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محاسبة القيمة العادلة
مفاهيم السوق، مستويات القياس ومداخل التقييم

الدكتور حسن الموسوي
رئيس قسم احملاسبة، أستاذ مساعد

اجلامعة اللبنانية- كلية العلوم االقتصادية
 وإدارة األعمال – الفرع اخلامس

تقوم �ملحا�سبة  كما هو معلوم على �لقيا�س �لكمي، ول بد �أن يكون هذ� �لقيا�س يف �ملحا�سبة �ملالية قيا�سًا نقديًا، بحيث يتم �لتعبري عن �لأ�سياء و�لأحد�ث 

�لتي يتم قيا�سها كميًا، ب�سورة عدد من �لوحد�ت �لنقدية. 

وخلفًا لغريها من وحد�ت �لقيا�س تتعر�س �لنقود للتقلب، فرتتفع �أو تنخف�س تبعًا لتغري �أ�سعار �ل�سلع و�خلدمات. 

�لفكر  من  جانب  ر�أى  �لو�قع،  هذ�  مع  وللتعامل 

�لقيام  �أف�سل ما يمكن  �أن  �لتقليدي  �لمحا�سبي 

به، ومن هنا جاء فر�س  �لعتر�ف  به هو عدم 

ثبات وحدة �لقيا�س �لنقدي �ل�سهير محا�سبيًا. 

وقد حاول بع�س علماء �لمحا�سبة منذ زمن بعيد 

مقاربة م�سكلة �لتغير �ل�سعري بالتخلي عن هذ� 

�لفتر��س غير �لو�قعي، ودر�سو� �آثار �لتغير على 

�سافي  على  ثم  ومن  �لمالية  �لقو�ئم  عنا�سر 

�لأ�سول.

بهذه  و�لمهنيين  �لأكاديميين  �هتمام  ويرجع 

�لظاهرة، �إلى �أن قيا�س عنا�سر �لقو�ئم �لمالية 

ومن ثم �سافي �لأ�سول و�سافي �لدخل بافتر��س 

تغير  عند  للم�ستفيدين  يكون م�سلًل  قد  �لثبات 

ينتج  �لحالت  بع�س  في  �نه  حيث  �لأ�سعار، 

�أرقامًا ل قيمة لها، ول تمت �إلى �لحقيقة ب�سلة.

وقد تز�يدت في �ل�سنو�ت �لأخيرة �لدعو�ت �لتي 

�سبق و�نطلقت قبل عقود �إلى �لتخلي عن فر�س 

�لتكلفة  مبد�أ  وعن  للنقود  �ل�سر�ئية  �لقوة  ثبات 

�لتاريخية، و�لتجاه نحو بد�ئل �أخرى �أكثر و�قعية 

�أقل مو�سوعية. وتعتبر �لقيمة �لعادلة  و�إن كانت 

�لعقد  في  �كت�سبت  �لتي  �لتقييم  بد�ئل  �إحدى 

�لأخير �أهمية فاقت جميع �لبد�ئل �لأخرى. 

لي�س  �لعادلة  �لقيمة  مفهوم  �أن  �لعلم  مع 

يعود  بل  �لمحا�سبي،  �لفكر  في  حديثًا  تطورً� 

ن�سو�س  في   1953 �سنة  �إلى  ظهوره  تاريخ 
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�أن  �إل  �لميز�نيات.  تقييم  �إعادة  تناولت  �لتي 

عليها  هو  �لتي  قيمته  يكت�سب  لم  �لمفهوم  هذ� 

�ليوم �إل بعد �أن �أدخلته لجنة معايير �لمحا�سبة 

تقييم  في  كاأ�سا�س   1998 �سنة  في  �لدولية 

�لأدو�ت �لمالية. ثم �نت�سر بعد ذلك في معظم 

تكر�ر  و�سل  �أن  �إلى  �لدولية  �لمعايير  ن�سو�س 

 2015 ني�سان  في  �لمنقح  �لإ�سد�ر  في  ذكره 

وتفا�سيرها  �لدولية  �لمالي  �لإبلغ  لمعايير 

�لقيمة  �أ�سحت  وبذلك  مرة.   6،000 نحو  �إلى 

مجرد  ل  �لتقييم  في  مرجعيًا  �أ�سا�سًا  �لعادلة 

تقت�سر  ول  �لمحا�سبي.  �لأدب  في  مفهوم 

مرجعية �لقيمة �لعادلة على �لن�سو�س �لدولية، 

�لن�سو�س  �إلى  �لأخيرة  �ل�سنو�ت  في  �نتقلت  بل 

مجل�س  عن  �ل�سادرة  �لأمريكية  �لمرجعية 

 FASB Financial معايير �لمحا�سبة �لمالية

 .Accounting Standard Board

و�إز�ء تعدد �لمعايير �لدولية �لتي تتناول �لقيمة 

معايير  مجل�س  قام  �أحيانًا  وتنافرها  �لعادلة 

باإ�سد�ر   2011 �أيار   12 في  �لدولية  �لمحا�سبة 

  IFRS 13 �لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار 

من  �لأول  من  �عتبارً�  �لتطبيق  �لذي دخل حيز 

�لهدف من هذ�  كان  وقد   ،2013 �لثاني  كانون 

�لقيمة  لمحا�سبة  موحد  قالب  �إ�سد�ر  �لمعيار 

ويحقق  �حت�سابها  في  �لتعقيد  يخف�س  �لعادلة 

و�للتز�مات  للأ�سول  �لمعالجة  في  �لت�ساق 

�لعادلة،  بالقيمة  قيا�سها  يتم  �لتي  �لمختلفة 

ويح�سن من �لإف�ساح عن هذه �لقيمة. 

للتقارير  �لدولي  �لمعيار  لإ�سد�ر  �أن  كما 

عما  �أهمية  يقل  ل  هدف   IFRS 13 �لمالية 

�لدولية  �لمعايير  بين  �لتقريب  وهو  �سبق 

في  عامًا  قبوًل  �لمقبولة  �لمحا�سبية  و�لمبادئ 

في   US GAAP �لأميركية  �لمتحدة  �لوليات 

�لمرجعين  بين  �ل�سامل  �لتقارب  م�سروع  �إطار 

نورووك  �تفاق  بمقت�سى  عليه  �لعمل  بد�أ  �لذي 

�تفاق   ثم   2002 �أيلول   18 في   Norwalk

مجل�س   بين   2002 �لأول  ت�سرين   29 في  لندن 

�سبق مجل�س  ولذلك   FASB. IASB ومجل�س  

  FASB �لأمريكي  �لمالية  �لمحا�سبة  معايير 

 FAS 157  Fair Value �إلى �إ�سد�ر �لمعيار 

�لعادلة”  �لقيمة  “قيا�س   Measurements

�لدولي  للجهد  �لأميركية  �لن�سخة  يمثل  �لذي 

وقام  �ل�سدد،  هذ�  في  �لم�سترك  و�لأميركي 

�لمعايير  في  �ل�سلة  ذ�ت  �لن�سو�س  بتعديل 

�لأخرى. و�ستكون هذه �لدر��سة في �إطار �لمعيار 

باعتباره   IFRS 13 �لمالية  للتقارير  �لدولي 

�لمرجع �ل�سالح للعمل به على جميع �لبنود �لتي 

يتم قيا�سها بالقيمة �لعادلة.

1- تعريف القيمة العادلة 

 Definition of Fair Value

�لو�رد  �لعادلة  للقيمة  �ل�سابق  �لتعريف  ين�س 

قبل   IFRS و   IAS معايير  من  �لعديد  في 

�لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار  �إ�سد�ر  

باأنها  �لعادلة  �لقيمة  تعريف  على   IFRS 13

�أو  �أ�سل  تبادل  بموجبها  يمكن  �لتي  �لقيمة 

منهم  كل  لدى  �أطر�ف،  بين  �لتز�م  ت�سوية 

�لحقائق  من  بينة  وعلى  �لتبادل  في  �لرغبة 

ويتعاملون باإر�دة حرة.

ويعاب على هذا التعريف عدم و�ضوحه لجهة:

هل »�لقيمة« �لو�ردة فيه، هي �سعر �سر�ء �أم  •
�سعر بيع للأ�سل؟ 

• ما هو �لمق�سود بـ “ت�سوية” �لتز�م؟
في هو  هل  �لت�سوية،  �أو  �لتبادل  يحدث  متى   •
تاريخ �لعتر�ف بالقيمة، �أم �سابق �أو لحق له؟ 

• من هم �لأطر�ف �أ�سحاب �لدر�ية و�لر�غبون 
في �لتبادل؟

ولهذه �لأ�سباب تر�جع مجل�س معايير �لمحا�سبة 

�لدولية عن هذ� �لتعريف، و��ستبدله في �لمعيار 

بالتعريف   IFRS 13 �لمالية  للتقارير  �لدولي 

يتم  �لذي  �ل�سعر  هي  �لعادلة  �لقيمة  �لتالي: 

لقاء  يتم دفعه  �أو  �أ�سل  بيع  لقاء  �لح�سول عليه 

نقل �لتز�م في معاملة نظامية بين م�ساركين في 

�ل�سوق، في تاريخ �لقيا�س.

اأمور  اأفهم المعيار بهذا التعريف، ثالثة  وقد 

اأ�ضا�ضية:

نقل  لقاء  دفعه  يتم  �أو  �أ�سل  بيع  »لقاء  بقوله 

»�سعر  هي  �لعادلة  �لقيمة  �أن  �أفهم  �لتز�م” 

دخول«  »�سعر  ولي�ست    Exit Price خروج« 

.Entry Price

�لقيمة  �أن  �أفهم  �لقيا�س«  تاريخ  »في  وبقوله 

�لعادلة هي »�سعر حالي«.

�أن  �أفهم  �ل�سوق«  في  م�ساركين  »بين  وبقوله 

�لقيمة �لعادلة هي »قيمة ت�ستند �إلى �ل�سوق«.

ول تعتبر �لقيمة �لعادلة قيا�سًا خا�سًا بالوحدة، 

 Entity-specific measurement

�ل�سوق  في  �لم�سارك  �فتر��سات  على  تركز  بل 

تقوم  وعندما  بعينه.  �لتز�م  �أو  باأ�سل  �لمتعلقة 

تاأخذ  �أن  عليها  �لعادلة  �لقيمة  بقيا�س  �لوحدة 

في �لعتبار خ�سائ�س �لأ�سل �أو �للتز�م، �لتي 

�لعتبار  في  �ل�سوق  في  �لم�ساركون  �سياأخذها 

عند ت�سعير �لأ�سل �أو �للتز�م في تاريخ �لقيا�س. 

وتت�سمن هذه �لخ�سائ�س على �سبيل �لمثال:

• و�سع وموقع �لأ�سل.
�إن  ��ستخد�مه،  �أو  �لأ�سل  بيع  على  �لقيود   •
�أن  �ساأنها  من  وكان  �لقيود  هذه  مثل  وجدت 

تنتقل مع �نتقال �لأ�سل.  

2- مفهوم ال�ضوق في قيا�س القيمة العادلة 

�لقيمة �لعادلة كما �سبق بيانه، هي قيمة ت�ستند 

�لدولي  �لمعيار  وفقًا   و�ل�سوق  �ل�سوق،  �إلى 

له  ��سطلح   IFRS 13 �لمالية  للتقارير 

حذو  �لمذكور  �لمعيار  حذ�  وقد  محدد.  معنى 

عن  حديثه  في   IASB لـ  �ل�سابقة  �لإ�سد�ر�ت 

»�ل�سوق �لن�سط« Active market ولكنه قدم 

لهذ� �ل�سوق و�سفًا �أي�سر من �سابقه. 

فبعد �أن كان تعريف �ل�سوق �لن�سط وفقًا لمعايير 

�لمحا�سبة �لدولية قبل �إ�سد�ر 2011 باأنه �ل�سوق 

�لذي تتو�فر فيها كافة �ل�سروط �لآتية:

في  فيها  �لتعامل  يتم  �لتي  �لبنود  تجان�س   -1

�ل�سوق.

ذوي  من  وبائعين  م�سترين  وجود  �سهولة   -2

�لإر�دة �لحرة في �أي وقت.

3-  �أن تكون �لأ�سعار متاحة للجمهور.

 IFRS �لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار  عرف 

13 �ل�سوق �لن�سط باأنه �ل�سوق �لذي تحدث فيه 

كافيين  وحجم  بتو�تر  �لأ�سل  على  �لمعاملت 

لتقديم معلومات �سعرية على �أ�سا�س م�ستمر.

�لدولي  �لمعيار  �لعادلة ميز   �لقيمة  قيا�س  وفي 

معاملة  بين   IFRS 13 �لمالية  للتقارير 

�للتز�م  نقل  �أو  �لأ�سل  لبيع   Transaction

 Principal market تجري في �سوق رئي�س 

 Most و�أخرى في �ل�سوق �لأ�سلح �أو �لأكثر فائدة

و�ل�سوق    .advantageous market

�ل�سوق  هو   IFRS 13 للمعيار  وفقًا  �لرئي�س 

�أو  للأ�سل  �لأعلى  �لن�ساط  وم�ستوى  �لحجم  ذو 

�للتز�م، ومن هنا فهو �ل�سوق �لأكثر �سيولة. �أما 

�لمبلغ  يعظم  �لذي  �ل�سوق  فهو  �لأ�سلح  �ل�سوق 

�لذي يتم �لح�سول عليه من بيع �لأ�سل �أو يدني 

�لأخذ  بعد  �لتز�م،  لنقل  دفعه  يتم  �لذي  �لمبلغ 

في �لعتبار تكاليف �لمعاملة وتكاليف �لنقل. 

وي�ستند قيا�س �لقيمة �لعادلة �إلى �ل�سوق �لرئي�س 

�إن وجد، و�إن لم يكن هناك �سوق رئي�سي فال�سوق 

فيه  تتعامل  �لذي  �ل�سوق  يكون  وقد  �لأ�سلح، 

ذو  �ل�سوق  �أي�سًا  �لأحيان هو  �لوحدة في معظم 

�لأعمق. وفي مثل هذه  و�ل�سيولة  �لأكبر  �لحجم 

�لحالت �سيكون �ل�سوق �لرئي�س هو نف�سه �ل�سوق 

مع  �لرئي�س  �ل�سوق  يتفق  ل  وعندما  �لأ�سلح. 

�لدولي  �لمعيار  تطبيق  �سيوؤدي  �لأ�سلح  �ل�سوق 

عن  �إقلع  �إلى   IFRS 13 �لمالية  للتقارير 

�لممار�سات �لمحا�سبية �ل�سائدة حاليًا. 

للوحدة  �سبق  قد  كان  �إذ�  �لمثال،  �سبيل  وعلى 

على  �لزر�عي  للإنتاج  �لعادلة  �لقيمة  قيا�س 

�أ�سا�س �سوقه �لمحلي، مع وجود �سوق �آخر �أعمق 

يعتبر  �أن  ينبغي  �لإنتاج،  لذ�ت  �سيولة  و�أكثر 

ي�ستخدم  و�أن  �لرئي�س  �ل�سوق  �لأخير هو  �ل�سوق 

تكاليف  تكن  لم  �إذ�  �لعادلة،  �لقيمة  لتحديد 

�لنقل �إليه مرتفعة بحيث تمنع �عتباره كذلك. 

ت
اال

قــ
م

 ن�سرة كانت حتتوي على �ملبادئ و�لإجر�ء�ت �لعملية للمحا�سبة �ل�سادرة عن �ملجمع �لأمريكي للمحا�سبني �لقانونيني خلل �لفرتة من �سنة 1953 لغاية 1959
email: h_mousawi@hotmail.com.com
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تقوم �ملحا�سبة  كما هو معلوم على �لقيا�س �لكمي، ول بد �أن يكون هذ� �لقيا�س يف �ملحا�سبة �ملالية قيا�سًا نقديًا، بحيث يتم �لتعبري عن �لأ�سياء و�لأحد�ث 

�لتي يتم قيا�سها كميًا، ب�سورة عدد من �لوحد�ت �لنقدية. 

وخلفًا لغريها من وحد�ت �لقيا�س تتعر�س �لنقود للتقلب، فرتتفع �أو تنخف�س تبعًا لتغري �أ�سعار �ل�سلع و�خلدمات. 

�لفكر  من  ر�أى جانب  �لو�قع،  هذ�  مع  وللتعامل 

�لقيام  �أف�سل ما يمكن  �أن  �لتقليدي  �لمحا�سبي 

به، ومن هنا جاء فر�س  �لعتر�ف  به هو عدم 

ثبات وحدة �لقيا�س �لنقدي �ل�سهير محا�سبيًا. 

وقد حاول بع�س علماء �لمحا�سبة منذ زمن بعيد 

مقاربة م�سكلة �لتغير �ل�سعري بالتخلي عن هذ� 

�لفتر��س غير �لو�قعي، ودر�سو� �آثار �لتغير على 

�سافي  على  ثم  ومن  �لمالية  �لقو�ئم  عنا�سر 

�لأ�سول.

بهذه  و�لمهنيين  �لأكاديميين  �هتمام  ويرجع 

�لظاهرة، �إلى �أن قيا�س عنا�سر �لقو�ئم �لمالية 

ومن ثم �سافي �لأ�سول و�سافي �لدخل بافتر��س 

تغير  عند  للم�ستفيدين  يكون م�سلًل  قد  �لثبات 

ينتج  �لحالت  بع�س  في  �نه  حيث  �لأ�سعار، 

�أرقامًا ل قيمة لها، ول تمت �إلى �لحقيقة ب�سلة.

وقد تز�يدت في �ل�سنو�ت �لأخيرة �لدعو�ت �لتي 

�سبق و�نطلقت قبل عقود �إلى �لتخلي عن فر�س 

�لتكلفة  مبد�أ  وعن  للنقود  �ل�سر�ئية  �لقوة  ثبات 

�لتاريخية، و�لتجاه نحو بد�ئل �أخرى �أكثر و�قعية 

�أقل مو�سوعية. وتعتبر �لقيمة �لعادلة  و�إن كانت 

�لعقد  في  �كت�سبت  �لتي  �لتقييم  بد�ئل  �إحدى 

�لأخير �أهمية فاقت جميع �لبد�ئل �لأخرى. 

لي�س  �لعادلة  �لقيمة  مفهوم  �أن  �لعلم  مع 

يعود  بل  �لمحا�سبي،  �لفكر  في  حديثًا  تطورً� 

ن�سو�س  في   1953 �سنة  �إلى  ظهوره  تاريخ 

 Accounting Research Bulletin1

�أن  �إل  �لميز�نيات.  تقييم  �إعادة  تناولت  �لتي 

عليها  هو  �لتي  قيمته  يكت�سب  لم  �لمفهوم  هذ� 

�ليوم �إل بعد �أن �أدخلته لجنة معايير �لمحا�سبة 

تقييم  في  كاأ�سا�س   1998 �سنة  في  �لدولية 

�لأدو�ت �لمالية. ثم �نت�سر بعد ذلك في معظم 

تكر�ر  و�سل  �أن  �إلى  �لدولية  �لمعايير  ن�سو�س 

 2015 ني�سان  في  �لمنقح  �لإ�سد�ر  في  ذكره 

وتفا�سيرها  �لدولية  �لمالي  �لإبلغ  لمعايير 

�لقيمة  �أ�سحت  وبذلك  مرة.   6،000 نحو  �إلى 

مجرد  ل  �لتقييم  في  مرجعيًا  �أ�سا�سًا  �لعادلة 

تقت�سر  ول  �لمحا�سبي.  �لأدب  في  مفهوم 

مرجعية �لقيمة �لعادلة على �لن�سو�س �لدولية، 

�لن�سو�س  �إلى  �لأخيرة  �ل�سنو�ت  في  �نتقلت  بل 

مجل�س  عن  �ل�سادرة  �لأمريكية  �لمرجعية 

 FASB Financial معايير �لمحا�سبة �لمالية

 .Accounting Standard Board

و�إز�ء تعدد �لمعايير �لدولية �لتي تتناول �لقيمة 

معايير  مجل�س  قام  �أحيانًا  وتنافرها  �لعادلة 

باإ�سد�ر   2011 �أيار   12 في  �لدولية  �لمحا�سبة 

  IFRS 13 �لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار 

من  �لأول  من  �عتبارً�  �لتطبيق  �لذي دخل حيز 

�لهدف من هذ�  كان  وقد   ،2013 �لثاني  كانون 

�لقيمة  لمحا�سبة  موحد  قالب  �إ�سد�ر  �لمعيار 

ويحقق  �حت�سابها  في  �لتعقيد  يخف�س  �لعادلة 

و�للتز�مات  للأ�سول  �لمعالجة  في  �لت�ساق 

�لعادلة،  بالقيمة  قيا�سها  يتم  �لتي  �لمختلفة 

ويح�سن من �لإف�ساح عن هذه �لقيمة. 

للتقارير  �لدولي  �لمعيار  لإ�سد�ر  �أن  كما 

عما  �أهمية  يقل  ل  هدف   IFRS 13 �لمالية 

�لدولية  �لمعايير  بين  �لتقريب  وهو  �سبق 

في  عامًا  قبوًل  �لمقبولة  �لمحا�سبية  و�لمبادئ 

في   US GAAP �لأميركية  �لمتحدة  �لوليات 

�لمرجعين  بين  �ل�سامل  �لتقارب  م�سروع  �إطار 

نورووك  �تفاق  بمقت�سى  عليه  �لعمل  بد�أ  �لذي 

�تفاق   ثم   2002 �أيلول   18 في   Norwalk

مجل�س   بين   2002 �لأول  ت�سرين   29 في  لندن 

�سبق مجل�س  ولذلك   FASB. IASB ومجل�س  

  FASB �لأمريكي  �لمالية  �لمحا�سبة  معايير 

 FAS 157  Fair Value �إلى �إ�سد�ر �لمعيار 

�لعادلة”  �لقيمة  “قيا�س   Measurements

�لدولي  للجهد  �لأميركية  �لن�سخة  يمثل  �لذي 

وقام  �ل�سدد،  هذ�  في  �لم�سترك  و�لأميركي 

�لمعايير  في  �ل�سلة  ذ�ت  �لن�سو�س  بتعديل 

�لأخرى. و�ستكون هذه �لدر��سة في �إطار �لمعيار 

باعتباره   IFRS 13 �لمالية  للتقارير  �لدولي 

�لمرجع �ل�سالح للعمل به على جميع �لبنود �لتي 

يتم قيا�سها بالقيمة �لعادلة.

1- تعريف القيمة العادلة 

 Definition of Fair Value

�لو�رد  �لعادلة  للقيمة  �ل�سابق  �لتعريف  ين�س 

قبل   IFRS و   IAS معايير  من  �لعديد  في 

�لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار  �إ�سد�ر  

باأنها  �لعادلة  �لقيمة  تعريف  على   IFRS 13

�أو  �أ�سل  تبادل  بموجبها  يمكن  �لتي  �لقيمة 

منهم  كل  لدى  �أطر�ف،  بين  �لتز�م  ت�سوية 

�لحقائق  من  بينة  وعلى  �لتبادل  في  �لرغبة 

ويتعاملون باإر�دة حرة.

ويعاب على هذا التعريف عدم و�ضوحه لجهة:

هل »�لقيمة« �لو�ردة فيه، هي �سعر �سر�ء �أم  •
�سعر بيع للأ�سل؟ 

• ما هو �لمق�سود بـ “ت�سوية” �لتز�م؟
في هو  هل  �لت�سوية،  �أو  �لتبادل  يحدث  متى   •
تاريخ �لعتر�ف بالقيمة، �أم �سابق �أو لحق له؟ 

• من هم �لأطر�ف �أ�سحاب �لدر�ية و�لر�غبون 
في �لتبادل؟

ولهذه �لأ�سباب تر�جع مجل�س معايير �لمحا�سبة 

�لدولية عن هذ� �لتعريف، و��ستبدله في �لمعيار 

بالتعريف   IFRS 13 �لمالية  للتقارير  �لدولي 

يتم  �لذي  �ل�سعر  هي  �لعادلة  �لقيمة  �لتالي: 

لقاء  يتم دفعه  �أو  �أ�سل  بيع  لقاء  �لح�سول عليه 

نقل �لتز�م في معاملة نظامية بين م�ساركين في 

�ل�سوق، في تاريخ �لقيا�س.

اأمور  اأفهم المعيار بهذا التعريف، ثالثة  وقد 

اأ�ضا�ضية:

نقل  لقاء  دفعه  يتم  �أو  �أ�سل  بيع  »لقاء  بقوله 

»�سعر  هي  �لعادلة  �لقيمة  �أن  �أفهم  �لتز�م” 

دخول«  »�سعر  ولي�ست    Exit Price خروج« 

.Entry Price

�لقيمة  �أن  �أفهم  �لقيا�س«  تاريخ  »في  وبقوله 

�لعادلة هي »�سعر حالي«.

�أن  �أفهم  �ل�سوق«  في  م�ساركين  »بين  وبقوله 

�لقيمة �لعادلة هي »قيمة ت�ستند �إلى �ل�سوق«.

ول تعتبر �لقيمة �لعادلة قيا�سًا خا�سًا بالوحدة، 

 Entity-specific measurement

�ل�سوق  في  �لم�سارك  �فتر��سات  على  تركز  بل 

تقوم  وعندما  بعينه.  �لتز�م  �أو  باأ�سل  �لمتعلقة 

تاأخذ  �أن  عليها  �لعادلة  �لقيمة  بقيا�س  �لوحدة 

في �لعتبار خ�سائ�س �لأ�سل �أو �للتز�م، �لتي 

�لعتبار  في  �ل�سوق  في  �لم�ساركون  �سياأخذها 

عند ت�سعير �لأ�سل �أو �للتز�م في تاريخ �لقيا�س. 

وتت�سمن هذه �لخ�سائ�س على �سبيل �لمثال:

• و�سع وموقع �لأ�سل.
�إن  ��ستخد�مه،  �أو  �لأ�سل  بيع  على  �لقيود   •
�أن  �ساأنها  من  وكان  �لقيود  هذه  مثل  وجدت 

تنتقل مع �نتقال �لأ�سل.  

2- مفهوم ال�ضوق في قيا�س القيمة العادلة 

�لقيمة �لعادلة كما �سبق بيانه، هي قيمة ت�ستند 

�لدولي  �لمعيار  وفقًا   و�ل�سوق  �ل�سوق،  �إلى 

له  ��سطلح   IFRS 13 �لمالية  للتقارير 

حذو  �لمذكور  �لمعيار  حذ�  وقد  محدد.  معنى 

عن  حديثه  في   IASB لـ  �ل�سابقة  �لإ�سد�ر�ت 

»�ل�سوق �لن�سط« Active market ولكنه قدم 

لهذ� �ل�سوق و�سفًا �أي�سر من �سابقه. 

فبعد �أن كان تعريف �ل�سوق �لن�سط وفقًا لمعايير 

�لمحا�سبة �لدولية قبل �إ�سد�ر 2011 باأنه �ل�سوق 

�لذي تتو�فر فيها كافة �ل�سروط �لآتية:

في  فيها  �لتعامل  يتم  �لتي  �لبنود  تجان�س   -1

�ل�سوق.

ذوي  من  وبائعين  م�سترين  وجود  �سهولة   -2

�لإر�دة �لحرة في �أي وقت.

3-  �أن تكون �لأ�سعار متاحة للجمهور.

 IFRS �لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار  عرف 

13 �ل�سوق �لن�سط باأنه �ل�سوق �لذي تحدث فيه 

كافيين  وحجم  بتو�تر  �لأ�سل  على  �لمعاملت 

لتقديم معلومات �سعرية على �أ�سا�س م�ستمر.

�لدولي  �لمعيار  �لعادلة ميز   �لقيمة  قيا�س  وفي 

معاملة  بين   IFRS 13 �لمالية  للتقارير 

�للتز�م  نقل  �أو  �لأ�سل  لبيع   Transaction

 Principal market تجري في �سوق رئي�س 

 Most و�أخرى في �ل�سوق �لأ�سلح �أو �لأكثر فائدة

و�ل�سوق    .advantageous market

�ل�سوق  هو   IFRS 13 للمعيار  وفقًا  �لرئي�س 

�أو  للأ�سل  �لأعلى  �لن�ساط  وم�ستوى  �لحجم  ذو 

�للتز�م، ومن هنا فهو �ل�سوق �لأكثر �سيولة. �أما 

�لمبلغ  يعظم  �لذي  �ل�سوق  فهو  �لأ�سلح  �ل�سوق 

�لذي يتم �لح�سول عليه من بيع �لأ�سل �أو يدني 

�لأخذ  بعد  �لتز�م،  لنقل  دفعه  يتم  �لذي  �لمبلغ 

في �لعتبار تكاليف �لمعاملة وتكاليف �لنقل. 

وي�ستند قيا�س �لقيمة �لعادلة �إلى �ل�سوق �لرئي�س 

�إن وجد، و�إن لم يكن هناك �سوق رئي�سي فال�سوق 

فيه  تتعامل  �لذي  �ل�سوق  يكون  وقد  �لأ�سلح، 

ذو  �ل�سوق  �أي�سًا  �لأحيان هو  �لوحدة في معظم 

�لأعمق. وفي مثل هذه  و�ل�سيولة  �لأكبر  �لحجم 

�لحالت �سيكون �ل�سوق �لرئي�س هو نف�سه �ل�سوق 

مع  �لرئي�س  �ل�سوق  يتفق  ل  وعندما  �لأ�سلح. 

�لدولي  �لمعيار  تطبيق  �سيوؤدي  �لأ�سلح  �ل�سوق 

عن  �إقلع  �إلى   IFRS 13 �لمالية  للتقارير 

�لممار�سات �لمحا�سبية �ل�سائدة حاليًا. 

للوحدة  �سبق  قد  كان  �إذ�  �لمثال،  �سبيل  وعلى 

على  �لزر�عي  للإنتاج  �لعادلة  �لقيمة  قيا�س 

�أ�سا�س �سوقه �لمحلي، مع وجود �سوق �آخر �أعمق 

يعتبر  �أن  ينبغي  �لإنتاج،  لذ�ت  �سيولة  و�أكثر 

ي�ستخدم  و�أن  �لرئي�س  �ل�سوق  �لأخير هو  �ل�سوق 

تكاليف  تكن  لم  �إذ�  �لعادلة،  �لقيمة  لتحديد 

�لنقل �إليه مرتفعة بحيث تمنع �عتباره كذلك. 

ت
اال

قــ
م

 ن�سرة كانت حتتوي على �ملبادئ و�لإجر�ء�ت �لعملية للمحا�سبة �ل�سادرة عن �ملجمع �لأمريكي للمحا�سبني �لقانونيني خلل �لفرتة من �سنة 1953 لغاية 1959
email: h_mousawi@hotmail.com.com
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 مسار التدرج من مستوى إلى أقل منه في قياس القيمة العادلة: 2ألكل رقم 

 
 

  Valuation techniques and inputsأساليب التقييم والمدخالت  .5
: كىييمكف استخداميا لقياس القيمة العادلة  ال ة أساليب مختمفة لمتقييـ  IFRS 13المعيار قدـ 

عمقة مف معامالت السكؽ المتالئمة استخداـ األسعار كالمعمكمات األخرل الـ: Market approach مدخل السوق
. أك التزامات مما مة أك ملابية بأصكؿ

عف طريؽ )إلى مبمغ حالي ( كالتدفؽ النقدم أك الدخؿ)مبالغ مستقبمية تحكيؿ : Income approachمدخل الدخل 
(. الخصـ

 Service capacity of theالمبمغ الالـز حاالن الستبداؿ الطاقة الخدمية لألصؿ : Cost approachمدخل التكمفة 
asset المتكبدةتكمفة كالذم جرت العادة عمى تسميتو بتكمفة اإلحالؿ الجارية كالتي تختمؼ عف اؿ . 

 
كفي بعر الحاالت يستخدـ . كعمى اإلدارة أف تستخدـ أساليب التقييـ المالئمة لمظركؼ كالتي تتكفر بلأنيا بيانات كافية

كبقطع . لتقييـ منلأة أك كحدة مكلدة لمنقديةفي آف معان كأف يستخدـ مدخؿ السكؽ كمدخؿ الدخؿ أسمكب كاحد، أك ر مف 
كتقمؿ مف أف تتكسع في استخداـ المدخالت القابمة لمرصد أساليب التقييـ المستخدمة، يتعيف عمى الكحدة النظر عف 

  .القياس المختمفة كمداخؿ التقييـمقاربة تجمع بيف مستكيات  3كيقدـ اللكؿ رقـ . لقابمة لمرصداستخداـ المدخالت غير ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هم يوجذ أسعار يذرجت ألصم 
 أو انتزاو يًاثم ؟

 (يذخالث انًستوى األول)

 :1استخذاو يذخالث انًستوى 
 ين انقياس  1انًستوى 

 

 َعى

هم َىخذ يذخالخ لاتهح نهشصذ تخالف 
 األصعاس انًذسخح ألصم أو انرزاو يًاثم؟

 ال

 .اصرخذاو نهًذخالخ غُش انماتهح نهشصذ
 ين انقياس 3انًستوى 

 
 

 

اصرخذاو نهًذخالخ انماتهح نهشصذ انرٍ 
 .1ال ذُرًٍ نهًضرىي 

 ين انقياس 2انًستوى 
 

 
 

 ال َعى

�ل�سوق في  �لم�ساركين  خ�سائ�س   -3

 Characteristics of market

 participants

�لمن�ساأة  ت�ستخدم  �لعادلة،  �لقيمة  تحديد  عند 

في  �لم�ساركون  ي�ستخدمها  �لتي  �لفتر��سات 

�أنها  �إل  �للتز�م.  �أو  �لأ�سل  ت�سعير  عند  �ل�سوق 

ل تحتاج لتحديد م�ساركين �سوقيين بعينهم. بل 

يكفي تحديد �لخ�سائ�س �لعامة للم�ساركين. 

و�لم�ساركون في �ل�سوق هم �لم�سترون و�لبائعون 

في �ل�سوق �لرئي�س )�أو �ل�سوق �لأ�سلح( للأ�سل 

�أو �للتز�م و�لذين هم:

لي�سو� �أي  �لبع�س،  بع�سهم  عن  م�ستقلون   •
�أطر�فًا ذ�ت �سلة.

• على در�ية وبينة من �لوقائع، �أي لديهم �إلمام
كافة  با�ستخد�م  �للتز�م  �أو  بالأ�سل  معقول 

�لمعلومات �لمتاحة.

قادرون على �لدخول في معاملة على �لأ�سل  •
�أو �للتز�م.

�أو م�ستعدون للدخول في معاملة على �لأ�سل   •
�للتز�م )�أي لديهم �لد�فع، فلي�سو� مكرهين 

�أو م�سطرين(. 

 Fair �لعادلة  للقيمة  �لهرمي  �لت�سل�سل   -4

 value hierarchy

من �لمعلوم �أن قيا�س �لقيمة �لعادلة قد تختلف 

مدخلته بين حالة و�أخرى، فقد ي�ستند �لتقييم 

�إلى معطيات قطعية ثابتة، وقد ي�ستند �إلى �أدلة 

بالقيا�س،  �لقائم  �جتهاد  من  �سيء  فيها  يدخل 

�لمهني  �لحكم  من  �لكثير  �إلى  ي�ستند  قد  كما 

لل�سخ�س �لقائم بالقيا�س. 

وفي �إطار �سعيه �إلى زيادة �لت�ساق و�لتماثل في 

ذ�ت  �لإف�ساح  �أوجه  وفي  �لعادلة  �لقيمة  قيا�س 

�لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار  و�سع  �ل�سلة 
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مستويات مدخالت القيمة العادلة  :1ألكل رقم 

 
 

لالعتماد عميو في قابمية األك ر  النلطة الدليؿفي األسكاؽ  Quoted pricesتقدـ األسعار المدرجة في المستكل األكؿ، 
  .، باعتبارىا قابمة لمرصد بصكرة مبالرة كمف دكف أم اجتيادة العادلةلقيـقياس ا

 
: المدخالتتتضمف ، الذم تقؿ قابمية االعتماد عميو عف األكؿ المستكل ال انيكفي 
  في سكؽ نلط( غير مما ؿ)ملابو األسعار المدرجة ألصؿ .
  في سكؽ غير نلط مما ؿاألسعار المدرجة ألصؿ .
 بيانات أخرل. 
 بيانات معززة ببيانات قابمة لمرصد في السكؽ عف طريؽ تقنية االرتباط اإلحصائي أك بكسائؿ أخرل .

(  المضاعفات، تحميؿ االنحدار)
 

تستخدـ المدخالت غير القابمة لمرصد في حدكد الحاالت التي تككف فييا المدخالت المالئمة القابمة كفي المستكل ال الث، 
أك عميو  م،نلاط سكؽ يس عميوؿلألصؿ أك االلتزاـ الذم مف قياس القيمة العادلة  فُي ؾِّك َـم ذم مُي األمر اؿلمرصد غير متاحة، 

كتحدد الكحدة المدخالت غير القابمة لمرصد  .بيا دُي عتَم مف الحصكؿ عمى معمكمات سعرية مُي  فُي ؾِّك َـم قميؿ ال مُي سكقي نلاط 
: ىذه المدخالتكتتضمف  .باستخداـ أحسف المعمكمات المتاحة حكؿ الظركؼ السائدة

  بلأف المتاحة بصكرة معقكلة باألخذ في االعتبار جميع المعمكمات تعديميا قد يتـ البيانات الخاصة بالكحدة، التي
 [IFRS 13:87-89].  افتراضات الملاركيف في السكؽ

  (التقمبات التاريخية لألسعار)بيانات تاريخية عف السكؽ.  
 .  مسار التدرج مف المستكل األعمى إلى المستكل الذم يميو في قياس القيمة العادلة 2 اللكؿ رقـكيكضح 

 

يذخالث 
 انًستوى األول

يذخالث 
 انًستوى انثانث

انُشطح نألصىل واالنرزاياخ انًًاثهح فٍ األصىاق ( غُش انًعذنح)األصعاس انًذسخح 
األصعاس انًذسخح نضهى انىزذج فٍ يثم  .انرٍ ًَكٍ نهىزذج ونىخها فٍ ذاسَخ انمُاس

  .تىسصحال

 انتعريف انًستوى

يذخالخ تخالف األصعاس انًذسخح انرٍ ًَكٍ سصذها نألصم أو االنرزاو، صىاء كاٌ 
يعذالخ انفائذج ويُسُُاخ انعائذ انرٍ ًَكٍ يثم  .رنك تصىسج يثاششج أو غُش يثاششج

  .يالزظرها عهً فرشاخ يُرظًح

 
يثم  .نألصم أو االنرزاو Unobservable inputsانًذخالخ غُش انماتهح نهشصذ 

 لهُح فٍ يُشأج غُش يذسخح األانرذفك انُمذٌ انًخطػ انًضرخذو نرمُُى يُشأج أو زمىق 

 

يذخالث 
 انًستوى انثاني

IFRS 13  ما �سماه »�لت�سل�سل �لهرمي للقيمة 

في  �لم�ستخدمة  �لمدخلت  ف�سنف  �لعادلة«. 

�لتقييم �إلى ثلثة م�ستويات، تمنح فيها �لطبقة 

 Quoted prices »لأعلى لـ »�لأ�سعار �لمدرجة�

و�للتز�مات  للأ�سول  �لن�سطة  �لأ�سو�ق  في 

غير  للمدخلت  �لأدنى  و�لطبقة  �لمماثلة، 

�لقابلة للر�سد. كما يظهرها �ل�سكل رقم 1

�لمدرجة  �لأ�سعار  تقدم  �لأول،  �لم�ستوى  في 

�لن�سطة  �لأ�سو�ق  في   Quoted prices

قيا�س  في  عليه  للعتماد  قابلية  �لأكثر  �لدليل 

�لقيمة �لعادلة، باعتبارها قابلة للر�سد ب�سورة 

مبا�سرة ومن دون �أي �جتهاد. 

�لعتماد  قابلية  تقل  �لذي  �لثاني  �لم�ستوى  وفي 

عليه عن �لأول، تت�سمن �لمدخلت:

• �لأ�سعار �لمدرجة لأ�سل م�سابه )غير مماثل( 
في �سوق ن�سط.

• �لأ�سعار �لمدرجة لأ�سل مماثل في �سوق غير
 ن�سط.

• بيانات �أخرى.
• بيانات معززة ببيانات قابلة للر�سد في �ل�سوق 
عن طريق تقنية �لرتباط �لإح�سائي �أو بو�سائل 

�أخرى. )�لم�ساعفات، تحليل �لنحد�ر( 

وفي �لم�ستوى �لثالث، ت�ستخدم �لمدخلت غير 

تكون  �لتي  �لحالت  حدود  في  للر�سد  �لقابلة 

غير  للر�سد  �لقابلة  �لملئمة  �لمدخلت  فيها 

�لقيمة  قيا�س  من  ُن  ُيَمكِّ �لذي  �لأمر  متاحة، 

عليه  لي�س  �لذي  �للتز�م  �أو  للأ�سل  �لعادلة 

ُن  ن�ساط �سوقي، �أو عليه ن�ساط �سوقي قليل ل ُيَمكِّ

بها.  ُيعَتُد  �سعرية  معلومات  على  �لح�سول  من 

للر�سد  �لقابلة  غير  �لمدخلت  �لوحدة  وتحدد 

حول  �لمتاحة  �لمعلومات  �أح�سن  با�ستخد�م 

�لظروف �ل�سائدة. وتت�سمن هذه �لمدخلت:

يتم قد  �لتي  بالوحدة،  �لخا�سة  �لبيانات   •

�لمعلومات  بالأخذ في �لعتبار جميع  تعديلها 

�فتر��سات  ب�ساأن  معقولة  ب�سورة  �لمتاحة 

]IFRS 13:87-89[  .لم�ساركين في �ل�سوق�

)�لتقلبات �ل�سوق  عن  تاريخية  بيانات   •
�لتاريخية للأ�سعار(. 

ويو�سح �ل�سكل رقم 2 م�سار �لتدرج من �لم�ستوى 

�لأعلى �إلى �لم�ستوى �لذي يليه في قيا�س �لقيمة 

�لعادلة.  

5. �أ�ساليب �لتقييم و�لمدخلت 

 Valuation techniques and inputs

 IFRS �لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار  قدم 

يمكن  للتقييم  مختلفة  �أ�ساليب  ثلثة   13

��ستخد�مها لقيا�س �لقيمة �لعادلة وهي:

 :Market approach �ل�سوق  مدخل 

��ستخد�م �لأ�سعار و�لمعلومات �لأخرى �لملئمة 

�أو  باأ�سول  �لمتعلقة  �ل�سوق  معاملت  من 

�لتز�مات مماثلة �أو م�سابهة.

مدخل �لدخل Income approach: تحويل 

�لدخل(  �أو  �لنقدي  )كالتدفق  م�ستقبلية  مبالغ 

�إلى مبلغ حالي )عن طريق �لخ�سم(.

�لمبلغ   :Cost approach �لتكلفة  مدخل 

�لخدمية للأ�سل  �لطاقة  �للزم حاًل ل�ستبد�ل 

 Service capacity of the asset

و�لذي جرت �لعادة على ت�سميته بتكلفة �لإحلل 

�لجارية و�لتي تختلف عن �لتكلفة �لمتكبدة. 

�لتقييم  �أ�ساليب  ت�ستخدم  �أن  �لإد�رة  وعلى 

بيانات  ب�ساأنها  تتوفر  و�لتي  للظروف  �لملئمة 

من  �أكثر  ي�ستخدم  �لحالت  بع�س  وفي  كافية. 

�أ�سلوب و�حد، كاأن ي�ستخدم مدخل �ل�سوق ومدخل 

�لدخل في �آن معًا لتقييم من�ساأة �أو وحدة مولدة 

�لتقييم  �أ�ساليب  عن  �لنظر  وبقطع  للنقدية. 

في  تتو�سع  �أن  �لوحدة  على  يتعين  �لم�ستخدمة، 

من  وتقلل  للر�سد  �لقابلة  �لمدخلت  ��ستخد�م 

��ستخد�م �لمدخلت غير �لقابلة للر�سد. ويقدم 

�ل�سكل رقم 3 مقاربة تجمع بين م�ستويات �لقيا�س 

�لمختلفة ومد�خل �لتقييم. 

6- �ل�ستخد�م �لأعلى و�لأف�سل 

Highest and best use

يفتر�س قيا�س �لقيمة �لعادلة �أن �لم�ستري باعتباره 

م�ساركًا في �ل�سوق �سوف يكون ��ستخد�مه للأ�سل 

ت
اال

مق
إدارة الوقت

تُعد �إد�رة �لوقت �إحدى �أ�سعب �لمهام، ل�سيما بالن�سبة للمدر�ء. لكن �لكلم د�ئماً �أ�سهل من �لفعل، لذ�، فيما يلي خطو�ت عمليّة يحتذيها 

�لمدر�ء لتنظيم وقتهم:

• تنظيم البريد االإلكتروني
• تحديد وقت الإنجاز كّل مهّمة

• تحديد اأوقات االجتماع م�ضبقاً
• اعادة ترتيب االأولوّيات في العمل ب�ضكٍل فّعال طول اليوم

• تخ�ضي�س وقت للريا�ضة 
• التركيز خالل االجتماعات على العمل

• ا�ضتخدام االأدوات االإنتاجّية
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 مسار التدرج من مستوى إلى أقل منه في قياس القيمة العادلة: 2ألكل رقم 

 
 

  Valuation techniques and inputsأساليب التقييم والمدخالت  .5
: كىييمكف استخداميا لقياس القيمة العادلة  ال ة أساليب مختمفة لمتقييـ  IFRS 13المعيار قدـ 

عمقة مف معامالت السكؽ المتالئمة استخداـ األسعار كالمعمكمات األخرل الـ: Market approach مدخل السوق
. أك التزامات مما مة أك ملابية بأصكؿ

عف طريؽ )إلى مبمغ حالي ( كالتدفؽ النقدم أك الدخؿ)مبالغ مستقبمية تحكيؿ : Income approachمدخل الدخل 
(. الخصـ

 Service capacity of theالمبمغ الالـز حاالن الستبداؿ الطاقة الخدمية لألصؿ : Cost approachمدخل التكمفة 
asset المتكبدةتكمفة كالذم جرت العادة عمى تسميتو بتكمفة اإلحالؿ الجارية كالتي تختمؼ عف اؿ . 

 
كفي بعر الحاالت يستخدـ . كعمى اإلدارة أف تستخدـ أساليب التقييـ المالئمة لمظركؼ كالتي تتكفر بلأنيا بيانات كافية

كبقطع . لتقييـ منلأة أك كحدة مكلدة لمنقديةفي آف معان كأف يستخدـ مدخؿ السكؽ كمدخؿ الدخؿ أسمكب كاحد، أك ر مف 
كتقمؿ مف أف تتكسع في استخداـ المدخالت القابمة لمرصد أساليب التقييـ المستخدمة، يتعيف عمى الكحدة النظر عف 

  .القياس المختمفة كمداخؿ التقييـمقاربة تجمع بيف مستكيات  3كيقدـ اللكؿ رقـ . لقابمة لمرصداستخداـ المدخالت غير ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هم يوجذ أسعار يذرجت ألصم 
 أو انتزاو يًاثم ؟

 (يذخالث انًستوى األول)

 :1استخذاو يذخالث انًستوى 
 ين انقياس  1انًستوى 

 

 َعى

هم َىخذ يذخالخ لاتهح نهشصذ تخالف 
 األصعاس انًذسخح ألصم أو انرزاو يًاثم؟

 ال

 .اصرخذاو نهًذخالخ غُش انماتهح نهشصذ
 ين انقياس 3انًستوى 

 
 

 

اصرخذاو نهًذخالخ انماتهح نهشصذ انرٍ 
 .1ال ذُرًٍ نهًضرىي 

 ين انقياس 2انًستوى 
 

 
 

 ال َعى

�ل�سوق في  �لم�ساركين  خ�سائ�س   -3

 Characteristics of market

 participants

�لمن�ساأة  ت�ستخدم  �لعادلة،  �لقيمة  تحديد  عند 

في  �لم�ساركون  ي�ستخدمها  �لتي  �لفتر��سات 

�أنها  �إل  �للتز�م.  �أو  �لأ�سل  ت�سعير  عند  �ل�سوق 

ل تحتاج لتحديد م�ساركين �سوقيين بعينهم. بل 

يكفي تحديد �لخ�سائ�س �لعامة للم�ساركين. 

و�لم�ساركون في �ل�سوق هم �لم�سترون و�لبائعون 

في �ل�سوق �لرئي�س )�أو �ل�سوق �لأ�سلح( للأ�سل 

�أو �للتز�م و�لذين هم:

لي�سو� �أي  �لبع�س،  بع�سهم  عن  م�ستقلون   •
�أطر�فًا ذ�ت �سلة.

• على در�ية وبينة من �لوقائع، �أي لديهم �إلمام
كافة  با�ستخد�م  �للتز�م  �أو  بالأ�سل  معقول 

�لمعلومات �لمتاحة.

قادرون على �لدخول في معاملة على �لأ�سل  •
�أو �للتز�م.

�أو م�ستعدون للدخول في معاملة على �لأ�سل   •
�للتز�م )�أي لديهم �لد�فع، فلي�سو� مكرهين 

�أو م�سطرين(. 

 Fair �لعادلة  للقيمة  �لهرمي  �لت�سل�سل   -4

 value hierarchy

من �لمعلوم �أن قيا�س �لقيمة �لعادلة قد تختلف 

مدخلته بين حالة و�أخرى، فقد ي�ستند �لتقييم 

�إلى معطيات قطعية ثابتة، وقد ي�ستند �إلى �أدلة 

بالقيا�س،  �لقائم  �جتهاد  من  �سيء  فيها  يدخل 

�لمهني  �لحكم  من  �لكثير  �إلى  ي�ستند  قد  كما 

لل�سخ�س �لقائم بالقيا�س. 

وفي �إطار �سعيه �إلى زيادة �لت�ساق و�لتماثل في 

ذ�ت  �لإف�ساح  �أوجه  وفي  �لعادلة  �لقيمة  قيا�س 

�لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار  و�سع  �ل�سلة 

5 
 

مستويات مدخالت القيمة العادلة  :1ألكل رقم 

 
 

لالعتماد عميو في قابمية األك ر  النلطة الدليؿفي األسكاؽ  Quoted pricesتقدـ األسعار المدرجة في المستكل األكؿ، 
  .، باعتبارىا قابمة لمرصد بصكرة مبالرة كمف دكف أم اجتيادة العادلةلقيـقياس ا

 
: المدخالتتتضمف ، الذم تقؿ قابمية االعتماد عميو عف األكؿ المستكل ال انيكفي 
  في سكؽ نلط( غير مما ؿ)ملابو األسعار المدرجة ألصؿ .
  في سكؽ غير نلط مما ؿاألسعار المدرجة ألصؿ .
 بيانات أخرل. 
 بيانات معززة ببيانات قابمة لمرصد في السكؽ عف طريؽ تقنية االرتباط اإلحصائي أك بكسائؿ أخرل .

(  المضاعفات، تحميؿ االنحدار)
 

تستخدـ المدخالت غير القابمة لمرصد في حدكد الحاالت التي تككف فييا المدخالت المالئمة القابمة كفي المستكل ال الث، 
أك عميو  م،نلاط سكؽ يس عميوؿلألصؿ أك االلتزاـ الذم مف قياس القيمة العادلة  فُي ؾِّك َـم ذم مُي األمر اؿلمرصد غير متاحة، 

كتحدد الكحدة المدخالت غير القابمة لمرصد  .بيا دُي عتَم مف الحصكؿ عمى معمكمات سعرية مُي  فُي ؾِّك َـم قميؿ ال مُي سكقي نلاط 
: ىذه المدخالتكتتضمف  .باستخداـ أحسف المعمكمات المتاحة حكؿ الظركؼ السائدة

  بلأف المتاحة بصكرة معقكلة باألخذ في االعتبار جميع المعمكمات تعديميا قد يتـ البيانات الخاصة بالكحدة، التي
 [IFRS 13:87-89].  افتراضات الملاركيف في السكؽ

  (التقمبات التاريخية لألسعار)بيانات تاريخية عف السكؽ.  
 .  مسار التدرج مف المستكل األعمى إلى المستكل الذم يميو في قياس القيمة العادلة 2 اللكؿ رقـكيكضح 

 

يذخالث 
 انًستوى األول

يذخالث 
 انًستوى انثانث

انُشطح نألصىل واالنرزاياخ انًًاثهح فٍ األصىاق ( غُش انًعذنح)األصعاس انًذسخح 
األصعاس انًذسخح نضهى انىزذج فٍ يثم  .انرٍ ًَكٍ نهىزذج ونىخها فٍ ذاسَخ انمُاس

  .تىسصحال

 انتعريف انًستوى

يذخالخ تخالف األصعاس انًذسخح انرٍ ًَكٍ سصذها نألصم أو االنرزاو، صىاء كاٌ 
يعذالخ انفائذج ويُسُُاخ انعائذ انرٍ ًَكٍ يثم  .رنك تصىسج يثاششج أو غُش يثاششج

  .يالزظرها عهً فرشاخ يُرظًح

 
يثم  .نألصم أو االنرزاو Unobservable inputsانًذخالخ غُش انماتهح نهشصذ 

 لهُح فٍ يُشأج غُش يذسخح األانرذفك انُمذٌ انًخطػ انًضرخذو نرمُُى يُشأج أو زمىق 

 

يذخالث 
 انًستوى انثاني

IFRS 13  ما �سماه »�لت�سل�سل �لهرمي للقيمة 

في  �لم�ستخدمة  �لمدخلت  ف�سنف  �لعادلة«. 

�لتقييم �إلى ثلثة م�ستويات، تمنح فيها �لطبقة 

 Quoted prices »لأعلى لـ »�لأ�سعار �لمدرجة�

و�للتز�مات  للأ�سول  �لن�سطة  �لأ�سو�ق  في 

غير  للمدخلت  �لأدنى  و�لطبقة  �لمماثلة، 

�لقابلة للر�سد. كما يظهرها �ل�سكل رقم 1

�لمدرجة  �لأ�سعار  تقدم  �لأول،  �لم�ستوى  في 

�لن�سطة  �لأ�سو�ق  في   Quoted prices

قيا�س  في  عليه  للعتماد  قابلية  �لأكثر  �لدليل 

�لقيمة �لعادلة، باعتبارها قابلة للر�سد ب�سورة 

مبا�سرة ومن دون �أي �جتهاد. 

�لعتماد  قابلية  تقل  �لذي  �لثاني  �لم�ستوى  وفي 

عليه عن �لأول، تت�سمن �لمدخلت:

• �لأ�سعار �لمدرجة لأ�سل م�سابه )غير مماثل( 
في �سوق ن�سط.

• �لأ�سعار �لمدرجة لأ�سل مماثل في �سوق غير
 ن�سط.

• بيانات �أخرى.
• بيانات معززة ببيانات قابلة للر�سد في �ل�سوق 
عن طريق تقنية �لرتباط �لإح�سائي �أو بو�سائل 

�أخرى. )�لم�ساعفات، تحليل �لنحد�ر( 

وفي �لم�ستوى �لثالث، ت�ستخدم �لمدخلت غير 

تكون  �لتي  �لحالت  حدود  في  للر�سد  �لقابلة 

غير  للر�سد  �لقابلة  �لملئمة  �لمدخلت  فيها 

�لقيمة  قيا�س  من  ُن  ُيَمكِّ �لذي  �لأمر  متاحة، 

عليه  لي�س  �لذي  �للتز�م  �أو  للأ�سل  �لعادلة 

ُن  ن�ساط �سوقي، �أو عليه ن�ساط �سوقي قليل ل ُيَمكِّ

بها.  ُيعَتُد  �سعرية  معلومات  على  �لح�سول  من 

للر�سد  �لقابلة  غير  �لمدخلت  �لوحدة  وتحدد 

حول  �لمتاحة  �لمعلومات  �أح�سن  با�ستخد�م 

�لظروف �ل�سائدة. وتت�سمن هذه �لمدخلت:

يتم قد  �لتي  بالوحدة،  �لخا�سة  �لبيانات   •

�لمعلومات  بالأخذ في �لعتبار جميع  تعديلها 

�فتر��سات  ب�ساأن  معقولة  ب�سورة  �لمتاحة 

]IFRS 13:87-89[  .لم�ساركين في �ل�سوق�

)�لتقلبات �ل�سوق  عن  تاريخية  بيانات   •
�لتاريخية للأ�سعار(. 

ويو�سح �ل�سكل رقم 2 م�سار �لتدرج من �لم�ستوى 

�لأعلى �إلى �لم�ستوى �لذي يليه في قيا�س �لقيمة 

�لعادلة.  

5. �أ�ساليب �لتقييم و�لمدخلت 

 Valuation techniques and inputs

 IFRS �لمالية  للتقارير  �لدولي  �لمعيار  قدم 

يمكن  للتقييم  مختلفة  �أ�ساليب  ثلثة   13

��ستخد�مها لقيا�س �لقيمة �لعادلة وهي:

 :Market approach �ل�سوق  مدخل 

��ستخد�م �لأ�سعار و�لمعلومات �لأخرى �لملئمة 

�أو  باأ�سول  �لمتعلقة  �ل�سوق  معاملت  من 

�لتز�مات مماثلة �أو م�سابهة.

مدخل �لدخل Income approach: تحويل 

�لدخل(  �أو  �لنقدي  )كالتدفق  م�ستقبلية  مبالغ 

�إلى مبلغ حالي )عن طريق �لخ�سم(.

�لمبلغ   :Cost approach �لتكلفة  مدخل 

�لخدمية للأ�سل  �لطاقة  �للزم حاًل ل�ستبد�ل 

 Service capacity of the asset

و�لذي جرت �لعادة على ت�سميته بتكلفة �لإحلل 

�لجارية و�لتي تختلف عن �لتكلفة �لمتكبدة. 

�لتقييم  �أ�ساليب  ت�ستخدم  �أن  �لإد�رة  وعلى 

بيانات  ب�ساأنها  تتوفر  و�لتي  للظروف  �لملئمة 

من  �أكثر  ي�ستخدم  �لحالت  بع�س  وفي  كافية. 

�أ�سلوب و�حد، كاأن ي�ستخدم مدخل �ل�سوق ومدخل 

�لدخل في �آن معًا لتقييم من�ساأة �أو وحدة مولدة 

�لتقييم  �أ�ساليب  عن  �لنظر  وبقطع  للنقدية. 

في  تتو�سع  �أن  �لوحدة  على  يتعين  �لم�ستخدمة، 

من  وتقلل  للر�سد  �لقابلة  �لمدخلت  ��ستخد�م 

��ستخد�م �لمدخلت غير �لقابلة للر�سد. ويقدم 

�ل�سكل رقم 3 مقاربة تجمع بين م�ستويات �لقيا�س 

�لمختلفة ومد�خل �لتقييم. 

6- �ل�ستخد�م �لأعلى و�لأف�سل 

Highest and best use

يفتر�س قيا�س �لقيمة �لعادلة �أن �لم�ستري باعتباره 

م�ساركًا في �ل�سوق �سوف يكون ��ستخد�مه للأ�سل 

ت
اال

مق

إدارة الوقت
تُعد �إد�رة �لوقت �إحدى �أ�سعب �لمهام، ل�سيما بالن�سبة للمدر�ء. لكن �لكلم د�ئماً �أ�سهل من �لفعل، لذ�، فيما يلي خطو�ت عمليّة يحتذيها 

�لمدر�ء لتنظيم وقتهم:

• تنظيم البريد االإلكتروني
• تحديد وقت الإنجاز كّل مهّمة

• تحديد اأوقات االجتماع م�ضبقاً
• اعادة ترتيب االأولوّيات في العمل ب�ضكٍل فّعال طول اليوم

• تخ�ضي�س وقت للريا�ضة 
• التركيز خالل االجتماعات على العمل

• ا�ضتخدام االأدوات االإنتاجّية
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قيمة  م  ُيَعظِّ نحو  على  �أي  و�لأف�سل”،  “�لأعلى 
�لأ�سل �أو مجموعة �لأ�سول و�للتز�مات. 

 Highest and best use وينح�سر مفهوم

�لعتبار  في  وياأخذ  �لمالية.  غير  �لأ�سول  في 

�ل�ستخد�م:

�لخ�سائ�س  �لمادية:  �لناحية  من  �لممكن 

�ل�سوق  في  �لم�ساركون  ياأخذها  للأ�سل  �لمادية 

�سبيل  )على  �لأ�سل.  ت�سعير  عند  �لعتبار  في 

�لمثال موقع وم�ساحة �لعقار(.  

�لم�سموح به قانونًا: يوؤخذ في �لعتبار عند ت�سعير 

)على  �ل�ستخد�م،  على  قانونية  قيود  �أي  �لأ�سل 

�سبيل �لمثال ت�سريعات �لبناء �لمتعلقة بالعقار(.  

�لمجزي ماليًا: ينبغي �أن يكون ��ستخد�م �لأ�سل 

بتوليد  ي�سمح  قانونيًا  و�لم�سروع  ماديًا  �لممكن 

�سافي دخل كاف �أو تدفقات نقدية كافية. 

ويفتر�س �لمعيار IFRS 13 �أن ��ستخد�م �لمن�ساأة 

�لجاري للأ�سل هو �لأعلى و�لأف�سل ما لم يظهر 

�ل�سوق �أو عو�مل �أخرى �أن ��ستخد�مًا مختلفًا للأ�سل 

بو��سطة م�ساركي �ل�سوق �سيوؤدي �إلى تعظيم قيمة 

�لأ�سل. ولأن �ل�ستخد�م �لأعلى و�لأف�سل للأ�سل 

ينبغي �أن يتحدد بناء على توقعات م�ساركي �ل�سوق، 

تاأخذ في �لعتبار �ل�ستخد�مات  �أن  على �لوحدة 

�لبديلة للأ�سل في تحليلها للقيمة �لعادلة.

�قتنت  وحدة  �أن  لنفتر�س  �لمثال،  �سبيل  على 

�لأر�س  و�أن   
2

�لمن�ساآت تجميع  �إطار  في  �أر�سًا 

كموقع  �ل�سناعي  لل�ستخد�م  حاليًا  معدة 

هو  للأر�س  �لحالي  �ل�ستخد�م  يعتبر  لم�سنع. 

�ل�سوق  ي�سر  لم  ما  و�لأف�سل  �لأعلى  �ل�ستخد�م 

ولنفتر�س  �آخر.  ��ستخد�م  �إلى  �أخرى  �أو عو�مل 

�ل�سكني  لل�ستخد�م  تطويرها  تم  �لمو�قع  �أن 

�لتطور  �ل�ساهقة. هذ�  �ل�سكنية  للأبنية  كمو�قع 

�أخرى  بت�سريعات معمارية وتغير�ت  �لم�سحوب 

�لأر�س  �أن  تحدد  �لموؤ�س�سة  �سيجعل  ت�سهله، 

�لمقتناة كموقع لم�سنع يمكن �لتوجه بها كموقع 

لل�سقق  �ساهقة  )�أبنية  �ل�سكني  لل�ستخد�م 

في  �سياأخذون  �ل�سوق  م�ساركي  لأن  �ل�سكنية( 

لل�ستخد�م  للموقع  �لمحتمل  �لتطور  �لعتبار 

�ل�سكني عند ت�سعير �لأر�س.

للأر�س  و�لأف�سل  �لأعلى  �ل�ستخد�م  يحدد 

بالنظر لهذين �لأمرين ب�سفة مجتمعة:

قيمة �لأر�س كما هي معدة �لآن لل�ستخد�م  •
�لأر�س  �ست�ستخدم  �أنها  �لعلم  )مع  �ل�سناعي 

بال�ستر�ك مع �أ�سول �أخرى كالبناء و�لتجهيز(. 

لل�ستخد�م  فر�غ  كموقع  �لأر�س  قيمة   •
هدم  تكلفة  �لعتبار  في  بالأخذ  �ل�سكني، 

�ل�سرورية  �لأخرى  و�لتكاليف  �لم�سنع 

ي�سمل  )بما  فارغ.  موقع  �إلى  �لأر�س  لتحويل 

عدم �لتاأكد ب�ساأن قدرة �لمن�ساأة على تحويل 

�لأر�س لل�ستخد�م �لبديل(

و�لأح�سن  �لأعلى  �ل�ستخد�م  يحدد  �أن  وينبغي 

للأر�س على �أ�سا�س �لأعلى من هاتين �لقيمتين.

ما  )هـ(  �إلى  )�أ(  من  �لمخططات  في  لعل 

و�لإف�ساح  �لعادلة  �لقيمة  قيا�س  م�سار  يلخ�س 

مو�سوع  �ل�سيء  بتحديد  يبد�أ  و�لذي  عنها، 

�لتقييم )مخطط �أ(، ثم تحديد �ل�سوق �لرئي�س 

تحديد  ثم  ب(،  )مخطط  �لأ�سلح  �ل�سوق  �أو 

)مخطط  �ل�سوق  في  �لم�ساركين  �فتر��سات 

ج(، وينتهي  بالتو�سل �إلى تحديد �لقيمة �لعادلة 

وتحديد �لإف�ساح �لمنا�سب )مخطط د(.

9 
 

 واإلفصاح عنسا مسار قياس القيمة العادلة
( أصل أو التزام ووحدة الحساب)موضوع التقييم  :مخطط أ: 4الألكل رقم 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 تحذيذ يوضوع انتقييى

 االنرزاو األصم

 ذسذَذ وزذج انسضاب

 

ذسذَذ انضىق انشئُش أو 
 األصهر 

 (اَظش انًخطػ ب)
( 

 أو

 

ذؤخز فٍ االعرثاس انضًاخ 
 :انًسذدج نألصم،  يثم

 زانح األصم. 
 يىلع األصم. 
 انمُىد عهً انثُع. 
 أخشي. 

ذؤخز فٍ االعرثاس انضًاخ 
 :انًسذدج نالنرزاو،  يثم

 خطش عذو األداء . 
 انًىلف االئرًاٍَ نهًُشأج. 
 انمُىد عهً انُمم. 
 أخشي . 
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 مقاربة بين مستويات القياس ومداخل التقييم :3ألكل رقم 

 
 

 Highest and best useاالستخدام األعمى واألفضل  .6
، أم "األعمى كاألفضؿ" ألصؿيككف استخدامو ؿفي السكؽ سكؼ  ان يفترر قياس القيمة العادلة أف الملترم باعتباره ملارؾ

.  ـ قيمة األصؿ أك مجمكعة األصكؿ كااللتزاماتظِّك عَم عمى نحك مُي 
 

: ويأخذ في االعتبار االستخدام. في األصول غير المالية Highest and best useوينحصر مفسوم 
. عند تسعير األصؿ في االعتباريأخذىا الملارككف في السكؽ الخصائص المادية لألصؿ  :الممكن من الناحية المادية

   .(مكقع كمساحة العقارعمى سبيؿ الم اؿ )
عمى سبيؿ الم اؿ تلريعات )يؤخذ في االعتبار عند تسعير األصؿ أم قيكد قانكنية عمى االستخداـ،  :المسموح به قانوناً 

(.   البناا المتعمقة بالعقار
ينبغي أف يككف استخداـ األصؿ الممكف ماديان كالملركع قانكنيان يسمح بتكليد صافي دخؿ كاؼ أك تدفقات  :ياً لالمجزي ما
.  نقدية كافية

 
ما لـ يظير السكؽ أك عكامؿ أخرل أف استخداـ المنلأة الجارم لألصؿ ىك األعمى كاألفضؿ  IFRS 13كيفترر المعيار 

كألف االستخداـ األعمى كاألفضؿ . السكؽ سيؤدم إلى تعظيـ قيمة األصؿأف استخدامان مختمفان لألصؿ بكاسطة ملاركي 
لألصؿ ينبغي أف يتحدد بناا عمى تكقعات ملاركي السكؽ، عمى الكحدة أف تأخذ في االعتبار االستخدامات البديمة لألصؿ 

 .في تحميميا لمقيمة العادلة
 
 
 

 يذخم انسوق
 انسعر انسوقي يتاح

 

انًضرىي 
1

 

َُثغٍ اصرخذاو انضعش نألصم 
 انًًاثم أو االنرزاو 

ال زاخح إلخشاء ذعذَم عهً 
 انضعش 

انذخميذخم  يذخم  
(يثم انتذفقاث اننقذيت انًخصويت)  

  تذفقاث نقذيت قابهت نهتحذيذ يباشرة 

 يذخم انتكهفت
(يثم تكهفت اإلحالل)  

 غُش يُرح نهذخم 
  ال صعش صىلٍ يًاثم 
  أصعاس ذسراج ذعذَم 

 

 

انًضرىي 
2

 
انًضرىي 

3
 

  أصعاس ذسراج ذعذَم 
  يذخالخ لاتهح نهشصذ 

 وَادساً يا  يذخالخ لاتهح نهشصذ
ذكىٌ يذخالخ هزا انًذخم لاتهح 

 نهشصذ 

 
  يذخالخ غُش لاتهح نهشصذ 

 

 وَادساً يا  يذخالخ لاتهح نهشصذ
ذكىٌ يذخالخ هزا انًذخم لاتهح 

 نهشصذ 

 
  أصعاس ذسراج نهرعذَم 
  يذخالخ غُش لاتهح نهشصذ 

 

  يذخالخ غُش لاتهح نهشصذ 

 

أثر القرارات المالية على القيمة السوقية للسهم
توؤثر �لقر�ر�ت �لمالية في :

• طبيعة عمل ال�ضركة
• حجم ال�ضركة

• الربح المتوقع
• نوع الموجودات الم�ضتعملة 

• ن�ضبة الرافعة المالية
• درجة المخاطر 
• موقف ال�ضيولة

Business combination أو �سم �لعمال كما هي �لرتجمة �لأكرث رو�جًا لإ�سطلح�
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قيمة  م  ُيَعظِّ نحو  على  �أي  و�لأف�سل”،  “�لأعلى 
�لأ�سل �أو مجموعة �لأ�سول و�للتز�مات. 

 Highest and best use وينح�سر مفهوم

�لعتبار  في  وياأخذ  �لمالية.  غير  �لأ�سول  في 

�ل�ستخد�م:

�لخ�سائ�س  �لمادية:  �لناحية  من  �لممكن 

�ل�سوق  في  �لم�ساركون  ياأخذها  للأ�سل  �لمادية 

�سبيل  )على  �لأ�سل.  ت�سعير  عند  �لعتبار  في 

�لمثال موقع وم�ساحة �لعقار(.  

�لم�سموح به قانونًا: يوؤخذ في �لعتبار عند ت�سعير 

)على  �ل�ستخد�م،  على  قانونية  قيود  �أي  �لأ�سل 

�سبيل �لمثال ت�سريعات �لبناء �لمتعلقة بالعقار(.  

�لمجزي ماليًا: ينبغي �أن يكون ��ستخد�م �لأ�سل 

بتوليد  ي�سمح  قانونيًا  و�لم�سروع  ماديًا  �لممكن 

�سافي دخل كاف �أو تدفقات نقدية كافية. 

ويفتر�س �لمعيار IFRS 13 �أن ��ستخد�م �لمن�ساأة 

�لجاري للأ�سل هو �لأعلى و�لأف�سل ما لم يظهر 

�ل�سوق �أو عو�مل �أخرى �أن ��ستخد�مًا مختلفًا للأ�سل 

بو��سطة م�ساركي �ل�سوق �سيوؤدي �إلى تعظيم قيمة 

�لأ�سل. ولأن �ل�ستخد�م �لأعلى و�لأف�سل للأ�سل 

ينبغي �أن يتحدد بناء على توقعات م�ساركي �ل�سوق، 

تاأخذ في �لعتبار �ل�ستخد�مات  �أن  على �لوحدة 

�لبديلة للأ�سل في تحليلها للقيمة �لعادلة.

�قتنت  وحدة  �أن  لنفتر�س  �لمثال،  �سبيل  على 

�لأر�س  و�أن   
2

�لمن�ساآت تجميع  �إطار  في  �أر�سًا 

كموقع  �ل�سناعي  لل�ستخد�م  حاليًا  معدة 

هو  للأر�س  �لحالي  �ل�ستخد�م  يعتبر  لم�سنع. 

�ل�سوق  ي�سر  لم  ما  و�لأف�سل  �لأعلى  �ل�ستخد�م 

ولنفتر�س  �آخر.  ��ستخد�م  �إلى  �أخرى  �أو عو�مل 

�ل�سكني  لل�ستخد�م  تطويرها  تم  �لمو�قع  �أن 

�لتطور  �ل�ساهقة. هذ�  �ل�سكنية  للأبنية  كمو�قع 

�أخرى  بت�سريعات معمارية وتغير�ت  �لم�سحوب 

�لأر�س  �أن  تحدد  �لموؤ�س�سة  �سيجعل  ت�سهله، 

�لمقتناة كموقع لم�سنع يمكن �لتوجه بها كموقع 

لل�سقق  �ساهقة  )�أبنية  �ل�سكني  لل�ستخد�م 

في  �سياأخذون  �ل�سوق  م�ساركي  لأن  �ل�سكنية( 

لل�ستخد�م  للموقع  �لمحتمل  �لتطور  �لعتبار 

�ل�سكني عند ت�سعير �لأر�س.

للأر�س  و�لأف�سل  �لأعلى  �ل�ستخد�م  يحدد 

بالنظر لهذين �لأمرين ب�سفة مجتمعة:

قيمة �لأر�س كما هي معدة �لآن لل�ستخد�م  •
�لأر�س  �ست�ستخدم  �أنها  �لعلم  )مع  �ل�سناعي 

بال�ستر�ك مع �أ�سول �أخرى كالبناء و�لتجهيز(. 

لل�ستخد�م  فر�غ  كموقع  �لأر�س  قيمة   •
هدم  تكلفة  �لعتبار  في  بالأخذ  �ل�سكني، 

�ل�سرورية  �لأخرى  و�لتكاليف  �لم�سنع 

ي�سمل  )بما  فارغ.  موقع  �إلى  �لأر�س  لتحويل 

عدم �لتاأكد ب�ساأن قدرة �لمن�ساأة على تحويل 

�لأر�س لل�ستخد�م �لبديل(

و�لأح�سن  �لأعلى  �ل�ستخد�م  يحدد  �أن  وينبغي 

للأر�س على �أ�سا�س �لأعلى من هاتين �لقيمتين.

ما  )هـ(  �إلى  )�أ(  من  �لمخططات  في  لعل 

و�لإف�ساح  �لعادلة  �لقيمة  قيا�س  م�سار  يلخ�س 

مو�سوع  �ل�سيء  بتحديد  يبد�أ  و�لذي  عنها، 

�لتقييم )مخطط �أ(، ثم تحديد �ل�سوق �لرئي�س 

تحديد  ثم  ب(،  )مخطط  �لأ�سلح  �ل�سوق  �أو 

)مخطط  �ل�سوق  في  �لم�ساركين  �فتر��سات 

ج(، وينتهي  بالتو�سل �إلى تحديد �لقيمة �لعادلة 

وتحديد �لإف�ساح �لمنا�سب )مخطط د(.
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 واإلفصاح عنسا مسار قياس القيمة العادلة
( أصل أو التزام ووحدة الحساب)موضوع التقييم  :مخطط أ: 4الألكل رقم 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 تحذيذ يوضوع انتقييى

 االنرزاو األصم

 ذسذَذ وزذج انسضاب

 

ذسذَذ انضىق انشئُش أو 
 األصهر 

 (اَظش انًخطػ ب)
( 

 أو

 

ذؤخز فٍ االعرثاس انضًاخ 
 :انًسذدج نألصم،  يثم

 زانح األصم. 
 يىلع األصم. 
 انمُىد عهً انثُع. 
 أخشي. 

ذؤخز فٍ االعرثاس انضًاخ 
 :انًسذدج نالنرزاو،  يثم

 خطش عذو األداء . 
 انًىلف االئرًاٍَ نهًُشأج. 
 انمُىد عهً انُمم. 
 أخشي . 
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 مقاربة بين مستويات القياس ومداخل التقييم :3ألكل رقم 

 
 

 Highest and best useاالستخدام األعمى واألفضل  .6
، أم "األعمى كاألفضؿ" ألصؿيككف استخدامو ؿفي السكؽ سكؼ  ان يفترر قياس القيمة العادلة أف الملترم باعتباره ملارؾ

.  ـ قيمة األصؿ أك مجمكعة األصكؿ كااللتزاماتظِّك عَم عمى نحك مُي 
 

: ويأخذ في االعتبار االستخدام. في األصول غير المالية Highest and best useوينحصر مفسوم 
. عند تسعير األصؿ في االعتباريأخذىا الملارككف في السكؽ الخصائص المادية لألصؿ  :الممكن من الناحية المادية

   .(مكقع كمساحة العقارعمى سبيؿ الم اؿ )
عمى سبيؿ الم اؿ تلريعات )يؤخذ في االعتبار عند تسعير األصؿ أم قيكد قانكنية عمى االستخداـ،  :المسموح به قانوناً 

(.   البناا المتعمقة بالعقار
ينبغي أف يككف استخداـ األصؿ الممكف ماديان كالملركع قانكنيان يسمح بتكليد صافي دخؿ كاؼ أك تدفقات  :ياً لالمجزي ما
.  نقدية كافية

 
ما لـ يظير السكؽ أك عكامؿ أخرل أف استخداـ المنلأة الجارم لألصؿ ىك األعمى كاألفضؿ  IFRS 13كيفترر المعيار 

كألف االستخداـ األعمى كاألفضؿ . السكؽ سيؤدم إلى تعظيـ قيمة األصؿأف استخدامان مختمفان لألصؿ بكاسطة ملاركي 
لألصؿ ينبغي أف يتحدد بناا عمى تكقعات ملاركي السكؽ، عمى الكحدة أف تأخذ في االعتبار االستخدامات البديمة لألصؿ 

 .في تحميميا لمقيمة العادلة
 
 
 

 يذخم انسوق
 انسعر انسوقي يتاح

 

انًضرىي 
1

 

َُثغٍ اصرخذاو انضعش نألصم 
 انًًاثم أو االنرزاو 

ال زاخح إلخشاء ذعذَم عهً 
 انضعش 

انذخميذخم  يذخم  
(يثم انتذفقاث اننقذيت انًخصويت)  

  تذفقاث نقذيت قابهت نهتحذيذ يباشرة 

 يذخم انتكهفت
(يثم تكهفت اإلحالل)  

 غُش يُرح نهذخم 
  ال صعش صىلٍ يًاثم 
  أصعاس ذسراج ذعذَم 

 

 

انًضرىي 
2

 
انًضرىي 

3
 

  أصعاس ذسراج ذعذَم 
  يذخالخ لاتهح نهشصذ 

 وَادساً يا  يذخالخ لاتهح نهشصذ
ذكىٌ يذخالخ هزا انًذخم لاتهح 

 نهشصذ 

 
  يذخالخ غُش لاتهح نهشصذ 

 

 وَادساً يا  يذخالخ لاتهح نهشصذ
ذكىٌ يذخالخ هزا انًذخم لاتهح 

 نهشصذ 

 
  أصعاس ذسراج نهرعذَم 
  يذخالخ غُش لاتهح نهشصذ 

 

  يذخالخ غُش لاتهح نهشصذ 

 

أثر القرارات المالية على القيمة السوقية للسهم
توؤثر �لقر�ر�ت �لمالية في :

• طبيعة عمل ال�ضركة
• حجم ال�ضركة

• الربح المتوقع
• نوع الموجودات الم�ضتعملة 

• ن�ضبة الرافعة المالية
• درجة المخاطر 
• موقف ال�ضيولة

Business combination أو �سم �لعمال كما هي �لرتجمة �لأكرث رو�جًا لإ�سطلح�
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السوق الرئيس أو السوق األصمح  : مخطط ب: 5الألكل رقم 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ذسذَذ انضىق انشئُش أو انضىق 
 األصهر

 هم َىخذ نألصم أو االنرزاو ؟

هم َىخذ صىق َعرثش 
األعظى فٍ زدًه 

وفٍ يضرىي انُشاغ 
 فُه ؟

 انضىق انشئُش

ذسذَذ افرشاظاخ 
. انًشاسكٍُ فٍ انضىق

 (انًخطػ ج)

( 

َرى االصرُاد إنً خًُع 
انًعهىياخ انًرازح نهىصىل إنً 

 صىق افرشاظٍ 

 

هم َىخذ صىق نألصم أو 
االنرزاو َؤدٌ إنً ذعظُى 

انًثانغ انًضرهًح أو 
 .يثانغ انًذفىعحذخفُط ال

 انضىق األصهر

 َعى 

 َعى 

 َعى 

 ال 

 ال 
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افتراضات مألارك السوق  : مخطط ج: 6الألكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

تحذيذ افتراضاث يشارك انسوق 
  

يعايهح فٍ انضىق انشئُش 
 .أو انضىق األصهر

 يعايهح فٍ صىق افرشاظٍ

 يشاسكىٌ فٍ انضىق
 2و  1انًضرىي ( يسذدوٌ)

 

 يشاسكىٌ فٍ انضىق
 (3انًضرىي ( )غُش يسذدٍَ)

 وصم إنًاند
 انمًُح انعادنح

 

 أو

 افرشاظٍ لاتم نهشصذ 

 ٌيضرمهى . 
 عهً دساَح. 
 ٌلادسو. 
 ٌيضرعذو .   

 
 ٌيضرمهى . 
 عهً دساَح. 
 ٌلادسو. 
 ٌيضرعذو   . 

 افرشاض أٌ يشاسكٍ انضىق انرسمك يٍ أٌ يشاسكٍ انضىق

خطوات لتحقيق التقدم في حياتك المهنية
ابحث عن شخص مخلص لينصحك

�إنه �ل�سخ�س �لم�ستعد لبذل �لجهد لروؤية �لأمور من منظورك وتاأييدك وتوجيهك في �لطريق �ل�سحيح. �بحث عن �سخ�س ذو خبرة في مجال 

عملك. مثل �ل�ستاذ �لجامعي �أو رجل �أعمال من �أ�سدقاء �لعائلة �أو �أي �سخ�س �آخر �أهل للثقة يتمتع بالنز�هة و�لحكمة.

اإلدارة الرشيدة للوقت

�إن �لإد�رة �لر�سيدة للوقت تتلخ�س في تحديد �أهد�ف معينة وتحقيق تلك �لأهد�ف. �سع خططا عامة وخططا للتفا�سيل. قم بتحديد مو�عيد 

نهائية للنتهاء من م�سروعاتك ثم قم بتق�سيم هذه �لم�سروعات �إلى �أق�سام، لكل ق�سم منها موعده �لنهائي. 

قم بإدارة مديرك

�إن للمدر�ء حياتهم وهمومهم �لخا�سة بهم. �لموظف �لذكي هو من ي�ستطيع �أن يحبب مديره فيه و�أن يقوم باإجر�ء حو�ر عملي بناء معه لتحقيق 

�أهد�ف �لطرفين. حاول �أبلغ �أهد�فك وطموحك و�أفكارك وم�ساغلك لمديرك ب�سفة دورية بدل من �لتمني �أن يقوم بو�سع �لخطط �لتي 

تنا�سبك. �إن �لتو��سل بينك وبين �لمدير عامل هام في هذه �لعلقة، وكذلك �ل�سفافية �لتي ت�ساعد مديرك على �أن يرى ويقدر عملك وجهودك.
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 مخطط ج: افتراضات مشارك السوق : 6الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

تحديد افتراضات مشارك السوق 
  

معاملة في السوق الرئيس 
 أو السوق األصلح.

 معاملة في سوق افتراضي

 مشاركون في السوق
 2و  1)محددون( المستوى 

 

 مشاركون في السوق
 (3)غير محددين( )المستوى 

التوصل إلى 
 القيمة العادلة

 

 أو

 افتراضي قابل للرصد 

  .مستقلون 
 .على دراية 
 .قادرون 
  .مستعدون 

 
  .مستقلون 
 .على دراية 
 .قادرون 
    .مستعدون 

 افتراض أن مشاركي السوق التحقق من أن مشاركي السوق

قم بتوزيع المسئوليات

توزيع �لم�سئوليات لي�س �لتهرب منها و�إنما توفير �لوقت لنف�سك لأن تفعل ما تجيده وتحقيق �لكفاءة �لق�سوى. �أن �لتوزيع �لمثالي للم�سئوليات 

يتيح للجميع �لعمل في مجاله و�أن يتعلمو� مهار�ت جديدة.

تحمل المسئولية

�إن تحمل م�سئولية عملك �لخطوة �لأولى نحو تحقيق �لنجاح. تخيل �أنك »تمتلك« مجال �لعمل �لمنوط �إليك و�ست�سعر بالفخر من نتائجه. �إن 

هذ� �ل�سعور �سيزيد من قدر�تك �لإبد�عية لأنك يتكون د�ئم �لبحث عن تح�سين �لآد�ء. فكر في كل مهمة – ب�سرف �لنظر عن �أهميتها – 

على �أنها م�سروع كبير و�أعمل على تاأديتها على �أكمل وجه ل�ستحق توقيعك.

بت�سرف: بيت دوت كوم
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السوق الرئيس أو السوق األصمح  : مخطط ب: 5الألكل رقم 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ذسذَذ انضىق انشئُش أو انضىق 
 األصهر

 هم َىخذ نألصم أو االنرزاو ؟

هم َىخذ صىق َعرثش 
األعظى فٍ زدًه 

وفٍ يضرىي انُشاغ 
 فُه ؟

 انضىق انشئُش

ذسذَذ افرشاظاخ 
. انًشاسكٍُ فٍ انضىق

 (انًخطػ ج)

( 

َرى االصرُاد إنً خًُع 
انًعهىياخ انًرازح نهىصىل إنً 

 صىق افرشاظٍ 

 

هم َىخذ صىق نألصم أو 
االنرزاو َؤدٌ إنً ذعظُى 

انًثانغ انًضرهًح أو 
 .يثانغ انًذفىعحذخفُط ال

 انضىق األصهر

 َعى 

 َعى 

 َعى 

 ال 

 ال 

11 
 

 
افتراضات مألارك السوق  : مخطط ج: 6الألكل رقم 
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 أو

 افرشاظٍ لاتم نهشصذ 
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 ٌلادسو. 
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خطوات لتحقيق التقدم في حياتك المهنية
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 مخطط ج: افتراضات مشارك السوق : 6الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

تحديد افتراضات مشارك السوق 
  

معاملة في السوق الرئيس 
 أو السوق األصلح.

 معاملة في سوق افتراضي

 مشاركون في السوق
 2و  1)محددون( المستوى 

 

 مشاركون في السوق
 (3)غير محددين( )المستوى 

التوصل إلى 
 القيمة العادلة

 

 أو

 افتراضي قابل للرصد 

  .مستقلون 
 .على دراية 
 .قادرون 
  .مستعدون 

 
  .مستقلون 
 .على دراية 
 .قادرون 
    .مستعدون 
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توزيع �لم�سئوليات لي�س �لتهرب منها و�إنما توفير �لوقت لنف�سك لأن تفعل ما تجيده وتحقيق �لكفاءة �لق�سوى. �أن �لتوزيع �لمثالي للم�سئوليات 

يتيح للجميع �لعمل في مجاله و�أن يتعلمو� مهار�ت جديدة.

تحمل المسئولية

�إن تحمل م�سئولية عملك �لخطوة �لأولى نحو تحقيق �لنجاح. تخيل �أنك »تمتلك« مجال �لعمل �لمنوط �إليك و�ست�سعر بالفخر من نتائجه. �إن 
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بت�سرف: بيت دوت كوم
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قياس القيمة العادلة   :مخطط د: 7الألكل رقم 

 
 

 انتوصم إني 

ياس انقيًت انعادنتق  

  االنرزاو األصم

 أو 

ذسذَذ االصرخذاو األعهً 
 :واألفعم

  ًانًًكٍ يادَا. 
  ًانًًكٍ لاَىَُا 
  ًانًًكٍ يانُا. 

 

خطش عذو 
 األداء

خطش ائرًاٌ 
 انىزذج

 ذطثُك أصانُة انرمُُى

 انرىصم إنً انمًُح انعادنح 

ذسذَذ أوخه اإلفصاذ 
 انًُاصثح

Alliance Partner

Running a small to midsize company today… not an easy task!

You need the right tools and software that �t your business. 
SAP is the leading software company worldwide.

More than 77% of SAP clients are small and medium businesses, running on Simpler, Stronger & Faster basis. 
ProCons, the leading SAP gold partner in the entire MENA region, out of 300 partners, ranked #7 worldwide, implements 

SAP Business One with more than 200 satis�ed clients in 18+ countries, customizes SAP software in every sector and 
works with clients to build a personalized solution in all vertical industries.  
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