أن المعلوموات المحاسوبٌة
ٌجب عدم إنتاجها وتوزٌعهوا إال إذا زادت منفعتهوا عون كلفتهوا وإال فوان الشوركة تتكبود
خسارة عند اإلفصاح عن تلك المعلومة  ،وذلك بسبب اإلفصواح عون معلوموات كلفتهوا
تفوق منفعتها.

-5

قددد تكددول المعلومددات المحاسددبٌة مالئمددة وموثددوي بهددا إال اندده تواجدده مسددتخدمها
صعوبة اهمها  ،وتحلٌلها واستخدامها اً نموذج القرار الذي ٌواجهده .علوى الورغم
موون أن المعلومووات ٌنبغووً أن تكووون مفهومووة ،وصووفة الفهووم هووذه تعكسووها خصووايص
السهولة والولوح التً تتمٌوز بهوا المعلوموات المنشوورة .ولكون هنواك عودد كبٌور مون
المستخدمٌن ٌمتلكون مستوٌات استٌعاب وتعلٌم مختلفة وكذلك أهداف مختلفة ومتعوددة
ممووا ٌجعوول موون هووذه المهمووة صووعبة للغاٌووة بالنسووبة للمحاسووب .لووذلك ٌقووع علووى عوواتق
المحاسووب باعتبوواره الجهووة التووً تعوود التقووارٌر المالٌووة مهمووة التوفٌووق بووٌن الرغبووات
والصووفات المتعووددة والمتباٌنووة لمسووتخدمً المعلومووات المحاسووبٌة التووً تحتوٌهووا تلووك
التقارٌر.

-6

بددالر م مددل أهمٌددة المقارنددة اددً عملٌددة اتخدداذ القددرار .فووإن مووا ٌهووتم بووه مسووتخدمو
المعلومات المحاسبٌة مقارنة المعلومات الخاصة بشركة معٌنة مع شركات مشابهة أو
منافسة أو مع القطاى الصناعً الوذي تنتموً إلٌوه هوذه الشوركة .إال أن عملٌوة المقارنوة
سووواء المكانٌووة أو الزمانٌووة قوود ال تكووون ذات جوودوب عنوودما ال تلتووزم الشووركات (أو
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الشركة) بسٌاسة التماثل أو االتساق وعدم تغٌٌر الطرق المحاسبٌة بمجرد الرغبوة فوً
التغٌٌر وعند تغٌٌر تلك الطرق فإنه من اللروري اإلفصاح عن هوذا التغٌٌور واآلثوار
المترتبة نتٌجة هذا التغٌٌر على الولع المالً ونتٌجة النشاط للشركة ذات الع قة.
الدخل المحاسبً والدخل االقتصادي
منذ فترة كبٌرة والتوجه العام ل قتصادٌٌن والمحاسبٌٌن لتحقٌق الدخل االقتصادي ٌوزداد
بشكل كبٌر لما للدخل االقتصادي من مصداقٌة عالٌة تنعكس بشوكل جٌود علوى مصوداقٌة القووايم
المالٌة للشركات ،ولكن عقبات تطبٌوق وتفعٌول الودخل االقتصوادي كوان لهوا الودور األساسوً فوً
عدم تمكنهم من استخدامه كبدٌل للدخل المحاسبً ،ولكون أالن وبواسوطة التوجوه السوتخدام القوٌم
العادلة من خ ل المعاٌٌر المحاسبٌة اصبح من الممكن تفعٌل استخدام الودخل االقتصوادي ولكون
بشووكل ال ٌووزال غٌوور فاعوول ،وقبوول التعمووق بالمولوووى ٌجووب التعوورف علووى الوودخل المحاسووبً
والدخل االقتصادي بشكل أفلل.
مفهوم الدخل
"بوالرغم مون االسوتعمال الواسوع لمفهووم الودخل ،فووان هنواك نقوص عوام فوً االتفواق علووى
التعرٌف الصحٌح للدخل .وٌكوون عودم االتفواق هوذا ملحوظوا عنودما تسوود التعوارٌف للودخل مون
وجهة نظر المحاسبٌٌن واالقتصادٌٌن" ) (Schroeder, 2001والمقصود بهذه العبوارة ،ب نوه ورغوم
اإلقرار بان كل من المحاسبة واالقتصاد علوم متصلة مع بعلها الوبعل ،وان االثنوٌن ٌهتموون
بنشاط المنش ة االقتصادٌة ،إال أن هناك عدم اتفواق بٌنهموا فٌموا ٌتعلوق بالتوقٌوت المناسوب لقٌواس
الوودخل .فوجهووة النظوور االقتصووادٌة تفلوول رؤٌووة الوودخل موون منظووور (األسوولوب أو الموونهج فووً
صافً الحقوق "الثروة" والتً حصلت فع خ ل فترة معٌنة) ووفقوا لهوذه النظورة فوان مٌزانٌوة
الشركة هً المقٌاس الحقٌقوً لقٌواس تلوك الثوروة .بٌنموا وجهوة النظور المحاسوبٌة تفلول أسولوب
قايمة الدخل حٌث ٌعبور صوافً نواتج قايموة الودخل والمتولود عون مقابلوة التكوالٌف موع اإلٌورادات
لفترة معٌنة (أسلوب أو منهج العملٌات) عن حقٌقة الدخل.
ومن الم حظ بان هناك مفاهٌم ٌتفق الجمٌع علٌهوا وٌختلفووا فوً جزءٌاتهوا وهوً مفواهٌم
(المحافظة على رأس الموال  )Capital Maintenance Conceptsوالتوً ترتكوز علوى فكورة "أن
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هناك عايد على رأس المال المسوتثمر ،وٌحصول العايود علوى رأس الموال المسوتثمر فقوط بعود أن
ٌكون المبلغ قد اسوترد أو تموت المحافظوة علٌوه") (Schroeder, 2001وٌنودر تحوت هوذا المفهووم
مفهومان ريٌسٌان:
 -1مفهوم المحااظة على رأس المال المالً Financial Capital Maintenance
 -2مفهوم المحااظة على رأس المال العٌنً Physical Capital Maintenance

وٌحصل مفهوم المحافظوة علوى رأس الموال الموالً عنودما ٌكوون المبلوغ الموالً (النقودي)
لصافً أصول المشروى فً نهاٌة المدة ٌزٌد عن المبلغ المالً لصافً األصول فً بداٌة المدة.
ومن ابرز عٌوبه استبعاد العملٌات مع أصوحاب المشوروى (الزٌوادة والنقصوان فوً رأس الموال)
وبالتالً عدم اخذ التلخم فً الحسبان ،وٌطلوق علوى هوذا األسولوب "قاعودة أو أسواس العملٌوات
الحتساب الدخل" وهو األسلوب التقلٌودي المتبوع مون قبول المحاسوبٌن ،والسوبب فوً اتباعوه رغوم
عٌوبه العقبات التوً تواجوه تطبٌوق مفهووم المحافظوة علوى رأس الموال العٌنوً والوذي ٌعنوً بو ن
العايد على رأس المال (الدخل) ٌحصول عنودما تكوون الطاقوة اإلنتاجٌوة المادٌوة فوً نهاٌوة الفتورة
تزٌد عن الطاقة اإلنتاجٌة المادٌة فً بداٌة الفترة ،حٌث ووفقا له ٌتم االعتراف بالدخل فقط عنود
األخذ بعٌن االعتبوار اإلحو ل الموادي لألصوول التشوغٌلٌه وٌعوادل الطاقوة اإلنتاجٌوة المادٌوة عنود
نقطة معٌنة من الزمن القٌمة الجارٌة لصافً األصول المستخدمة فوً تولٌود الكسوب (اإلٌوراد)،
وتحتوي القٌمة الجارٌة التوقعات بالنسبة للقوة االٌرادٌه المستقبلٌة لصافً األصول.
رغم أن مفهوم المحافظوة علوى رأس الموال العٌنوً هوو المفهووم المرغووب تطبٌقوه نظورا
العتباره أرباح وخساير االقتناء كاسترداد لرأس المال ،وبناءا علٌه ٌعالجهوا مباشورة فوً حقووق
الملكٌة ،إال أن عملٌة تطبٌقه ٌعٌقها كٌفٌة إثبات ومعالجة القٌم الجارٌة.
وبشووكل أولووح ٌتطلووب مفهوووم المحافظووة علووى رأس المووال العٌنووً ب و ن تكووون جمٌووع األصووول
وااللتزامووات مسووجلة علووى أسوواس قٌمتهووا الجارٌووة ،واعتموواد األسووالٌب المختلفووة الحتسوواب القووٌم
الجارٌة بالشكل التالً:
-1

السعر الداخل  Entry Priceأو تكلفة االستبدال (اإلح ل) .Replacement Cost

-2

القٌمة الخارجة  Exit Valueأو سعر البٌع .Selling Price
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-3

القٌمة الحالٌة المخصومة للتدفقات النقدٌوة المسوتقبلٌة المتوقعوة Discounted Present

.Value of Expected Future Cash Flows
بالرغم من أسالٌب قٌاس القٌم الجارٌة أع ه إال أن جمٌعها ذات مصوداقٌة وثقوة متدنٌوة وٌواجوه
المحاسبٌن مشاكل عدة إذا ما أرادوا تطبٌقها ،ولتولٌح األمور سوف نشرح كل منها كالتالً:
أسلوب السعر الداخل  Entry Priceأو تكلفة االستبدال (اإلحالل) Replacement Cost

عندما تقاس الطاقة اإلنتاجٌة باستخدام تكلفوة االسوتبدال ،فوان األصوول تبوٌن علوى أسواس
التكلفة الستبدالها ب صول مشوابهة وفوً حالوة مشوابهة مون أجول المحافظوة علوى القودرة (الطاقوة)
اإلنتاجٌة المادٌة للمنشو ة ،فإنهوا ٌجوب أن تولود تودفقات نقدٌوة كافٌوة لتزوٌود اإلحو ل (االسوتبدال)
العٌنً لألصول التشغٌلٌه ،وهنا ستقابل اإلٌرادات بتكلفة استبدال هوذه األصوول ،وبعود ذلوك فوان
الوودخل النوواتج سووٌوزى علووى أصووحاب المنش و ة وبوودون أن ٌوونقص وٌعطوول موون الطاقووة اإلنتاجٌووة
ل ستمرار فً التشغٌل مستقب ).(Schroeder, 2001
والمشووكلة الريٌسووٌة فووً هووذا األسوولوب تنحصوور فووً كٌفٌووة تحدٌوود قووٌم التكلفووة االسووتبدالٌه
لألصول ،وخصوصا األصول التشغٌلٌه مثل المكاين والمعودات العٌنٌوة مون منطلوق عودم وجوود
سوق جاهز لها وقود تلجو المنشو ة وفوً غٌواب ذلوك السووق إلوى تقٌمهوا بشوكل شخصوً وبالتوالً
ٌكون التقٌٌم عرلة لعوامول ت عوب كثٌورة ال تكسوبه الثقوة المناسوبة مون قبول مسوتخدمً القووايم
المالٌة ).(Schroeder, 2001
القٌمة الخارجة  Exit Valueأو سعر البٌ Selling Price

ٌتطلوب هووذا األسولوب المقوودرة علوى تقوودٌر قٌموة الووتخلص مون األصوول ،حٌوث تقووٌم جمٌووع
األصول على قٌمتها البٌعٌه المتوقعوة (التوً ٌمكون الحصوول علٌهوا عنود بٌعهوا فٌموا إذا اختوارت
المنش ة التخلص منها) مع افترال بٌعها فً ظروف عادٌة (لٌس تصفٌة).
ومن ابرز مشاكل وعٌوب هذا األسلوب تجاهله لمبودأ التحقوق ل عتوراف بواالٌراد ،وكوذلك عودم
توافر أسواق جاهزة لتقٌٌم سعر البٌع.
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القٌمدة الحالٌدة المخصدومة للتدداقات النقدٌدة المسدتقبلٌة المتوقعدة Discounted Present
Value of Expected Future Cash Flows

وحسووب هووذا المفهوووم فووان القٌمووة الحالٌووة للتوودفقات النقدٌووة المسووتقبلٌة المتوقووع الحصووول
علٌها من األصل (أو إنفاقها مقابل تغطٌة التزام) هً القٌمة المتعلقة باألصل (أو االلتوزام) التوً
ٌجووب اإلفصوواح عنهووا فووً المٌزانٌووة ،ووفقووا لهووذه الطرٌقووة فووان الوودخل ٌعووادل الفوورق بووٌن القٌمووة
الحالٌة لصافً األصول فً نهاٌة الفترة وقٌمتها الحالٌة فوً بداٌوة الفتورة .وتوت ءم هوذه الطرٌقوة
مع مفهوم الدخل االقتصادي حٌث أن القٌمة الحالٌة المخصومة قد تكون التقرٌب األقرب للقٌموة
الفعلٌة لألصول الداخلة فً االستعمال وبالتالً ٌمكن أن ٌنظر إلٌها كمقٌاس بدٌل للرفاهٌة.
ورغووووم أن هووووذه الطرٌقووووة تعوووود موووون افلوووول الطوووورق إال أنهووووا تعووووانً موووون ثوووو ث مشوووواكل
ريٌسٌة):(Schroeder, 2001
-1

بمووا أن المفهوووم ٌعتموود علووى تقوودٌر التوودفقات المسووتقبلٌة حسووب الفتوورات الزمنٌووة ،فانووه
ٌتوجب تحدٌد كل مبالغ التدفقات النقدٌة التً ستتولد فوً المسوتقبل وكوذلك توقٌوت هوذه
المبالغ ،وهذا لٌس باألمر البسٌط وسوٌعتمد علوى التقودٌرات الشخصوٌة وبالتوالً سوتفقد
القوايم موثوقٌتها.

-2

إن عملٌة اختٌار الخصم المناسب عملٌة صعبة جدا ،حٌث أن اسوت م دٌنوار واحود فوً
المسووتقبل ال ٌكووون لووه نفووس القٌمووة كوودٌنار ٌووتم اسووت مه الٌوووم ،ومعرفووة معوودل الخصووم
على األصل هو الذي سٌعبر عن معدل العايد علٌه ،وبالتالً فوان معرفوة معودل العايود
الصحٌح ٌتطلب معرفوة صوحٌحة لمبوالغ التودفقات النقدٌوة المسوتقبلٌة وتوقٌتهوا المتوقوع
عندما ٌتم شراء األصل ،وهذا أمر ٌصعب تحقٌقه.

-3

بما أن االٌرادات تتولد نتٌجة االستعمال الموحود لمووارد المنشو ة ،فوان اسوتطعنا تحدٌود
التوودفقات النقدٌووة المسووتقبلٌة للمنشو ة ومعوودل الخصووم بشووكل دقٌووق ،ونظوورا ألن أصووول
المنش ة متداخلة مع بعلها الوبعل فوً تولٌود االٌورادات فسوٌكون مون الصوعب تحدٌود
وبشكل دقٌق كم كانت مساهمة كل اصل فً تولٌد التودفقات النقدٌوة ،وبالتوالً ال ٌمكون
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تحدٌد القٌمة الحالٌة لألصول االفرادٌة للمنش ة وتجمٌعهوا للتوصول إلوى القٌموة الحالٌوة
للمنش ة.
الفصل الثانً
المستجدات على معاٌٌر المحاسبة الموجه نحو القٌمة العادلة وانعكاسها على االقتصاد
مقدمة
لقد بدأت مجالس معاٌٌر المحاسبة وعلى رأسها مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  IASBومجلس
معوواٌٌر المحاسوووبة المالٌووة األمرٌكوووً  FASBبإصوودار معووواٌٌر وتعوودٌ ت موجهوووة نحووو القٌموووة
العادلة ،ومن بعل األمثلة التً حدثت مؤخرا والتً سٌناقشها الباحثان ما ٌلً:
-1

المعٌووار الوودولً رقووم ( )39الخوواص بطوورق (االعتووراف) القٌوواس واإلفصوواح المتعلقووة
باألدوات المالٌة والصادر من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة.

-2

المعٌار األمرٌكً رقم ( )142الخاص بشهرة المحل واألصول غٌر الملموسة.

-3

المعٌووار األمرٌكووً رقووم ( )143والخوواص بووالتخلص موون األصووول الملموسووة طوٌلووة
اآلجل.

سوف ٌقوم الباحثان وبشكل مختصر التطرق لكل من المعاٌٌر الث ثة المذكورة أع ه مع
تولٌح األسباب التً دعت إلصدارهم وبٌان انعكاساتها على االقتصاد.
أوال :المعٌار الدولً رقم ( )33الخاص بطري (االعتراف) القٌاس واإلاصاح المتعلقة
باألدوات المالٌة والصادر مل قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
ٌنص هوذا المعٌوار "علوى وجووب قٌواس األدوات المالٌوة وفقوا للقٌموة العادلوة"* .حٌوث قسوم
الموجودات المالٌة إلى أربعة مجموعات كالتالً( :السعافٌن)2003 ،
المجموعة األولى :الموجودات المالٌة المحتفظ بها أل راب المتاجرة:
وهً تلك الموجودات المالٌة التً تشترٌها الشركة وٌكوون الغورل األساسوً مون اقتنايهوا
هووو تحقٌووق األربوواح فووً الموودب القصووٌر موون خو ل التغٌوور فووً أسووعارها ،حٌووث ٌووتم قٌوواس
* Source: www.iasb.uk
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وتقٌٌم هذه الموجودات عند إعداد القووايم المالٌوة بالقٌموة العادلوة وٌوتم االعتوراف باألربواح
والخساير الناتجة من عملٌة التقٌٌم فً قايمة الدخل فً الفترة التً تحدث فٌها.
المجموعة الثانٌة :الموجودات المالٌة المحتفظ بها لتارٌخ االستحقاي:
وتمثل الموجودات المالٌة التً ٌكون لدب الشركة النٌة أو القدرة على االحتفاظ بها لتارٌ.
استحقاقها ،وٌجب أن ٌتم قٌاسها وإظهارها بالتكلفة المطفية مطروحا منها أٌة مخصصوات
معدة إزاء التدنً فً قٌمتها.
المجموعة الثالثة :القروب والمدٌنول الذٌل أنشأتهم الشركة:
وتمثل الموجودات المالٌوة التوً تنشويها الشوركة عون طرٌوق تزوٌود المقتورل بواألموال أو
تقدٌم الخودمات وبطرٌقوة مباشورة ،وٌجوب قٌاسوها بالتكلفوة مطروحوا منهوا أٌوة مخصصوات
معدة إزاء تدنً قٌمتها.
المجموعة الرابعة :الموجودات المالٌة المتوارة (الجاهزة) للبٌ :
وتمثل هذه الموجودات التً لٌست:
 محتفظ بها للمتاجرة. محتفظ بها لتارٌ .االستحقاق. قرول أو مدٌنون.والمقصود بها تلوك الموجوودات المالٌوة التوً ٌمكون أن تبٌعهوا الشوركة فوً أي وقوت تحقوق
عايوودا بهووا أو ترغووب ببٌعهووا عنوود الحاجووة ،وٌجووب أن ٌووتم قٌاسووها وتقٌٌمهووا بالقٌمووة العادلووة
مطروحووا منهووا أٌووة مخصصووات معوودة لقوواء توودنً قٌمتهووا ،والووربح أو الخسووارة الناتجووة موون
عملٌة التقٌٌم ٌتم االعتراف بها أما:
 فً قايمة الدخل للفترة التً حدثت بها أو فووً بنوود منفصوول لوومن حقوووق الملكٌووة تحووت مسوومى أربوواح أو خسوواير غٌوورمحققة ،والتً ٌتم تنزٌلها فً الدخل عند عملٌة بٌعها.
محددات معٌار رقم ()33
لقد ورد فً المعٌار عدد من المحددات من أهمها:
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-1

فً حال قٌام الشوركة بنقول أو ببٌوع موجوود موالً مون مجموعوة االسوتثمارات المحوتفظ
بهووا لتووارٌ .االسووتحقاق قبوول اسووتحقاقه ،ال ٌحووق للشووركة أن تصوونف بقٌووة الموجووودات
المالٌة من نفس الصنف مرة أخرب لمن نفس التصنٌف لمدة سنتٌن.

-2

النقل من مجموعة المتاجرة إلى أي مجموعة أخرب ممنوى.

-3

عدم جواز النقل إلى فية المتواجرة إال فوً حوال وجوود دلٌول علوى إمكانٌوة تحقٌوق ربوح
فعلً فً فترة قصٌرة تبرر عملٌة النقل.

انعكاسات هذا المعٌار على االقتصاد
ٌرب الباحثان أن لهذا المعٌار انعكاسات إٌجابٌة وأخرب سلبٌة ٌمكن تلخٌصها بالتالً:
االنعكاسات اإلٌجابٌة:
-1

سوف ٌساهم هذا المعٌار بتحقٌق ما ٌسمى باإلفصاح الشامل ،حٌث ٌستطٌع
المستثمرون االط ى على قوايم الشركة المالٌة ،ومعرفة أنواى االستثمارات التً
تقوم بها من خ ل األدوات المالٌة ومساءلة الشركة عن كل منها وسبب االحتفاظ
بها.

-2

عملٌة اإلفصاح وفقا للقٌمة العادلة ستساهم بجعل السوق المالً سوقا كفؤا ،وبالتالً
استجابة السوق لمعلومة القٌم العادلة وتشجٌع المستثمرٌن على االستثمار بشكل أكبر
وخصوصا إن عملٌة اإلفصاح تلفً علٌهم اإلحساس باألمان.

-3

ٌستطٌع المستثمرون معرفة أسباب احتفاظ الشركة بهذا النوى من األدوات المالٌة،
وخصوصا إن كان محتفظ بها لغاٌات التحوط ،والتً ٌعتبرها الكثٌرون نوى من
أنواى المقامرة ،وبالتالً ستلطر اإلدارة إلى اخذ الحٌطة والحذر قبل اإلقدام على
استخدام هذا النوى من األدوات المالٌة لدراٌتها أالكٌدٌة بعلم المستثمرٌن بها.

-4

لقد كانت اإلدارة بالسابق وقبل ظهور هذا المعٌار تعالج الخساير الناتجة عن بعل
أدوات التحوط مثل (عقود الخٌار وعقود المقاٌلة) برسملتها وتنزٌلها بالدخل
تدرٌجٌا دون شعور أصحاب المصالح بذلك ،ولكن أالن ووفقا للمعٌار الجدٌد ٌجب
على اإلدارة إظهار تلك األدوات لمن أصولها ومعالجتها وفقا للقٌمة العادلة،
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وبالتالً لن تستطٌع إخفاء نتايج استخدامها لتلك األدوات ،مما ساهم بإظهار القوايم
المالٌة بشفافٌة عالٌة جدا.
االنعكاسات السلبٌة:
-1

من أهم األمور التً الحظها الباحثان ،هً أن تصنٌف األدوات المالٌة لمن
المجموعات الث ث تصنٌف ال تحكمه قٌود محددة سوب توجهات اإلدارة نفسها فٌما
ٌتعلق بالغاٌة التً تستخدم تلك األدوات ألجلها ،وبالتالً فان ذلك ٌعطً اإلدارة
مجاال جٌدا للت عب والتظلٌل إن أرادت ذلك ،ك ن تصنف بعل األدوات المالٌة
لمن األدوات المحتفظ بها إلى حٌن االستحقاق وذلك إلظهارها بقٌمة التكلفة ،علما
ب ن نٌة اإلدارة تكون مبٌته باالحتفاظ بها لغاٌات المتاجرة ،وبالتالً تستطٌع إبعادها
عن القٌمة العادلة واستخدامها لغاٌات التحوط لد مخاطر مستقبلٌة.

-2

كما هو معروف ب ن األدوات المالٌة تعد حجر األساس فً السوق المالً ،وبالتالً قد
ٌؤدي تشدد هذا المعٌار بتحفظ اإلدارة عن االستثمار فً تلك األدوات والتوجه نحو
طرق وأدوات استثمار جدٌدة ،مما سٌنعكس سلبا على السوق المالً.

-3

" لقد وفر المعٌار الجدٌد فرصة جوهرٌة للشركات للقٌام باالعتراف ب رباح غٌر
متحققة بعد (عملٌة البٌع الفعلٌة) فً قايمة الدخل" (السعافٌن .)2003 ،مما ٌعنً أن
الشركة تستطٌع تلخٌم األرباح ،مما قد ٌنعكس سلبا على القرارات التً تتخذ بناء
علٌها.

-4

فً حالة احتفاظ الشركة ب دوات مالٌة ألجل االستحقاق ،ووفقا للمعٌار الجدٌد ال
تستطٌع الشركة بٌعها إال عند استحقاقها ،ماذا تستطٌع الشركة فعله عند حاجتها
للسٌولة السرٌع ،مما ٌعنً أن المعٌار سٌشكل عقبة كبٌرة أمام الشركة وبالتالً
مخالفته وتعرٌل نفسها لفقدان الثقة بها من قبل أصحاب المصالح.
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-5

من أهم السلبٌات التً ٌود أن ٌنوه إلٌها الباحثان ،التكلفة الكبٌرة التً ستقع على كاهل
الشركة لتطبٌق هذا المعٌار ،حٌث أن نظام الشركة المحاسبً (المحوسب غالبا) قد
صمم للتعامل مع مدخ ت النظام وفقا للتكلفة التارٌخٌة ،ولتمكٌنه من التعامل معها
وفقا للقٌمة العادلة ٌتحتم على إدارة الشركة إعادة برمجة نظامها ،فهل تستطٌع
الشركات ذات الحجم المتوسط والصغٌر تحمل تلك التكلفة ولمان بقاء منتجاتها
منتجات منافسة مع الشركات الكبٌرة.
*

ثانٌا :المعٌار األمرٌكً رقم ( )142الخاص بشهرة المحل واألصول ٌر الملموسة

قبل البدء بشرح هذا المعٌار ،قد ٌتساءل البعل عن تطرق الباحثان له رغم انه معٌار
أمرٌكً ،ولٌس معٌار دولً .عندما قام الباحثان بمراجعة المعاٌٌر التً تم توجٌهها نحو
القٌمة العادلة وجدا أن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ٌتبع خطوات مجلس معاٌٌر
المحاسبة المالٌة األمرٌكً من منطلق أنها معاٌٌر مجربة وٌتم قٌاس نجاعتها بشكل
دوري ،ولهذا وص الباحثان لقناعة ب ن معاٌٌر المحاسبة األمرٌكٌة ومعاٌٌر المحاسبة
الدولٌة ال تختلف من حٌث الجوهر سوب أن معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تلع خٌارات
اكبر لتمكٌن شركات الدول المختلفة من اختٌار ما ٌناسب بٌيتها.
ٌنص هذا المعٌار على معالجة شهرة المحل واألصول غٌر الملموسة األخرب وفقا
للقٌمة الع ادلة وذلك بإعادة تقٌٌمها وفقا للسوق فً نهاٌة كل سنة مالٌة أو عند الحاجة
لذلك ،فان أظهرت تدنً بالقٌمة ٌتم إطفاء الفرق بٌن القٌمة الدفترٌة وقٌمة السوق فً
دخل نفس السنة التً حصل فٌها التقٌٌم ،وان كانت قٌمة السوق اكبر فتترك القٌمة
الدفترٌة على ما هً علٌه.
وال سبب المباشر فً صدور هذا المعٌار ،ما الحظه المحللون ومستخدمو القوايم المالٌة
وإدارات الشركات ،ب ن األصول غٌر الملموسة موارد اقتصادٌة مهمة جدا وإظهارها
بالقٌمة العادلة ٌستطٌع أن ٌعكس أداء الشركات بشكل افلل مما لو أنها أطف ت بالدخل
وفقا لعمر مقدر كما كان ٌتم معالجتها سابقا.

Source: www.fasb.org
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*

متطلبات تطبٌي هذا المعٌار
-1

ٌتلمن هذا المعٌار وصفا محددا لفحص األصول غٌر الملموسة التً ٌتم تخفٌل
قٌمتها ،وبالتالً تخر هذه األصول غٌر الملموسة من نطاق دلٌل فحص انخفال
القٌمة.

-2

سٌتم فحص األصول غٌر الملموسة التً تطف مرة واحدة فً السنة على األقل ،وذلك
بمقارنة القٌمة العادلة لهذه األصول مع القٌمة المسجلة.

-3

ٌتطلب هذا المعٌار اإلفصاح عن معلومات شهرة المحل واألصول غٌر الملموسة فً
السنوات ال حقة القتنايها والتً لم تكون مطلوبة فً السابق.

-4

كما ٌتطلب اإلفصاح عن هذا النوى من األصول تلمٌن المعلومات عن التغٌرات فً
القٌمة الدفترٌة لها من فترة ألخرب (بالقٌمة اإلجمالٌة والقٌمة المنفردة لكل منها).

محددات معٌار رقم ()142
لقد ورد فً المعٌار محددٌن ريٌسٌٌن هما:
-1

أن شهرة المحول واألصوول غٌور الملموسوة المقتنواة بعود  2001/6/30ستخلوع فوورا
لعملٌووة اإلطفوواء المنصوووص علٌهووا وفقووا للمعٌووار الجدٌوود وعوودم إطفايهووا وفقووا للطرٌقووة
السابقة .

-2

لن تطبق شروط هذا المعٌار على شهرة المحل واألصول غٌر الملموسوة الناتجوة عون
اندما الشركات المشتركة ،والمنظمات غٌر الربحٌة.

انعكاسات هذا المعٌار على االقتصاد
ٌرب الباحثان أن لهذا المعٌار انعكاسات إٌجابٌة وأخرب سلبٌة ٌمكن تلخٌصها بالتالً:
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االنعكاسات اإلٌجابٌة:
-1

ك ي معٌار قٌمة عادلة أخر ،سوف ٌساهم هذا المعٌار بتحقٌق ما ٌسمى باإلفصاح
الشامل ،حٌث ٌستطٌع المستثمرون االط ى على قوايم الشركة المالٌة ،ومعرفة قٌمة
األصول غٌر الملموسة التً تعكس بشكل جٌد قٌمة المنش ة الحقٌقٌة وبالتالً تولد ثقة
المستثمرٌن بها.

-2

بما أن حقٌقة قٌمة الشركة ال تنحصر بقٌمة صافً أصولها الملموسة  ،حٌث أن
سمعة الشركة وأدايها لهما قٌمة قد تكون وفً كثٌر من األحٌان كبٌرة جدا ،فٌمكن أن
تظهر تلك القٌمة فً أصولها غٌر الملموسة عموما وفً شهرة المحل خصوصا،
وهذا سٌعكس األمور فً القوايم المالٌة بمنتهى الشفافٌة.

-3

" أن عملٌة إظهار األصول المالٌة فً القوايم المالٌة وفقا للقٌمة العادلة ،ستعكس
المنفعة االقتصادٌة لها بشكل منقطع النظٌر ،وبالتالً فان مستخدمً القوايم المالٌة
ستكون لدٌهم القدرة بشكل افلل على فهم االستثمارات فً هذه األصول والقدرة
على متابعة أداءها الحقا" (دهمش.)2003 ،

-4

ٌستطٌع المهتمون بالقوايم المالٌة متابعة التغٌرات التً تطرأ على هذه األصول من
فترة ألخرب بشكل ممتاز مما ٌمكنهم وبشكل جٌد معرفة وقٌاس أداء المنش ة بشكل
أفلل.

االنعكاسات السلبٌة:
-1

من اخطر األمور التً لم ٌعرفها المعٌار وهً طرٌقة قٌاس شهرة المحل الخاصة
بالمنش ة ،وٌعتقد الباحثان ب نه وبالنسبة للشركات المساهمة ،فان قٌمة أسهمها
اإلجمالٌة تستطٌع أن تعكس قٌمتها السوقٌة (العادلة) ،ولكن ماذا بالنسبة لبقٌة
الشركات األخرب غٌر المدرجة بالسوق المالً ،والتً هً جزء ال ٌتجزأ من
االقتصاد.
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-2

اإلفصاح عن شهرة المحل بالقٌمة العادلة قد ٌكون له سلبٌات تعد خطٌرة ،فلو نظرنا
لشركات الطٌران بعد حادثة  2001/9/11سنجد أن أسهمها بالسوق المالً انخفلت
بشكل كبٌر ،ولو تم قٌاس شهرة محلها فً ذلك الوقت وفقا للمعٌار الجدٌد لنتج عن
ذلك إطفاء الشهرة بكاملها بالدخل ،مما سٌعظم الخساير التً تكبدتها ،والمشكلة
األخرب ستظهر مستقبلٌا عندما ٌتحسن أداء الشركات بعد خرو

العالم من تلك

األزمة ،وعندها من المستحٌل إظهار شهرة المحل مرة أخرب لعدم وجود أٌة معاٌٌر
تجٌز ذلك ،ومن ثم سٌبقى توجه المستثمر نحو تلك الشركات توجه متخوف ،رغم أن
أدايها تحسن وذلك الختفاء شهرة المحل.
-3

بالنسبة لبقٌة األصول غٌر الملموسة ،وفً حالة تطبٌق هذا المعٌار ،ماذا ٌحدث لو
األصل فقد قٌمته كاملة دون أي مقدمات ،ولتولٌح الصورة اكثر لنفرل أن الشركة
لدٌها اصل غٌر ملموس عبارة عن براءة اختراى وقٌمته فً الدفاتر عالٌة جدا ،ماذا
سٌحدث لو أن هناك بالسوق ظهر اختراى جدٌد حل محل هذا االختراى ،بالتالً
ووفقا للقٌمة العادلة ستجد أن الشركة أن قٌمة اختراعها السوقٌة صفر ،وعندها
ستنزل قٌمته بالكامل فً دخل السنة التً حدث بها الحدث ،وهذا لٌس بالمؤشر
االقتصادي الجٌد.
*

ثالثا :المعٌار األمرٌكً رقم ( )143والخاص بالتخلص مل األصول الملموسة طوٌلة اآلجل

ٌهدف هذا المعٌار إلى إنشاء معاٌٌر محاسبٌة ل عتراف وقٌاس التزام التخلص من
األصول والتكالٌف المتعلقة بها ،وٌنص على ما ٌلً:
-1

ٌجب أن على الشركات أن تعترف بالتزام التخلص من األصول طوٌلة اآلجل فً
الوقت الذي ٌحدث فٌه االلتزام ،مع تقدٌر قٌمته العادلة فً اقرب وقت ممكن.

Source: www.fasb.org
26

*
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ٌجب تسجٌل قٌمة االلتزام بالقٌمة العادلة ،أما وفقا للقٌمة التً ٌمكن فٌها سداد قٌمة
االلتزام فً العملٌة الحالٌة لألطراف الراغبة فً السوق الفعال .أو بقٌمة السوق
كبدٌل ،مثل القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة والمطلوبة لتسدٌد
االلتزام.
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ٌجب على الشركة رسملة جزء من تكالٌف التخلص من األصل كزٌادة فً قٌمة
األصل طوٌل اآلجل إلكمال الجزء الداين من القٌد اللتزام التخلص من األصول.
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ٌجب على الشركة أن تنزل تكالٌف التخلص المرسملة فً قايمة الدخل خ ل حٌاة
األصل تحت مسمى إهت ك األصل ،حٌث تتلمن تكالٌف التخلص من األصل
اإللافٌة والفايدة على زٌادة التزام التخلص خ ل مرور الوقت.

محددات معٌار رقم ()143
-1

ٌطبق هذا المعٌار على األصول الملموسة طوٌلة اآلجل ،كما ٌتلمن األصول
الفرٌة ،والمجموعات الريٌسٌة لألصول ذات الع قة .وٌغطً التزامات الشركة
القانونٌة الناتجة عن االقتناء ،والبناء والتطوٌر ،أو العملٌات العادٌة لألصول
الرأسمالٌة.
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ال لرورة ل عتراف باألصل وفقا لهذا المعٌار فً حالة توافر النٌة لدب اإلدارة
بالتخلص منه.
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ال تشمل االلتزامات المنصوص علٌها فً هذا المعٌار كل من التزامات معالجة
البٌية ،أو االلتزامات المتعلقة بمعالجة العملٌات الخاطية الخاصة باألصول.

انعكاسات هذا المعٌار على االقتصاد
ٌرب الباحثان أن لهذا المعٌار انعكاسات إٌجابٌة وأخرب سلبٌة ٌمكن تلخٌصها بالتالً:
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االنعكاسات اإلٌجابٌة:
-1

ك ي معٌار قٌمة عادلة أخرب ،سوف ٌساهم هذا المعٌار بتحقٌق ما ٌسمى باإلفصاح
الشامل ،حٌث ٌستطٌع المستثمرون االط ى على قوايم الشركة المالٌة ،ومعرفة قٌمة
األصول الملموسة طوٌلة اآلجل التً تعكس بشكل جٌد قٌمة المنش ة الحقٌقٌة حٌث
أنها ممثلة بالقٌمة العادلة ،وبالتالً تولد ثقة المستثمرٌن بها.
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كما هو معروف ب ن الطاقة التشغٌلٌه للمنش ة تتولد وبشكل ريٌسً نتٌجة استخدام
األصول الملموسة طوٌلة اآلجل ،وتحتل قٌمة هذه األصول المركز الريٌسً من
ممتلكات الشركة ،وبالتالً احتسابها بالقٌمة العادلة وإظهارها لمن مٌزانٌة الشركة،
سٌساهم وبشكل ممتاز بإظهار ملكٌة الشركة بشكل شفاف وعادل ،وبالتالً تكون
القرارات المبنٌة على بٌانات المٌزانٌة قرارات رشٌدة ومثمرة.
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كما هو معروف وب نه وقبل هذا المعٌار كانت األصول الملموسة طوٌلة اآلجل تسجل
وفقا لقٌمة شرايها (التكلفة التارٌخٌة) وٌتم إهت كها وفقا لطرق إهت ك محاسبٌة
عدٌدة ،حٌث تنزل قٌمة االهت ك فً الدخل ،وكما هو معروف ب ن جمٌع طرق
االهت ك طرق تقدٌرٌة ،فبالتالً لم ٌكن الدخل قادر على عكس الصورة الحقٌقٌة
ألداء تلك األصول ،وهذا من نظرة اقتصادٌة خبٌرة عٌب كبٌر ٌستطٌع الت ثٌر على
القرارات االستثمارٌة.
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الطرٌقة القدٌمة (التكلفة التارٌخٌة) المتبعة من التخلص من هذا النوى من األصول لم
تكن تتمتع بالخصايص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ،حٌث كانت تفتقر لخاصٌة
الم ءمة ،رغم أنها كانت تتمتع بخاصٌة الموثوقٌة بشكل منقطع النظٌر ،ولكن ووفقا
لهذا المعٌار ،وان استطاعت الشركات تطبٌقه ،فسوف تتمتع تلك المعلومات الخاصة
بهذه األصول بكل الخصايص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة.
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االنعكاسات السلبٌة:
-1

ٌعتقد الباحثان ،وباعتراف مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة األمرٌكً ،ب ن تطبٌق هذا
المعٌار ال ٌزال ٌ قً عقبة ريٌسٌة ،وهً عدم وجود أسواق جاهزة لكثٌر من
األصول الملموسة ،وذلك الستقاء أسعارها العادلة ،ولهذا ٌسمح المجلس بتقدٌر القٌمة
العادلة( ،أحد عٌوب طرق االهت ك وفقا لطرق القٌاس القدٌمة).
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فً حالة عدم توفر أسواق جاهزة لبعل األصول وبالتالً لجوء اإلدارة إلى تقٌٌم
قٌمتها ا لعادلة ،سٌجعل المستثمرٌن حذرٌن جدا باآلخذ بما ٌصرح به بالقوايم المالٌة،
خوفا من لجوء الشركات إلى تقٌٌم االلتزامات بشكل مبالغ به وذلك إلظهار أداء
الشركة بشكل جٌد ،وبالتالً فان المعٌار ٌسهل أمور الت عب لإلدارات التً تبٌت
النٌة لذلك.
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المعٌار وكمثٌله من معاٌٌر القٌم العادلة األخربٌ ،تطلب تطبٌقه من قبل الشركات،
إعادة هٌكلة نظامها المحاسبً المحوسب والمبرمج مسبقا ب سس التكلفة التارٌخٌة،
وبرمجته بشكل ٌت ءم مع احتساب القٌم العادلة ،وبالطبع التكلفة المتوقعة ستكون
كبٌرة جدا ،فهل تستطٌع الشركات صغٌرة ومتوسطة الحجم تحمل تلك التكالٌف
ولمان بقاءها فً سوق المنافسة القوي.
الخالصة
ٌرب الباحثان ،ورغم اللرورة الملحة لتطبٌق المعاٌٌر التً تتعامل بالقٌمة

العادلة ،إال أن تطبٌقها ،وخصوصا فً شركات دول العالم الثالث بشكل عام وفً األردن
بشكل خاص ٌواجه عدة عقبات من أهمها:
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حداثة الم ولوى وعدم إلمام الدول المتقدمة به بشكل كامل ،وعدم ظهور نتايج فعلٌة
تدلل على كفاءة تطبٌقها ،حٌث أنها موجودة ومطبقة بالسوق المتقدم منذ فترة وجٌزة
جدا لم تتعدب السنتٌن.
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عدم توفر أسواق جاهزة لكثٌر من األصول واألمور التً تقوم على معالجتها معاٌٌر
القٌمة العادلة ،وبالتالً لجوء إدارات الشركات إلى التقٌٌم الذاتً ،والذي سٌساهم فً
تخوف المستثمرٌن من القوايم المالٌة المعدة وفقا لتلك المعاٌٌر ،انط قا من أن
إدارات الشركات تستطٌع استخدامها فً الت عب المتعمد.

-3

عدم جدوب تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة (والتً تتلمن معاٌٌر القٌمة العادلة) فً دول
العالم الثالث ،لعدة أسباب من أهمها:
أ .عدم تمكن الشركات من تحمل تكالٌف تطبٌقها ،وخصوصا أن اكثر الشركات
تعد من شركات الحجم الصغٌر والمتوسط وبالتالً تحمل تكالٌف إلافٌة
سٌساهم فً إخراجها من منافسة األسواق الداخلٌة والخارجٌة.
ب" .لم ٌحدث استخدام المعاٌٌر الدولٌة من قبل بعل شركات الدول شرق
األسٌوٌة (هون كونك ،ومالٌزٌا ،وسنغافورة ،وتاٌ ند) أي تغٌٌر ٌذكر على
مبدأ الشفافٌة المتبع من قبل تلك الشركات فً إفصاحها عن أدايها المالً فً
قوايمها المالٌة" ).(Ball, 2000
 .أغلب تلك المعاٌٌر تراعً ظروف ،وبٌية ،ومصالح شركات العالم المتقدم،
والتً هً تختلف فً كثٌر من الجوانب االقتصادٌة عن ظروف ،وبٌية،
ومصالح شركات العالم الثالث بشكل عام واألردن بشكل خاص.

فً النهاٌة ،للقٌمة العادلة انعكاسات جٌدة جدا على االقتصاد ،ولكن إن توفرت عدة أمور،
ومن أهمها:
 توفر األسواق الجاهزة ،واألسواق المالٌة الفاعلة ،وبالتالً ستتمكن الشركاتمن قٌاس القٌمة العادلة بكل كفاءة وفاعلٌة.
 توفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع القٌم العادلة.30

 توفر قوانٌن وتشرٌعات تساهم فً لبط أخ قٌات إدارات الشركات المطبقةلمعاٌٌر القٌمة العادلة ،وذلك لألخذ بروح نص المعٌار ولٌس بنصه المجرد
فقط.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to Identify reasons that made accounting
standards boards heading for fair value, and economic income, identify the
accounting standards that deals with fair value, and economic income, and show its
positive and negative impact, identify, abstracts facing implementing those
accounting standards, and to identify the impacts of such heading on economic.
To achieve these objectives, the researchers reviewed and analyzed the
previous related studies.
The major finding of the study were: Due to lack of ready markets for asset
pricing, the company management will use self judgment for pricing those assets,
which will lead investors to reject the financial statements dealing with fair values.
Most of underdeveloped countries wont be able to use such standards that
deals with fair value due to the following reasons: Most of its companies are small,
and medium firms, and it wont be able to handle the cost of implementing such
standards, and most of those standards are structured for developed countries, and
it wont work in the underdeveloped countries economic environment.
The fair value might work, if the following conditions are available:
Effective pricing, and capital markets, availability of well trained persons who can
deal with fair value, and availability of laws that can handle company management
ethics, who must implement the soul of the standards that deals with fair value.
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