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اإلهداء 
 الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على الحبيب المصطفى

 أهدي ثواب هذا العمل إلى روح أمي داده, وإلى روح أبي عمران

 داعيا اهلل عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم

 اللهم ارحمهما كما ربياني صغير

 إلى زوجتي العزيزة.......رعاها اهلل وأكرمها

 أميمة, محمد, ونوران......حفظهم اهلل ونور قلوبهم بالقرآنإلى أبنائي 

 إلى إخوتي أعزائي, وأخواتي عزيزاتي......

 إلى كل أهلي, وأصدقائي, وزمالئي.........

 إلى كل مشايخي, ومعلمي, وأساتذتي, وكل من علمني.........

 إلى كل من سلك طريقا يبتغي فيه علما.....

 هدي هذا العمل..........إلى كل هؤالء أ

 

 

 

 

 حممد الساسي



  
 

 شكر كتقدير

 :قال رسول اهلل 

تىوي  الل وى  ًإف  »  ا ًف  الن ٍملىةى  حىّت   كىاألىٍرضً  الس مىوىاتً  كىأىٍىلى  كىمىبلىًئكى   « اػبٍىيػٍرى  الن اسً  ميعىلِّمً  عىلىى لىييصىلُّوفى  اغبٍيوتى  كىحىّت   جيٍحرًىى
 كالطرباين يف اؼبعجم الكبًن(.)ركاه الرتمذم, 

 الحمد هلل والشنس هلل وال حىل وال قىة إال باهلل

 أحمد هلل حمدا لثيرا طيبا مبازك فيه على جىفيقه لي في اهجاش هرا العمل 

 ومن شنس هللا شنس الىاض

 دًس والعسفان إلى ألاطخاذ املشسف لرا أجقدم بجصيل الشنس وأخلص عبازاث الخق

 جيجاوي بالسقي على قبىله وجفضله باإلشساف على هره ألاطسوحتألاطخاذ الدلخىز 

 التي طاهمذ في إخساج هرا العمل في حلخه النهائيتوجىجيهاجه القيمت 

 لما أشنس جصيل الشنس أطاجرحي أعضاء لجىت املىاقشت على جفضلهم 

 وإبداء مالحظاتهم وآزائهم القيمت وجىجيهاتهمألاطسوحت وقبىلهم قساءة 

 مل الصمالء وألاطاجرة الرًن طاعدووي أثىاء اهجاش ألاطسوحت من قسيب أو بعيدلما أشنس 

ق, و الدلخىز عقبت عبد الالوي   وأخص بالرلس ألاطخاذًن العصيصين الدلخىز فىشي محيًر

 والشنس مىصىل إلى مافت الطاقم إلادازي لهليت العلىم الاقخصادًت والخجازيت وعلىم الدظيير

 , وخاصت في مدازض الدلخىزاه  -1-يفبجامعت فسحاث عباض طط 

 زاجيا من هللا عصل وجل أن ًجصيهم خير الجصاء  على مظاعدتهم ودعمهم لي حتى اجمام هرا العمل

    وأن ًىفقهم دائما في خدمت العلم والسقي به 
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                           املكدمــــة
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 تمهيد
مر الفكػػر ااسيب بعدة مراحل, كلعل أبرزىا مرحلة التطور اؼبهين كاألكاديبي الذم بدأ يؤسس لقواعد  كطرؽ  

يت تعرتض اؼبمارسات ااسبية يبكن االعتماد عليها يف ذبسيد نظرة توافقية حوؿ حلوؿ ألىم اؼبشكبلت ااسبية ال
الراجعة باػبصوص إذل كوف ااسبة نظاما مفتوحا, كمن ىذه اؼبشكبلت القياس ااسيب لؤلحداث االقتصادية 

 اؼبرتبطة باؼبؤسسة بصفة مباشرة أك غًن مباشرة.

بادئ اليت قامت عليها عد من أىم اؼبت يتالتكلفة التارىبية ال تففي الفرتة اليت شهدت ظاىرة التضخم, أصبح
ااسبة, ال يفي حباجيات ـبتلف مستخدمي القوائم اؼبالية الفتقاده ػباصية اؼببلئمة اليت تتطلبها  اؼبعلومة ااسبية  
كي تكوف ذات جودة, كىو ما جعل اؼبهتمٌن دبجاؿ ااسبة يبحثوف عن بديل يف القياس ااسيب يوفر ما عجزت 

فظهر مفهـو جديد ىو مبوذج القيمة العادلة الذم كاف نتاج التغًنات اغباصلة يف ايط  عنو التكلفة التارىبية,
 اػبارجي من ناحية, ككذلك إذل الرغبة يف التوجو كبو اؼبنهج اؼبعيارم من ناحية أخرل.

كالقيمة  غًن أف اإلشكالية اليت كاجهت كجود أكثر من بديل يف القياس ااسيب, كخاصة بٌن التكلفة التارىبية 
العادلة, ىو ىل يبكن اؼبفاضلة بينها على أساس أم منهما وبقق اػبصائص النوعية للمعلومة ااسبية, أـ أف فرضية 

 االستمرارية اليت تتبناىا ااسبة قد تفرض على اؼبؤسسة التقيد بنموذج معٌن يف حاالت معينة.

معيار  كاليت كاف آخرىا دكلية اليت تناكلت القيمة العادلة,كيف ىذا اإلطار  صدرت العديد من اؼبعايًن ااسبية ال
ككذلك معيار اإلببلغ ا النموذج يف القياس, , كالذم أكضح العديد من األمور اليت زبص ىذIFRS13اإلببلغ اؼبارل

اؼبالية كمن جهة أخرل نرل التطور الكبًن الذم شهدتو , ىذا من جهةالذم تناكؿ األدكات اؼبالية,  IFRS9اؼبارل 
اإلسبلمية كمنتجاهتا اؼبتعددة, سواء يف حجمها الذم ذباكز الرتيليوف دكالر أمريكي, أك من حيث رقعة انتشارىا اليت 

 كصلت حّت الدكؿ غًن اإلسبلمية.

عامة كالقياس ااسيب  اؼبالية من منظور إسبلمي بصفةيف ؾباؿ ااسبة أف ما قدـ حّت اآلف قبد  كباؼبقابل
اؼبعلومة اؼبالية اؼببلئمة كاؼبوثوؽ هبا تلك تقدًن ك , اإلسبلمية الصناعة اؼبالية تطور الذم شهدتوال دل يواكببصفة خاصة 

 .ؼبستخدمي القوائم اؼبالية

عن اؼبصارؼ التقليدية, كوف األكذل تتقيد بأحكاـ الشريعة  اؼبصارؼ اإلسبلمية كنظرا للخصوصية اليت سبيز 
يفرض عليها كذلك التقيد بنموذج معٌن يف القياس ااسيب, كاؼبتمثل يف سبلمية يف معامبلهتا اؼبالية, األمر الذم اإل
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يف ظل العوؼبة كاالنتشار الواسع لؤلدكات اؼبالية اإلسبلمية يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية, تربز القيمة اعبارية, بيد أنو 
ت القياس ااسيب كاإلفصاح , السيما يف عمليا(IAS,IFRS) ااسبية الدكليةإمكانية التقاطع مع متطلبات اؼبعايًن

ايًن اليت تناكلت القيمة العادلة, كىو ما قبده يف الواقع اؼبمارس للمصارؼ اإلسبلمية خاصة ما يتعلق بتطبيق اؼبع عنها
 .يبكن أف يثًن اإلشكالية التالية ما كىوحيث تفرض القوانٌن يف الكثًن من البلداف التقيد باؼبعايًن ااسبية الدكلية, 

 الدراسة إشكالية

 إلاسالمية؟ اصار امل فيالقيمة العادلة  القياس املحاسبي وفق ثطبيق وآثار  هي مجاالتما

 :عنها التساؤالت الفرعية التالية كاليت تتفرع

 IFRS9كما ىو األثر اتمل لتطبيق اؼبعيار  ؟يف اؼبصارؼ اإلسبلمية إذل أم مدل يتم تطبيق القيمة العادلة -1
 ؟على األدكات اؼبالية اإلسبلمية

 حقوؽ اؼبلكية للمصارؼ اإلسبلمية؟ىل يوجد أثر مهم لتطبيق القيمة العادلة على  -2
 ىل يوجد أثر مهم لتطبيق القيمة العادلة على دخل اؼبصارؼ اإلسبلمية؟ -3
 ؟IFRS13اعتماد اؼبعيار  بعدقبل ك  دخل اؼبصارؼ اإلسبلميةأثر تطبيق القيمة العادلة على ىل ىبتلف  -4
اعتماد اؼبعيار  بعدقبل ك لمصارؼ اإلسبلمية على حقوؽ اؼبلكية لأثر تطبيق القيمة العادلة ىل ىبتلف  -5

IFRS13؟ 

 فرضيات الدراسة

1- H1: ؛اؼباليةعلى األدكات  اؼبصارؼ اإلسبلميةتصر تطبيقات القيمة العادلة يف تق 
2- H0 :للمصارؼ اإلسبلمية؛ اؼبلكية حقوؽ على العادلة القيمة لتطبيق احصائية داللة ذك معنوم أثر يوجد ال 
3- H0 :صارؼ اإلسبلمية؛اؼب دخل على العادلة القيمة لتطبيق احصائية داللة ذك معنوم أثر يوجد ال 
4- H0 :اعتماد كبعد قبل اؼبصارؼ اإلسبلمية دخل على العادلة القيمة تطبيق أثر ىبتلف ال IFRS13؛ 
5- H0 :اعتماد كبعد قبل للمصارؼ اإلسبلمية اؼبلكية حقوؽ على العادلة القيمة تطبيق أثر ىبتلف ال 

IFRS13.   
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 أهمية الدراسة

تعترب ؿباسبة القيمة العادلة من اؼبوضوعات اليت أثرت الكثًن من االىتماـ من طرؼ اؼبختصٌن كالباحثٌن يف 
الية للعديد من ؾباؿ ااسبة, ىذا االىتماـ مرده إذل التوجو العاـ من طرؼ كاضعي اؼبعايًن ااسبية سواء الدكلية أك 

خدمي القوائم اؼبالية, ال سيما العادلة بغية ربسٌن نوعية اؼبعلومات ااسبية اؼبقدمة ؼبست ة القيمةبسالدكؿ كبو ؿبا
إضافة إذل قابلية ىذه اؼبعلومات للفهم كامكانية مقارنتها عرب الزمن لنفس اؼبنشأة كبٌن اؼببلئمة كاؼبوثوقية  خاصييت

  اؼبنشآت يف نفس القطاع.

اإلسبلمية من خبلؿ  صارؼاسبة القيمة العادلة يف اؼب العملي طبيقتال أنبية ىذه الدراسة يف مدلكتربز 
مع مبوذج القياس يف القيمة العادلة القياس القائم على أساس  وافق, كمدل تكاالعرتاؼعملية القياس كاإلفصاح 

 مصداقية القوائم اؼبالية للمصارؼ اإلسبلمية.عدالة ك كأثر ذلك على , ااسبة اإلسبلمية

 الدراسةأهداؼ 

 توضيح مفهـو ؿباسبة القيمة العادلة حسب اؼبعايًن ااسبية الدكلية؛ 
 اإلسبلمية؛ صارؼؼبا لؤلدكات اؼبالية اليت تطرحها ةااسبي وانباعب وضيحت 
  ؛اليت تقتضي تطبيق القياس كفق القيمة العادلةيف ااسبة اإلسبلمية دراسة اغباالت  
  ؛يف كاقع اؼبمارسات ااسبية للمصارؼ اإلسبلمية مدل تطبيق القيمة العادلةدراسة 
 اؼبالية للمصارؼ اإلسبلمية. طبيق القيمة العادلة على القوائمقياس أثر ت 

 أسباب اختيار الموضػوع

 أسباب موضوعية -1
  يعترب موضوع القياس ااسيب كفق القيمة العادلة من اؼبواضيع اؼبتجددة, حيث أف آخر معيار صدر عن

 09ـ, كىو معيار اإلببلغ اؼبارل رقم2018بداية سنة يف  سوؼ يطبقس اؼبعايًن ااسبية الدكلية ؾبل
 ؛ـ2013"قياس القيمة العادلة" بداية من سنة  13اإلببلغ اؼبارل رقم  , كالذم سبقو معيار"األدكات اؼبالية"

 الدراسة, بالرغم من كجود حاالت اإلسبلمية دل تنل قدر كبًن من صارؼ إف تطبيقات القيمة العادلة يف اؼب
 .يف القياس ااسيب  تواجهها ىذه اؼبؤسسات تستدعي الدراسة كالتوضيح
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, فقد مت اختيار اؼبوضوع باحثب االختصاص كاؼبيوؿ الشخصي للضبل على أف ىذا اؼبوضوع يدخل يف صلف
 ااسبة كاؼبالية, كؿباكلة اؼبقاربة بٌن اؼبمارسات ااسبية اؼبختلفة.هبدؼ توسيع اؼبعارؼ كتعميقها, كمواكبة اعبديد يف 

 منهج الدراسة

 يف: تسبثلستخداـ  ؾبموعة من أساليب البحث طلب اإف طبيعة موضوع الدراسة ت

 ر اؼبرتبطة صبع البيانات كاؼبعلومات حوؿ ـبتلف اؼبفاىيم كالعناص الذم استخدـ يف ,األسلوب الوصفي
 ؛ؿبل الدراسةباؼبشكلة 

 القياس ااسيب يف الفكر للوقوؼ على أكجو االتفاؽ, كأكجو االختبلؼ بٌن  ولاستعممت ا ,األسلوب اؼبقارف
 اسيب يف الفكر اإلسبلمي؛التقليدم كالقياس ا

 حيث مت من أجل معاعبة البيانات كاؼبعلومات اجملمعة, من خبلؿ ربليلها كتفسًنىا ,األسلوب التحليلي ,
جذر الوحدة منها اختبار  كالقياسية حصائيةاإل دكاتؾبموعة من األاالعتماد يف الدراسة التطبيقية على 

اختبارات التكامل اؼبشرتؾ لبيانات ك تتضمن اتول اؼبعلومايت اؼبقطعي كالزمين معان, اليت  لبيانات البانل
, كما مت استخداـ اختبار التغًن (PMG)موعة اؼبدؾبة جملكسط ا, كلتقدير مباذج الدراسة مت استخداـ البانل

ة العادلة كذلك للحكم على التغًن اغباصل قبل كبعد تطبيق ؿباسبة القيم (The Chow Test)اؽبيكلي 
 ٌنربناؾبال بواسطةمعاعبة اؼبعطيات ثلة يف حقوؽ اؼبلكية كبياف الدخل, كسبت اؼبم على اؼبتغًنات
Eviews9.5 كstata14؛ 

ت العربية, الفرنسية ؾبموعة من الكتب دبختلف اللغاعليها, فتمثلت يف االعتماد مت أما اؼبصادر اليت 
ككذلك الدكريات كاجملبلت كالبحوث كالدراسات اليت تناكلت العناصر اؼبختلفة للموضوع من الناحية  كاالقبليزية

 .اؼبصارؼ اإلسبلمية ؿبل الدراسة قارير السنوية جملموعة منعلى التالنظرية, كيف اعبانب التطبيقي 
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 الدراسات السابقة

 (Talal Aljedaibi ,2014دراسة ) -1

سبحورت ىذه الدراسة حوؿ القضايا اؼبرتبطة بتطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف بيئة األعماؿ اؼبتوافقة مع الشريعة 
امبلت اؼبالية ااسبية الدكلية التوافق مع اؼبعاإلسبلمية, كتقييم إذل أم مدل يبكن للقيمة العادلة حسب اؼبعايًن 

تطبيق ىذه اؼبفاىيم يف إطار اؼبصرفية اإلسبلمية, كذلك هبدؼ الكشف عن نقاط  يبكن كيفاإلسبلمية, كاختبار  
 , كقد أكضح الباحث العديد من النقاط حوؿ كيفية قياس اؼباؿ كالنقود يفالتقاطع بٌن القيمة العادلة كاؼبالية اإلسبلمية

فقو اؼبعامبلت خاصة يف ظل كجود كم كبًن كمعقد من اؼبعامبلت اؼبالية اإلسبلمية باختبلؼ اغباالت كالوضعيات 
اليت تنشأ عنها, كقد استخدـ الباحث دراسة حالة البنوؾ يف اؼبملكة العربية السعودية اليت تستخدـ القيمة العادلة يف 

اؼبالية, كما استخدـ عدة أساليب أخرل من مقاببلت كطرؽ أخرل قياس أصوؽبا كخصومها اؼبفصح عنها يف قوائمها 
عبمع البيانات من األطراؼ ذات الصلة باؼبوضوع ؼبعرفة مدل استيعاب ىذه األطراؼ ؼبفهـو القيمة العادلة كأراءىم 

 حوؽبا.

اؿ يعترب كذكر الباحث أف اؼبفهـو اإلسبلمي للقياس ااسيب ثرم جدا كما كشف عنو الباحثوف يف ىذا اجمل
قليل, كأف ىناؾ بعض العناصر دل يتوصل إليها الباحثٌن غبد اآلف, كما أكضحت الدراسة إمكانية إهباد أرضية 
مشرتكة بٌن اؼبعايًن ااسبية الدكلية كالصناعة اؼبالية اإلسبلمية, كتكمن قيمة ىذه الدراسة حسب الباحث يف الربط 

اغباؿ من أجل توفًن فهم أعمق ألساليب القياس كفق اؼبعايًن ااسبية بٌن استخداـ األدلة الفقهية, كفحص كاقع 
 الدكلية كصناعة التمويل اإلسبلمي.

 (Jamaluddin Majid & Safri Haliding ,2014دراسة ) -2

حاكلت ىذه الدراسة توضيح اعبوانب اؼبختلفة اؼبتعلقة بصعوبات كربديات تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف 
اؼبالية اإلسبلمية, كاليت سبثلت حسب الباحث يف إمكانية كجود غرر يف تطبيق القيمة العادلة, بسبب عدـ اؼبؤسسات 

اليقٌن يف قياسات القيمة العادلة يف اؼبستويٌن الثاين كالثالث, إضافة إذل خصوصية اؼبصرفية اإلسبلمية اليت ال تتعامل 
 ئج التالية:بالفائدة باعتبارىا ربا, كتوصلت الدراسة إذل النتا
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  أف ؿباسبة القيمة العادلة ربتاج إذل الكثًن من الفحص كالدراسة من ناحية مشركعيتها من أجل تطبيقها يف
 اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية؛

  طرحت ىيئة ااسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية مبوذج بديل عن القيمة العادلة سبثل يف القيمة
ذم يتوفر حسب الباحث على اػبصائص النوعية للمعلومة ااسبية مثل اؼببلئمة كاؼبوثوقية النقدية اؼبعادلة ال
 كالقابلية للفهم. 

 (2014آدـ حديدم, , جمعة هواـ)دراسة  -3

ىدفت ىذه الدراسة إذل البحث عن إهباد أرضية مشرتكة بٌن معايًن ااسبة الدكلية أك معايًن اإلببلغ اؼبارل 
ااسبية اإلسبلمية بصفة عامة, كإمكانية توجو ىيئة ااسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية كاإلسبلمية كبو ككذا اؼبعايًن 

معايًن ؿباسبة القيمة العادلة بصفة خاصة كإمكانية تطبيقها يف اؼبصارؼ اإلسبلمية من خبلؿ  عملية القياس 
بنية على أساس القيمة العادلة للمقاصد الشرعية إضافة كمدل ربقيق كسائل القياس ااسبية اؼب  كاإلفصاح كاالعرتاؼ

ثر تطبيق معايًن ؿباسبة القيمة العادلة على جودة اؼبعلومات ااسبية للمصارؼ أإذل قدرهتا على تفادم اظورات ك 
 :, نوجز أنبها فيما يليالنتائجؾبموعة من اإلسبلمية, كتوصلت الدراسة إذل 

 أكثر  نتائج إظهار إذل يؤدل الدكلية ااسبية للمعايًن كفقا اؼبالية لؤلدكات العادلة القيمة ؿباسبة تطبيق إف 
 الثقة إضفاء يف أثرىا عن فضبل , كسبلمة اإلفصاح ااسيب,للمصارؼ اإلسبلمية اؼبارل األداء ؿحو  كاقعية
 اؼبالية؛ القوائم على

  اعبهات اؼبسئولة عن مراجعة البيانات اؼبالية يف ىناؾ تفاكت يف االىتماـ دبحاسبة القيمة العادلة خاصة من
كاؼبصارؼ   الدكؿ العربية قبل إصدارىا يف التأكيد من كفاية اإلفصاحات كالتزاـ اؼبؤسسات بصفة عامة

 بصفة خاصة  بقواعد اإلفصاح كفق اؼبعايًن ااسبية الدكلية؛
 ؼبالية غًن اؼبتداكلة قد ىبلق مشاكل للمدققٌن عدـ كجود معايًن ؿبددة كافية لتقدير القيمة العادلة لؤلدكات ا

 كاعبهات اإلشرافية كخاصة األدكات اؼبالية داخل اؼبصارؼ اإلسبلمية يف ظل غياب أسواؽ مالية إسبلمية؛
 توفر القيمة العادلة أساسا ؿبايدا لتقييم كفاءة اإلدارة يف إدارة األعماؿ؛ 
 ا تعكس التأثًنات االقتصادية اعبارية؛القيمة العادلة توفر أساسا أفضل للتنبؤ, حيث أهن 



 كدمـــةمــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ز  

 

  إف اإلببلغ عن صبيع األصوؿ بالقيمة العادلة سوؼ يسمح للتأثًنات االقتصادية أف تعكس بشكل أفضل
مبوذج ربوط ؿباسيب معقد لتقليل  -تنفيذ-بالنسبة لدخل الفرتة اعبارية بدكف أف يتطلب ذلك تطبيق 

 .تلطنموذج القياس اؼبخاالختبلؼ يف اإلببلغ ل
 (2010 ركحي كجدم عبد الفتاح عواد,)دراسة  -4

عرض الباحث  من خبلؿىدفت الدراسة إذل الكشف عن أثر ؿباسبة القيمة العادلة على األزمة اؼبالية العاؼبية, 
ىذا يف اعبانب  ـ2010ختلف اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالقيمة العادلة حسب اؼبعايًن ااسبية الدكلية الصادرة قبل سنة ؼب

ضمنها ؾبموعة من األسئلة للوقوؼ على آراء عينة  استبانةالنظرم, أما يف اعبانب التطبيق فقد استخدـ الباحث 
كقد استخدـ  قيمة العادلة يف حدكث تلك األزمةالدراسة خبصوص أسباب األزمة اؼبالية العاؼبية, كمدل تأثًن ؿباسبة ال

 ONE WAY)ت اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية كربليل التباين األحادميف ربليل بيانات الدراسة اؼبتوسطا

ANOVA)باإلضافة إذل اختبار , Scheffe كتوصل إذل كجود أثر مهم اسبة القيمة العادلة يف إحداث األزمة ,
خرباء اؼباؿ كاالقتصاد  اؼبالية العاؼبية, حيث احتل اؼبركز الثالث يف أنبيتو النسبية بٌن العوامل األخرل اليت اتفق عليها

 أهنا كراء حدكثها, كما أظهرت الدراسة كجود مسانبة ذات داللة إحصائية لتعديل اؼبعيارين ااسبيٌن الدكليٌن
IAS39 كIAS40  يف تقليص آثار األزمة اؼبالية العاؼبية, كذلك كمن جانب آخر كشفت الدراسة على أف تداعيات

ية يف األردف كمن مث السياسات اليت اتبعتها اغبكومة, ككذلك البنك اؼبركزم للحد من األزمة اؼبالية على البنوؾ التجار 
آثار تلك األزمة على االقتصاد الوطين كانت السبب الداعي اللبفاض قيمة التسهيبلت اؼبصرفية اليت تقدمها البنوؾ 

عة من التوصيات أنبها ضركرة التمسك التجارية األردنية لقطاع األعماؿ, كيف ضوء نتائج الدراسة اقرتح الباحث ؾبمو 
بتطبيق منهج القيمة العادلة كأساس لبلعرتاؼ كالقياس كاإلفصاح ااسيب, كلكن مع إجراء بعض التعديبلت يف 

كذلك من أجل ترشيد استخداـ ىذين اؼبعيارين عند تطبيق ؿباسبة  IAS40ك IAS39الدكليٌن  يارين ااسبيٌناؼبع
 .اد التقارير اؼباليةالقيمة العادلة يف إعد

 (2009محمػد مطر, عبد الناصر نور, ظاهر القشي, )دراسة  -5

ىدفت ىذه الدراسة إذل االطبلع على حيثيات األزمة اؼبالية العاؼبية, كفحص مدل صحة االهتاـ اؼبوجو ؼبعايًن 
ااسبة اػباصة بالقيمة العادلة بأهنا السبب الرئيس كراء حدكثها, كاالطبلع كذلك على صبيع اإلجراءات كالتدابًن 

ايًن ااسبة األمريكية هبذا اػبصوص, كتوصلت الدراسة إذل أف اؼبتخذة من قبل ؾبلسي معايًن ااسبة الدكلية كمع
ىذه األزمة تتفرد من حيث الكم كالنوعية, كأف ىناؾ زببطا ملحوظا بٌن االقتصاديٌن يف عدـ قدرهتم على ربديد 
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ة العادلة أسباب كتداعيات ىذه األزمة, كأكد اعبميع دبا فيهم عينة الدراسة على أنو ليس ىناؾ عبلقة ؼبعاير القيم
غبقيقة أف ؾبالس معايًن ااسبة كمن  متأييدىبالتسبب باألزمة, كأهنم ال يوافقوا على إيقاؼ التعامل هبا كأبدك كذلك 

خبلؿ الشفافية اليت تتمتع هبا ستساىم كبشكل مباشر يف اغبد من تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية, كيعتقد الباحثوف 
مة يتمثل يف كل من األزمة األخبلقية كسوء الرقابة كالتفرد السياسي كاالقتصادم من قبل بأف السبب اغبقيقي كراء األز 

 قطب كحيد)الواليات اؼبتحدة األمريكية(.
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ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على األسباب اليت دعت ؾبالس معايًن ااسبة كبو التوجو إذل القيمة العادلة 
كالدخل االقتصادم, كالتعرؼ على معايًن ااسبة اؼبوجهة كبو القيمة العادلة كالدخل االقتصادم, كالوقوؼ على أىم 

 نعكاسات ذلك التوجو على االقتصادإهبابيات كسلبياهتا, كالتعرؼ على معوقات تطبيق تلك اؼبعايًن, كالتعرؼ على ا
 كقد توصلت الدراسة إذل االستنتاجات التالية:

 ـ توفر أسواؽ جاىزة لكثًن من األصوؿ كاألمور اليت تقـو على معاعبتها معايًن القيمة العادلة, كبالتارل عد
عبوء إدارات الشركات إذل التقييم الذايت, كالذم سيساىم يف زبوؼ اؼبستثمرين من القوائم اؼبالية اؼبعدة كفقا 

 دامها يف التبلعب اؼبتعمد؛لتلك اؼبعايًن, انطبلقا من أف إدارات الشركات تستطيع استخ
  عدـ جدكل  تطبيق اؼبعايًن ااسبية الدكلية)كاليت تتضمن معايًن القيمة العادلة( يف دكؿ العادل الثالث لعدة

أسباب من أنبها عدـ سبكن الشركات من ربمل تكاليف تطبيقها, كخصوصا أف أكثر الشركات تعد من 
ل تكاليف إضافية سيساىم يف إخراجها من منافسة األسواؽ شركات اغبجم الصغًن كاؼبتوسط كبالتارل ربم

الداخلية كاػبارجية, كما أف أغلب تلك اؼبعايًن تراعي ظركؼ كبيئة كمصاحل شركات العادل اؼبتقدـ, كاليت ىي 
زبتلف يف كثًن من اعبوانب االقتصادية عن ظركؼ كبيئة كمصاحل شركات العادل الثالث بشكل عاـ كاألردف 

 بشكل خاص؛
  للقيمة العادلة انعكاسات جيدة جدا على االقتصاد, كلكن إف توفرت عدة أمور أنبها األسواؽ اعباىزة

كاألسواؽ اؼبالية الفاعلة, كبالتارل ستتمكن الشركات من قياس القيمة العادلة بكل كفاءة كفعالية, إذل جانب 
قوانٌن كتشريعات تساىم يف ضبط توفر الكوادر اؼبؤىلة للتعامل مع القيمة العادلة, إضافة إذل توفر 

 أخبلقيات إدارات الشركات اؼبطبقة ؼبعايًن القيمة العادلة, كذلك لؤلخذ بركح اؼبعيار كليس بنصو اجملرد فقط. 
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بعد سرد كمناقشة الدراسات السابقة اليت تناكلت اؼبوضوع من جوانب ـبتلفة, ما يبيز ىذه الدراسة عن 
فات كالتصني, IFRS13  آخر اؼبعايًن ااسبية الدكلية اليت تعىن بالقيمة العادلةالدراسات السابقة, كوهنا تناكلت 

لية للمصارؼ اإلسبلمية, فضبل عن على األدكات اؼبا , كتأثًن ذلكIFRS9 اعبديدة لؤلدكات اؼبالية اليت تناكؽبا اؼبعيار
طبيق القيمة العادلة كقياس أثر تسبلمية, مة العادلة يف اؼبصارؼ اإلىذه الدراسة التطبيقات العملية للقي ذلك تناكلت
 اؼبالية ؽبذه اؼبصارؼ.على القوائم 

 حدكد الدراسة

نظرا غبداثة تطبيق القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية, كعدـ تطبيقها يف كل اؼبصارؼ اإلسبلمية, فقد 
 ـ 2016ـ إذل 2009للفرتة من ؾبموعة من اؼبصارؼ اإلسبلمية يف منطقة اػبليج العريب الدراسة التطبيقية  خصت

كأربع سنوات بعد اعتماده, من أجل الوقوؼ على , IFRS13معيار اإلببلغ اؼبارل أم أربع سنوات قبل اعتماد 
اؼبالية ؽبذه اؼبصارؼ بتطبيق  اختبار كربليل مدل تأثر القوائم تطبيقات القيمة العادلة من ناحية, كمن ناحية أخرل

 القيمة العادلة فيها.

 صعوبات الدراسة

فبا ال شك فيو أنو ال ىبلو أم عمل حبثي من صعوبات كربديات تواجو الباحث, كىو األمر ذاتو الذم كاجو 
 ىذه الدراسة, كلعل أبرزىا سبثل يف:

 عدـ توفر اؼبراجع اليت تناكلت موضوع الدراسة بصفة مركزة؛ 
 دكات اؼبالية اإلسبلمية, كالتعقيدات اؼبرتبطة بقياسها ااسيب, من حيث االختبلفات اؼبتعلقة بكيفية تنوع األ

 تصنيفها كمدل مشركعية ذلك لدل الفقهاء؛
  عدـ توفر اؼبعلومات الواضحة حوؿ تطبيقات القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية نظرا غبداثة ىذه

 التطبيقات.

 خطة الدراسة

كالذم يعىن بتوضيح ـبتلف , نبٌن أساسيٌن نبا اعبانب النظرمكأىداؼ الدراسة تقتضي تناكؿ جا طبيعةإف 
 ة.التالياؼبفاىيم اؼبتعلقة بالدراسة, كاعبانب التطبيقي إلسقاط إشكالية الدراسة يف الواقع اؼبمارس, كذلك كفق اػبطة 
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 الفكر التقليدم كالفكر اإلسالمي فياس المحاسبي الفصل األكؿ: القي

 جهيت النظر التقليدية كاإلسبلميةكمن خبلؿ ىذا الفصل سوؼ نوضح اػبلفية الفكرية للقياس ااسيب من ك 
 يبكأثر ذلك يف ربديد مباذج القياس ااسيب, حيث نتناكؿ يف اؼببحث األكؿ ـبتلف اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالقياس ااس

  فسوؼ نتناكؿ االذباىات الرئيسية للقياس ااسيب.أما يف اؼببحث الثاين

 ؤلدكات المالية اإلسالمية  لكالقياس المحاسبي الفصل الثاني: القيمة العادلة 

ىذا الفصل سوؼ نوضح ؾبموعة اؼبفاىيم اؼبتعقلة بالقيمة العادلة من حيث تعريفها كأسسها كمستويات  يف
قياسها, ككذلك التعرؼ عن األدكات اؼبالية ككيفية قياسها إضافة إذل توضيح األدكات اؼبالية اإلسبلمية من خبلؿ 

 لتقييم.التعرؼ على صيغ التمويل يف اؼبصارؼ اإلسبلمية ككيفية القياس كا

 2016 -2009للفترة  للقيمة العادلة في المصارؼ اإلسالمية دراسة حاالت تطبيقية الفصل الثالث:

كمن أجل الوقوؼ على كاقع تطبيق القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية, سوؼ نقسم الدراسة التطبيقية إذل 
تطبيق القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية, من مبحثٌن, اؼببحث األكؿ عبارة عن دراسة كصفية ربليلية جملاالت 

, أما اؼببحث الثاين فهو عبارة عن دراسة قياسية 2016 -2009على مصرؼ قطر اإلسبلمي للفرتة  خبلؿ التطبيق
 .لنفس الفرتة اؼبالية جملموعة من اؼبصارؼ اإلسبلمية يف منطقة اػبليج العريب تطبيق القيمة العادلة على القوائمألثر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      الفصل األول

 الكياس احملاسيب يف   

 الفكر التكليدي والفكر اإلسالمي  
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 تمهيد
الظواىر للقياس تعد اللبنة األكذل لدراستها انطبلقا من أف ما يبكن قياسو يبكن دراستو  إف قابلية ـبتلف 

 كيرتبط القياس يف ؾباؿ ااسبة بذلك االطار الفكرم الذم يتم من خبللو فهم طبيعة كأىداؼ ىذا القياس.

سبيزت خباصيتٌن متبلزمتٌن نبا فاػبلفية الفكرية للقياس ااسيب ارتبطت بالتطور الذم شهدتو ااسبة كاليت 
(, فاالستمرارية نلحظها يف استقرار كاستمرارية الكثًن من عناصر Continuity And Changeاالستمرارية كالتغًن)

الفكر كالتطبيق اليت ثبتت فائدهتا كأصبح اػبركج عنها أمرا صعبا كمثاؿ ذلك يف ؾباؿ القياس ااسيب مبدأ التكلفة 
(, الذم يعترب من أىم اؼببادئ اليت تقـو عليها ااسبة ىذا من جهة Historical cost Principle) التارىبية

كمن جهة أخرل فإف خاصية التغًن اليت ذبسد ديناميكية ااسبة كقدرهتا على مواكبة التطور الذم تشهده بيئة 
التغيًن الذم ال يتم إال بعد التأكد من األعماؿ االقتصادية كاالجتماعية بالرغم من البطء الشديد كاؼبتحفظ ؽبذا 

ضركريتو كفائدتو, كأثر ىذه اػباصية على القياس ااسيب يربز يف التوجو كبو مبوذج آخر للقياس سبثل يف مبوذج القيمة 
, كبالنظر إذل رؤية الفكر ااسيب اإلسبلمي قبد (, ىذا على مستول الفكر ااسيب التقليدمFair Valueالعادلة)

أمر القياس ااسيب كضعت لو مبادئ كأىداؼ تتحدد من خبلؽبا كسيلة القياس كالغاية منو كاليت يف ؾبملها تسعى  أف
إذل ربقيق اؼبقصد الشرعي يف حفظ اؼباؿ خصوصا, كإذل تطبيق الشريعة اإلسبلمية عموما فنظرة االسبلـ إذل ااسبة 

راؼ ذات الصلة هبا, بل ىي ذبسيد لتعاليم ربانية لتحقيق العدالة أكسع من كوهنا كسيلة لتحقيق مصاحل اؼبنشأة كاألط
 ﴿ كحفظ اغبقوؽ كاالبتعاد عن التضليل كالتحايل, حيث يقوؿ ا عز كجل:         

                         ﴾.1 

كمن خبلؿ ىذا الفصل سوؼ نوضح اػبلفية الفكرية للقياس ااسيب من كجهيت النظر التقليدية كاإلسبلمية 
كأثر ذلك يف ربديد مباذج القياس ااسيب, حيث نتناكؿ يف اؼببحث األكؿ ـبتلف اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالقياس ااسيب 

 للقياس ااسيب.  أما يف اؼببحث الثاين فسوؼ نتناكؿ االذباىات الرئيسية
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 ماهية القياس المحاسبي: المبحث األكؿ

لتحديد ماىية األشياء هبب توضيح صفاهتا الظاىرة كالتعرؼ عن أصلها كمكنوناهتا, كالتحقيق يف سبب 
كجودىا من جهة, كمن جهة أخرل التعرؼ عن دكرىا كتأثًناهتا يف الظاىرة ؿبل الدراسة, فااسبة باعتبارىا من العلـو 

ألساسية يف العمل يعترب القياس ااسيب الركيزة اسلوكها, االجتماعية اليت تتميز بتداخل العديد من العوامل يف ربديد 
أف كظيفة ااسبة ىو قياس اؼبوارد اؼبملوكة ؼبنشآت معينة كإظهار اغبقوؽ  Morris Munitz كيرل, ااسيب برمتو

لى فرتات زمنية كااللتزامات كقياس التغًنات اليت تطرأ على ىذه اؼبوارد كاغبقوؽ كااللتزامات, كزبصيص ىذه التغًنات ع
 1التعبًن عما سبق يف صورة نقدية.ؿبددة, كأخًنا 

عملية منتظمة تتعلق بتسجيل اؼبعامبلت كالتصرفات أما يف الفكر ااسيب اإلسبلمي فتعرؼ ااسبة على أهنا 
كالتصرفات كالقرارات كالقرارات اؼبشركعة كمبالغها يف السجبلت اؼبعتمدة, كقياس النتائج اؼبرتتبة على تلك اؼبعامبلت 

, فااسبة اإلسبلمية ال تصف ااسبة فقط يف بعدىا التقين لكن تصفها كجزء من 2للمساعدة يف ترشيد القرارات
اجملتمع االسبلمي, فهي اجتماعية بالرغم من حقيقة أف موضوع ااسبة ىو نشاط إلدارة األعماؿ, فهي تستمد 

كس ااسبة التقليدية اليت رباكؿ االستنباط من االقتصاد ذاتو فااسبة أىدافها من الشريعة اإلسبلمية على ع
, كالتقيد بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية 3اإلسبلمية توجب االلتزاـ بالتعليمات اإلسبلمية كاالبتعاد عن الربا كعن الغرر

 Normative.4مية ىي معيارية أم, ما هبب أف تكوف عليو ااسبة, كهبذا اؼبعىن يبكن القوؿ بأف ااسبة اإلسبل
يغطي كل اؼبراحل كاالجراءات اؼبتبعة من تسجيل كتبويب كتلخيص للعمليات اؼبالية اؼبتعلقة فالقياس ااسيب 

ا األساليب كاؼبعايًن اددة مفهومو ككذ تيةسوؼ نتناكؿ يف اؼبطالب اآل وقوؼ على ماىية القياس ااسيبلباؼبنشأة, كل
 .لو
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 .39, ؿ2009, د٣جٞٗٞ ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 1, هانًحبسجخ فٍ انفكر االساليٍػجذ اُشؽٔبٕ سؽٞإ,  2

3 Amela Trokic, "Islamic Accounting; History, Development and Prospects", European Journal of Islamic Finance, 

Dec 2015, p3. 
 .202 -201, ؿ2005, إ٣زشاى ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, اُوبٛشح, 1, هانًحبسجخ انذونُخ واَعكبسبتهب عهً انذول انعرثُخٓؾٔذ أُجشٝى أثٞ ص٣ذ,  4
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 األكؿ: مفهـو القياس المحاسبيالمطلب 

ظواىر كالعبلقات بينها عن طريق تعيٌن أعداد أك رموز لؤلشياء الشياء أك األتعبًن عن الالقياس بشكل عاـ ىو 
 1العبلقة بٌن األعداد كالرموز. ربليلعن طريق  هاعلى العبلقة بين تعرؼكالظواىر يبكن معها ال

 في الفكر التقليدم الفرع األكؿ: تعريف القياس المحاسبي

 تعاريف متعددة للقياس المحاسبي -1
 كردت عدة تعريفات للقياس نورد بعضها فيما يلي: 

  القياس ىو عبارة عن زبصيص أرقاـ لؤلشياء أك األحداث كفقا للقواعد, كما أنو عملية مقارنة هتدؼ إذل
 2القرار؛اغبصوؿ على معلومات دقيقة للتمييز بٌن بديل كآخر يف حالة ازباذ 

  القياس ىو مقابلة أك مطابقة أحد جوانب أك خصائص ؾباؿ معٌن بأحد جوانب أك خصائص ؾباؿ آخر
 3كتتم ىذه اؼبقابلة أك اؼبطابقة باستخداـ األرقاـ أك الرموز كذلك طبقا لقواعد معينة؛

 واعد طبيعية يتم قعلى  كذلك بناء ,عداد باألشياء للتعبًن عن خواصهاالقياس كما عرفو كامبل ىو قرف األ
 4اكتشافها إما بطريقة مباشرة أك غًن مباشرة؛

 يتمثل القياس يف اؼبطابقة بٌن اػبواص أك العبلقات دبوجب مبوذج رياضي؛ 
  القياس ىو عملية ربديد القيم النقدية للعناصر اليت سيتم االعرتاؼ هبا يف القوائم اؼبالية, على أف تظهر

  5ذلك بعد اختيار أساس ؿبدد للقياس.ل اؼبيزانية كقائمة الدخل, ك داخالعناصر اؼبختلفة بتلك القيم 

 

 

 

                                                           
, 8اُؼذد, 1ٓغِخ اُؼِّٞ االهزقبد٣خ ٝػِّٞ اُزغ٤٤ش, عبٓؼخ عط٤ق  "اُو٤بط ك٢ أُؾبعجخ ٓب٤ٛزٚ ٝه٤ٞدٙ ٝٓذٟ رأصشٙ ثبُزنخْ",ر٤غب٢ٗ ثبُشه٢,  1

 .59-58ؿ, 2008,اُغضائش
أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ,  خبُذ ػ٢ِ أؽٔذ ًبع٤غ٢, اثشا٤ْٛ ُٝذ ٓؾٔذ كبٍ, داس أُش٣خ ُِ٘ؾش, :, رشعٔخَظرَخ انًحبسجخ, ٝآخشٕٝ س٣زؾبسد ؽش٣ٝذس 2

 .185, ؿ2006
 .62ؿ ,0991ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ا٣ٌُٞذ,  , داس اُغالعََظرَخ انًحبسجخػجبط ٜٓذ١ اُؾ٤شاص١,  3
 .327, ؿ2004, داس ٝائَ ُِ٘ؾش, األسدٕ, 1, هيمذيخ فٍ َظرَخ انًحبسجخًٔبٍ ػجذ اُؼض٣ض اُ٘و٤ت,  4

5
Nelson Maseko, Onias Manyani, "Accounting Practices of SMEs in Zimbabwe: An investigative study of record 

keeping for performance measurement(A case study of Bindura)", Journal of Accounting and Taxation, Vol3(8), 

2011, p173.  
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 1تعريف جمعية المحاسبين األمريكية للقياس المحاسبي -2
األكثر دقة يف تعريف القياس ااسيب حيث  (AAAيعد التعريف الذم أصدرتو صبعية ااسبٌن األمريكية )

األعداد باألحداث اؼباضية كاعبارية كاؼبستقبلية كذلك بناء على مبلحظات جاء فيو بأف القياس ااسيب يتمثل يف قرف 
 ماضية أك جارية كدبوجب قواعد ؿبددة.

 تعريف مجلس المعايير المحاسبية الدكلية للقياس المحاسبي -3
بو ( القياس ااسيب بأنو عملية ربديد اؼببلغ النقدم الذم يتم IASBؾبلس اؼبعايًن ااسبية الدكلية ) عرؼ

االعرتاؼ كاالفصاح عن عناصر الوضعية اؼبالية للمؤسسة ضمن اؼبيزانية كحساب النتيجة كىذا باالعتماد على طرؽ 
 2قياس ؿبددة.

 تعريف مقترح للقياس المحاسبي -4
من خبلؿ ما سبق نقرتح التعريف التارل للقياس ااسيب "القياس ااسيب عبارة عن ترصبة لؤلحداث االقتصادية 
اؼبتعلقة باؼبنشأة يف شكل عددم يسمح باؼبعاعبة كفق أطر فنية كقانونية هبدؼ توفًن معلومات مالية سبكن متخذم 

 القرارات من استخدامها".

 أركاف القياس المحاسبي :الفرع الثاني

 :يقـو القياس ااسيب سواء يف الفكر التقليدم أك الفكر اإلسبلمي على أربعة أركاف رئيسية تتمثل يف

 الخاصية محل القياس -1
باعتبار اؼبشركع ىو ؾباؿ القياس ااسيب فإف اػباصية ؿبل القياس قد تكوف التعداد النقدم غبدث معٌن مثل 
اؼببيعات أك الربح, كما قد تنصرؼ إذل خاصية أخرل خبلؼ التعداد النقدم كأف يكوف ؿبل القياس ىو الطاقة 

, حيث يقدـ االطار الفكرم للمحاسبة اؼبالية ربديدا لعناصر القوائم اؼبالية 3اإلنتاجية أك معدؿ دكراف اؼبخزكف السعلي
اليت تصلح أساس كموضوع للقياس ااسيب الرتباطها باحتياجات مستخدميها, كيتم تقسيم ىذه العناصر إذل عناصر 

 4سبثل مقاييس يف نقطة زمنية معينة, كعناصر أخرل سبثل مقاييس للتغًن خبلؿ فرتات زمنية.

                                                           
1

,  داس ٝائَ ُِ٘ؾش, 2ه ,الد انمُبس انعرض واالفصبحبانًهُُخ انًحبسجُخ فٍ يج دانتؤصُم انُظرٌ نهًًبرسبٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢,  

 . 115ؿ , 2008األسدٕ, 
2

 . 99, اُلوشح2001, االهبس اُزقٞس١ إلػذاد ٝػشك اُوٞائْ أُب٤ُخ, IASBٓغِظ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ  
3

 .101, ؿ2007, األًبد٤ٔ٣خ اُؼشث٤خ ك٢ اُذٗٔبسى, َظرَخ انًحبسجخ٤ُٝذ ٗبع٢ اُؾ٤ب٢ُ,  
4

 .476, ؿ2005, اُذاس اُغبٓؼ٤خ, االعٌ٘ذس٣خ, َظرَخ انًحبسجخ )يُظىر انتىافك انذونٍ(أ٤ٖٓ اُغ٤ذ أؽٔذ ُطل٢,  
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القياس ااسيب ىبتص بقياس نتائج األنشطة اليت تدكر يف النطاؽ الوظيفي للمنشأة, كينحصر يف األنشطة ذات 
الطبيعة االقتصادية, كبصورة أعم كل ما لو تأثًن على اؼبصلحة االقتصادية للمنشأة باعتبارىا ادد لبقائها 

 1كاستمرارىا.

 قياس المناسب للخاصية محل القياسالم -2
يتوقف ربديد اؼبقياس اؼبناسب على اػباصية ؿبل القياس, فإذا كانت اػباصية يف اؼبشركع تتمثل يف التعداد 
النقدم للربح فاؼبقياس ىنا يكوف القيمة أم النقد, أما إذا كانت اػباصية اؼبراد قياسها ىي الطاقة اإلنتاجية يكوف 

 2ثبل أك عدد ساعات العمل اؼبباشرة...اخل.اؼبقياس اؼبناسب ىو عدد الوحدات اؼبنتجة يف الساعة م

 قياس المميزة للخاصية محل القياسكحدة ال -3
عندما يكوف اؽبدؼ من عملية القياس ىو قياس اتول الكمي ػباصية معينة لشيء معٌن حينئذ ال يكفي 

لدينار أك فقط ربديد نوع اؼبقياس اؼبناسب لعملية القياس, بل البد أيضا من ربديد نوع كحدة القياس كا
 3الدكالر...اخل.

 الشخص القائم بعملية القياس -4
تتوقف عملية القياس بدرجة كبًنة على الشخص القائم هبا خصوصا يف حالة عدـ توفر اؼبقاييس اؼبوضوعية 

 4.ربديد مسار كأساليب عملية القياس كبالتارل يف نتائج القياسكالشخص ىنا ىو ااسب الذم لو دكر يف 
 

 القياس المحاسبي كأركانه في الفكر المحاسبي اإلسالميالفرع الثالث: 

 قياس المحاسبي في الفكر اإلسالميتعريف ال -1
يعرؼ القياس ااسيب يف الفكر ااسيب اإلسبلمي حسب معايًن ااسبة كاؼبراجعة كاغبوكمة كاألخبلقيات 
على أنو: "ربديد القيمة أك القيم اليت تثبت هبا اؼبوجودات كاؼبطلوبات, كبالتارل حقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلقة 

ؼبارل للمصرؼ, ككذلك االستثمارات اؼبقيدة, كبالتارل كما يف حكمها, كحقوؽ أصحاب اؼبلكية يف قائمة اؼبركز ا

                                                           
 .24, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ ػجبط ثذ١ٝ,  1
2

 .132, ؿٓشعغ عجن رًشٙاُغ٤ٞه٢, ٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠  
3

 .132ؿ, أُشعغ اُغبثناُغ٤ٞه٢,ٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠  
 .131, ؿأُشعغ اُغبثن ٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢, 4
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حقوؽ أصحاب حسابات االستثمار اؼبقيدة كما يف حكمها يف قائمة التغًنات يف االستثمارات اؼبقيدة, كزبتص 
 1مفاىيم القياس ااسيب بتعريف اؼببادئ العامة لتحديد القيمة أك القيم اليت تثبت هبا تلك العناصر".

 لقياس المحاسبي تقليديا كإسالمياااالختالؼ بين أركاف أكجه الشبه ك  -2
يكاد يتطابق القياس ااسيب بٌن الفكرين التقليدم كاإلسبلمي مع بعض االختبلؼ خاصة يف مبدأ اعتماد 
الركن يف حد ذاتو, ككذا خصوصية الركن الرابع اؼبتعلق بالشخص القائم على عملية القياس كيبكن أف نوضح ذلك يف 

 تٌن اآلتيتٌن:النقطي
 القيمة الجارية في عملية القياس اعتماد -2-1

كما أشرنا أف كحدة القياس اؼبميزة للخاصية ؿبل القياس يف ااسبة التقليدية تقـو على أساس فرض ثبات 
ىذا القوة الشرائية لوحدة النقد خبلؿ فرتة كاستخداـ أسعار السوؽ اعبارية لؤلصوؿ بدال من التكاليف التارىبية؛ فإف 

يتفق مع مفهـو القيمة اعبارية يف ااسبة اإلسبلمية من أف األساس يف تطبيق مبدأ اؼبقابلة مثبل ىو اعتماد القياس 
, كىو 2النقدم اإلهبايب, كذلك باستخداـ الذىب كالفضة لتجنب التغًن اؼبستمر يف اػباصية الشرائية للنقود الورقية

اج الزكاة من نفس اؼباؿ اػباضع للزكاة كىو األفضل كلكن إذا كانت النقود األمر اؼبتبع يف حساب زكاة اؼباؿ, بإخر 
 3متيسرة للمزكي يرخص لو بدفع الزكاة من تلك النقود مع مراعاة القيمة اعبارية للعركض.

 أمانة كصدؽ القائم بالقياس -2-2
تتوفر يف ااسب اؼبسلم  تضمنت الشريعة اإلسبلمية القيم اإليبانية كاؼبثل األخبلقية كالسلوكية اليت هبب أف 

, اليت تدخل يف صميم إقامة الدين, كأم خلل فيها يعترب خلل يف 4كالقدرة العقلية كالكفاءة اؼبهنية كالصدؽ كاألمانة
ًإمب ىا )):: قىاؿى رىسيوؿي اً عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اي عىٍنوي قىاؿى فعبلقة اؼبسلم بربو, كىذا ال ينفي كجودىا يف غًن اؼبسلم, 

ؽً  اًرـى اأٍلىٍخبلى ا: قىاؿى  مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  كعىنٍ  ,5((بيًعٍثتي أًليسبىِّمى مىكى  ًلمىنٍ  ًإيبىافى  الى )): خيٍطبىًتوً  يف  قىاؿى  ًإال    نىًبيػُّنىا خىطىبػىنىا قػىل مى
 6((.لىوي  عىٍهدى  الى  ًلمىنٍ  ًدينى  كىالى  لىوي, أىمىانىةى  الى 
 

                                                           
, داس ا٤ُٔٔبٕ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, اُش٣بك, وانحىكًخ واألخاللُبديعبَُر انًحبسجخ وانًراجعخ ٤ٛئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ اإلعال٤ٓخ,  1

 .118, ؿ2015
 .314, ؿ1997, داس اُجؾ٤ش ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 2, هاالطبر انتبرَخٍ وانُظرٌ نهًحبسجخ انًبنُخ فٍ انًجتًع االساليٍػٔش ػجذ هللا ص٣ذ,  2
 .92, ؿٓشعغ عجن رًشٙػجذ اُشؽٔبٕ سؽٞإ,  3
 .86, ؿسؽٞإ, أُشعغ اُغبثنػجذ اُشؽٔبٕ  4
 ,20782ؽذ٣ش سهْ  ,2003, داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ, ث٤شٝد, 3ه , 10ط ,, رؾو٤ن ٓؾٔذ ػجذ اُوبدس ػطبانسٍُ انكجريأؽٔذ ثٖ اُؾغ٤ٖ اُج٤ٜو٢,  5

 .323ؿ
 , 12690 ؽذ٣ش سهْ, 2003, داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ, ث٤شٝد, 3,  ه6, رؾو٤ن ٓؾٔذ ػجذ اُوبدس ػطب, طانسٍُ انكجريأؽٔذ ثٖ اُؾغ٤ٖ اُج٤ٜو٢,  6

 .471ؿ
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 المطلب الثاني: الجوانب الفنية للقياس المحاسبي

يقصد باعبوانب الفنية للقياس ااسيب تلك االجراءات اليت ترتبط بالتطبيق العملي للقياس, كىي الكيفية اليت 
كبشكل  عموما سواء يف الفكر التقليدم أك الفكر اإلسبلميتتم هبا عملية القياس من خبلؿ خطوات يتبعها ااسب 

عاـ فإف ىناؾ تشابو كبًن يف اعبوانب الفنية للقياس ااسيب عدا بعض اؼبصطلحات التقليدية اليت ليس ؽبا أصل يف  
 الفكر اإلسبلمي, كيتم القياس ااسيب كفق آليات ؿبددة كاالجراءات ترتبط بالتطبيق العملي كما يلي: 

 الفرع األكؿ: خطوات كآليات القياس المحاسبي

 1 قبد أف القياس ااسيب يتم من خبلؿ خطوات كآليات معينة  تتمثل فيما يلي:  من خبلؿ ما سبق

 خطوات القياس المحاسبي -1

ترتبط عملية القياس ااسيب بتحديد ثبلثة عناصر أساسية يف القياس أكؽبا ربديد اػباصية ؿبل القياس, مث 
 اختيار نوع اؼبقياس اؼبناسب, كأخًنا اختيار األسلوب اؼبناسب لعملية القياس.

 ديد الخاصية محل القياستح -1-1
اػباصية ؿبل القياس ترتبط باألحداث االقتصادية اليت تؤثر على اؼبركز اؼبارل للمنشأة كقت حدكثها أك 

اس تكمن يف تعدد مداخل القياس فمثبل الربح  مستقببل, غًن أف اؼبشكلة اليت قد قبدىا يف ربديد اػباصية ؿبل القي
, فنجد الربح باؼبفهـو االقتصادم ىبتلف عنو باؼبفهـو ااسيب أك القانوين أك  كخاصية ؿبل قياس لو أكثر من مفهـو

 ...اخل, كىذا ما ينعكس على نتائج عملية القياس برمتها.

 اتمع كحدة القياس المميزة للقياستحديد نوع المقياس المناسب  -1-2

يتحدد نوع اؼبقياس ككحدة القياس اؼبناسبٌن على أساس نوع اػباصية ؿبل القياس ككذلك الغرض من عملية 
القياس, فإذا كاف الغرض يتمثل يف عملية التبويب للحدث فنستخدـ القياس اإلظبي, أما إذا كاف الغرض ىو اؼبقارنة 

كتطلب األمر ربديد اتول الكمي فنستخدـ القياس   فنستخدـ القياس الرتتييب, أما إذا كاف الغرض أكثر من ذلك
النسيب, كما أف ربديد كحدة القياس ال يقل أنبية عن ربديد نوع اؼبقياس, فثبل إذا كنا بصدد قياس القيمة النقدية 

                                                           
 .107ؿ ,٤ُٝذ ٗبع٢ اُؾ٤ب٢ُ, ٓشعغ عجن رًشٙ 1
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ي للمبيعات السنوية للمنشأة ال يكفي فقط ربديد نوع اؼبقياس كىو اؼبقياس النسيب بل هبب ربديد كحدة القياس كى
 النقد )دينار, دكالر,....اخل(.

 وب القياس المناسب لعملية القياستحديد أسل -1-3

يتوقف أسلوب القياس اؼبتبع يف تنفيذ عملية القياس ااسيب على الغرض من عملية القياس ككذلك األفق 
لطريقة الزمين ؽبا, فإذا كاف اؽبدؼ ىو ؾبرد تبويب للحدث فقط فنستخدـ األسلوب اؼبباشر أك ما يسمى با

األساسية, أما إذا ذباكز القياس عملية التبويب فنستخدـ األساليب اؼبشتقة أك الطرؽ غًن اؼبباشرة, كاليت دبوجبها يتم 
 ربديد قيم القياسات كفق طرؽ رياضية.

 القياس المحاسبي آليات -2

األحداث االقتصادية ااسبة كنظاـ للمعلومات يتضمن التجميع كالتبويب كالتسجيل كاؼبعاعبة للبيانات عن 
 1اليت تشهدىا اؼبنشأة كفق اآللية التالية:

 األكلي مرحلة التسجيل -2-1
هبرم القياس غبظة كقوع اغبادثة لتحديد قيمتها اقتصاديا, كمن مث يتم تسجليها يف مستند أكرل, كيف ىذه 

دببدأ التسجيل التارىبي يف الفكر ااسيب اإلسبلمي , كىو ما يسمى اؼبرحلة يقاس كل حدث اقتصادم منفردا
للمعامبلت, كالذم ينص على تسجيل اؼبعامبلت يف السجبلت أكال بأكؿ مؤرخة باليـو كالشهر كالسنة, كأساس ىذا 

﴿ اؼببدأ قوؿ ا عز كجل:                     ﴾2 , من اآلية كيتضح

الكريبة أف عبارة "     " تشًن إذل التاريخ, ككلمة "   تشًن إذل األمر اإلؽبي بالتسجيل الفورم "

 للمعامبلت.

 

 

 

                                                           
 .138 -136 ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢,  1
 .282عٞسح اُجوشح, ا٣٥خ 2
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 مرحلة التلخيص كالترحيل -2-2

الطبيعة من هبرم القياس يف مرحلة التلخيص أك الرتحيل, حيث تقاس ؾبموعة األحداث االقتصادية من نفس 
, كتعترب صبعية أجل تبويبها, فالقياس ىنا يأخذ شكل ؾبموعة األحداث االقتصادية كليس اغبدث االقتصادم اؼبنفرد

  1التبويب نوعا من القياس بالرغم من عدـ استخداـ األرقاـ. (AAAااسبٌن األمريكيٌن )

 عداد المعلومات(مرحلة التشغيل )إ -2-3

نتائج األحداث االقتصادية كليس األحداث نفسها, ىذه النتائج تكوف يف صورة  يف ىذه اؼبرحلة يتم قياس
عملية  قوائم مالية, كقائمة اؼبركز اؼبارل اليت تعكس الوضعية اؼبالية كقائمة الدخل, كالشكل التارل يوضح خطوات

 تشغيل البيانات ااسبية:
 : خطوات عملية تشغيل البيانات المحاسبية(1 -1) رقم الشكل

 عملية قياس أكلية )مباشرة(     

 عملية جمع البيانات -1-

 

 عملية تشغيل البيانات -2-      

 عملية قياس مشتقة)غير مباشرة(                                 

 

 

, الت القياس العرض كاالفصاحاالتأصيل النظرم للممارسات المهنية المحاسبية في مجؿبمد مطر, موسى السيوطي, : المصدر
 .308, ص2008دار كائل للنشر, األردف,  ,2ط

 

 
                                                           

ٓغِخ اُذساعبد االهزقبد٣خ ٝأُب٤ُخ عبٓؼخ اُٞاد١, "دٝس ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ ك٢ رط٣ٞش ػ٤ِٔخ اُو٤بط أُؾبعج٢", ٓؾٔذ اُٜبد١ م٤ق هللا,  1

 .204, ؿ2014, اُغضائش, 7, اُؼذد1أُغِذ

 مالحظة األحداث
قرن 

األعداد 

 ثباألحدا

تسجٌل 

 القٌاسات
القٌاسات 

 المحاسبٌة

القٌاسات 

المطلوب 

 تشغٌلها

المعلومات 

 الواجب نقلها

 األحداث

 ثقرن األعداد باألحدا
تسجٌل 

 القٌاسات
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 كمستويات القياس المحاسبيالفرع الثاني: أساليب 

تتعدد أساليب كمستويات القياس تبعا لتعدد اؼبقاييس اؼبعتمدة يف عملية القياس من ناحية, كإذل طبيعة  
 اػباصية ؿبل القياس من ناحية ثانية, كفيما يلي نذكر ـبتلف ىذه األساليب كاؼبستويات:

 أساليب القياس المحاسبي  -1

ااسيب على  األغراض اليت تستخدـ فيها ـبرجات القياس من جهة ككذلك يتوقف ربديد أساليب القياس 
على األفق الزمين لعملية القياس, كاليت بدكرىا ربدد اػبطوات اؼبتبعة يف العملية, أم عملية التبويب كالذم يعد جزءا 

دم للحدث االقتصادم من القياس غًن أنو ال تستخدـ فيو األرقاـ, حيث أف ااسب يستخدـ خاصية التعدد النق
مقياسا نسبيا ىو كحدة النقد, فإنو يف عملية التبويب ؽبذا اغبدث يستخدـ مقياسا إظبيا ىو اػباصية اؼبتخذة أساسا 

 2, كبشكل عاـ يبكن حصر األساليب اؼبتبعة يف عملية القياس ااسيب يف ثبلثة ىي:1للتبويب

 أساليب قياس أساسية أك مباشرة -1-1
القياس ااسيب هبذا األسلوب بطريقة مباشرة دكف اغباجة إذل استخداـ كسائط أك  تتحدد نتيجة عملية

عمليات حسابية أك رياضية, كمثاؿ ذلك شبن شراء السلعة تأخذ مباشرة من فاتورة الشراء, كىذا األسلوب يف القياس 
 يساعد يف عملية التبويب ااسيب.

 القياس المشتقة أك غير المباشرة أساليب -1-2

دـ ىذا األسلوب يف حالة تعذر القياس اؼبباشر, فيلجأ ااسب إذل استخداـ عمليات كمعاعبات كيستخ
لقياس الشيء ؿبل القياس, كتعترب القياسات األكلية أم اؼبباشرة مدخبلت ألساليب القياس اؼبشتقة, دبعىن أنو ال 

, كمثاؿ ذلك أف إذا أراد ااسب قياس يبكن إجراء القياس غًن اؼبباشر دكف أف تكوف مسبوقة بعملية قياس مباشر
القيمة اإلصبالية ألصلٌن, أك قياس النسبة بٌن قيمتيهما فحينئذ ال يبكنو ربديد ىذه القيمة االصبالية إال بعد ربديد 
قيمة كل منهما على حدل بأسلوب القياس اؼبباشر, كبعد ذلك كبأسلوب غًن مباشر وبصل على القيمة االصبالية أك 

 3ٌن قيمتيهما.النسبة ب

 
                                                           

1
 .104, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ اُٜبد١ م٤ق هللا,  
2

 .140 -139, ؿٓشعغ عجن رًشٙ, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢ٓؾٔذ ٓطش,  
3

 .110, ؿٓشعغ عجن رًش٤ُٝٙذ ٗبع٢ اُؾ٤ب٢ُ,  
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 أساليب القياس التحكيمية -1-3

كيطلق عليها مصطلح القياسات اجملازية, كىي تشبو أساليب القياس اؼبشتقة, غًن أف الفرؽ األساسي بينهما 
أف أساليب القياس اؼبشتقة ؽبا قواعد موضوعية ترتكز عليها بينما أساليب القياس التحكيمية فهي تتوقف على 

م بالقياس, كتستخدـ عادة يف ظركؼ خاصة يف حالة عدـ توفر قواعد منطقية تتحكم يف الشخص اكم أك القائ
خطوات تنفيذ عملية القياس, كيف حالة عدـ توفر معايًن موضوعية للحكم على اػببلفات اليت تظهر حوؿ نتائج 

 القائمٌن هبا.عملية القياس بٌن األشخاص 

 القياس مستويات)أنظمة( -2

تتباين أنواع القياس كمستوياتو كفقا لنوع اؼبتغًن كطبيعتو ككذا اؽبدؼ من عملية القياس, فلكي قبرم عملية 
القياس بالدقة اؼبطلوبة هبب أف نراعي مستول قياس اؼبتغًن, كيستند كل مستول إذل فركض رياضية كمنطقية, كقد 

أربعة مستويات تتمثل يف القياس االظبي القياس  ـ تصنيفا ؼبستويات القياس من1951عاـ  Stevensأعطى ستيفنز 
 2, كالشكل اؼبوارل يوضح ىذه اؼبستويات يف القياس:1الرتتييب, القياس الفرتم, كالقياس النسيب

 : مستويات القياس(2 -1) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 .17/02/2016 يف أطلع عليو www.socialreaserchmethods.net اؼبوقعمن اعداد الباحث اعتمادا على المصدر: 

 

                                                           
 .82, ؿ2010, داس أُغ٤شح ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 1, هانمُبس انُفسٍ وانترثىٌٓؾٔٞد أؽٔذ ػٔش, ٝآخشٕٝ,  1

2 www.socialreaserchmethods.net          17/02/2016 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢    

 تتم تسمٌة الصفات فقط: المستوى األضعف

 الصفر المطلق

 المسافة لــها معنــــى

 ٌمكن من ترتٌب الصفات

 القياس االسمي

 القياس النسبي

 القياس الفتري

 القياس الترتيبي

http://www.socialreaserchmethods.net/
http://www.socialreaserchmethods.net/
http://www.socialreaserchmethods.net/
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 القياس اإلسمي -2-1
كىو أدىن مستويات القياس كيناسب  Nominal Scales كتسمى اؼبقاييس اؼبعتمدة عليو باؼبقاييس االظبية

اؼبتغًنات الكيفية أك النوعية اليت تتطلب تصنيف األفراد إذل ؾبموعات منفصلة للتمييز بينهم يف صفة معينة كيستخدـ 
يف , كىو ما قبده مثبل 1فركؽ النوعية بٌن األفرادالذم يراعي ال Classificationىذا النوع يف عملية التصنيف 

حالة ترقيم اغبسابات هبدؼ سبييز كتعريف عناصر فئة معينة كأف نعطي الرقم كاحد ؼبفردات األصوؿ كالرقم اثناف 
, كالرقم ثبلثة لئليرادات كالرقم أربعة للمصركفات, كىو ما ال يوفر معلومات عن ترتيب العناصر  ؼبفردات اػبصـو

سافات القائمة بينها, كما أنو ليس لو نقطة أصل حسابية, كبالتارل ال يبكن من إجراء أم عمليات رياضية على كاؼب
, كما أف ىذه األرقاـ اليت نعطيها لكل عنصر من عناصر القوائم اؼبالية ال ربمل أم معىن تفضيلي 2ناتج ىذا النظاـ

, فالرقم ثبلثة لئليرادات ال يعين أهنا يف اؼبرتبة الثالثة يف 3بينها, كال ربمل أم قيمة سبيز عنصر أك حالة عن أخرل
 أنبيتها أك قيمتها.

 القياس الترتيبي -2-2
كىو مستول أرقى مقارنة باؼبستول األدىن  Ordinal Scalesتسمى اؼبقاييس اؼبعتمدة عليو دبقاييس الرتبة 

معينة يف االشياء اؼبراد قياسها عن طريق الرتتيب , كيستخدـ للتعبًن عن خاصية معينة أك عبلقة 4يف اؼبقاييس اإلظبية
من حيث توافر خاصية معينة, كيعتمد على ترتيب خصائص أك ظواىر األشياء أك األحداث طبقا لدكاؿ تفضيل 
تتعلق خبصائص معينة كفقا ألفضلية كل عنصر من عناصر موضوع القياس بالنسبة للعناصر األخرل, مثل درجة 

 5انية, كيعد القياس الرتتييب أكثر داللة من األساليب الوصفية.السيولة لعناصر اؼبيز 

 القياس الفترم -2-3
, كيقـو ىذا النوع على  Interval Scaleيبكن أف نطلق عليو مقياس الوحدة اؼبنتظمة أك مقياس اؼبسافة 

ستخدـ األرقاـ , حيث ت6فكرة ترتيب الرتب لتشتمل على مفهـو اؼبسافات اؼبتساكية بٌن األحداث اليت مت ترتيبها
لتعكس الفركؽ بٌن العناصر بدءا من نقطة صفر ربكيمية, كيقصد بنقطة الصفر ىنا نقطة انعداـ ؿبتول العنصر من 
اػباصية موضوع القياس, كبالتارل يبكن ربديد فرتات متساكية بٌن العناصر كاؼبثاؿ الشائع لذلك ىو الرتمومرت فبعضها 

                                                           
 .19, ؿ2000, داس اُلٌش اُؼشث٢, اُوبٛشح, 1, هانمُبس وانتمىَى انترثىٌ وانُفسٍفالػ اُذ٣ٖ ٓؾٔٞد ػالّ,  1

2 Stevens stanley Smith, "On the Theory of Scales of Measurement", Science New Series, Vol 103, N°2684, p678.   
 .83, ؿٓشعغ عجن رًشٙٞد أؽٔذ ػٔش, ٝآخشٕٝ, ٓؾٔ 3

4 John Gaito, "Measurement Scales and Statistics: Resurgence of old Misconception", Psychological Bulletin, 1980, 

p105. 
 .60, ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙ, "اُو٤بط ك٢ أُؾبعجخ ٓب٤ٛزٚ ٝه٤ٞدٙ ٝٓذٟ رأصشٙ ثبُزنخْ"ر٤غب٢ٗ ثبُشه٢ 5
 .86 -85ؿ, أُشعغ اُغبثن, ؽٔذ ػٔش, ٝآخشٕٝٓؾٔٞد أ 6
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درجة فهرهنيتية درجة  212درجة فهرهنيتية درجة التجمد, كالعدد  32عدد وبتوم درجات فهرهنيتية حيث يبثل ال
الغلياف, كاألعداد اصورة بينهما تشًن اعتباريا إذل سبدد أك تقلص معٌن يف عمود الزئبق أك السائل يف الرتمومرت, فتغًن 

ة كاحدة بغض النظر عما إذا كاف مليمرت تعين تغًن يف درجة اغبرارة قدرىا درج 1,2قدر معٌن من ىذا السائل كليكن 
على طوؿ التدريج سبثل  ةدرجة فهرهنيتية, فالفركؽ اؼبتساكي 63ك 62ىذا الفرؽ بٌن الدرجتٌن طبسة كستة, أك بٌن 

يتميز ىذا النظاـ إضافة إذل ما يوفره كل من القياس اإلظبي , ك 1ة يف حركة السائل داخل الرتمومرتفركقا متساكي
مزايا بأنو يشمل أيضا خاصية تساكم الفرتات, كيف ااسبة يبكن استخداـ النظاـ الفرتم للتعبًن كالقياس الرتتييب من 

 2عن سلوؾ التكاليف شبو اؼبتغًنة.

 القياس النسبي -2-4
أف لو صفر مطلق أم الصفر اغبقيقي فالدرجة صفر يف مقياس  Ratio Scaleمن فبيزات مقياس النسبة 

اؼبقاسة, باإلضافة إذل تساكم الفركؽ بٌن اؼبسافات, ىاتٌن الصفتٌن )الصفر النسبة تعين الغياب الكامل للصفة 
  3تسمح باستخداـ العمليات اغبسابيةاؼبطلق, كالوحدات اؼبتساكية( ذبعل مقياس النسبة من أرقى اؼبقاييس اليت 

التعبًن عن التكلفة كالقيمة يف أكقات معينة يف  كما يبكنتستخدـ األرقاـ لتعكس النسب بٌن قيم العناصر,  حيث 
صورة كحدات نقدية منسوبة إذل كقت معٌن يتخذ أساسا للتعبًن عن القوة الشرائية للنقود كاستخداـ األرقاـ القياسية 

يلخص  , كاعبدكؿ التارل4لتعديل البيانات كاؼبعلومات ااسبية من أجل قبوؿ نتائج القياس ااسيب يف فرتات التضخم
 مستويات)أنظمة( القياس:

 القياس (أنظمةمستويات ): (1 -1) الجدكؿ رقم

 تطبيقاته في المحاسبة العملية التجريبية األساسية مميزات النظاـ النظاـ
يوصف االشياء كاػبصائص كاؼبتغًنات الكيفية  إسمػػػػػػػػػػػػػػػػي

أك النوعية, ال يوجد اعتبار للرتتيب أك اؼبسافة أك 
 األصل نقطة

ربديد تساكم األشياء أك 
 اػبصائص

عملية تصنيف عناصر القوائم اؼبالية كاألصوؿ, 
, اإليرادات, اؼبصاريف, دليل اغبسابات...  اػبصـو

ترتيب خصائص اؼبتغًنات أك العناصر كفقا   ترتيػػػػػػػػػػػػبي
ؼبدل توفر اػباصية اؼبقاسة, كلكن ال يوجد 

 ربديد اؼبسافة أك نقطة أصل متميزة

ربديد القيم األكرب من 
 كاألقل من 

عملية ترتيب عناصر أصوؿ مثبل حسب درجة 
 السيولة, أك الديوف حسب درجة االستحقاؽ...

يب كربديد للمسافة بتقسيم اؼبتغًنات يوجد ترت فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم
إذل فئات متساكية, كلكن ال يوجد نقطة أصل 

ربديد تساكم الفرتات أك 
الفركؽ الفاصلة بٌن األشياء 

يستخدـ يف ؿباسبة التكاليف كتتبع سلوؾ التكاليف 
 شبو اؼبتغًنة.....

                                                           
 .20, ؿٓشعغ عجن رًشٙفالػ اُذ٣ٖ ٓؾٔٞد ػالّ,  1
 .67, ؿٓشعغ عجن رًشٙػجبط ٜٓذ١ اُؾ٤شاص١,  2
 .87, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔٞد أؽٔذ ػٔش, ٝآخشٕٝ,  3
 .60, ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙ"اُو٤بط ك٢ أُؾبعجخ ٓب٤ٛزٚ ٝه٤ٞدٙ ٝٓذٟ رأصشٙ ثبُزنخْ"ر٤غب٢ٗ ثبُشه٢,  4
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 أك اػبصائص متميزة
ربديد تساكم النسب بٌن  متميزةيوجد ترتيب كمسافة كنقطة أصل  نسبػػػػػػػػػػػػػػػي

 قيم األشياء أك اػبصائص
يستخدـ يف تعديل قيم القوائم اؼبالية يف حاالت 

التضخم مثبل كربطها باألرقاـ القياسية اؼبرتبطة 
 باألسعار 

 Stevens Stanley Smith," On the ك ,مرجع سبق ذكرهاعتمادا على عباس مهدم الشًنازم,  من إعداد الباحث المصدر:

Theory of Scales of Measurement", American Association for the Advancement of 

Science,Vol103, N°2684,USA, 1946, p678. 

 الفرع الثالث: معايير كمحددات القياس المحاسبي في الفكرين التقليدم كاإلسالمي

يت تطرقنا إليها فيما سبق, لو أيضا معايًن تعطي كما أف للقياس جوانب تتعلق باآلليات يف عمليات القياس كال
لعملية القياس صفات أساسية تتمثل يف اؼبوضوعية, اؼببلئمة, القابلية للتحقق ككذلك القابلية للقياس الكمي ضمن 

 قيود أك ؿبددات سبيز القياس يف ؾباؿ ااسبة.

 في الفكر المحاسبي التقليدم معايير القياس المحاسبي -1
 الموضوعيةمعيار  -1-1

تعرؼ اؼبوضوعية يف القياس بعدـ خضوع القياس لتقديرات شخصية حبتة, أم التعبًن عن اغبقائق بدكف ربريف 
 1كبعيدا عن التحيز الشخصي كذلك إلقناع مستخدمي القوائم اؼبالية من أهنا خالية من أم تعبًن شخصي أك ربيز

, كقد عرفت صبعية ااسبة األمريكية 2كىو ما هبعل ىذه القياسات ثابتة كال جداؿ فيها من الناحية اؼبنطقية
اؼبوضوعية يف ااسبة بأف: "البيانات ااسبية تعد موضوعية إذا توفر ؽبا القابلية للتحقق عن طريق أدلة اإلثبات 

 3لتحيز الشخصي".اؼبتعارؼ عليها كمن ناحية أخرل تكوف خالية من ا

كمن خبلؿ التعريفات السابقة أف اؼبوضوعية تستوجب االبتعاد قدر االمكاف عن االجتهاد الشخصي  كىذا ال 
يتأتى إال من خبلؿ استخداـ أسلوب القياس اؼبباشر, كىو أمر صعب التحقق يف كثًن من القياسات ااسبية نظرا 

عدد يف أساليب قياسها كبالتارل يتطلب األمر أدلة موثوقة إلثبات لتعدد اػبواص ؿبل القياس األمر الذم يتطلب ت
صحة القياس كموضوعيتو, كما أف مقتضيات اؼبوضوعية العملية تؤثر على نطاؽ موضوع القياس فتحصره يف 

                                                           
 .63,  ؿ1988, داس اُٜ٘نخ اُؼشث٤خ, ث٤شٝد, أصىل انمُبس واالتصبل انًحبسجٍػجذ اُؾ٢ ٓشػ٢, ٓؾٔذ ع٤ٔش اُقجبٕ,  1

2 Finkelstein Ludwik, "Widely Strongly and Weakly Defined Measurement", Measurement, 34, N°1, 2003, p42. 
 .78, ؿ1997, داس اُؾبٓذ ُِ٘ؾش, ػٔبٕ, يعبصرحدراسبد فٍ يشبكم يحبسجُخ ٓؾٔذ ؿ٤ْ٘, ػ٢ِ سٓنبٕ,  3
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ة يف األحداث الناذبة من تداكؿ عناصر الثركة بٌن اؼبنشأة كاألطراؼ اػبارجية كالذم يتم على أساس األسعار التعاقدي
 1تاريخ اؼبعاملة كىذا ما يؤثر يف نتائج القياس.

كما أف مفهـو اؼبوضوعية كمستول دقة اؼبعلومات ااسبية كدرجة الثقة فيها زبتلف باختبلؼ األغراض اليت 
وف هتدؼ اؼبعلومات ااسبية إذل ربقيقها, فقد يقـو ااسب بالقياس بناء على التكلفة التارىبية ألغراض ضريبية كتك

البيانات التارىبية اؼبدعمة باؼبستندات ىي األساس اؼبنطقي لقابلية التحقق, غًن أف ىذا القياس قد يكوف مضلبل إذا  
كانت اؼبعلومات ستقدـ للمسانبٌن كاؼبقرضٌن بغية ازباذ قراراهتم, نظرا ألف البيانات التارىبية قد تتأثر قيمها بالتغًنات 

 2ائم اؼبالية.يف األسعار يف تاريخ إعداد القو 

 الصالحية للغرض المستهدؼ منها)المالئمة( -1-2
مفاده أف تكوف اؼبعلومات ااسبية مبلءمة للغرض من القياس, كذلك بأف تكوف اؼبعلومة قادرة على عكس 
صورة كاضحة كصحيحة عن الشيء اؼبراد قياسو يف غبظة القياس كما طرأ عليو من تغًنات على مدار فرتات زمنية 

عترب معيار اؼببلئمة أىم معايًن القياس صبيعا كأعمها, فمن دكهنا ال يبكن للقياس ااسيب أف وبقق األىداؼ معينة, كي
اؼبنتظرة منو كأف يبثل ما هبب أف تتصف بو نتائج القياس من بيانات كمعلومات تتعلق دبوضوع القياس كىي الثركة كما 

فضل صورة فبكنة, كيتطلب ىذا اؼبعيار حسن اختيار أساس يطرأ عليها من تغًنات ربقيقا ألىداؼ القياس على أ
القياس, فاؼببلئمة يف القياس ااسيب تعين مدل قدرة نتائج القياس على توضيح اػبصائص االقتصادية لؤلصل اليت 

   3تتمثل ىنا يف القيمة االقتصادية لو.

 معيار القابلية للقياس الكمي -1-3
للتعبًن عن األحداث االقتصادية للمؤسسة لكن اختبلؼ طبيعة يستخدـ القياس أساليب القياس الكمية 

العناصر اؼبكونة للتغًنات ااسبية كعدـ سباثلها يفرض استخداـ األساس النقدم كمعيار كحيد للقياس ااسيب الذم 
ؾباؿ االىتماـ ااسيب , كبالتارل استبعاد األحداث الغًن قابلة للتكميم النقدم من 4يتم اتباعو يف اعداد القوائم اؼبالية

بالرغم من أنبيتها, فالقياس النقدم خاصية فبيزة لطبيعة القياس يف ااسبة على غرار القياس الكمي الذم يبيز مناىج 
 5الدراسة يف العلـو الطبيعية كاالجتماعية األخرل.

                                                           
 .45, ؿٓشعغ عجن رًشٙ, ٓؾٔذ ػجبط ثذ١ٝ 1
2

 .64, ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙر٤غب٢ٗ ثبُشه٢, "اُو٤بط ك٢ أُؾبعجخ ٓب٤ٛزٚ ٝه٤ٞدٙ ٝٓذٟ رأصشٙ ثبُزنخْ" 
, 1988طجبػخ ٝاُ٘ؾش, ث٤شٝد, اُٜ٘نخ اُؼشث٤خ ُِ , داسانتطىر انًحبسجٍ وانًشبكم انًحبسجُخ انًعبصرحػجذ اُؾ٢ ٓشػ٢, ٓؾٔذ ع٤ٔش اُقجبٕ,  3

 .22 -20ؿ
 .32, ؿ2003, داس اُغذ٣ذح, االعٌ٘ذس٣خ, يمذيخ فٍ أصىل انًحبسجخ انًبنُخػجذ اُؾ٢ ٓشػ٢, ٓؾٔذ ػجبط ثذ١ٝ,  4
 .65, ؿ, أُشعغ اُغبثن"اُو٤بط ك٢ أُؾبعجخ ٓب٤ٛزٚ ٝه٤ٞدٙ ٝٓذٟ رأصشٙ ثبُزنخْ"ر٤غب٢ٗ ثبُشه٢,  5
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 بي في الفكر المحاسبي اإلسالميمعايير القياس المحاس -2

ذكورة يف النقطة السابقة عند القياـ بعملية القياس كاليت تتعلق أساسا دبعيار تتشابو اؼبعايًن الثبلث اؼب
اؼبوضوعية, كمعيار الصبلحية للغرض اؼبستهدؼ منها)اؼببلئمة(, ككذا معيار القابلية للقياس الكمي, كىذا يف الفكرين 

اسيب اإلسبلمي أىتم هبا من حيث أنو ااسبيٌن التقليدم كاإلسبلمي, إال أنو يف معيار اؼبوضوعية قبد أف الفكر ا
بناء على شهود, كذلك ألنو دل تكن اؼبستندات ألـز كتبة األمواؿ "ااسبٌن" كغًنىم أف يكوف تسجيل اؼبعامبلت 

 طبق ىذا يف صدر الدكلة اإلسبلميةالورقية منتشرة بٌن بعض التجار, فكاف يلـز كجود الشهود أشخاصا طبيعيٌن, ك 
يت ماؿ اؼبسلمٌن كيرل فقهاء اؼبسلمٌن أف الكتابة بدكف شهود ال تكوف حجة يف حالة كعلى األخص يف ب

﴿اؼبنازعات, حيث يقوؿ ا عز كجل:       ﴾.1 

 في الفكر التقليدم القياس المحاسبي محددات -3
 عدـ التأكد -3-1

أعماؽبا لفرتة زمنية تكفي إلقباز التعهدات اؼبوكلة  من الفركض األساسية يف ااسبة ىو أف اؼبنشأة مستمرة يف
إليها, أك أف حياهتا غًن ؿبدكدة بفرتة زمنية معينة, كمن أجل التمكن من قياس نتائج أعماؽبا كتصوير اؼبركز اؼبارل ؽبا 

قابلة لبلىتبلؾ فإنو يتم تقسيم حياة اؼبنشأة إؿ فرتات زمنية متساكية كتقدير العمر اإلنتاجي لؤلصوؿ طويلة األجل ال
مع اختيار األسلوب اؼبناسب المتبلكها, كبالتارل كل ما ينتج بعد ذلك من ربديد لصايف الدخل كاؼبركز اؼبارل للمنشأة 

, كبالتارل 2ىو ؾبرد تقديرات يف ظل ظركؼ عدـ التأكد, كيعترب ىذا الفرض مربرا لتجاىل القيم اغبالية عند التصفية
بت يف القياس ااسيب الذم يعتمد يف عمومو على القياس اؼبارل كلتغطية اعبوانب فإف حالة عدـ التأكد أمر ثا

اؼبختلفة للقياس اؼبارل البد من االعتماد على ؾبموعتٌن من الفركض, فركض تتعلق بالكميات كأخرل تتعلق 
من كقت آلخر كمن أمثلة باألسعار, أم أف اؼبقاييس ااسبية ىي ؾبرد تقديرات كأف ىذه التقديرات ىي عرضة للتغًن 

 ذلك:

  اؽ القبض, حيث يتم تقدير الديوف اؼبشكوؾ فيها؛اؼبدينوف كأكر 
 راض تطبيق قاعدة التكلفة أك صايف القيمة القابلة اؼبخزكف السلعي, حيث يتم تقدير نسبة الربح العادم ألغ

 3أيهما أقل. للتحقق

                                                           
 .282جوشح, ا٣٥خعٞسح اُ 1
 .63ؿ ,, ٓشعغ عجن رًشٙ"اُو٤بط ك٢ أُؾبعجخ ٓب٤ٛزٚ ٝه٤ٞدٙ ٝٓذٟ رأصشٙ ثبُزنخْ"ر٤غب٢ٗ ثبُشه٢,  2
 .73, ؿٓشعغ عجن رًشٜٙٓذ١ اُؾ٤شاص١, ػجبط  3
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 الحيطة كالحذر -3-2
اغبيطة كاغبذر من أقدـ اؼببادئ ااسبية كأكثرىا مشولية يف التقييم كعند إعداد البيانات اؼبالية كمفاده يعد مبدأ 

أنو عند االختيار بٌن إجراءين ؿباسبيٌن أك أكثر فإنو يفضل اختيار اإلجراء ذك األثر األقل إهبابية على حقوؽ اؼببلؾ 
  1الغًنزيع أرباح غًن ؿبققة بعد أك أرباح صورية تضر دبصلحة كاؼبسانبٌن, كذلك من باب اغبيطة كاغبذر خشية تو 

كما عرفو كل من   ,2ستباؽ كل أنواع اػبسائر دكف األرباح"التحفظ أك اغبيطة كاغبذر بأنو: "ا Bliss كقد عرؼ
Penman & Zhang  بأنو: "اختيار الطرؽ كالتقديرات ااسبية اليت تسمح ببقاء القيمة الدفرتية لصايف األصوؿ

 كمن القواعد ااسبية اؼبطبقة نتيجة مبدأ اغبيطة كاغبذر نذكر:  ,3منخفضة نسبيا"

 تأجيل االعرتاؼ باإليرادات كاؼبكاسب قدر االمكاف؛ 
  االمكاف؛تعجيل االعرتاؼ باؼبصركفات كاػبسائر قدر 
 اختيار أقل القيم اؼبمكنة لؤلصوؿ كاإليرادات كاؼبكاسب؛ 
 .4اختيار أعلى القيم اؼبمكنة للخصـو كاؼبصركفات كاػبسائر 

 لمنفعة االقتصادية لنتائج القياسا -3-3
يف ظل ىذا القيد هبب مراعاة التوازف اؼببلئم بٌن التكلفة االقتصادية لعمليات القياس ااسيب كاؼبنفعة 

هبا  ـدية لنتائج ىذا القياس, كيضفي ىذا القيد اؼبركنة البلزمة عند تطبيق معايًن القياس حبيث يصبح االلتزااالقتصا
بصفة نسبية كليس يف صورة مطلقة, فقد يكوف من اؼبمكن مثبل إنتاج بيانات كمعلومات مبلئمة لقياس القيمة 

غًن أف ذلك قد ال يكوف مرغوبا من الوجهة االقتصادية السليمة  باؼبائة100االقتصادية للثركة كتغًناهتا بدقة تصل إذل 
مع  باؼبائة100تتطابق مع تلك اليت ترتبت على درجة دقة  باؼبائة90إذا كانت القرارات اليت ترتب على درجة دقة 

عن الدقة يف سبيل  زيادة تكلفة إنتاج البيانات كاؼبعلومات يف اغبالة األخًنة قطعا, كىذا ال يعين إطبلقا التخلي الكلي
 5زبفيض التكلفة, كنفس الشيء الذم ينطبق على اؼببلئمة ينطبق كذلك على باقي معايًن القياس ااسيب.

 

 
                                                           

 .66, ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙ"اُو٤بط ك٢ أُؾبعجخ ٓب٤ٛزٚ ٝه٤ٞدٙ ٝٓذٟ رأصشٙ ثبُزنخْ"ر٤غب٢ٗ ثبُشه٢,  1
2 George W Ruch, Gary Taylor, "Accounting Conservatism and its Effects on Financial Reporting Quality(a review 

of the Literature), Social Science Research Network, Working Paper Series, Culverhouse School of Accountancy, 

University of Alabama, USA, 2011, p6. 
3 Niclas Hellman, "Accounting Conservatism Under IFRS", Accounting In Europe, Vol 5, Issue 2, 2008, p79.  

 .76, ؿػجبط ٜٓذ١ اُؾ٤شاص١, ٓشعغ عجن رًشٙ 4
 .28ؿ ,ٓشعغ عجن رًشٙ اُزطٞس أُؾبعج٢ ٝأُؾبًَ أُؾبعج٤خ أُؼبفشح, ػجذ اُؾ٢ ٓشػ٢, ٓؾٔذ ع٤ٔش اُقجبٕ, 5
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 اسبي في الفكر المحاسبي اإلسالميمحددات القياس المح -4

اؼبطبق يف الفكر تتميز ؿبددات القياس ااسيب  يف الفكر ااسيب اإلسبلمي كوف أف ؿبدد مبدأ اغبيطة كاغبذر 
خذ كل خسارة متوقعة يف ااسيب االسبلمي ىبتلف عن ما ىو مطبق يف الفكر ااسيب التقليدم الذم يقضي بأف تؤ 

اغبسباف كإنباؿ كل ربح متوقع, كذلك عند ربديد نتائج األعماؿ كاؼبركز اؼبارل, كىذا يؤدم إذل تقدير األرباح بأقل فبا 
لية, كبذلك ال يعترب الربح اسوب هبذه الطريقة الربح اغبقيقي القابل للتوزيع, أما اغبيطة عليو كترحيلها إذل سنوات تا

 ات تقديرا معقوال بدكف مبالغةكاغبذر اؼبطبقة يف الفكر ااسيب اإلسبلمي تنص على أنو يتم تقدير النفقات كااليراد
اليرادات أك زيادة يف النفقات, كما يتبع معيارا كاحدا كىذا يبثل احتياطا دقيقا ؼبا قد وبدث يف اؼبستقبل من نقص يف ا

 1لكل من النفقات كااليرادات كتظهر سياسة اغبيطة كاغبذر يف تقدير األرباح.

فقد أشارت معايًن ااسبة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية  أما خبصوص ؿبدد اؼبنفعة االقتصادية لنتائج القياس
كأم سلعة اقتصادية ال يتم بدكف ربمل تكلفة, سواء على مستول اؼبصرؼ أك على   إذل أف إنتاج اؼبعلومات ااسبية

مستول اجملتمع, كأف القاعدة الشرعية اليت تنص على "أنو ما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب", تشكل سندا لبذؿ 
يد تلك التكلفة عن اؼبنافع اليت تعود تكلفة يف إنتاج اؼبعلومات اليت يراد منها منفعة القوائم اؼبالية, كمن البديهي أال تز 

 2من استخداـ تلك اؼبعلومات.
 

 القياس المحاسبيفي تحيز ال -5

بالرغم من كجود معايًن كؿبددات ربكم عملية القياس إال أنو يبكن أف يكوف القياس متحيزا, كىذا التحيز لو 
 ؾبموعة مصادر كيبكن أف يأخذ عدة أشكاؿ.

 مصادر تحيز القياس المحاسبي -5-1
 :ما يلي يبكن أف يكوف مصدر التحيز

 الشخص الذم ينفذ عملية القياس ااسبية كىو ااسب؛ 
 النظاـ ااسيب للقياس كىو ؾبموعة اؼبفاىيم كاؼببادئ كالقواعد اليت تنظم كربكم عملية القياس ااسيب؛ 

                                                           
اّ,  1 ّٞ , 2, اُؼذد20آدّ ؽذ٣ذ١, "أصش ٝإٌٓب٤ٗخ رطج٤ن ٓؾبعجخ اُو٤ٔخ اُؼبدُخ ك٢ أُقبسف اإلعال٤ٓخ", ٓغِخ دساعبد اهزقبد٣خ إعال٤ٓخ, أُغِذعٔؼخ ٛ

 .92, ؿ2014أُؼٜذ اإلعال٢ٓ ُِجؾٞس ٝاُزذس٣ت, اُج٘ي اإلعال٢ٓ ُِز٤ٔ٘خ, عذح, 
 .139, ؿٓشعغ عجن رًشٙ, ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بداإلعال٤ٓخ, ٤ٛئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  2
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  يتم قياسها كفق نظاـ ااسبة األحداث االقتصادية ؿبل القياس فبثلة يف عمليات مالية حدثت فعبل, كاليت
اؼبالية, أك فرص يتوقع حدكثها كاليت يتم قياسها مستقببل كما ىو الشأف يف نظاـ ؿباسبة التكاليف أك نظاـ 

 ااسبة االدارية.
 أشكاؿ تحيز القياس المحاسبي -5-2

 يأخذ التحيز عدة أشكاؿ ترتبط أساسا دبصادر ىذه التحيز, كمن بينها:

  الناتج على ربكم عامل الدقة يف عملية القياس, كعدـ التحيز ىذا ال يتحقق إال يف حالة ربيز اؼبوضوعية
 كاحدة كىي أف يتمتع كل من ااسب كقواعد القياس باؼبوضوعية الكاملة؛

 على نتائج القياس, كىي دبثابة اصلة النهائية لكل أشكاؿ التحيز اليت يبكن  )درجة االعتماد( ربيز اؼبعولية
س عملية القياس عرب كامل مراحلو, حيث أف اؼبوثوقية يف القياس ىي اليت ربدد درجة اؼبعولية على أف سب

 نتائج القياس اليت تستخدـ يف عملية التنبؤ؛
  ربيز اؼببلئمة, كىذا عندما ال تفي القياسات ااسبية باحتياجات مستخدميها يف غرض معٌن, كينشأ ىذا

ع ففي ىذه اؼبرحلة ال تتأثر موضوعية القياس ألف القيمة االصبالية مثبل التحيز يف مرحلة الدمج كالتجمي
لؤلصوؿ الثابتة تساكم حاصل صبع مفردات ىذه األصوؿ, غًن أف التحيز قد يكوف يف مرحلة ربليل 
البيانات ااسبية كمعاعبتها, ألف اؼبعلومات ااسبية اليت تنتجها ىذه اؼبرحلة تكوف شديدة اغبساسية من 

اكية تأثرىا برغبات ؿبللي ىذه البيانات, كلتفادم ذلك هبب التوسع يف االفصاح عن الطرؽ كاألساليب ز 
 1اليت سبت هبا عملية القياس.

 المطلب الثالث: القياس المحاسبي كمفاهيم المحافظة على رأس الماؿ

من خبلؿ ديبومة نشاطها  اؽبدؼ الرئيسي للمنشآت االقتصادية ىو االستمرارية كالبقاء, كىذا ال يتأتى إال
للمحافظة على رأس اؼباؿ كربقيق األرباح, كىو ما يقتضي كجود دخل كال يتحقق أم عائد على رأس اؼباؿ إال إذا 
سبت اافظة على رأس اؼباؿ ىذا أك مت اسرتداده, كبالتارل يعترب مفهـو اافظة على رأس اؼباؿ مهما للتمييز بٌن العائد 

(, كإعادة األمواؿ اؼبستثمرة كاسرتداد رأس اؼباؿ كمن مث ربديد Return on Investmentستثمر)على رأس اؼباؿ اؼب
, كيف ىذا السياؽ يوجد مفهومٌن للمحافظة على رأس اؼباؿ نبا مفهـو اافظة على رأس اؼباؿ 2الدخل

                                                           
 .184-183, ؿ2009ٝاُزٞص٣غ, األسدٕ,  اُشا٣خ ُِ٘ؾش داس ,1ه ,انُظرَبد انًحبسجُخ اُغ٤ذ, ع٤ذ ػطبء هللا 1
2

 .176, ؿٓشعغ عجن رًشٙ, س٣زؾبسد ؽش٣ٝذس ٝآخشٕٝ 
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تارىبية, كاؼبفهـو اآلخر ىو اافظة اؼبارل)بالوحدات النقدية األصلية( كىو ما يستند عليو مبوذج القياس كفق التكلفة ال
على رأس اؼباؿ اؼبادم)الطاقة اإلنتاجية( يف ظل ثبات كحدة القياس, كباألخذ بالقيمة الشرائية لوحدة النقد قبد 
مفهومٌن آخرين نبا مفهـو اافظة على رأس اؼباؿ اغبقيقي دبراعاة التغًن يف القيمة الشرائية لوحدة النقد, كمفهـو 

 1ة على رأس اؼباؿ اؼبادم مقاس بوحدات من نفس القدرة الشرائية العامة.اافظ

اؼبفهـو اإلسبلمي للمحافظة على رأس اؼباؿ يكوف يف صورتو التشغيلية, كليس يف صورتو النقدية أك قوتو 
 رىًضيى  طىاًلبو  أىيب  ٍبنً  عىًليِّ  فعىنٍ الشرائية, كعلى ىذا األساس ربدد طرؽ القياس اؼبعتمدة يف الفكر ااسيب اإلسبلمي, 

ثىلً  اٍلميصىلِّي مىثىلي )) :قىاؿى   اً  رىسيوؿى  أىف   عىٍنوي  اي  ًلكى  مىالًًو, رىٍأسي  لىوي  ىبىٍليصى  حىّت   رًٍبحه  لىوي  ىبىٍليصي  الى  الت اًجًر, كىمى  كىذى
, كيقـو مفهـو رأس اؼباؿ يف الفقو 2((اٍلفىرًيضىةً  ًبًصح ةً  ًصح تػيهىا فػىتىكيوفي  اٍلفىرًيضىةى, يػيؤىدِّمى  حىّت   نىاًفلىةه  لىوي  تػيٍقبىلي  الى  اٍلميصىلِّي؛

االسبلمي على اعتباره كأحد عوامل اإلنتاج كىو يتمثل يف ؾبموع السلع كاألصوؿ اإلنتاجية اليت تستخدـ أك تستنفذ 
قط بل على مستول االقتصاد يف النشاط اإلنتاجي اؼبؤدم إلنتاج سلع كأصوؿ جديدة ليس على مستول اؼبنشأة ف

القومي كاجملتمع, كتشًن بعض اآلراء إذل أف مفهـو رأس اؼباؿ اغبقيقي ال يشمل األصوؿ التعاقدية مثل اؼبدينٌن 
كاألكراؽ التجارية حبجة أنو ال يرتتب عليها قيمة مضافة, على اعتبار أف تلك اؼبوجودات التعاقدية كاؼبملوكة ؼبنشأة ما 

, فيما يلي نستعرض ـبتلف اؼبفاىيم اؼبتعلقة باافظة على رأس 3على منشأة أخرل زبتزؿ قيمتهاقابلها التزامات 
 اؼباؿ.

 الفرع األكؿ: مفهـو المحافظة على رأس الماؿ المالي

اافظة على رأس اؼباؿ اؼبارل)النقدم( تعين اافظة على رأس اؼباؿ يف صورة مالية كىو يبثل القدر اؼبستثمر من 
اؿ يف تاريخ تكوين الوحدة ااسبية, كىو ما يعين اافظة عدد الوحدات النقدية اليت سبثل رأس اؼباؿ بغض النظر األمو 

 4عن الطاقة التشغيلية اليت يوفرىا.

كطبقا ؽبذا اؼبفهـو يقاس رأس اؼباؿ بوحدة القياس النقدم اؼبتداكلة مع إنباؿ التغًن اغبادث يف القوة الشرائية 
ؽبذه الوحدة, حيث تقاس نتيجة الدكرة ااسبية بٌن القيمة االظبية)الدفرتية( لرأس اؼباؿ يف هناية الدكرة كبدايتها دكف 

ائية لوحدة النقد خبلؿ الفرتة, كيتم اعداد القوائم اؼبالية من كجهة النظر ىذه األخذ باالعتبار التغًن يف القيمة الشر 

                                                           
1

 .286-285, ؿ 2009, داس ا٤ُبصٝس١ اُؼ٤ِٔخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, األسدٕ, 2س٣بك اُؼجذ هللا, ط, رشعٔخ َظرَخ انًحبسجخأؽٔذ س٣بؽ٢ ثِوب١ٝ,  
2

 .542ؿ , 4005 ؽذ٣ش سهْ, 2003, داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ, ث٤شٝد, 3,  ه2, رؾو٤ن ٓؾٔذ ػجذ اُوبدس ػطب, طانسٍُ انكجريأؽٔذ ثٖ اُؾغ٤ٖ اُج٤ٜو٢,  
3

 .473, ؿٓشعغ عجن رًشٙاُغ٤ٞه٢, ٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠  
4

 .284, ؿٓشعغ عجن رًشٙػجبط ٜٓذ١ اُؾ٤شاص١,  
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حسب مبدأ التكلفة التارىبية, حيث يستخدـ صايف الربح ااسيب أك اػبسارة كمقياس للزيادة أك النقصاف يف ثركة 
 1الوحدة ااسبية.

 اافظة على القدرة الشرائية لرأس اؼباؿ اؼبارلكن كيف ظل التكلفة التارىبية اؼبعدلة باؼبستول العاـ لؤلسعار يب
كىو ما يعين أف الدخل يتساكل مع التغًن يف صايف اؼبوجودات معدال بالصفقات الرأظبالية اؼبعرب عنها بوحدات من 

ل العاـ نفس القدرة الشرائية, كيف ىذه اغبالة يتم إعداد القوائم اؼبالية على أساس التكلفة التارىبية معدلة باؼبستو 
الذم  Real Capital-Maintenance, كىو ما يتماشى مع مدخل اافظة على رأس اؼباؿ اغبقيقي 2لؤلسعار

يكتسب أنبية خاصة يف فرتات التضخم, حبيث تتمكن اؼبنشأة من اغبفاظ على القيمة اغبقيقية لرأظباؽبا كليس اغبفاظ 
  3ت النقدية اليت ابتدأ هبا اؼبشركع.على رأس اؼباؿ بقيمتو اإلظبية فقط فبثلة بعدد الوحدا

 الفرع الثاني: مفهـو المحافظة على رأس الماؿ المادم)العيني(

طبقا ؽبذا اؼبفهـو تتم ك عينية الطاقة اإلنتاجية اليت بدأت هبا الوحدة ااسبية, ال يبثل رأس اؼباؿ يف صورتو
ىذا يفيد , 4للمنشأة االستمرار بنفس اؼبستول من اإلنتاجيةاافظة على رأس اؼباؿ يف صورة طاقة تشغيلية دبا يكفل 

أف العائد على رأس اؼباؿ)الدخل( يظهر عندما تفوؽ الطاقة اإلنتاجية اؼبادية للمنشأة يف هناية الفرتة طاقتو اإلنتاجية يف 
احتساب ـبصصات  اؼبادية يف بدايتها مع استبعاد عمليات اؼببلؾ, كىو ما يقتضي عدـ االعرتاؼ بالدخل إال بعد 

كافية الستبداؿ األصوؿ التشغيلية, كالطاقة اإلنتاجية اؼبادية يف أم نقطة زمنية تساكم القيمة اعبارية لصايف األصوؿ 
, حيث أف اؼبنشأة كفق ىذا اؼبفهـو تسعى للمحافظة على طاقتها اإلنتاجية أم على 5اؼبستخدمة لتوليد األرباح

, كىو ما يتطلب أف تكوف صبيع اؼبوجودات كااللتزامات 6مراريتها يف نشاطهامواردىا االقتصادية اليت تكفل است
 7مسجلة على أساس قيمتها اعبارية كليس على أساس تكلفتها التارىبية.

 8كذبدر اإلشارة ىنا أف للطاقة اإلنتاجية ثبلث تعاريف ىي:

                                                           
1

 .169, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢, ٓؾٔذ ٓطش,  
2

 .286, ؿأؽٔذ س٣بؽ٢ ثِوب١ٝ, ٓشعغ عجن رًشٙ 
3

 .170, ؿأُشعغ اُغبثناُغ٤ٞه٢, ٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠  
4

 .284, ؿٓشعغ عجن رًشٙػجبط ٜٓذ١ اُؾ٤شاص١,  
5

 .177, ؿعجن رًشٙٓشعغ , س٣زؾبسد ؽش٣ٝذس ٝآخشٕٝ 
6
 Monique Lacroix, Sophie Giordano-Spring, "De La Juste Valeur Au Compréhensive Income", Comptabilité et 

Connaissances, France, May 2005, P5. 
7

 .171, ؿأُشعغ اُغبثناُغ٤ٞه٢, ٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠  
 .287 -286, ؿأؽٔذ س٣بؽ٢ ثِوب١ٝ, أُشعغ اُغبثن 8
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  ,كعليو الدخل يبثل ذلك اؼببلغ الذم تعرؼ الطاقة اإلنتاجية على أهنا موجودات عينية فبتلكة من قبل اؼبنشأة
ة كعلى يبكن توزيعو بعد احتساب ـبصصات كافية الستبداؿ اؼبوجودات العينية اتفظ هبا من قبل اؼبنشأ

 ؛أساس اىتبلكها أك إندثارىا
  كما تعرؼ على أهنا طاقة إنتاج نفس الكمية من السلع كاػبدمات يف السنة القادمة مثلما يبكن إنتاجها يف

 ة اغبالية؛السن
  كتعرؼ كذلك على أهنا طاقة إنتاج نفس قيمة السلع كاػبدمات يف السنة القادمة مثلما يبكن إنتاجها يف

 السنة اغبالية.

مفهـو اافظة على رأس اؼباؿ اؼبادم مقاس بوحدات من نفس القدرة الشرائية العامة يعين اافظة على الطاقة 
بوحدات من نفس القدرة الشرائية, كىو اؼبفهـو الذم توفره ؿباسبة القيمة اعبارية اإلنتاجية العينية للمنشأة مقاسة 

 1.اؼبعدلة على أساس اؼبستول العاـ لؤلسعار

كمن يف معاعبة كاافظة على رأس اؼباؿ اؼبارل يكاالختبلؼ األساسي بٌن اافظة على رأس اؼباؿ اؼبادم 
يمة البند يف اؼبيزانية خبلؿ الفرتة ااسبية, فمثبل إذا زادت قيمة مكاسب كخسائر اغبيازة اليت ربدث عند تغًن ق

األراضي اليت ربتفظ هبا اؼبنشأة, حينها تكوف ىناؾ مكاسب حيازة, كيعترب مؤيدك اافظة على رأس اؼباؿ اؼبادم 
إدراجها ضمن كال يتم  (Return of Investmentمكاسب كخسائر اغبيازة دبثابة اسرتداد أك تعديل لرأس اؼباؿ)

الدخل كإمبا تعاجل ضمن حقوؽ اؼبلكية, بينما مؤيدك اافظة على رأس اؼباؿ اؼبارل فيعتربكف مكاسب كخسائر اغبيازة 
 2كتدخل ضمن الدخل. (Return on Investmentعائدا على رأس اؼباؿ)

 

 

 

 

 

                                                           
 .287, ؿعجن رًشٙ ٓشعغأؽٔذ س٣بؽ٢ ثِوب١ٝ,  1
2

 .177, ؿٓشعغ عجن رًشٙ, س٣زؾبسد ؽش٣ٝذس ٝآخشٕٝ 
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 المطلب الرابع: أثر الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة على القياس المحاسبي

ااسبة نظاـ للمعلومات هتدؼ إذل توفًن معلومات للفئات اليت تستخدـ تلك اؼبعلومات مفيدة يف ازباذ  تعترب
القرارات, كيبكن تقسيم مستخدمي القوائم اؼبالية إذل فئتٌن, فئة من داخل اؼبنشأة كعلى رأسها اإلدارة  حيث سبثل 

فهي من خارج  اسيب كاإلدارة, أما الفئة األخرللنظاـ ا( أداة االتصاؿ بٌن اInternal Reportsالتقارير الداخلية)
اؼبنشأة فبثلة يف اؼبستثمرين اغباليٌن كاؼبرتقبٌن, اؼبقرضٌن كاؼبوردين, الدائنٌن كالعمبلء, ككذلك اعبهات اغبكومية 

( كالقوائم External Reportsاربادات العماؿ, كغًنىا من فئات اجملتمع ذات اؼبصلحة, كسبثل التقارير اػبارجية)
اؼبالية أداة االتصاؿ بٌن النظاـ ااسيب كىذه الفئات, كمن ىنا كاف للوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة الدكر اؽباـ يف إعطاء 
الصورة الوفية عن نتائج أعماؿ اؼبنشأة, كقد ترؾ ارتقاء ىذه الوظيفة آثار جوىرية على النظاـ ااسيب غًن أف  أبرزىا  

اسيب من حيث إطار عملية القياس ااسيب, ككذلك على مستول الطرؽ كالقواعد كاؼبقاييس كاف على القياس ا
 , كىو ما سوؼ نفصلو يف الفركع اآلتية.1اؼبعتمدة يف القياس, كأيضا على نتيجة ىذه القياسات

 الفرع األكؿ: أثر الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة على إطار عملية القياس المحاسبي

باؼبفهـو التقليدم على أهنا فن تسجيل كتبويب كتلخيص العمليات كاألحداث اليت ؽبا طبيعة تعرؼ ااسبة 
, كبالتارل االعتماد على بيانات تارىبية يستخدمها 2مالية كتفسًن النتائج اليت تسفر عنها ىذه العمليات كاألحداث

ركز اؼبارل, كقائمة التدفقات النقدية, كىو ما ااسب يف إعداد قوائم مالية سبثلت باألساس يف قائمة الدخل, قائمة اؼب
ال ىبدـ مستخدمي ىذه القوائم كبالدرجة األكذل اإلدارة اليت ربتاج إذل معلومات ترتبط باؼبستقبل أكثر من ارتباطها 

ة باؼباضي بغرض التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة, كقد فرضت الوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة تطورا يف إطار عملي
 3القياس ااسيب من ثبلثة زاكيا:

 البعد الزمني لعملية القياس -1

, كإمبا يهدؼ  ت اليت شهدهتا اؼبنشأة يف اؼباضيحداث االقتصادية كالعملياليس ؾبرد قياس لؤلالقياس ااسيب 
توفًن معلومات مفيدة يف ازباذ قرارات تنبؤية ؽبا عبلقة باؼبستقبل, أم اؼبعلومات اليت تقدـ تغذية عكسية عن ل أيضا

, حيث تقـو اؼبنشآت بفحص معلوماهتا 4تأكيد أك تصحيح التوقعات األكليةاألعماؿ التارىبية كاليت تساعد على 
                                                           

1
 .302 -301, ؿٓشعغ عجن رًشٙاُغ٤ٞه٢, ٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠  
2

 .13, ؿٓشعغ عجن رًشٙػجبط ٜٓذ١ اُؾ٤شاص١,  
3

 .303, ؿٓشعغ عجن رًشٙ, ٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢ 
4

 .38, ؿٓشعغ عجن رًشٙ, انمىائى انًبنُخ ألؼراض االستثًبرتحهُم ًٔبٍ اُذ٣ٖ اُذٛشا١ٝ,  
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األرباح كاؼبصاريف كاؼببيعات كعدد العاملٌن كغًنىا عما   التارىبية باستمرار للتعرؼ على مدل زيادة أك نقص أك ثبات
كانت عليو يف اؼباضي, أما اؼبعلومات اؼبستقبلية فتساعد يف زبطيط الطلب على منتجاهتا أك خدماهتا كاحتياجات 
التشغيل البلزمة للسنة اؼبقبلة, فمثبل اؼبعلومات اليت تأيت من مصلحة الضماف االجتماعي خبصوص سن التقاعد 
القانونية تساعد اؼبنشأة يف عملية تعيٌن العاملٌن كبرامج التدريب من أجل تعويض العاملٌن اتملٌن للتقاعد يف السنة 

     1اؼبقبلة.

 مدخالت عملية القياس -2

الوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة ال تقتصر فقط على توفًن معلومات يف صورة قوائم مالية, كإمبا أيضا يف صور 
ارير اؼبالية اليت تساعد اإلدارة يف عملييت التخطيط كازباذ القرارات, كىو ما يتطلب التوسع يف أخرل مثل التق

مدخبلت عملية القياس لتشمل بيانات مالية كأخرل كمية ذات طبيعة إحصائية مثل البيانات عن اغبجم, الوزف 
  2الطاقة,...اخل.

 مصادر مدخالت عملية القياس -3

عمليات داخلية تنشأ من العمليات بٌن األقساـ الداخلية يف اؼبنشأة, كأخرل العمليات ااسبية نوعاف, 
خارجية تنشأ من عمليات التبادؿ بٌن اؼبنشأة االقتصادية كاألطراؼ اػبارجية مثل اؼبدينوف, الدائنوف, اؼبستثمركف 

ادرىا إذل أربعة مصادر من اعبهات اغبكومية كالرظبية...اخل, كيبكن سبييز اؼبدخبلت االساسية حبسب تكراريتها كمص
 3خارج كداخل اؼبنشأة االقتصادية:

  البيانات اليت تتجمع بصورة ركتينية من العمليات اػبارجية اليومية العادية مع األفراد كاؽبيئات كاؼبنشآت
األخرل خارج اؼبنشأة االقتصادية, كغالبا ما تتعلق بعمليات البيع كالشراء كاؼبدفوعات كاؼبتحصبلت 

 ...اخل؛النقدية

  البيانات اػباصة اليت تتجمع بصورة غًن ركتينية من مصادر خارجية مثل اؽبيئات التجارية كاعبهات اغبكومية
 كالرظبية, مثل تعليمات جديدة ؼبصاحل الضرائب, تغًنات يف األسعار, مؤشرات التضخم ..اخل؛

                                                           
1

 .37, ٓطجؼخ االؽؼبع, االعٌ٘ذس٣خ, ثذٕٝ ع٘خ اُ٘ؾش, ؿَظى انًعهىيبد انًحبسجُخ فٍ انًُشآد انًبنُخٓؾٔذ اُل٢ٓٞ٤,  
 .123ؿ ,٤ُٝذ ٗبع٢ اُؾ٤ب٢ُ, ٓشعغ عجن رًشٙ 2
 .50, ؿ2004اُغبٓؼ٤خ, االعٌ٘ذس٣خ,  , اُذاسَظى انًعهىيبد انًحبسجُخأؽٔذ ؽغ٤ٖ ػ٢ِ ؽغ٤ٖ,  3
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 ة االقتصادية نتيجة للمعامبلت بٌن البيانات العادية اليت تتجمع بصورة ركتينية من العمليات داخل اؼبنشأ
األقساـ الداخلية كمراكز اؼبسؤكلية بعضها ببعض, مثل بينات تكاليف اإلنتاج, حركة اؼبخزكنات, األجور 

 كاؼبرتبات,...اخل؛

  البيانات اػباصة اليت تتجمع بصورة غًن ركتينية من القرارات االدارية الداخلية مثل كضع سياسات جديدة أك
 1يًن اؼبستخدمة يف األداء أك أىداؼ جديدة مطلوب ربقيقها, ..اخل.تغيًن اؼبعا

 الفرع الثاني: أثر الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة على طرؽ كقواعد القياس المحاسبي

ارتكزت ااسبة دبفهومها التقليدم على ؾبموعة من اؼبفاىيم كاؼببادئ كاألعراؼ ااسبية مثل مبدأ التكلفة 
التارىبية, مبدأ اؼبوضوعية كاالعرتاؼ, ككذلك الفركض ااسبية اليت ذكرناىا سابقا, إضافة إذل ؿبددات ؿباسبية مثل 

التطور التارىبي للمحاسبة كأىدافها ىناؾ تطور فباثل يف مضموف  األنبية النسبية ك اغبيطة كاغبذر, كمن خبلؿ رصد
تلك القواعد كاؼبفاىيم, ككذا أساليب كاجراءات ااسبة دبا يتفق كمصاحل كاحتياجات األطراؼ الداخلية كاػبارجية 

اسب على , كىناؾ عامبلف شجعا ا2يف ـبرجات ااسبة Neutralityللمنشأة, األمر الذم أكجب كجود اغبياد 
اغبرص كبو توفًن اغبياد أكؽبما عدـ العلم اؼبسبق باعبهة اليت ستستخدـ ىذه التقارير كال بأغراض أك كيفية استخدامها 
ألف األطراؼ اؼبستخدمة ؽبذه التقارير متعددة كمصاغبها قد تكوف متعارضة, كاألمر الثاين الذم ساعد يف توفًن اغبياد 

رج اؼبنشأة ؽبا قدر من التأىيل من الناحيتٌن النظرية كالعلمية يسمح ؽبا من فهم ىو أف اعبهات اؼبستخدمة من خا
التقارير كربليلها فحرص ااسب على عرض ىذه التقارير يف شكل بسيط بعيدا عن التعقيد كالتقدير الشخصي يف 

 3إطار قواعد ؿباسبية عامة متعرؼ عليها.

قد الكثًن من القواعد ااسبية ؼبكانتها كأنبيتها مثل مبدأ كقد رافق تطور دكر ااسبة كنظاـ معلومات ف
التكلفة التارىبية ذك العبلقة دببدأ اؼبوضوعية كفرض االستمرارية, فالتكلفة التارىبية تقدـ معلومات موضوعية قابلة 

سس أخرل للتحقق فهي تستند إذل كقائع كليس أحداث إفرتاضية, ككذلك فرض اإلستمرارية الذم يستبعد تطبيق أ
للقياس غًن التكلفة التارىبية, كمن ناحية أخرل نلحظ أف فرض ثبات كحدة النقد يبثل قيدا كبًنا على استخداـ 
كصبلحية مبدأ التكلفة التارىبية, فالتقوًن كفق التكاليف التارىبية يبكن أف ينتج أرقاما مضللة ال تصلح الزباذ القرارات 

لك تكاليف األصوؿ اؼبقتناة يف تواريخ ـبتلفة ال يبكن صبعها مع بعضها البعض بتجاىلو لتغًنات أسعار األصوؿ, ككذ

                                                           
1

 .38, داس أُؼبسف, االعٌ٘ذس٣خ, ثذٕٝ ع٘خ اُ٘ؾش, ؿتصًُى وتشؽُم َظى انًعهىيبدٓؾٔذ اُل٢ٓٞ٤, أؽٔذ ؽغ٤ٖ ػ٢ِ ؽغ٤ٖ,  
2

 .304, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢,  
3

 .125 -124, ؿ ٓشعغ عجن رًش٤ُٝٙذ ٗبع٢ اُؾ٤ب٢ُ,  
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كإظهارىا يف قائمة اؼبركز اؼبارل يف هناية الدكرة, فهي سبثل كقائع اقتصادية يف تواريخ ـبتلفة كال سبثل الواقع االقتصادم 
إذل ىذه القواعد كاؼببادئ كاألعراؼ, حيث , كيف ىذا االذباه كجهت عدة انتقادات 1اغبارل يف تاريخ إعداد اؼبيزانية

 2"إف اؼببادئ كاؼبفاىيم اليت ربكم القياس ااسيب حاليا ليست بالتأكيد حقائق غًن قابلة للنقاش". Biermanيقوؿ

إضافة إذل اآلثار اليت تركتها الوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة على قواعد القياس ااسيب أثرت أيضا على طرؽ 
اسيب كىذا يف مرحلة تشغيل أك معاعبة البيانات, كأكثر األنواع اؼبعركفة للمعاعبة يف ااسبة ىي التبويبات القياس ا

كالتجميعات, فالتبويب ىو إعادة تنظيم األحداث طبقا جملموعة من اػبصائص, أما التجميع فهو إضافة اػبصائص 
ؽ التقوًن ااسبية ماىي إال ذبميع خطي للكميات أف طر  Y.Ijiriالرقمية لكل األحداث يف ؾبموعة معينة, كيرل 

مرجحة باألسعار, كما أف إصبارل األصوؿ اؼبتداكلة كإصبارل األصوؿ كحقوؽ اؼبلكية كالربح الصايف كلها أمثلة 
 3للتجميعات اػبطية.

أهنا األعداد كاألحرؼ كذبدر االشارة إذل أنبية التفريق بٌن البيانات كاؼبعلومات ااسبية, فتعرؼ البيانات على 
األجبدية كالرموز اليت تقـو بتمثيل اغبقائق كاؼبفاىيم بشكل مبلئم يبكن من إيصاؽبا كترصبتها كمعاعبتها من قبل 
األشخاص أك األجهزة لتتحوؿ إذل نتائج, أما اؼبعلومات فهي عبارة عن بيانات سبت معاعبتها بشكل مبلئم لتعطي 

, ىذه 4فبا يبكنو من استخدامها يف العمليات اعبارية كاؼبستقبلية الزباذ القرارات معىن كامل بالنسبة ؼبستخدـ ما,
إذا عربت عن قيمة حدث معٌن يف غبظة زمنية معينة كما قد تكوف   Staticاؼبعلومات يبكن أف تكوف جامدة 

ا بٌن غبظتٌن زمنيتٌن إذا ما عربت عن حالة التغيًن اليت حدثت يف قيمة اغبدث فيم  Dynamicاؼبعلومات ديناميكية
 5على مدار فرتة زمنية معينة.

 

 

 

 

                                                           
1

 .322,  ؿ2009ضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, األسدٕ, , داس ا1ُه, تطىر انفكر انًحبسجٍ يذخم َظرَخ انًحبسجخؽ٘بٕ, سمٞإ ؽِٞح  
2

 .306, ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢ 
3

 .59, ؿ2001ذس٣خ, , داس اُغبٓؼخ اُغذ٣ذح ُِ٘ؾش, االعٌ٘التصبدَبد َظى انًعهىيبد انًحبسجُخ واالدارَخفالػ اُذ٣ٖ ػجذ أُ٘ؼْ ٓجبسى,  
4

 .12, ؿ2006, داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 1,هتحهُم وتصًُى َظى انًعهىيبد انًحبسجُخػجذ اُشصام ٓؾٔذ هبعْ,  
5

 .307, ؿٓشعغ عجن رًشٙ, ٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢ 
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 الفرع الثالث: أثر الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة على المقاييس كالقياسات المحاسبية

  للمحاسبة على المقاييس المحاسبيةأثر الوظيفة اإلعالمية  -1

ؼبستخدمي القوائم اؼبالية, كىنا تظهر الوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة مرتبطة دبدل توصيلها ؼبعلومات مفيدة إف 
أنبية اختيار اؼبقياس اؼبناسب يف قياس خاصية معينة, كتزداد فائدة اؼبعلومات اليت توفرىا اؼبقاييس ااسبية كلما ارتقى 
مستول ىذه اؼبقاييس من الناحية الرياضية, غًن أف ىذه اؼبعلومات تصبح أكثر تعقيدا, كلتوضيح أثر الوظيفة 

 1مية للمحاسبة على ىذه اؼبقاييس نسرد اؼبثاؿ التارل:اإلعبل

سبتلك منشأة ثبلث أصوؿ )أ( اػبزينة, )ب( أكراؽ القبض, )ج( آالت, كالسؤاؿ ىنا ما ىو نوع اؼبقاييس اؼبستخدمة 
 يف عملية القياس إذا ما أرادت اؼبنشأة توفًن أكرب قدر من اؼبعلومات حوؿ ىذه األصوؿ؟

 أة مقياس إظبي يف حالة استخدمت اؼبنشNominal Scale  من أجل قياس خاصية سيولة األصوؿ
Property of Liquidity :يبكن للمحاسب تبويب ىذه األصوؿ كما يلي 

 اػبزينة تعد أصبل سائبل؛ ( أ)
 أكراؽ القبض تعد أصبل شبو سائل؛ ( ب)
 اآللة تعد أصبل قليل السيولة. ( ج)
 استخدمت اؼبنشأة مقياس ترتييب  إذاOrdinal Scale  يبكن للمحاسب توفًن مزيد من اؼبعلومات حوؿ

 األصوؿ برتتيبها تنازليا أك تصاعديا حسب درجة السيولة.

 ومات اليت يوفرىا اؼبقياس اإلظبي بالرغم من أف اؼبعلومات اليت يوفرىا مقياس الرتتيب ىي أكثر نسبيا من اؼبعل
ف يبكننا اغبكم على أف األصل)أ( مثبل أكثر غًن أنو ال زاؿ ىناؾ نقص, ففي ظل ما توفر من معلومات غبد اآل

سيولة من األصل)ب(, إال أنو ال يبكننا معرفة درجة ىذه السيولة أك مدل زيادة درجة سيولة األصل)أ( عن درجة 
 2سيولة األصل)ب(....اخل.
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 .129, ؿٓشعغ عجن رًش٤ُٝٙذ ٗبع٢ اُؾ٤ب٢ُ,  
2

 .310ؿ ,أُشعغ اُغبثنٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢,  
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الذم يبكن من  Interval Scaleكبالتارل األمر يتطلب استخداـ مقياس آخر للسيولة ىو اؼبقياس الفرتم 
ربديد الفرؽ بٌن درجة سيولة األصلٌن)أ, ب(, دبعىن أف اؼبعلومة اليت يوفرىا ال تقف عند حد أف األصل)أ( أكثر 

يبكن توفًن أكثر معلومات تساعد يف , ك 1هماسيولة من األصل)ب(, كإمبا أيضا وبدد قيمة الفرؽ بٌن درجة سيولت
لقياس درجة سيولة أم أصل من  Ratio Scaleـ اؼبقياس النسيب التحليل اؼبارل كاالقتصادم, كذلك باستخدا

األصوؿ الثبلثة السابقة الذكر منسوبة إذل درجة سيولة أصل آخر من نفس اجملموعة, أك أصل آخر درجة سيولتو 
من درجة سيولة  باؼبائة 60ؿبددة أك متفق عليها كوحدة النقد مثبل, كالقوؿ بأف درجة سيولة األصل)ب(تعادؿ

األصل)أ(, كيبكن القوؿ بأف استخدامات اؼبقياس النسيب يف ااسبة زادت أنبيتها مقارنة باؼبقاييس األخرل نظرا 
  2لتوسع دكر الوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة.

 للمحاسبة على القياسات المحاسبيةأثر الوظيفة اإلعالمية  -2

إنتاج اؼبعلومات الواضحة كبأقل درجة من الغموض حّت  مقتصرة علىكانت لمحاسبة  اإلعبلمية لوظيفة ال
يستطيع كل مستخدـ للمعلومات أف يفهم ؿبتواىا كأف يقـو بعمل التعديبلت اػباصة بو, ىذا اؼبفهـو ارتبط بالتكلفة 

 3التارىبية أك ما يسمى دبدخل اغبقيقة اؼبطلقة, أم الوصوؿ إذل التكلفة بأكرب دقة فبكنة.

مستخدمي القوائم اؼبالية فرضت الوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة على اؼبنشأة توفًن  كلغرض تلبية حاجات
قياسات أخرل تستخدـ يف ازباذ القرارات خاصة االستثمارية مثل قياس تكلفة الفرصة البديلة لبلستثمار, معدؿ 

لى حساب الدقة, كىذا ما العائد اؼبتوقع على االستثمار, كمن ىنا أصبح االىتماـ أكرب خباصية توقيت اؼبعلومات ع
انعكس على عملية القياس ففي عملية تقدير اؼببيعات مثبل أصبح ىدؼ ااسب ليس ؾبرد تقديرىا ألقرب دينار 

, كيف الوقت اؼبناسب)اؼبفهـو الرياضي للدقة( Reasonable Accuracyكإمبا توفًن ىذه اؼبعلومة بالدقة اؼبعقولة 
)اؼبفهـو اغبسايب للدقة(, بل باؼبائة100القياس متفقة مع الواقع الفعلي بدرجة  دبعىن أنو ليس فقط أف تكوف عملية

-Estimationالدقة اكومة دبقياس للخطأ ضمن ؾباؿ زمين معٌن كؿبددة سلفا, كالذم يسمى دبدل التقدير 

range كيعرب عنو احصائيا بفرتة التنبؤPrediction-interval
يبكن أف تكوف  , كمّت توفر مقياس ػبطأ القياس,4

 5اؼبعلومات تتمتع خباصييت اؼببلئمة كالدقة اؼبعقولة.

                                                           
1

 .130, ؿٓشعغ عجن رًش٤ُٝٙذ ٗبع٢ اُؾ٤ب٢ُ,  
2

 .311, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢,  
3

 .71 -70, ؿٓشعغ عجن رًشٙفالػ اُذ٣ٖ ػجذ أُ٘ؼْ ٓجبسى,  
4
 Shrestha Durga, Dimitri P.Solomatine, "Machine Learning approaches For estimation of Prediction Interval for 

the Model Output", Neural Networks, Mars 2006, p226. 
5

 .312 -311, ؿأُشعغ اُغبثن ,ٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢ 
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إف كجود مقياس ػبطأ القياس من شأنو أف يوفر ميزتٌن ىامتٌن, األكذل أف اؼبدل ادد للقيمة اؼبقدرة سيعطي 
يف عملية التنبؤ فكرة عن مدل اىتماـ ااسب ذباه اعتبار الدقة يف تقديراتو ككذلك حساسيتو ذباه عنصر اؼبخاطرة 

يف حالة عدـ التأكد, كاألمر الثاين يتعلق بإمكانية االدارة يف تقييم درجة دقة تقديرات ااسب  األمر الذم سيساىم 
يف ربديد درجة احتماؿ عشوائية االكبراؼ الذم قد وبدث فيما بعد بٌن القيم الفعلية كالقيم اؼبقدرة يف حاالت 

 1اؼبوازنات التقديرية مثبل.

االختبلؼ يف كجهات النظر حوؿ اؼبفاىيم اؼبتعلقة الوظيفة اإلعبلمية للمحاسبة ككذلك  دكر ف تعاظمإ
باافظة على رأس اؼباؿ كاف لو األثر البالغ على تعدد مباذج القياس يف ااسبة, فكما كضحنا سابقا بأف القياس ىو 

ـ تفيد مستخدمي القوائم اؼبالية يف ازباذ قراراهتم اؼبختلفة ترصبة لؤلحداث االقتصادية اؼبرتبطة باؼبنشأة يف صورة أرقا
, غًن أنو كجهت عدة انتقادات يف ااسبة التقليدية حيث كاف االعتماد على مبدأ التكلفة التارىبية كأساس للقياس

ر لتغيًن اؼبستمؽبذا اؼببدأ الذم أصبح ال يعطي الصورة الصادقة عن نتائج أعماؿ اؼبنشأة يف بعض األحياف خاصة مع ا
األمر الذم ال قبده يف ااسبة اإلسبلمية سعار كعدـ ثبات القدرة الشرائية للنقود, يف بيئة األعماؿ من تغًن يف األ

التطور الكبًن يف األدكات اؼبالية اليت تتعامل هبا ـبتلف اؼبنشآت, ذىب  اليت تتبين القيمة اعبارية كأساس للقياس, كمع
بينما أذبو فريق آخر إذل ؼبؤشرات العامة لؤلسواؽ اؼبالية, لفة التارىبية كربطها باألسعار السوقية كافريق إذل تعديل التك

نتناكلو من خبلؿ  كىذا ما سوؼ الكلي على مبلحظات السوؽ كالقيمةعدـ الربط بالتكلفة التارىبية كاالعتماد 
 . الثاين اؼببحث

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .132, ؿٓشعغ عجن رًش٤ُٝٙذ ٗبع٢ اُؾ٤ب٢ُ,  
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 للقياس المحاسبياالتجاهات الرئيسية : المبحث الثاني
 

زبتلف مباذج القياس يف ؾباؿ ااسبة بناءا على عنصرين أساسٌن نبا اختيار أساس القياس اؼبعتمد, كربديد 
كحدة القياس اؼبعتمدة, كىذا أمر مهم يف عملية القياس, إذ أنو ال يبكن إجراء عملية القياس دكف ربديد على أم 

ديد خصائص كحدة القياس اؼبختارة, فأسس القياس ااسيب تتمثل يف أساس تتم ىذه العملية من جهة, ككذلك رب
التكلفة التارىبية كأكؿ أساس, كىو مبدأ من اؼببادئ اؼبتعارؼ عليها, كاألساس الثاين ىو القيمة اعبارية, أما خبصوص 

بنيت كحدة القياس كحدة القياس كىي كحدة النقد كاليت تعرب عن األحداث االقتصادية اليت تشهدىا اؼبنشأة, حيث 
يف ااسبة على فرضية الثبات النسيب يف قيمتها, نظرا لعدة عوامل تتعلق بطبيعة كأىداؼ ااسبة كاليت منها على 
سبيل الذكر ال اغبصر أف قائمة اؼبركز اؼبارل ما ىي إال تعبًن عن الوضعية اؼبالية للمنشأة يف غبظة زمنية معينة, غًن أف 

ست كذلك يف كل كقت, كبالتارل يبكن النظر إذل أف ثبات كحدة النقد أمر غًن كاقعي, فقد تتغًن قيمة كحدة النقد لي
ىذه القيمة بالزيادة أك النقصاف من جهة, كأف أسعار العناصر اؼبقيمة بنفس كحدة النقد قد تتغًن عرب الزمن من جهة 

 يب كما ىي يف الشكل التارل:أخرل  كعليو يبكننا كضع مصفوفة لبلذباىات الرئيسية للقياس ااس

 النماذج الرئيسية للقياس المحاسبي :(3 -1) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 باالعتماد على تعدد بدائل القياس. من إعداد الباحث المصدر:

للقياس ااسيب, تتمثل يف القياس على أساس من خبلؿ اؼبصفوفة أعبله يبكن ربديد أربعة اذباىات رئيسية 
التكلفة التارىبية اؼببين على  ثبات أساس القياس كىي األحداث االقتصادية اليت كقعت بالفعل كما ىي ككذلك ثبات 

فة كحدة القياس كىي العملة )دينار, دكالر, ..اخل(, أما االذباه الثاين فهو يقـو على ثبات أساس القياس كىي التكل
, أم كحدة النقد كربطها بتغًن القوة الشرائية ؽبا, كيسمى ىذا بالقياس على أساس تارىبية, كتغًن كحدة القياسال

 ثبات

 ثبات تغير

 تغير
وحدة 

 القياس

 أساس القياس
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التكلفة التارىبية اؼبعدلة, أما االذباه الثالث, كالذم يقـو على تعديل أساس القياس التقليدم اؼبتمثل يف التكلفة 
عن أثر التغًنات اليت تطرأ على بنود القوائم اؼبالية نتيجة التغًن يف التارىبية بأساس آخر ىو القيمة اعبارية للتعبًن 

أسعارىا, مع افرتاض عدـ التغًن يف كحدة القياس, كىذا االذباه يسمى بالقياس على أساس القيمة اعبارية, كاالذباه 
يمة اعبارية اؼبعدلة الرابع يقـو على تعديل كل من أساس القياس ككحدة القياس معا, كيسمى القياس على أساس الق

 كسوؼ نوضح االذباىات الرئيسية األربعة كما تتضمنو من مباذج للقياس ااسيب  من خبلؿ اؼبطالب اآلتية.

 المطلب األكؿ: القياس على أساس التكلفة التاريخية

يرل أف يعترب القياس ااسيب على أساس التكلفة التارىبية األكثر شيوعا يف اؼبمارسات ااسبية, حيث 
ااسبة ما ىي إال تسجيل تارىبي لؤلحداث االقتصادية اليت تشهدىا اؼبنشأة بغية إعداد تقارير موجزة حوؿ نتائج 
أعماؽبا يف غبظة زمنية معينة, كبالتارل يفرتض ثبات كحدة القياس )كحدة النقد( أثناء عملية التسجيل, كمن خبلؿ 

 خبلؿ ما يلي: ىذا اؼبطلب سوؼ نوضح أفكار ىذا االذباه من

 الفرع األكؿ: ماهية التكلفة التاريخية

 تعريف التكلفة التاريخية -1

يعد مبدأ التكلفة التارىبية من اؼببادئ اليت تقـو عليها ااسبة اؼبالية كمفاده أف تسجل األصوؿ بالقيمة 
العادلة للعوض اؼبقدـ , كتقيم اػبصـو اؼبدفوعة )أك بعبارة أخرل دببلغ اػبزينة أك أشباه اػبزينة اؼبدفوع( أك بالقيمة 

, كقد عرفها اؼبعهد األمريكي للمحاسبٌن القانونيٌن 1دببلغ)اػبزينة أك أشباه اػبزينة( االلتزاـ اغباصل الذم نشأ عنها
اؿ بأهنا: "اؼببالغ اؼبقاسة بالوحدة النقدية للنقد اؼبنفق أك اؼبمتلكات األخرل اليت مت ربويلها للغًن أك أسهم رأس اؼب

اؼبصدر, أك اػبدمات اليت مت اقبازىا أك االلتزامات اليت قدمت مقابل سلع كخدمات اليت مت استبلمها أك سوؼ يتم 
 2استبلمها".

كتعرؼ التكلفة التارىبية أيضا بأهنا إثبات البند بتكلفتو عند اقتناءه أك ربملو كصرؼ النظر عن أم تغًنات يف 
ألسلوب الوحيد الذم يتم استخدامو استخداما عاما, كايضا يتمتع بالقبوؿ العاـ قيمتو, كتعترب التكلفة التارىبية ا

كيتعلق القياس بالتكلفة التارىبية بكافة بنود عناصر القوائم اؼبالية, فعلى سبيل اؼبثاؿ يتم قياس التكلفة التارىبية لؤلصل 

                                                           
  .46, ؿ.2012, اُقلؾبد اُضسهبء, اُغضائش, IAS IFRS يعبَُر انًحبسجخ انذونُخُخنش ػال١ٝ,  1
اُزطج٤ن أُٞاهق ٝاالصش ػ٠ِ اُؾشًبد األسد٤ٗخ", ٓغِخ أُغٔغ اُؼشث٢ ُِٔؾبعج٤ٖ اُوب٤٤ٖٗٞٗ,  39ػٔبد اُؾبٗٞر٢, "ٓؼ٤بس أُؾبعجخ اُذ٢ُٝ سهْ  2

  .2, ؿ2002, األسدٕ, 9ؼذداُ
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خداـ اؼبقصود, مثل قياس تكلفة األراضي بسعر شراءه إضافة إذل اؼبصركفات اليت تنفق عليو حّت يصبح جاىزا لبلست
بسعر شرائها إضافة إذل تكاليف االصبلح كالرسـو كالرتخيص كذلك حّت تصبح جاىزة لبلستخداـ اؼبقصود من 

 1شرائها.

يعترب ىذا األساس من أكثر األسس استخداما لدل الشركات عند إعدادىا للقوائم اؼبالية, كيبكن أف يتم 
ىبية باالندماج مع أسس أخرل للقياس, مثل تقييم البضاعة كقياسها بالتكلفة أك القيمة استخداـ التكلفة التار 

اإلسرتدادية )القيمة السوقية( أيهما أقل كاألكراؽ اؼبالية ألغراض اؼبتاجرة تقاس بالقيمة السوقية كمكافآت التقاعد كترؾ 
ستخدـ من قبل اؼبنشأة كاؼببىن على أساس التكلفة اػبدمة تقاس بالقيمة اغبالية, عند عدـ قدرة النموذج ااسيب اؼب

التارىبية على التعامل مع آثار تغًن األسعار لؤلصوؿ غًن النقدية فإف اؼبنشأة تستخدـ أساس التكلفة اعبارية كأساس 
يف , كما تستند التكلفة التارىبية إذل فرض اؼبوضوعية ألف ااسب يستطيع االعتماد على مستندات الشراء 2للقياس

إثبات قيمة األصل بدؿ اللجوء إذل إثبات قيمتو اإلستبدالية اؼبعتمدة على التقدير  الشخصي الذم يفتقر إذل 
 3اؼبوضوعية كما يستند إذل فرض االستمرارية كبالتارل ال حاجة إذل ربديد قيمة األصوؿ باإلحبلؿ أك االستبداؿ.

, معيار الزمن كذلك باعتماد التكلفة النقدية لؤلصل يف عند ربديد التكلفة التارىبية هبب مراعاة ثبلثة معايًن
تاريخ اقتنائو, كمعيار اؼبكاف كذلك بإضافة تكاليف النقل إذل مكاف اؼبنشأة, أما اؼبعيار األخًن فهو جاىزية األصل 

 حيث ربمل كل التكاليف اؼبرتبطة بوضع األصل لبلستعماؿ كاالستفادة من مزاياه االقتصادية.

 حاسبية لنموذج التكلفة التاريخيةاألبعاد الم -2

كما ذكرنا سابقا التكلفة التارىبية تعترب من اؼببادئ ااسبية اليت أقرهتا اؽبيئات ااسبية الدكلية, كىي األكثر 
 استعماال كتعرب عن القيمة الدفرتية اليت تسجل هبا عناصر القوائم اؼبالية.

 خيةافتراضات نموذج التكلفة التاري -2-1
طريقة من طرؽ القياس ااسيب, تستند إذل مبدأ أخذ القيمة األصلية لؤلصل يف تاريخ ك لتارىبيةالتكلفة ا

باإلضافة  على أساس ؾبموعة اؼببالغ اؼبدفوعة للحصوؿ على األصل يف تاريخ الشراء األصوؿاغبصوؿ عليو, أم تقييم 

                                                           
ٝسهِخ,  , ّٞ اُزغ٤٤ش, عبٓؼخ هبفذ١ ٓشثبػ, ٤ًِخ اُؼِّٞ االهزقبد٣خ ٝاُزغبس٣خ ٝػ2015ِيختصر انًعبَُر انًحبسجُخ انذونُخ خبُذ عٔبٍ اُغؼبساد,  1

 .15, ؿ2014اُغضائش, 
 .110ؿ, 2014اُغبٓؼ٢, االعٌ٘ذس٣خ, , داس اُزؼ٤ِْ 1, طيىسىعخ يعبَُر انًحبسجخ انذونُخٓؾٔذ ػجذ اُؾ٤ٔذ ٓؾٔذ ػط٤خ,  2
 .153, ؿ2005, عبٓؼخ اُوذط أُلزٞؽخ, ػٔبٕ, 1, هيجبدئ انًحبسجخ انًبنُخػجذ هللا سٓنبٕ,  3
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كل النفقات اؼبرتبطة باألصل ككذا النفقات اؼبرتبطة بتهيئة األصل ليصبح جاىز لبلستعماؿ, مع انباؿ كافة   إذل
 , فهي تقـو على افرتاضات تتمثل يف:غًنات اؼبتعلقة باألسعار كالتضخمالت

 افتراض ثبات القوة الشرائية للنقود -2-1-1

كترصبة قيمة العمليات كاالحداث االقتصادية اليت تقـو تعترب النقود كحدة القياس اؼبعموؿ هبا يف عملية قياس 
 كغًنىا من السلع اؼبادية األخرل  هبا اؼبؤسسة, كدبا أف قيمة النقد )القوة الشرائية للنقود( تتغًن من فرتة إذل فرتة أخرل

البفاض , فإف م يتأثر دبستول النشاط االقتصادمراجع إذل التغًنات اغباصلة يف اؼبستول العاـ لؤلسعار الذذلك ك 
 ة لشراء نفس السلعة( كالعكس صحيحأم زيادة عدد الوحدات النقديؤدم إذل البفاض قوهتا الشرائية )قيمة النقد ي

بات القوة الشرائية للنقود, ما ينعكس على جودة عناصر القوائم اؼبالية اؼبعرب عنها ثىذا ما يتناف مع افرتاض ك 
ما  كىوئر يف القيمة الشرائية للنقد إذل عدـ امكانية قياس األرباح كاػبسا بوحدات نقدية ـبتلفة القيمة, فبا يؤدم

كتعديل كحدة القياس كلما كاف ىناؾ تغيًن, أك إضافة  عوف إذل التخلي على ىذا االفرتاضجعل اؼبهنيٌن كاؼبهتمٌن يد
لؤلسعار يعكس  يقياسالرقم الدىا كفق قوائم مالية إضافية للقوائم اؼبالية اؼبعدة كفق التكلفة التارىبية, قوائم يتم إعدا

 التغيًن يف قيمة النقد.
 مبدأ التكلفة التاريخية -2-1-2

كفق اؼببدأ يتم قياس قيمة موجودات اؼبؤسسة بغرض التعبًن عن تكلفتها تارىبيا, مع افرتاض ذبانس اػباصية 
قابلية  األصوؿاؼبراد قياسها يف صبيع عناصر موجودات اؼبؤسسة, ىذا ما هبعل عملية القياس لكل أصل من ىذه 

 1ار ال يبكن ربقيقو يف أم مكاف كال زماف.للتجميع الرياضي, بالرغم من أف الثبات يف اؼبستول العاـ لؤلسع

 مبررات تطبيق التكلفة التاريخية -3

من طرؼ اللجنة التنفيذية عبمعية ـ 1936لقد كانت أكؿ ؿباكالت تنظًن مدخل التكلفة التارىبية سنة 
ااسبٌن األمريكية عند نشرىا للمبادئ ااسبية يف قائمة أكلية, حيث كاف مبدأ التكلفة التارىبية من اؼببادئ 

 Beirman, Gilmanمثل  ٌنالباحث الكثًن من األساسية اليت كضعتها اللجنة للمحاسبة اؼبالية, كلقد ركز 

Littleton, Paton, Ijiri  كمن بٌن اؼبربرات اليت يقـو عليها ىذا اؼبدخل 2دعم مدخل التكلفة التارىبيةعلى ,
 نذكر مربرين أساسيٌن نبا اؼبوضوعية كاتساؽ التكلفة التارىبية مع عناصر االطار الفكرم للنموذج ااسيب اؼبعاصر:

                                                           
1
 . 112, ؿٓشعغ عجن رًشٙػجذ اُؾ٢ ٓشػ٢, ٓؾٔذ ع٤ٔش اُقجبٕ,   
 .59ؿ ,ٓشعغ عجن رًشٙؽ٘بٕ, رطٞس اُلٌش أُؾبعج٢ ٓذخَ ٗظش٣خ أُؾبعجخ, سمٞإ ؽِٞح  2



 ـيسالمالكياس احملاسيب يف الفكر التكليدي والفكر اإلــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول: 

 

34 
 

 الموضوعية -3-1
التارىبية اؼبعتمدة يف االثبات, فهي تستند  كنعين هبا إمكانية التحقق أك التثبت من صحة كدقة بيانات التكلفة

 1إذل أحداث فعلية كليست أحداث افرتاضية.
 ع عناصر االطار الفكرم للمحاسبةاالتساؽ م -3-2

أم االتساؽ مع ؾبموعة كبًنة من الفركض كاؼببادئ ااسبية اؼبقبولة عموما, كما أف مبدأ التكلفة التارىبية 
كض كاؼببادئ, كبالتارل فهو اتساؽ متبادؿ بٌن التكلفة التارىبية كتلك الفركض بدكره يستخدـ لتربير معظم تلك الفر 

 كاؼببادئ ااسبية, كىذه بعض مبلمح االتساؽ:
  بالنسبة لقاعدة اغبيطة كاغبذر, كفرض ثبات كحدة النقد, يتم ذباىل االرتفاع يف أسعار األصوؿ حيث تبقى

 2بتلك القيمة يف ميزانية اؼبنشأة؛ىذه األخًن مقومة بالتكلفة التارىبية كتظهر 
  بالنسبة لفرض االستمرارية, يربر استبعاد طرؽ القياس األخرل كالقيمة اعبارية أك القيمة التصفوية كيعتمد

 3فقط التكلفة التارىبية كأساس للقياس؛
  باإليراد إال بعد ربققو بالنسبة ؼببدأ ربقق االيراد, يعترب مربر الستخداـ التكلفة التارىبية كونو ال يتم االعرتاؼ

فعبل نتيجة عملية تبادؿ مع طرؼ خارجي, أم عدـ االعرتاؼ بتغًنات األسعار كتغًنات القيمة بعد تاريخ 
 االقتناء؛

  بالنسبة ؼببدأ مقابلة االيرادات باؼبصركفات, يعتمد مبدأ التكلفة التارىبية كأساس لقياس تلك اؼبصركفات عند
 يف تلك االيرادات اليت يتنج عنها دخل الفرتة من ربح أك خسارة.مقابلة ايرادات الفرتة بتكال

كما يركز أنصار التكلفة التارىبية على أف األساس يف االثبات ااسيب ىو التكلفة كليس القيمة, حيث أف 
تتحملها تطبيق مبدأ التكلفة التارىبية يف تقوًن األصوؿ يتطلب إثبات األصل على أساس التضحيات االقتصادية اليت 

 اؼبنشأة يف سبيل اغبصوؿ على ذلك األصل.
 التاريخيةلدخل كفق التكلفة البعد المحاسبي ل -4

يعرؼ الدخل ااسيب من الناحية العملية بأنو الفرؽ بٌن االيرادات اؼبتحققة الناذبة عن صفقات الفرتة 
 4اسيب:كالتكاليف التارىبية اؼبقابلة, كىو ما يشًن إذل ربديد طبس صفات للدخل ا

                                                           
 .263, ؿٓشعغ عجن رًشُٙطل٢, أ٤ٖٓ اُغ٤ذ أؽٔذ  1
 .425ؿٓشعغ عجن رًشٙ, ؽِٞح ؽ٘بٕ, رطٞس اُلٌش أُؾبعج٢ ٓذخَ ٗظش٣خ أُؾبعجخ, سمٞإ  2
 .263, ؿأُشعغ اُغبثنُطل٢, أ٤ٖٓ اُغ٤ذ أؽٔذ  3
 .281 -280, ؿأؽٔذ س٣بؽ٢ ثِوب١ٝ, ٓشعغ عجن رًشٙ 4
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  أف الدخل ااسيب مبين على مبادلة فعلية كانت اؼبنشأة طرفا فيها, ينتج أساسا من االيرادات الناذبة من بيع
السلع أك تقدًن اػبدمات مطركحا منها التكاليف الضركرية لتحقيق اؼببيعات, ككفقا ؼبدخل الصفقات لقياس 

خارجي كىي صفقات مباشرة, أك تكوف داخلية)غًن الدخل, قد تكوف الصفقة خارجية بٌن اؼبنشأة كطرؼ 
 مباشرة( كتكوف يف شكل استخدامات أك توزيع اؼبوجودات داخل اؼبنشأة؛

 أف الدخل ااسيب مبين على فرضية  الدكرية, حيث يبثل الدخل ىنا مؤشر على األداء اؼبارل للمنشأة؛ 
 لب عدـ االعرتاؼ باإليراد إال بعد ربققو فعبل أف الدخل ااسيب مبين على مبدأ ربقق اإليراد, كالذم يتط

نتيجة عملية تبادؿ مع طرؼ خارجي, أم عدـ االعرتاؼ بتغًنات األسعار كتغًنات القيمة بعد تاريخ 
 1اؼببادلة؛

  يتطلب قياس الدخل ااسيب قياس اؼبصاريف على أساس التكلفة التارىبية, فبا يبثل سبسكا كتشددا هبذا
اسبة عن كل اؼبوجودات على ىذا األساس حّت ربقق البيع, كيف تلك اللحظة يتم االعرتاؼ اؼببدأ, فتتم ا

 بأم تغًن يف القيمة, كعليو فاؼبصركفات ماىي إال موجودات مستنفدة, أك تكاليف حيازة مستنفدة؛
 ذ دببدأ مقابلة يتطلب الدخل ااسيب ربط االيرادات اؼبعرتؼ هبا عن الفرتة بالتكاليف اؼبناسبة ؽبا, أم األخ

اإليرادات باؼبصركفات, كينتج عن ىذه اؼبقابلة دخل الفرتة من ربح أك خسارة, كيعتمد يف ربديد اؼبصركفات 
 2على التكلفة التارىبية ؽبا.

كتأسيسا على ما سبق يتم قياس صايف الدخل من خبلؿ حركة األنشطة خبلؿ الفرتة ااسبية من خبلؿ 
باعتباره يبثل حصيلة النتائج اؼبرتتبة على قياـ اؼبنشأة بأنشطة معينة خبلؿ فرتة ؿبددة, كيعتمد يف إعداد قائمة الدخل 

ذلك على مقابلة اإليرادات اليت تكتسبها اؼبنشأة خبلؿ ىذه الفرتة باؼبصركفات اؼبستنفدة خبلؽبا, كيتمثل الدخل 
ة كاملة, كتستخدـ التكلفة التارىبية كأساس لقياس ااسيب يف الفرؽ بٌن بنود ىاتٌن اجملموعتٌن خبلؿ دكرة مالي

اؼبوجودات كااللتزامات بافرتاض ثبات قيمة كحدة القياس كبغض النظر عن تغًنات اغبالة االقتصادية أك التغًنات يف 
اإلدارة القيمة الشرائية لوحدة القياس خبلؿ الفرتة ااسبية, كيعد صايف دخل الفرتة مقياسا ألداء اؼبنشأة كؾبهودات 

 3عن أنشطة كعمليات حدثت فعبل كقيست دبوضوعية.

 

                                                           
 .425ؿٓشعغ عجن رًشٙ, ؽ٘بٕ, رطٞس اُلٌش أُؾبعج٢ ٓذخَ ٗظش٣خ أُؾبعجخ, سمٞإ ؽِٞح  1
2

 .425ؿ, أُشعغ اُغبثن, ؽ٘بٕ, رطٞس اُلٌش أُؾبعج٢ ٓذخَ ٗظش٣خ أُؾبعجخسمٞإ ؽِٞح  
3

 .208, ؿٓؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢, ٓشعغ عجن رًشٙ 
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 نموذج التكلفة التاريخية تقييمالفرع الثاني: 

إمبا كاف نتيجة للمزايا العديدة اليت االستخداـ الواسع ؼبدخل التكلفة التارىبية يف ؾباؿ القياس ااسيب,  إف
من عدة عيوب حسب منتقديها, كفيما يلي نذكر ؾبموعة من توفرىا التكلفة التارىبية, كبالرغم من ذلك فهي ال زبلو 

 1ىذه اؼبزايا كالعيوب:

 التكلفة التاريخية نموذجمزايا  -1
 إذل  باستنادىا تعطي طريقة القياس على أساس التكلفة التارىبية القيمة اغبقيقية لؤلصل كقت اغبصوؿ عليو

 عمليات حدثت فعبل؛
  التكلفة التارىبية تكوف أكثر موثوقية كمصداقية الستنادىا إذل العمليات اليت تقييم على اساس طريقة

 سندات إثبات لعملية حدكثها؛
  تبلئم مبدأ التكلفة التارىبية مع االطار الفكرم للمحاسبة, دبا يشتمل عليو من فركض كمبادئ ؿباسبية

 مقبولة عموما, السيما فرض اؼبوضوعية؛
 أخذه بعٌن االعتبار التغيًن يف أسعار األصوؿ إال أنو  ـارىبية, لعدرغم االنتقادات اؼبوجهة ؼبدخل التكلفة الت

يتبلءـ مع مبدأ اغبيطة كاغبذر الذم يشرتط االستمرار يف إثبات قيم عناصر اؼبؤسسة كإظهارىا يف اؼبيزانية 
 كفق التكلفة التارىبية, كعدـ تسجيل أم إيراد متوقع إال يف حالة اغبدكث الفعلي لو؛

 تماشي مع , كما تكلفة التارىبية مع مبدأ ثبات الطرؽ ااسبية اؼبتبعة يف اؼبمارسة ااسبيةتبلئم مبدأ الت
 ؛فرض كحدة القياس النقدم كأساس لئلفصاح عن قيمة عناصر اؼبؤسسة يف القوائم

 .2عدـ انتداب خبًن لتقييم األصوؿ, فبا يعنين االستغناء عن جزء من التكاليف 
 يخيةالتكلفة التار  نموذجعيوب  -2

حقيقة أف التكلفة التارىبية سبثل كترمز للقيمة اغبقيقية للعمليات كاألحداث يف تاريخ حدكثها, ال هبعل من 
قيمة الشيء يف فرتة سابقة مساكية لقيمة نفس الشيء يف فرتة الحقة, ذلك بعد األخذ بعٌن االعتبار التغيًن يف القوة 

لتطور التكنولوجي دكر يف تغيًن قيمة األصل يف لئة االقتصادية بشكل عاـ, كما أف الشرائية للنقد, أك تغيًن يف البي

                                                           
1

ضائش, اُغضائش, ؽٞاط فالػ, اُزٞعٚ اُغذ٣ذ ٗؾٞ ٓؼب٤٣ش االثالؽ أُب٢ُ اُذ٤ُٝخ, )أهشٝؽخ دًزٞساٙ(, ٤ًِخ اُؼِّٞ االهزقبد٣خ ٝػِّٞ اُزغ٤٤ش, عبٓؼخ اُغ 

 .106-105, ؿ2008
أُِزو٠ اُٞه٢٘ ؽٍٞ ٓؼب٤٣ش  ٜب ك٢ اُغضائش",و, "ٓؾبعجخ األفٍٞ ٝكن ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ ٝٓزطِجبد رطج٤ػجذ اُؾن ثٞػزشٝط, ػوجخ عؾٕ٘ٞ 2

 .4, ؿ2010أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ ٝأُؤعغخ االهزقبد٣خ اُغضائش٣خ ٓزطِجبد اُزٞاكن ٝاُزطج٤ن, أُشًض اُغبٓؼ٢ عٞم اٛشاط, اُغضائش, 
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, كبشكل عاـ يبكن إهباز أىم مشكبلت لتكلفة التارىبية بعٌن االعتباراؼبستقبل, كل ىذه الظركؼ ال تأخذىا طريقة ا
 القياس كفق التكلفة التارىبية يف النقاط التالية:

 ية تصبح غًن كاقعية كبالتارل ال سبثل القوائم اؼبالية اؼبركز اؼبارل خبلؿ عدة فرتات يف حالة التضخم القيم التارىب
 1ؿباسبية متتالية؛

  إف االعتماد على التكلفة التارىبية من شأنو اسقاط كثًن من األصوؿ غًن اؼبلموسة من القوائم اؼبالية كذلك
 2غًن يف عناصر اؼبركز اؼبارل؛الشرتاط حدكث عملية تبادلية مع طرؼ آخر قبل االعرتاؼ بأم ت

  إف عدـ التجانس يف مقابلة ايرادات سبثل بالقيمة اعبارية مع مصركفات فبثلة بقيم تارىبية زبتلف باختبلؼ
األكقات اليت حدثت فيها يؤدم إذل عدـ الدقة يف قياس نتائج األعماؿ على أساس مقابلة االيرادات 

 د حقوؽ اؼبلكية؛باؼبصركفات كتأثًن ذلك على التغًن يف بنو 
  عدـ قدرة مبوذج التكلفة التارىبية على الوفاء باحتياجات مستخدمي القوائم اؼبالية, حيث ال يوفر اؼبعلومات

 اؼببلئمة الزباذ القرارات طويلة األجل كقياس كربليل أداء الربح كاؼبركز اؼبارل للمنشأة؛
 م تبادؿ حقيقي مع طرؼ خارجي سوؼ يؤدم إف تأجيل االعرتاؼ بالتغًن يف قيم األصوؿ كاػبصـو حّت يت

 3إذل تداخل نتائج الفرتات ااسبية اؼبختلفة؛
  يبيل مبوذج التكلفة التارىبية إذل االقرار باألحداث فقط عند الشراء أك البيع كىذا يعين عدـ االعرتاؼ

تثمارات اؼبالية باؼبكاسب أك اػبسائر غًن اققة كعدـ تسجيل الزيادات أك االلبفاضات يف قيمة االس
اؼبتداكلة, كعدـ سباشي مبدأ التكلفة التارىبية مع متطلبات بعض القطاعات مثل قطاع البنوؾ الذم وبتاج إذل 

 4معلومات كبيانات متجددة كمتفقة مع السوؽ.
 اإلسالمية من التكلفة التاريخية موقف المحاسبة -3

لقد كردت التكلفة التارىبية يف معايًن ااسبة كاؼبراجعة كاغبوكمة كاألخبلقيات, الصادرة عن ىيئة ااسبة 
, حيث يقصد بالتكلفة التارىبية ألحد اؼبوجودات, القيمة العادلة AAOIFIكاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية 

لتها اؼبنشأة لتهيئة اؼبوجود لبلستخداـ, كيقصد بالتكلفة التارىبية ربم للموجود يف تاريخ اقتنائو, دبا يف ذلك اؼببالغ اليت
 5ألحد اؼبطلوبات القيمة اليت تسلمتها اؼبنشأة عند ربملها االلتزاـ أك اؼببلغ اؼبستحق دفعو لسداد االلتزاـ.

                                                           
 .68, ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙٓب٤ٛزٚ ٝه٤ٞدٙ ٝٓذٟ رأصشٙ ثبُزنخْ""اُو٤بط ك٢ أُؾبعجخ  ,ر٤غب٢ٗ ثبُشه٢ 1
اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ ك٢ اػذاد اُوٞائْ أُب٤ُخ ك٢ ظَ اُزنخْ أُب٢ُ ٝٓٞهق أُشاعغ  ط, "رأص٤ش اعزخذاّ أعبعبُْ ػجذ هللا ؽِظ, ٣ٞعق ٓؾٔٞد عشثٞع 2

 .15, ؿ2006, 1اُزغبس٣خ, اُؼذد ٝاُجؾٞس اُخبسع٢ ٖٓ ٛزٙ اُظبٛشح", ٓغِخ اُذساعبد
 .15, ؿ2008, ؿضح, اإلعال٤ٓخ, ٌٓزجخ اُغبٓؼخ 1, هانُظرَخ انًحبسجُخػ٢ِ ػجذ هللا ؽب٤ٖٛ,  3
 .211, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ اُٜبد١ م٤ق هللا,  4
 .126, ؿرًشٙٓشعغ عجن , ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بداإلعال٤ٓخ, ٤ٛئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  5



 ـيسالمالكياس احملاسيب يف الفكر التكليدي والفكر اإلــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول: 

 

38 
 

ن يركف أف التكلفة نشًن ىنا إذل موقف بعض اؼبفكرين يف ؾباؿ ااسبة اإلسبلمية من التكلفة التارىبية, الذيك 
التارىبية بالرغم من أهنا ربقق التجانس بٌن صبيع األصوؿ يف طريقة ربديد التكلفة الرأظبالية اػباصة هبا كالتكاليف 
االيرادية عن كل فرتة اؼبرتكز على فرض إهبابية القياس كفرض االستمرارية يف الفكر ااسيب التقليدم, إال أف ىذه 

عىن يف الفكر ااسيب االسبلمي, ذلك أف فرض إهبابية القياس باؼبعىن التقليدم يركز يف اؼبقاـ الركائز ليست بنفس اؼب
األكؿ على إهبابية الدليل, بينما يف نظرية ااسبة اإلسبلمية هتتم دبوضوعية القياس يف ذاتو, دبعىن أف القياس نبو ىو 

نظر عن موضوعية الدليل, الذم من اؼبمكن أف يصبح غًن التوصل إذل نتائج حقيقية من الناحية االقتصادية بصرؼ ال
ذم معىن مع مركر الزمن, أما من حيث فرض االستمرارية كركيزة يف النظرية ااسبية التقليدية يرسخ ؼببدأ التكلفة 

, كال شك التارىبية حٌن يقاؿ "ما داـ اؼبشركع مستمرا, فيمكن قبوؿ تقوًن األصل الثابت على أساس التكلفة التارىبية
أنو إذا تعرض ىذا األصل للبيع يف حاالت التصفية فبل بد من تقويبو على أساس أسعار السوؽ اعبارية", لذا ترفض 
النظرية ااسبية اإلسبلمية فرض االستمرار, كربل ؿبلو فرض التصفيات اؼبتتالية, كبالتارل يرفض بنياهنا مبدأ التكلفة 

  1ع أسس التقوًن اليت تتبلءـ مع حاالت التصفية الفعلية.التارىبية, كيتناسب ىذا البنياف م

 المطلب الثاني: القياس على أساس التكلفة التاريخية المعدلة

نظرا لبلنتقادات اليت كجهت إذل التكلفة التارىبية كنموذج للقياس, كليس كمبدأ من اؼببادئ ااسبية اؼبتعارؼ 
لؤلحداث االقتصادية, حيث ال يبكن أف نتصور ؿباسبة دكف تسجيل عليها يف كونو ال مفر من التسجيل التارىبي 

األحداث حٌن حدكثها, فبا أدل بالبعض إذل ؿباكلة ربسٌن ىذا النموذج كذلك بتعديل كحدة القياس اليت ال تتميز 
قدرة الشرائية يف الواقع بالثبات, نظرا للمؤثرات اػبارجية كالتغًنات يف اؼبستول العاـ األسعار, كىو ما يؤثر على ال

للنقود كوحدة للقياس ااسيب, كبالتارل عدـ إعطاء صورة كافية عن نتائج أعماؿ اؼبنشآت كمن خبلؿ ىذا اؼبطلب 
 سوؼ نفصل يف القياس على أساس التكلفة التارىبية اؼبعدلة.

يقـو ىذا النموذج يف القياس على أساس التكلفة التارىبية مع تغًن كحدة القياس كربطها بالقوة الشرائية للنقود 
كيسمى ىذا النموذج بااسبة كفقا للتغًنات يف اؼبستول العاـ لؤلسعار, كدبوجبو يتم تعديل البيانات ااسبية على 

لنموذج بسيط كسهل التطبيق, فضبل عن ذلك فإف إعداد األرقاـ األرقاـ القياسية لؤلسعار, كىو ما هبعل ىذا ا
القياسية ليس من اختصاص ااسب, بل تقـو بو ىيئات حكومية متخصصة, كللمحاسب مهمة اختيار الرقم 

لتسهيل العملية كاغبصوؿ على نتائج أفضل, كيعد الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلكٌن  عند التعديلالقياسي اؼبناسب 

                                                           
 .243, ؿ1989, ا٣ٌُٞذ, 4, اُؼذد17", ٓغِخ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ, عبٓؼخ ا٣ٌُٞذ, أُغِذاإلعال٤ٓخأعبٓخ ؽِزٞد, "ٗظش٣خ أُؾبعجخ  1
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اؼبقاييس استخداما, كيتم اصداره من قبل اعبهات اغبكومية اؼبختصة كل شهر أك ثبلثة شهور, كال ىبضع ألم أكثر 
, كيتم 1تعديل بعد نشره, كىو يطبق يف الواليات اؼبتحدة األمريكية بناءا على توصيات ؾبلس معايًن ااسبة اؼبالية

 ية:التوصل للتكلفة التارىبية اؼبعدلة كفق اؼبعادلة التال

 (1............)الرقم القياسي العاـ لؤلسعار xالتكلفة التاريخية المعدلة = التكلفة التاريخية 

 حجػم لتحديػد اؼبارل اؼبركز قائمة يف النقدية كغًن النقدية البنود بٌن التمييز الطريقة ىذه تستوجبكما 
 األرقػػاـ كتعتػرب التضػػخم, فػػرتة خػبلؿ النقديػػة بالعناصػػر االحتفػاظ عػػن الناذبػػة الشػرائية القػػوة خسػائر أك مكاسػب
 ىػػم اؼباليػػة القػػوائم مسػػتخدمي معظػػم أف كدبػػا. اؼبػػدخل ىػػذا اسػػتخداـ يف الرئيسػػية األدكات إحػػدل لؤلسػػعار القياسػػية

 فقػد للمسػتهلك خػدمات كتقػدًن سػلع لشػراء إضػافية أمػواؿ علػى وبصػلوا أف أمػل علػى أمواؽبم يوظفوف مستثمركف
, كمن أجل تطبيق ىذا النموذج يف 2اؼبستهلك ألسعار القياسي الرقم ؼبؤشر اؼبالية ااسبة معايًن ؾبلس تبين جاء

 القياس هبب مراعاة ؾبموعة من القواعد كاؼبتطلبات نوجزىا يف الفرع اآليت.

 ريخية المعدلةالفرع األكؿ: متطلبات تطبيق التكلفة التا

تسعى ااسبة كما أكضحنا سابقا إذل إعطاء صورة كافية عن حقيقة اؼبركز اؼبارل للمنشآت كنتائج أعماؽبا ؽبذا 
فإف اختيار طريقة القياس هبب أف تكوف يف ىذا االذباه, كلتطبيق التكلفة التارىبية اؼبعدلة هبب مراعاة ؾبموعة من 

 اؼبتطلبات كالقواعد تتثمل يف:
 التفرقة بين العناصر النقدية كالعناصر غير النقدية للقوائم المالية -1

يقصد بالعناصر النقدية تلك األصوؿ كااللتزامات اليت تتحدد بعدد ثابت من كحدات النقود بغض النظر عن 
عنها بعدد ثابت  , أك ىي تلك األصوؿ كاػبصـو ثابتة اؼببالغ اليت تكوف ؽبا قيمة إظبية, كيتم التعبًن3التغًنات السعرية

من الوحدات النقدية مثل النقدية يف الصندكؽ أك يف اؼبصرؼ, اؼبوردكف, الزبائن, القركض, أكراؽ القبض كأكراؽ 
, أما العناصر غًن النقدية فهي تلك اليت ؽبا قيم سوقية تتغًن بسبب التغًن يف مستويات األسعار, أك 4الدفع,...اخل

عدد ثابت من كحدات النقود, حيث تتغًن أسعارىا طبقا للتغًنات السعرية, مثل ىي العناصر اليت ال سبثل قيمتها 

                                                           
 .353 -340, ؿ2002, داس اُغبٓؼخ اُغذ٣ذح, االعٌ٘ذس٣خ, دراسبد يتمذيخ فٍ يجبل انًحبسجخ انًبنُخٝفل٢ ػجذ اُلزبػ أثٞ أٌُبسّ,  1
 .23, ؿ2002, داس أُغ٤شح ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 1, هانًشبكم انًحبسجُخ انًعبصرح٣ذ اُلنَ ٝآخشٕٝ, ٓؤ 2
 .370-369, ؿ2002, داس اُغبٓؼخ اُغذ٣ذح, االعٌ٘ذس٣خ, انًحبسجخ انًبنُخ انًتمذيخٓؾٔٞد ػجبط ثذ١ٝ,  3
 .377ؿ, 2007اُزٞص٣غ, ػٔبٕ, , داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش 1, هَظرَخ انًحبسجخؽغ٤ٖ اُوبم٢, ٓإٔٓٞ ؽٔذإ,  4



 ـيسالمالكياس احملاسيب يف الفكر التكليدي والفكر اإلــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول: 

 

40 
 

و من ـبصص ارتفاع التثبيتات اؼبلموسة كغًن اؼبلموسة, كما يرتبط هبا من ـبصصات, اؼبخزكف كما يرتبط ب
 االسعار,...اخل.

 يف القوائم اؼبالية:قدية الظاىرة كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوارل نوضح العناصر النقدية كالعناصر غًن الن
 : تصنيف العناصر النقدية كالعناصر غير النقدية(2 -1) الجدكؿ رقم

 العناصر غير النقدية العناصر النقدية
 النقدية كالودائع ربت الطلب كالودائع ألجل؛ 
 نقدية/عمبلت أجنبية, مطالبات/عمبلت أجنبية؛ 
 أكراؽ مالية للمضاربة/سندات؛ 
 ذمم مدينة كأكراؽ القبض؛ 
 ـبصص لديوف مشكوؾ فيها كأكراؽ القبض؛ 
 ـبزكف سلعي مباع سلفا بأسعار ؿبددة؛ 
 قركض فبنوحة للعاملٌن؛ 
 مدينوف كأكراؽ القبض طويلة األجل؛ 
 تأمينات قابلة لبلسرتداد؛ 
 ذمم دائنة كأكراؽ الدفع؛ 
 مصركفات كاجبة الدفع)مستحقة(؛ 
 توزيعات أرباح كاجبة الدفع؛ 
 التزامات/عمبلت أجنبية؛ 
 مينات للغًن كاجبة الرد؛تأ 
 سلف مقدمة من العمبلء؛ 
 دائنوف كأكراؽ دفع طويلة األجل؛ 
 عبلكة أك خصم إصدار السندات؛ 
 فوائد السندات كأكراؽ الدفع؛ 
 أسهم فبتازة/مبلغ مساك لسعر السداد؛ 
 أسهم عادية/حقوؽ اؼبسانبٌن 

 أكراؽ مالية للمضاربة /أسهم؛ 
  بيع مسبق؛اؼبخزكف السلعي غًن اؼبتعلق بعقد 
 مصركفات مدفوعة مسبقا)تأمٌن, إهبار,..(؛ 
 تثبيتات ملموسة)أراضي, مباين, ذبهيزات,...(؛ 
 ؾبمع اىتبلؾ التثبيتات اؼبلموسة؛ 
 براءات االخرتاع, عبلمات ذبارية؛ 
 شهرة ال؛ 
 تثبيتات غًن ملموسة أخرل كأعباء مؤجل؛ 
 أسهم فبتازة/مبلغ أقل من سعر السداد 

 .84-83, ص2003, دار كائل للنشر كالتوزيع, عماف, 1, طبدائل القياس المحاسبي المعاصررضواف حلوة حناف, المصدر: 

 تعديل عناصر قائمة المركز المالي -2

يفرتض يف العناصر غًن النقدية أهنا ال ربقق مكسبا أك خسارة يف القوة الشرائية العامة جملرد التغًن يف اؼبستول 
العاـ لؤلسعار, فأسعارىا تتغًن بنفس اؼبعدؿ العاـ لؤلسعار كال وبدث أم مكسب أك خسارة يف القوة الشرائية العامة 

لعاـ لؤلسعار, غًن أنو يف الواقع اؼبنشآت اليت ربوز عناصر غًن نقدية كىذا االفرتاض ىو السائد يف ؿباسبة اؼبستول ا
يكسبوف أك ىبسركف قوة شرائية عامة إذا ارتفعت أك البفضت أسعار العناصر غًن النقدية دبعدؿ ىبتلف عن معدؿ 

التغيًن يف أسعار ىذه  التغًن يف اؼبستول العاـ لؤلسعار, كىنا نبلحظ أف التغيًن يف قيمة العناصر غًن النقدية ينتج عن
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العناصر من جهة, كالتغيًن يف اؼبستول العاـ لؤلسعار من جهة أخرل, كيتم تعديل البيانات التارىبية دبا يوافق اؼبستول 
 1العاـ لؤلسعار, كمراعاة للتغًنات يف القوة الشرائية من أجل اافظة على رأس اؼباؿ اؼبارل للمنشأة.

بصفة منتظمة, كىو ما تقـو اؼبنشآت بصورة دكرية كيف تواريخ ؿبددة, كقد تصدر يتم تعديل ىذه العناصر إما 
الدكلة لوائح كتشريعات تنظم كيفيات تطبيقو, حيث يعاد تقدير القوائم اؼبالية اؼبعدلة كفق القوة الشرائية العامة يف 

ؼبعدلة تعترب كمعلومات إضافية يتم تقديبها هناية كل دكرة مالية, كحسب اؼبعايًن ااسبية الدكلية فإف القوائم اؼبالية ا
مع القوائم اؼبعدة كفق التكلفة التارىبية اليت تلقى قبوال عاما لدل ااسبٌن, غًن أف االختبلؼ يكمن يف طريقة 

 التعديل, كيتم تعديل العناصر غًن النقدية كفق اؼبعادلة التالية:
+ نسبة ارتفاع المستول العاـ x(1فة التاريخية)المعدؿ السابق(التكلفة التاريخية المعدلة المعاد تقييمها= التكل

 (2.)...............لؤلسعار(

 2كمن خبلؿ اآليت نوضح كيفية تقييم أىم عناصر اؼبيزانية كفق التكلفة التارىبية اؼبعدلة:

 ؛  ربديد العناصر النقدية كغًن النقدية لكل من األصوؿ كاػبصـو
  بقيمتها االظبية, ألهنا بطبيعتها تعترب كحدات نقدية جارية؛إظهار العناصر النقدية 
 تعديل العناصر غًن النقدية بالقوة الشرائية منذ تاريخ اقتنائها؛ 
 ربسب األرباح اتجزة كمتمم حسايب لكافة اؼببالغ األخرل اؼبعاد عرضها يف قائمة اؼبركز اؼبارل؛ 
 من أجل مقارنتها مع اؼبركز اؼبارل للسنة اغبالية, يتم تعديل  عند تعديل قائمة اؼبركز اؼبارل للسنوات السابقة

 صبيع العناصر النقدية كغًن النقدية, كإظهارىا دبستويات األسعار للسنة اغبالية.
 تعديل عناصر قائمة الدخل -3

تتم عملية تعديل عناصر قائمة الدخل يف العادة بعد تعديبلت عناصر قائمة اؼبركز اؼبارل, كذلك مراعاة 
تغًنات اليت سبس تكلفة اؼبخزكنات, كاالىتبلكات, كيتم التعديل يف القيم اليت مت تسجيلها عند حدكثها بربطها مع لل

 3:يمستويات األسعار يف هناية الفرتة, كتشمل خطوات التعديل ما يل
 تعديل عناصر االيرادات كاؼبصركفات باستخداـ األرقاـ القياسية لؤلسعار حسب تواريخ حدكثها, أما 

العناصر اليت يفرتض أف تكوف سبت على طوؿ الفرتة اؼبالية مثل اؼببيعات كاؼبشرتيات فيستخدـ عند تعديلها 
 متوسط األرقاـ القياسية لؤلسعار؛

                                                           
 .90, ص2003, دار وائل للنشر والتوزٌع, عمان, 1, طبدائل القياس المحاسبي المعاصررضوان حلوة حنان,  1
2

 .407, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ أُجشٝى أثٞ ص٣ذ,  
 .408, ؿأُشعغ اُغبثنٓؾٔذ أُجشٝى أثٞ ص٣ذ,  3
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 حساب االىتبلؾ على أساس قيم األصوؿ اؼبعنية كاؼبقيمة بالتكلفة التارىبية اؼبعدلة؛ 
  التالية:حساب تكلفة البضاعة اؼبباعة حسب العبلقة 

 (3..)....مخزكف آخر المدة المعدؿ -تكلفة البضاعة المباعة = مخزكف أكؿ المدة المعدؿ+ المشتريات المعدلة
 .حساب خسائر كأرباح القوة الشرائية نتيجة االحتفاظ بالعناصر النقدية 

 حساب مكاسب كخسائر القوة الشرائية -4

القياس ااسيب(, األمر الذم يؤثر سلبا على األصوؿ يف حالة التضخم تنخفض القوة الشرائية للنقود )كحدة 
النقدية للمنشآت اليت تتكبد خسائر يف أصوؽبا النقدية اتفظ هبا, بينما يؤثر إهبابا على اػبصـو النقدية ؽبا, كيتم 

 1حساب ىذه اؼبكاسب أك اػبسائر كما يلي:

 قدم(, فمثبل لو أف األصوؿ النقدية يف بداية حساب صايف األصوؿ النقدية يف بداية الفرتة )صايف اؼبركز الن
كحدة نقدية, فيكوف صايف األصوؿ  200كحدة نقدية, كاػبصـو النقدية تساكم  300الفرتة تساكم 
 كحدة نقدية؛100النقدية مساك لػ

 :تعديل صايف األصوؿ النقدية يف بداية الفرتة)يف مسودة خارج القوائم اؼبالية(, كفق اؼبعادلة التالية 
الرقم القياس لؤلسعار في  Xصافي األصوؿ النقدية المعدؿ في بداية الفترة= صافي األصوؿ النقدية في بداية الفترة 

 (4..............)بداية الفترة / الرقم القياسي لؤلسعار في نهاية الفترة
  إضافة الناتج إذل صايف تعديل قيمة اؼبتحصبلت النقدية اليت سبت خبلؿ الفرتة, كبنفس األسلوب السابق, مث

 األصوؿ النقدية اؼبعدلة ألكؿ الفرتة؛
  تعديل قيمة اؼبتحصبلت النقدية اليت سبت خبلؿ الفرتة, كبنفس األسلوب السابق, مث تطرح ىذه القيمة من

 االصبارل اؼبتحصل عليو يف اػبطوة السابقة, فنتحصل على القيمة اؼبعدلة لصايف األصوؿ يف هناية الفرتة؛
 كاسب أك خسائر القوة الشرائية بالفرؽ بٌن الرقم األصلي لصايف األصوؿ النقدية يف هناية الفرتة يف ربدد م

 قائمة اؼبركز اؼبارل كالقيمة اؼبعدلة لصايف األصوؿ النقدية اسوبة يف اػبطوات السابقة.

كليس لو عبلقة بنشاطات  كدبا أف مكاسب كخسائر القوة الشرائية ناذبة عن التغًن يف اؼبستول العاـ لؤلسعار,
اؼبنشآت, فإنو يعرتؼ بو كجزء من صايف دخل الدكرة اليت حصلت فيها, كهبب التقرير عن ىذه اؼبكاسب كاػبسائر 

                                                           
 .501, ؿػجبط ٜٓذ١ اُؾ٤شاص١, ٓشعغ عجن رًشٙ 1
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يف بند مستقل يف قائمة الدخل, كىذا االذباه يف اؼبعاعبة أيدتو معظم اؽبيئات اؼبهنية دبا فيها ؾبلس معايًن ااسبة 
  1الدكلية.

 الثاني: مزايا كعيوب التكلفة التاريخية المعدلةالفرع 

يف ظل ظاىرة التضخم اعتمدت طريقة التكلفة التارىبية اؼبعدلة كبديل عن التكلفة التارىبية, كوهنا تربط 
البيانات التارىبية بواقع اغباؿ, فبا من ىذه البيانات أكثر مبلئمة ؼبختلف متخذم القرار, ذلك أهنا عاعبت الكثًن من 

شاكل ااسبية اؼبتعلقة بالقياس ااسيب, كمن أجل تقييم ىذه الطريقة نسرد ؾبموعة اؼبزايا اليت توفرىا ككذلك اؼب
 العيوب اؼبرتبطة بالتكلفة التارىبية اؼبعدلة.

 مزايا التكلفة التاريخية المعدلة -1
 من إهبابيات ىذا النموذج قبد أنو:

 ؛2عل قيمتها اؼبعدلة أقرب إذل أسعارىا السوقيةيأخذ يف االعتبار تاريخ اقناء األصوؿ فبا هب 
  يسمح ىذا النموذج إلدارة الوحدة االقتصادية من تقوًن سياستها النقدية من خبلؿ االفصاح عن مكاسب

 كخسائر العناصر النقدية؛
  آثار يقـو ىذا النموذج على أساس موضوعي كاحد ؼبعاعبة كل البيانات الواردة يف القوائم اؼبالية كتعديل

 ؛3التغًنات اليت ربدثها القوة الشرائية
  القوائم اؼبالية اؼبعدة كفق التكلفة التارىبية اؼبعدلة تكوف قابلة للمقارنة مع الشركات اؼبماثلة, كمع الشركة

 نفسها لفرتات مالية ـبتلفة؛
  تقييم األداء أكثر كفق ىذه الطريقة يتم االفصاح عن آثار التضخم دبعزؿ عن أرباح النشاط, كبالتارل يكوف

 موضوعية؛
  عملية حساب االىتبلكات كالتعديبلت كفق ىذه الطريقة, يبكن اؼبنشأة من حل مشكلة استبداؿ األصوؿ

 كتآكل رأس اؼبارل؛

 

                                                           
1

 .89, ؿٓشعغ عجن رًشٙ, ثذائَ اُو٤بط أُؾبعج٢ أُؼبفشؽ٘بٕ, سمٞإ ؽِٞح  
2

, كِغط٤ٖ, A-1اُؼذد, 10أُغِذ عجش اثشا٤ْٛ اُذاػٞس, ٓؾٔذ ٗٞاف ػبثذ, "إػبدح رو٤٤ْ األفٍٞ اُضبثزخ ك٢ كِغط٤ٖ", ٓغِخ عبٓؼخ األصٛش, ؿضح,  

 .167, ؿ2008
3

 .402ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ أُجشٝى أثٞ ص٣ذ,  
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 عيوب التكلفة التاريخية المعدلة -2

وضوعيتها بالرغم من اؼبزايا اليت ذكرت سابقا, ال زبلو ىذه الطريقة من بعض أكجو القصور سواء من ناحية م
خاصة أهنا مرتبطة باألرقاـ القياسية لؤلسعار الذم يعكس التضخم العاـ كليس التضخم اؼبتعلق بأصوؿ اؼبنشأة 

 :1نفسها, كىذه بعض العيوب اليت تعرتم ىذه الطريقة

  ؿبدكدية الفائدة من استخداـ التكلفة التارىبية اؼبعدلة, حيث أنو ال يعاجل أخطاء التوقيت اليت تنشأ من
 لتغًنات يف اؼبستول النسيب لؤلسعار؛ا
  عدـ مبلئمة اؼبعلومات الناذبة عن تطبيق طريقة التكلفة التارىبية اؼبعدلة الحتياجات مستخدمي القوائم

اؼبالية, حيث أف ما يهم ىؤالء اؼبستخدمٌن ىو حجم كتوقيت التدفقات النقدية كأساس لتقييم كازباذ 
 قراراهتم؛

 ؛2وائم اؼبالية كفق ىذه الطريقة عن اؼبنافع اؼبرجوة من كرائهاقد تزيد تكاليف تعديل الق 
  قد يؤدم تطبيق ىذه الطريقة يف بعض األحياف إذل زيادة األرباح الدكرية, كما أهنا تتعارض مع أساس

 3االستحقاؽ اؼبتعلق باألرباح الناذبة عن التعديبلت اليت يقتضيها الرقم القياسي العاـ؛
 ية من التكلفة التاريخية المعدلةموقف المحاسبة اإلسالم -3

على مستول ااسبة اإلسبلمية سبت عدة نقاشات حوؿ ىذه الطريقة اليت تربط كحدة القياس باألرقاـ القياسية 
لؤلسعار فذىب الفقهاء إذل ثبلثة أقواؿ, األكؿ هبيز اؼبدفوعات اؼبؤجلة دبستول األسعار سواء كاف سببها دينا أك 

 ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  عىنٍ  أخذ الدراىم بالدنانًن كالعكس, البن عمر ؼبا سألو عن قوؿ رسوؿ ا  عقدا, كحجتهم يف ذلك
ًبلى  أىبًيعي  كيٍنتي : قىاؿى  عىٍنوي  اي  رىًضيى  عيمىرى  نىاًنًًن, ًمنى  اٍلوىرًؽى  فىأىٍقًبضي  بًاٍلبىًقيًع, اإٍلً نىاًنًنى  الد    الن يب   فىأىتػىٍيتي  اٍلوىرًًؽ, ًمنى  كىالد 
ًبلى  أىبًيعي  كيٍنتي  ًإينِّ : أىٍسأىليكى  ريكىٍيدىؾى  الل ًو, رىسيوؿى  يىا: فػىقيٍلتي  حىٍفصىةى  بػىٍيتً  يف  كىىيوى  ًذًه, ًمنٍ  ىىًذهً  فىأىٍقًبضي  بًاٍلبىًقيعً  اإٍلً ًذهً  ىى  كىىى
ًذًه, ًمنٍ  ا أىفٍ  بىٍأسى  الى )):فػىقىاؿى  ىى ىى ًقىا دلىٍ  مىا يػىٍوًمهىا ًبًسٍعرً  تىٍأخيذى نىكيمىا تػىٍفرتى ربط  , فوجو الداللة ىنا أف النيب 4((شىٍيءه  كىبػىيػٍ

أما القوؿ الثاين , كفاء الدراىم عن الدنانًن أك العكس بسعر يـو القضاء, كبالتارل يبكن الربط بالرقم القياسي لؤلسعار
فذىب إذل عدـ جواز ربط اؼبدفوعات اؼبؤجلة دبستول األسعار سواء كاف دينا أك عقدا, كىو ما أكصت بو اغبلقة 

                                                           
 .513, ؿػجبط ٜٓذ١ اُؾ٤شاص١, ٓشعغ عجن رًشٙ 1
 .402ؿ, ذ أُجشٝى أثٞ ص٣ذ, ٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔ 2
 .377ؿٓشعغ عجن رًشٙ,  ؽغ٤ٖ اُوبم٢, ٓإٔٓٞ ؽٔذإ, 3
, 10, طٝآخشٕٝ ثئؽشاف ػجذ هللا ثٖ ػجذ أُؾغٖ اُزش٢ً  , رؾو٤ن ؽؼ٤ت األسٗؤٝهيسُذ اإليبو أحًذ ثٍ حُجمأؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ؽ٘جَ اُؾ٤جب٢ٗ,  4

 .359, ؿ6239, ؽذ٣ش سهْ 2001, ٓؤعغخ اُشعبُخ, ث٤شٝد, 1ه
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العلمية اليت نظمت يف البنك اإلسبلمي للتنمية كاؼبنعقدة لدراسة موضوع ربط اغبقوؽ كااللتزامات بتغًن االسعار سنة 
اؼبثل يف كفاء الديوف كالقركض)مثلية األكراؽ النقدية(, كالربط القياسي  , كيستدلوف يف ذلك بوجوب ردق1407

 ما إذا ارتفع معدؿ مستول األسعاردبستول األسعار يقضي إذل زيادة على ما ثبت يف الذمة من الديوف كالقركض في
كالسنة كاالصباع, أما فتكوف ىذه الزيادة يف الدين مقابل األجل, كىذا ىو ربا اعباىلية الذم ثبت ربريبو بالكتاب 

الربط عند تقدًن القركض فهذه الزيادة مشركطة يف العقد, كىو ؿبـر باإلصباع كذلك, أما القوؿ الثالث فيجيز الربط 
القياسي دبستول األسعار يف األجور كالركاتب دكف القركض كالديوف, كىذا ما انتهى إليو ؾبلس ؾبمع الفقو االسبلمي 

 1ق.1414ق, كدكرتو الثامنة سنة 1409يف دكرتو اػبامسة سنة 

كما الحظنا سابقا أف طريقة التكلفة التارىبية اؼبعدلة مت اقرتاحها من بعض اؼبهنيٌن لتفادم الثغرات اليت ميزت 
التكلفة التارىبية, كخاصة أثر تغًنات األسعار يف حاالت التضخم فبا يضعف من القوة الشرائية لوحدة النقد كوحدة 

 بة, حيث كانت ىذه الطريقة ؿبل نقاش بٌن مؤيد كمعارض ؽبا, حّت أف اغبكومة الربيطانية كونت عبنةقياس يف ااس
ـ رفضت فيو ىذه 1975, اليت أصدرت تقريرا سنة  Sandilandsخاصة دبحاسبة التضخم عرفت باسم عبنة

 الطريقة كأقرت ؿباسبة القيمة اعبارية, اليت سوؼ نتناكؽبا يف اؼبطلب اآليت.

 المطلب الثالث: القياس على أساس القيمة الجارية

مبوذج القيمة اعبارية يقـو على تعديل أساس القياس التقليدم اؼبتمثل يف التكلفة التارىبية بأساس آخر ىو 
ـ القيمة اعبارية للتعبًن عن أثر التغًنات اليت تطرأ على بنود القوائم اؼبالية نتيجة التغًن يف أسعارىا, مع افرتاض عد

كحدة القياس, حبيث يتم اافظة على رأس اؼباؿ سليما من الناحية االقتصادية, كليس من الناحية النقدية التغًن يف 

 2.فحسب, فبا هبعل ىذه الطريقة أكثر انسجاما مع اؼبوضوعية يف ااسبة

مر إظهار صبيع بنود كللمحافظة على رأس اؼباؿ سليما من الناحية االقتصادية)الطاقة اإلنتاجية(, يتطلب األ
األصوؿ االلتزامات بالقيمة اعبارية بدال من تكلفتها التارىبية, فهذا النموذج ىبتلف عن مبوذج التكلفة التارىبية 
اؼبعدلة, حيث أنو يتخلى عن مفهـو التكلفة التارىبية عند إعادة تقييم أصوؿ كالتزامات الوحدة االقتصادية, يف حٌن 

ىبية اؼبعدلة يربط بٌن التكلفة التارىبية كاألرقاـ القياسية العامة, كبالتارل فمفهـو القيمة اعبارية أف مبوذج التكلفة التار 
يشتمل على كل أنظمة التقييم اؼبصممة للتعبًن عن األسعار اػباصة ببعض السلع كاػبدمات, كليس األسعار العامة 

                                                           
 .281-267, ؿ2006, داس اثٖ اُغٞص١ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, اُغؼٞد٣خ, 1, هانتضخى انُمذٌ فٍ انفمه االساليٍخبُذ ثٖ ػجذ هللا ثٖ ٓؾٔذ أُقِؼ,  1
 .401ؿٓشعغ عجن رًشٙ,  ؽٔذإ,ؽغ٤ٖ اُوبم٢, ٓإٔٓٞ  2
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ؾبموعة من األسس اسبة على أساس القيمة اعبارية على , حبيث تقـو ا1اليت تعرب عن القوة الشرائية العامة للعملة
 نسردىا فيما يلي

 الفرع األكؿ: أسس كطرؽ القياس كفق القيمة الجارية

كما رأينا سابقا أف فكرة القياس كفق القيمة اعبارية ىو خركج التكلفة التارىبية كذبنب أكجو القصور اؼبرتبطة 
هبا, كإعطاء مبوذج أقرب لواقع اغباؿ ؼبختلف عناصر القوائم اؼبالية, كاافظة على رأس اؼباؿ باؼبفهـو االقتصادم  

 2:كطرؽ لقياسهاعدة أسس  كمن أجل كل ىذا يقـو مبوذج القيمة اعبارية على

 أسس القياس كفق القيمة الجارية -1
  تصنيف عناصر األصوؿ كااللتزامات إذل عناصر نقدية كأخرل غًن نقدية كما الحظنا يف طريقة التكلفة

التارىبية اؼبعدلة, أما التعديل يف ىذه الطريقة فيمس العناصر غًن النقدية فقط, ؽبذا ال تظهر مكاسب 
 الشرائية للعناصر النقدية؛كخسائر القوة 

  استخداـ األرقاـ القياسية اػباصة للسلع كاػبدمات اؼبرتبطة باؼبنشأة, كإثبات التعديل يف الدفاتر كالسجبلت
 ااسبية على أساس القيم اعبارية ؽبذه العناصر؛

  اػباصة, كال االعرتاؼ دبكاسب كخسائر حيازة العناصر غًن النقدية دبجرد حدكث التغيًن يف أسعارىا
تشرتط ربقق كاقعة البيع على عكس طريقة التكلفة التارىبية, فبا يعكس مدل كفاءة األداء التسيًنم 

 للمنشأة يف ؾباؿ اؼبضاربة على أسعار أصوؽبا؛
  ربديد اؼبكاسب كاػبسائر اؼبرتبطة بالعناصر غًن النقدية, كالتفرقة بٌن أرباح كخسائر اغبيازة اققة كغًن

ىذه األخًنة ناذبة عن العناصر غًن النقدية اليت ربوزىا اؼبنشأة حّت تاريخ التعديل, كيتم حساهبا اققة, 
بالفرؽ بٌن القيمة اعبارية كالتكلفة التارىبية لتلك العناصر, أما اؼبكاسب كاػبسائر عن اغبيازة اققة الناذبة 

بٌن القيمة اعبارية كالتكلفة التارىبية لتلك عن بيع أك استنفاد خدمات العناصر غًن النقدية فتحسب بالفرؽ 
 العناصر.

 طرؽ حساب القيمة الجارية -2

 .كتكلفة االستبداؿ ,كيبكن قياس القيمة اعبارية كفق ثبلثة طرؽ تتمثل يف القيمة اغبالية, كصايف القيمة البيعية

                                                           
 .429-428, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ أُجشٝى أثٞ ص٣ذ,  1
 .112-111, ؿٓشعغ عجن رًشٙؽ٘بٕ, ثذائَ اُو٤بط أُؾبعج٢ أُؼبفش, سمٞإ ؽِٞح  2
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 طريقة القيمة الحالية -2-1

خبلؿ التنبؤ بصايف االيرادات اؼبستقبلية اليت  هتدؼ ىذه الطريقة إذل احتساب القيمة االقتصادية لؤلصل من
وبققها األصل خبلؿ حياتو اإلنتاجية, مث اختيار معدؿ الفائدة اؼبناسب من أجل حسم تلك التدفقات النقدية 

, أك ىي عملية توقع التدفقات النقدية اؼبستقبلية لؤلصل 1اؼبتوقعة, كاؼببلغ اؼبتحصل عليو ىو القيمة اغبالية ؽبذا األصل
 2من أجل حسمها حاليا, كاؼببلغ اؼبتبقي يبثل قيمة ىذا األصل.

كعلى ىذا األساس يقيم كيسجل األصل بالقيمة اغبالية للمداخيل الصافية اؼبستقبلية اليت ربققها اؼبنشأة خبلؿ 
لتزاـ خبلؿ نشاطها العادم, كما تسجل اػبصـو بالقيمة اغبالية للتدفقات الصافية اػبارجة اؼبستقبلية للتخلص من اال

, كيف ظل ىذه الطريقة وبسب الدخل من خبلؿ الفرؽ بٌن القيمة اغبالية لصايف األصوؿ يف 3نشاط اؼبنشأة العادم
هناية الفرتة, كالقيمة اغبالية ؽبا يف بداية الفرتة مع استبعاد أثر استثمارات اؼببلؾ كالتوزيعات عليهم, كالحتساب القيمة 

ت أساسية تتمثل يف التدفقات النقدية من استخداـ األصل, توقيت كل التدفقات اغبالية هبب توفر أربع متغًنا
 4النقدية, العمر اإلنتاجي الباقي لؤلصل, كمعدؿ اػبصم اؼببلئم, مث ربسب القيمة اغبالية كما يلي:
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I1 = (P1-P0) + Rj    ....................(7) 

P0 :    اعبارية( يف الزمن صفر؛(القيمة اغباليةP1 : يف الزمن )؛1القيمة اغبالية)اعبارية 

Rj  صايف التدفقات النقدية يف الفرتة :j  ؛i :معدؿ اػبصم اؼبناسب؛ 

 n :.العمر اإلنتاجي الباقي لؤلصل 

                                                           
 .402ؿٓشعغ عجن رًشٙ,  ؽغ٤ٖ اُوبم٢, ٓإٔٓٞ ؽٔذإ, 1

2 Monther Cherif, Stéphane Dubreuille, Création de Valeur et Capital-investissement, Pearson Education, France, 

2009, p14. 
 .60ؿ ,2010, اُقلؾبد اُضسهبء, اُغضائش, IAS/IFRSانًحبسجخ انًبنُخ ويعبَُر انًحبسجخ انذونُخ ٓؾٔذ ثٞر٤ٖ,  3
 .432, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ أُجشٝى أثٞ ص٣ذ,  4
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اغبالية أهنا ربد من تبلعبات اؼبمكنة اسيب اؼبنشآت أك اؼبسًنين, كما أهنا ال تعتمد كمن مزايا طريقة القيمة 
على مناخ األعماؿ اغبارل, بل تعتمد فقط على توقعات التدفقات النقدية كتكلفة الفرصة البديلة لرأس اؼباؿ خبصوص 

 1تأثر حبجم التبادالت لتلك األصوؿ اؼبقيمة.اؼبشركع اؼبقرتح, غًن أف ىذا ال يكفي ألهنا يف األخًن ىي عملية تقييم ت

كعلى الرغم من أفضلية ىذه الطريقة طبقا ألساس القيمة اعبارية, غًن أهنا ؿبدكدة التطبيق نظرا لصعوبة تقدير 
 التدفقات النقدية اؼبستقبلية من ناحية مسانبة كل أصل يف ىذه التدفقات, ككذلك يف اختيار معدؿ اػبصم اؼبناسب. 

 عيةافي القيمة البيطريقة ص -2-2

صايف القيمة البيعية يقصد بو سعر اػبركج اعبارم ألصل ما, كيتمثل يف اؼببلغ الذم يبكن اغبصوؿ عليو حاليا 
, حيث تقيم األصوؿ بقيمتها 2إذا ما مت بيع األصل يف السوؽ مع استبعاد صبيع اؼبصاريف البلزمة إلسباـ عملية البيع

البيعية الصافية, كيف حالة عدـ إمكانية التقدير بشكل مباشر من خبلؿ السوؽ يبكن االعتماد على أحد ىذين 
استخداـ األرقاـ القياسية اػباصة لؤلسعار, اليت ربدد من طرؼ ىيئات خارجية مستقلة أك ضمن البديلٌن, إما 

 3ة يف التقدير., أك استخداـ اػبربة اؼبهنياؼبشركع

 طريقة تكلفة االستبداؿ -2-3

يعرب عن تكلفة االستبداؿ باؼببلغ الواجب دفعو من أجل اغبصوؿ على أصل فباثل لؤلصل اؼبوجود, كتتم 
 Daniel, كقد عرفها4(Current Entry Priceاالشارة إليها على أهنا تثمل سعر الدخوؿ اعبارم )

Boussard  على أهنا سبثل ما تتكلفو اؼبنشأة للحصوؿ على أصل فباثل أك ما شاهبو )حسب االختيارات لؤلصل
, كقد أثارت طريقة تكلفة االستبداؿ جدال كبًنا يف أكساط ااسبٌن خاصة يف عبارة األصوؿ اؼبماثلة حيث 5اؼبعين

 6أكلت على عدة أكجو نذكر منها:

 ؼبقصود هبا اؼببلغ اؼبطلوب من أجل اغبصوؿ على أصل فباثل من تكلفة استبداؿ األصوؿ اؼبستخدمة, كا
 سوؽ األصوؿ اؼبستعملة)القديبة(, كاليت ؽبا نفس العمر اإلنتاجي؛

                                                           
1 John Favaro, "A Comparison of Approaches to Reuse Investment Analysis", Proceeding 4

th
 International 

Conference on Software Reusability, Orlando, Florida, 23-26 April 1996, p4. 
2 www.accountingtools.com          22/09/2016أهِغ ػ٤ِٚ ك٢   

 .403ؿٓشعغ عجن رًشٙ,  ؽغ٤ٖ اُوبم٢, ٓإٔٓٞ ؽٔذإ, 3
 .403ؿ, أُشعغ اُغبثن ؽغ٤ٖ اُوبم٢, ٓإٔٓٞ ؽٔذإ, 4
 .69, ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙ"اُو٤بط ك٢ أُؾبعجخ ٓب٤ٛزٚ ٝه٤ٞدٙ ٝٓذٟ رأصشٙ ثبُزنخْ" ,ر٤غب٢ٗ ثبُشه٢ 5
 .404 -403, ؿأُشعغ اُغبثنؽغ٤ٖ اُوبم٢, ٓإٔٓٞ ؽٔذإ,  6

http://www.accountingtools.com/
http://www.accountingtools.com/
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 تكلفة إعادة إنتاج األصوؿ اؼبماثلة, كاؼبقصود هبا اؼببلغ البلـز من أجل توفًن أصل فباثل لؤلصل اؼبوجود؛ 
 القدرة اإلنتاجية لؤلصل, بشكل يواكب التغًن التكنولوجي. تكلفة األصوؿ اعبديدة, أم تكلفة استبداؿ 

 أسس كطرؽ القياس كفق القيمة الجارية في المحاسبة اإلسالميةالفرع الثاني: 

يستخدـ الفكر ااسيب اإلسبلمي يف حساب القيمة اعبارية نفس الطرؽ الثبلث فبثلة يف طريقة القيمة اغبالية 
 اسبة اإلسبلمية يراعى يف ذلكا كعند التقوًن ااسيب يفريقة تكلفة االستبداؿ, كطريقة صايف القيمة البيعية كط
ال تعتمد طريقة تقوًن الوحدة كاملة لعناصر القوائم اؼبالية, بينما يتبع طريقة حبيث  ,خصوصية تصنيف القوائم اؼبالية

يتم ذبميع ىذه العناصر دبقياس كاحد  تقوًن كل عنصر على حدل, كذلك دبفهـو القيمة اعبارية للعنصر الواحد, مث
 1 كىو النقود اعبارية, كيفرؽ الفقهاء بٌن القيمة اعبارية يف حاليتٌن:

  بًنىٍحوو  :))قػىوٍِّموي قاؿأنو عن جابر بن زيد يتم تقويبها بسعر البيع اعبارم, فعركض التجارة)األصوؿ اؼبتداكلة(, ك 
اةي, ًفيوً  حىل تٍ  يػىٍوـى  شبىىًنوً  ًمنٍ  اتىوي(( أىٍخرًجٍ  مثي   الز كى زىكى

, كيرل الفقهاء اؼبسلموف أف تقوًن السلع عند سباـ اغبوؿ 2
بسعر السوؽ اؼبراد بو اعبملة ألنو ىو الذم يبكن أف يباع بو عند اغباجة, مطركحا منو مصركفات البيع اليت 

ؼباؿ حّت لو أرسل إذل بلد آخر فتقـو دل يتم أدائها, كما أف تقوًن عركض التجارة يتم يف البلد الذم فيو ا
 بسعر البلد اؼبنقولة إليو؛

 األصوؿ الثابتة( فتقـو على أساس قيمة الشراء الذم يتمثل يف اؼببلغ الذم تتكلفو عملية أما عركض القنية(
شراء سلعة جديدة إلحبلؽبا فرضا ؿبل السلعة اغبالية بالقدر الذم جرت عادة اؼبشركع على شرائو أم 

القطاعي)الوحدة(, كليس بسعر اعبملة مضافا إليو مصاريف الشراء كالرتكيب اؼبقررة كمصاريف  بالسعر
 النقل, إضافة إذل عمولة الشراء.

 : مزايا كعيوب القيمة الجاريةلثفرع الثاال

اؼبالية ما يبيز طريقة القيمة اعبارية أهنا تعكس القيمة االقتصادية ؼبوارد اؼبنشأة, بشكل يبكن مستخدمي القوائم 
من اغبصوؿ على معلومات مبلئمة ؽبم, غًن أف ىذا األمر ال يعفي القيمة اعبارية من بعض االنتقادات اؼبرتبطة أساسا 

 .أىم مزايا كعيوب القيمة اعبارية باؼبوثوقية يف عملية التقييم, كفيما يلي نسرد

                                                           
 .130 -129, ؿ2014, داس ٝائَ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 1, هاإلساليُخانًحبسجخ ػجذ اُشؽٔبٕ ص٣ذإ ػط٤خ,  1
 .521, ؿ1182, داس اُلٌش, ث٤شٝد, ثذٕٝ ع٘خ ٗؾش, أصش سهْ , رؾو٤ن خ٤َِ ٓؾٔذ ٛشاطكتبة األيىالأثٞ ُػج٤ذ اُوبعْ ثٖ عالّّ,  2
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 1القيمة الجاريةطريقة مزايا  -1

إضافة إذل أف مفهـو القيمة اعبارية أعطى للقياس ااسيب بعدا أكثر مركنة يف عبلقتو ببيئة األعماؿ, فمن 
خبللو أصبح من اؼبمكن احتساب القيمة االقتصادية للمنشآت, األمر الذم من شأنو أف يأثر إهبابا على ازباذ 

 القرارات اؼبختلفة, كمن بٌن مزاياىا نذكر ما يلي: 

 ه الطريقة بالكفاءة العالية يف تقييم األصوؿ غًن النقدية يف حاالت التضخم, حيث سبكن من تتميز ىذ
 اغبصوؿ على قيم أكثر دقة كتعبًنا عن القيم اغبقيقية ؽبذه األصوؿ؛

 يف ظل ىذه الطريقة يبكن ربديد األرباح كاػبسائر الناذبة عن حيازة األصوؿ بدرجة أكثر دقة كتفصيبل؛ 
  ااسبية اؼبعرب عنها بالتكلفة اعبارية تسمح بإجراء أحسن اؼبقارنات بٌن اؼبنشآت؛أف البيانات 
  استخداـ القيمة اعبارية يظهر رأس اؼباؿ اغبقيقي للمنشأة, نتيجة لعدـ إظهار أرباح كنبية قد يؤدم توزيعها

 كسداد ضرائب عنها إذل التصرؼ يف رأس اؼباؿ اغبقيقي للمنشأة.
 لجاريةعيوب طريقة القيمة ا -2

الرغم من أف ؿباسبة القيمة اعبارية تقدـ معلومات مبلئمة ؼبواجهة التغًن يف األسعار فإف ىناؾ ؾبموعة  على
 2من االنتقادات نذكر منها:

  ربديد التكلفة اعبارية عملية غًن موضوعية, ألنو يف بعض األحياف يكوف األصل غًن شائع بيعو فبا يؤدم
 الشخصية؛إذل استخداـ التقديرات 

 أف أرباح كخسائر القوة الشرائية غالبا ال يتم االعرتاؼ هبا يف طريقة القيمة اعبارية؛ 
  عدـ كجود إصباع حوؿ معاعبة األرباح أك خسائر اغبيازة, ىل تظهر يف قائمة الدخل أك أهنا ترحل إذل

 حقوؽ اؼبلكية يف اؼبيزانية؛
 وقية لؤلصل, حيث أف قيمة األصل تتمثل يف التدفقات التكلفة اعبارية ليست دائما قريبة من القيمة الس

 النقدية اؼبستقبلية الناذبة عن حيازتو.

 

                                                           
أهشٝؽخ دًزٞساٙ ك٢ )ر٤غب٢ٗ ثبُشه٢, دساعخ أصش اُزنخْ ػ٠ِ اُ٘ظش٣خ اُزو٤ِذ٣خ ُِٔؾبعجخ ٓغ ٗٔٞرط ٓوزشػ العزجؼبد أصش اُزنخْ ػ٠ِ اُوٞائْ أُب٤ُخ,  1

 .383, ؿ2006, عبٓؼخ كشؽبد ػجبط, عط٤ق, ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح( اُؼِّٞ االهزقبد٣خ
 .436-435, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ أُجشٝى أثٞ ص٣ذ,  2
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 المطلب الرابع: القياس على أساس القيمة الجارية المعدلة

ـ, من خبلؿ 1961عاـ  Edwards and Bellظهرت فكرة تعديل القيمة اعبارية ألكؿ مرة يف كتاب لػ 
, كمن مث انتشرت يف 1النقد الثابتة, كذلك من منظور اافظة على رأس اؼباؿ اؼبادمالتكلفة اإلستبدالية مع كحدة 

أدبيات ااسبة كيف التطبيق العملي, كذبمع ىذه الفكرة بٌن اهبابيات التكلفة اإلستبدالية كطريقة التكلفة التارىبية 
 اؼبعدلة بوحدة النقد الثابتة, كتفادم النقائص يف الطريقتٌن.

 كؿ: مفهـو القيمة الجارية المعدلةالفرع األ

من اؼبعلـو أنو يف ظل التكلفة اإلستبدالية يتم تقييم األصوؿ غًن النقدية بصورة فعالة كدقيقة, كهتمل األصوؿ 
كاػبصـو النقدية عند إعادة التقييم, كما أف التكلفة التارىبية اؼبعدلة بوحدة النقد الثابتة تأخذ يف االعتبار األصوؿ 

, لكن ما كاػبصـو  النقدية عند إعادة التقييم, كتظهر مكاسب أك خسائر القوة الشرائية على ىذه األصوؿ كاػبصـو
يعاب عنها عدـ دقة ككفاءة إعادة تقييم األصوؿ غًن النقدية, لذا جاءت طريقة القيمة اعبارية اؼبعدلة من أجل ربقيق 

 2ميزتٌن أساسيتٌن نبا:

  )كأرباح اغبيازة, كىذا ما ال يظهره القياس يف ظل التكلفة التارىبية؛الفصل بٌن ربح العمليات)التشغيل 
  التمييز بٌن ربقق الربح كاستبلمو, كإال فإف األرباح اققة بالكامل يف فرتة حيازة األصل سوؼ توزع مرة

كاحدة, األمر الذم يصعب يف التطبيق العملي, حيث أنو عند حدكث أحداث فباثلة بشكل مطلق يف 
ـبتلفتٌن, فإف البيانات ااسبية ستعطي بشكل طبيعي رقما ـبتلفا للربح اؼبتحقق يف كلتا الفرتتٌن  فرتتٌن 

كذلك الرتباط البيانات يف كل فرتة بالفرتة اليت تسبقها, ىذا من ناحية, كمن ناحية أخرل إذا كانت أرباح 
ة فرتة كانت نشاطات اغبيازة اغبيازة تثبت فقط عند االستحقاؽ بالبيع, فليس ىناؾ طريقة لتحديد أي

 ناجحة فيها, كيف أية فرتة كانت غًن ناجحة.

األخذ يف االعتبار تغًنا األسعار النسبية, كيبكن التعبًن عنها رياضيا  كيتطلب مبوذج القيمة اعبارية اؼبعدلة
  باؼبعادلة التالية:

 (8...........)مستول الخاصالتغير في ال –التغير في المستول النسبي = التغير في المستول العاـ 
                                                           

1 Jean-François Casta," Juste Valeur et Evaluation Des Actifs", Revue d'économie financière, N°71,France, 2003, 

p20. 
 .430 -429, ؿاُوبم٢, ٓإٔٓٞ ؽٔذإ, ٓشعغ عجن رًشٙؽغ٤ٖ  2
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كيتم تطبيق مفهـو القيمة اعبارية اؼبعدلة إما على أساس أسعار الشراء, كيف ىذه اغبالة يكوف النموذج 
اؼبستخدـ ىو مبوذج التكلفة اإلستبدالية اؼبعدلة بالتغًن يف اؼبستول العاـ لؤلسعار, كأما إذا استخدمت أسعار 

 1ىو صايف القيمة البيعية اعبارية اؼبعدلة بالتغًن يف اؼبستول العاـ لؤلسعار. اػبركج)البيع(, فالنموذج اؼبستخدـ

 الفرع الثاني: مزايا كعيوب طريقة القيمة الجارية المعدلة

اؼببلحظ أف طريقة القيمة اعبارية اؼبعدلة أخذت دبزايا طريقة القيمة اعبارية, إضافة إذل ربطها بالقيمة من 
مر الذم يعترب جيدا كمهما نظريا, غًن أهنا دل تتفادل صعوبة التطبيق العملي من ناحية الشرائية لوحدة القياس, األ

 2كالتعارض مع بعض اؼببادئ ااسبية اؼبتعارؼ عليها من ناحية أخرل, كفيما يلي بعض مزايا كعيوب ىذه الطريقة:

 يا طريقة القيمة الجارية المعدلةمزا -1

يف العمـو على تفاديها لبلنتقادات اليت كجهت إذل مبوذج القيمة اعبارية تتلخص مزايا القيمة اعبارية اؼبعدلة 
 ككذلك التكلفة التارىبية دبختلف مداخلها, كيبكن ذكر بعض ىذه اؼبزايا فيما يلي:

 األخذ يف االعتبار القوة الشرائية العامة كأساس للقياس, فبا هبعل البيانات ااسبية أقرب إذل الواقع؛ 
  التحقق كأساس ؼبقابلة االيرادات باؼبصركفات, كالفصل بٌن مكاسب أك خسائر اغبيازة استخداـ مبدأ

 اققة كغًن اققة, ككذلك اؼبكاسب أك اػبسائر اغبقيقية كالونبية؛
 ذبنب أخطاء القياس الناذبة عن استخداـ كحدة قياس غًن ثابتة القيمة؛ 
  مبدأ التحقق يف ربديد الدخل ااسيب, كبالتارل اػبلو يف حالة استخداـ سعر اػبركج)البيع(, ال يعتمد على

 من أخطاء التوقيت يف االعرتاؼ بالتغًنات يف القيمة؛
  مبوذج صايف القيمة البيعية اؼبعدلة ىو األقرب إذل النموذج االقتصادم, ذلك أنو يعرتؼ أكؿ بأكؿ بالتغًنات

 يف األسعار على اؼبستول العاـ كاػباص كالنسيب.

 

 

                                                           
 .523 -522ؿ , ػجبط ٜٓذ١ اُؾ٤شاص١, ٓشعغ عجن رًشٙ 1
 .530 -528 ؿ, ػجبط ٜٓذ١ اُؾ٤شاص١, أُشعغ اُغبثن 2
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 طريقة القيمة الجارية المعدلةوب عي -2

كما ذكرنا سابقا يبكن التعبًن عن القيمة اعبارية اؼبعدلة من خبلؿ أسعار الدخوؿ)الشراء(, أك أسعار 
اػبركج)البيع(, ففي اغبالة األكذل يؤخذ عليها أهنا ربتوم على أخطاء التوقيت نظرا لبلعتماد على مبدأ التحقق يف 

 ىذه األخطاء يف:ربديد الدخل الدكرم, كتتمثل 

  استبعاد بعض عناصر دخل النشاط اعبارم اؼبكتسب خبلؿ الفرتة اغبالية, كتأجيل االعرتاؼ هبا إذل حٌن
 ربققها يف الفرتات ااسبية اؼبقبلة؛

  احتساب بعض عناصر دخل النشاط اعبارم اػباصة بالفرتات السابقة, كذلك نظرا لتحققها خبلؿ الفرتة
 اغبالية.

لة الثانية)االعتماد على أسعار اػبركج(, فمن أىم االنتقادات اؼبوجهة إليها ىو اؼبشاكل التطبيقية أما يف اغبا
كاليت من أبرزىا صعوبة أك استحالة اغبصوؿ على أسعار بيع بشكل موضوعي للكثًن من عناصر األصوؿ اليت ربوزىا 

لنموذج التكلفة اإلستبدالية اؼبعدلة سواء من قبل  اؼبنشأة بصورة منتظمة, كلعل ذلك ما يفسر القدر الكبًن من التأييد
 الباحثٌن أك اؼبمارسٌن.

كيف خضم ىذا اعبدؿ حوؿ ترجيح كفة مبوذج للقياس ااسيب عن اآلخر, كبتأثًن أصحاب اؼبصاحل على 
, أك ؾبلس اؼبعايًن ااسبية الدكلية FASBاؽبيئات اليت تعد اؼبعايًن ااسبية سواء ؾبلس معايًن ااسبة اؼبالية 

IASB بسبب عدـ مبلئمة اؼبعلومات اؼبالية اؼبعدة كفق التكلفة التارىبية الزباذ قراراهتم, توجهت ىذه اؽبيئات إذل ,
, كالذم يعتمد على التقييم كفق ثبلثة مداخل, التكلفة, مبلحظات السوؽ FAIR VALUEمبوذج القيمة العادلة 

كمن خبلؿ الفصل القادـ سوؼ نتناكؿ ىذا النموذج )القيمة العادلة( كتطبيقاتو حسب ما جاء يف  كمدخل النتيجة,
 اؼبعايًن ااسبية الدكلية, كعبلقتو بصيغ التمويل االسبلمي.
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 خالصة الفصل األكؿ
 

سبلمي, من حيث مفهـو كالفكر اال قياس ااسيب يف الفكر التقليدمال تطرقنا إذلمن خبلؿ ىذا الفصل 
القياس ااسيب كأركانو, كجوانبو الفنية اؼبتعلقة خبطوات كمراحل كأساليب كأنظمة القياس, إذل جانب معايًن كؿبددات 
القياس ااسيب من جهة, كمن جهة أخرل مت تناكؿ ـبتلف مفاىيم اافظة على رأس اؼباؿ كأثر الوظيفة اإلعبلمية 

ااسيب, كاالذباىات الرئيسية للقياس ااسيب اؼبتمثلة يف التكلفة التارىبية كالتكلفة التارىبية للمحاسبة على القياس 
يف النواحي الفنية اؼبعدلة, كؿباسبة القيمة اعبارية, كؿباسبة القيمة اعبارية اؼبعدلة, كقد خلصنا إذل أنو ال يوجد اختبلؼ 

بينما تركز االختبلؼ يف اختيار أساس القياس ات اليت تعتمد, لعملية القياس ااسيب  من حيث اػبطوات كاآللي
االختبلؼ على سبيل الذكر ال اغبصر, أنو يف الفكر ااسيب  اؼبناسب ككذا كحدة القياس اؼبعتمدة, كمن بٌن صور

 م اؼبالية يفتطرأ على قيمة كحدة النقد عند التقوًن ألغراض إعداد القوائ االعتبار التغًنات اليت يف يأخذاالسبلمي 
 مالذ تقليدمال الفكر ااسيب ىبتلف عن األساس اؼبطبق يف , كىوالذىب كالفضةعلى أساس ضوء معيار التقوًن 

معاعبتو أك و عن عدكؿؽبيئات ااسبية العاؼبية الاؼبنظمات كاجملامع كا تطالب, كالذم يقـو على أساس ثبات كحدة النقد
 .على أساس القيمة اعبارية عن طريق إعداد قوائم مالية إضافية

أساس اؼبقابلة بٌن النفقات كاإليرادات عند قياس نتائج يأخذ ب اإلسبلمي ااسيبالفكر  أفالحظنا كما 
 يفطبق ىذا األساس , حيث نتيجة النشاط لتحديدالذمة اؼبالية بٌن فرتتٌن متتاليتٌن  اؼبقابلة بٌن صايفب  األعماؿ

 ااسيبشركات اؼبضاربة كالعناف كاؼبفاكضة كغًنىا, كيأخذ الفكر  يفربديد نصيب الشركاء  يفك  ,قياس كعاء الزكاة
هبذا األساس كذلك, كلكن زبتلف طرؽ قياس كل من النفقات كاإليرادات, فعلى سبيل اؼبثاؿ يأخذ الفكر  التقليدم
 خذ بالنفقات غًن اؼبشركعةكعدـ األاة دل يظهر بعملية البيع عند حساب الزك مالذ اغبكميالربح  اإلسبلمي ااسيب

كيبكننا القوؿ بأف عناصر االختبلؼ ىذه بدأت تتبلشى من خبلؿ التوجو العاـ للهيئات ااسبية الدكلية كبو مفهـو 
 الدخل االقتصادم باعتماد مبوذج القيمة العادلة, كالذم سوؼ نتناكلو يف الفصل الثاين من ىذا البحث.
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العادلة والكياس احملاسيب    الكينة

 ألدوات املالية اإلسالميةل
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 تمهيد

ـ 2008القيمة العادلة من اؼبواضيع األكثر نقاشا يف السنوات األخًنة بسبب تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية 
كاالهتامات اليت كجهت للقيمة العادلة, كباؼبقابل فقد مت تربئتها من ذلك من قبل العديد من الباحثٌن يف ؾباؿ 

مة العادلة كنموذج للقياس بقدر ما تكمن يف سوء فهمها كاستخدامها  كىو ااسبة, إذ أف اؼبشكلة ال تكمن يف القي
إذل إصدار بعض اؼبعايًن ذات  IASBما أدل باؽبيئات ااسبية الدكلية على غرار ؾبلس اؼبعايًن ااسبية الدكلية 

لذم دخل حيز التطبيق يف "قياس القيمة العادلة" كا 13IFRSالعبلقة بالقيمة العادلة, خاصة معيار االببلغ اؼبارل 
"األدكات اؼبالية" الذم دخل حيز التطبيق يف األكؿ من  9IFRSـ, كمعيار االببلغ اؼبارل 2013األكؿ من جانفي 

 .39IAS ـ جاء ليحل تدرهبيا ؿبل معيار ااسبة الدكلية2015جانفي 

ىو إعادة تصنيف األدكات اؼبالية, كبالتارل كيفية قياس كل نوع من أنواع األدكات  9IFRSأىم ما يبيز اؼبعيار 
كتسهيل عملية القياس من أجل إعطاء أكثر موثوقية  39IASاؼبالية, كذلك لتفادم النقائص اليت كانت يف اؼبعيار 

ة العادلة كليس مّت تطبق القيمة فقد ركز باألساس عن كيفية قياس القيم 13IFRSلقياس األدكات اؼبالية, أما اؼبعيار 
العادلة كىو ما سوؼ نوضحو يف منت البحث, ىذا من جهة, كمن جهة أخرل فاألدكات اؼبالية اإلسبلمية معنية 
بذلك برغم اػبصوصية اليت سبيزىا عن األدكات اؼبالية التقليدية, إال أف اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية سيما اؼبصارؼ 

يف كثًن من البلداف اليت تلـز قوانينها بتطبيق اؼبعايًن ااسبية الدكلية, كبالتارل تطبيق اؼبعيارين اإلسبلمية اليت تنشط 
13IFRS 9كIFRS  كغًنىا من اؼبعايًن, كمن خبلؿ ىذا الفصل سوؼ نوضح ؾبموعة اؼبفاىيم اؼبتعقلة بالقيمة

األدكات اؼبالية ككيفية قياسها إضافة إذل العادلة من حيث تعريفها كأسسها كمستويات قياسها, ككذلك التعرؼ عن 
 توضيح األدكات اؼبالية اإلسبلمية من خبلؿ التعرؼ على صيغ التمويل يف اؼبصارؼ اإلسبلمية ككيفية القياس كالتقييم.
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 األدبيات النظرية للقيمة العادلة: المبحث األكؿ
 

برز مفهـو القيمة العادلة بشكل كبًن من خبلؿ تطور األسواؽ اؼبالية, كظهور استثمارات غًن تقليدية سبثلت 
أساسا يف األدكات اؼبالية, كما ينشأ من حقوؽ كالتزامات نتيجة انتقاؿ األسهم بٌن اؼبنشآت كاألفراد كعمليات 

ة ذات الطابع اؼبارل, كل ىذا كغًنىا من تأثًنات االستحواذ كاالندماج كغًنىا من أشكاؿ النشاطات االستثماري
اقتصادية كسياسية دفع إذل البحث عن مباذج قياس غًن تقليدية, كفك االرتباط بالقياس كفق التكلفة التارىبية 
كلتوضيح مفهـو القيمة العادلة, سوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل أىم تعريفات القيمة العادلة حسب اؼبعايًن ااسبية 

لدكلية, كمعايًن ااسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية, كتوضيح اؼبرتكزات اليت تقـو عليها القيمة العادلة ا
ككذا مداخل ككيفيات قياسها, كلتحديد أنبية القيمة العادلة سوؼ نوضح عبلقتها باػبصائص النوعية للمعلومات 

 كجهت للقيمة العادلة. ااسبية, كسرد أىم اؼبزايا كاالنتقادات اليت 

 المطلب األكؿ: ماهية القيمة العادلة

تعترب القيمة العادلة كنموذج للقياس ااسيب التوجو العاـ للهيئات ااسبية الدكلية كمجلس اؼبعايًن ااسبية 
مبلت اؼبالية كعاؼبية الدكلية, ككذلك ؾبلس معايًن ااسبة األمريكي, كىذا كاف نتاج العوؼبة كالتطور اغباصل يف اؼبعا

االسواؽ اؼبالية, فبا أكجد العديد من اؼبشاكل يف قياس بنود القوائم اؼبالية, ناىيك عن القصور الذم باف يف مبوذج 
التكلفة التارىبية كالذم أكضحنا بعضو يف اؼببحث الثاين من ىذا البحث كل ىذا أدل إذل تبلور مفهـو جديد للقياس 

دكلية منها اؼبعيار كيف ىذا االطار أصدرت العديد من اؼبعايًن ااسبية األمريكية كالادلة ااسيب ىو القيمة الع
ككذلك معيار االببلغ اؼبارل  32IAS ,IAS36 ,IAS39 ,IAS40(, كاؼبعايًن ااسبية الدكلية 157)األمريكي رقم

IFRS713, كصوال إذل معيار االببلغ اؼبارلIFRS 9 كمعيار االببلغ اؼبارلIFRS اللذاف تناكال قياس القيمة ,
 العادلة كاألدكات اؼبالية على التوارل.

 الفرع األكؿ: مفهـو القيمة العادلة

, ككذلك الركائز اليت تقـو عليها من سرد أىم التعريفات اليت تناكلتهالتوضيح مفهـو القيمة العادلة سوؼ ن
 من جهة أخرل. IFRS13جهة, كالتعرؼ على ؾباالت تطبيقها حسب اؼبعيار 
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 تعريف القيمة العادلة -1
 كردت عدة تعريفات للقيمة العادلة نذكر من بينها ما يلي:

 ( يعرفها ؾبلس معايًن ااسبة اؼباليةFASB بأهنا" السعر الذم يتم اغبصوؿ عليو من أجل بيع األصل أك )
 1تاريخ القياس"؛ السعر اؼبدفوع من أجل ربويل التزاـ يف معاملة منظمة بٌن مشاركي السوؽ يف

  خبللو انتقاؿ اؼبلكية من بائع راغب يف البيع كمشرتم تعرؼ القيمة العادلة بأهنا: " السعر الذم يتم من
 2راغب يف الشراء كبدكف أم إجبار يف البيع أك الشراء, ككبلنبا على معرفة كاملة باغبقائق ذات الصلة"؛

  كما تعرؼ القيمة العادلة أهنا "القيمة اليت دبوجبها يتم تبادؿ أصل ما أك تسوية إلتزاـ بٌن أطراؼ كل منهم
كيف ىذا   3بة يف التبادؿ, كعلى بينة من اغبقائق, يف إطار معاملة ضمن شركط اؼبنافسة العادية"لديو الرغ

التعريف قبد أف اؼبعيار قد تبىن فرضية االعتماد على كجود صفقات كمبادالت حقيقية أك مفرتضة يف حالة 
 4عدـ توفر الصفقات كاؼببادالت اغبقيقية يف السوؽ؛

 ؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية كتعرفها ىيئة ااسبة كاAAOIFI  بأهنا "القيمة الناذبة عن مبادلة
موجودات أك تسديد التزاـ إذا مت أم منها بٌن أطراؼ مطلعة كراغبة يف التعامل كبنفس شركط التعامل مع 

 5الغًن؛
  كما يعرفها اؼبعيارIFRS13 داد التزاـ يف تاريخ بأهنا" القيمة اليت يبكن استبلمها لبيع أصل أك دفعها لس

القياس لعملية اعتيادية منتظمة بٌن أطراؼ تتعامل يف السوؽ يف ظركؼ السوؽ اغبالية, كالقيمة العادلة يتم 
قياسها ألصل أك التزاـ معٌن, كعلى اؼبنشأة عند قياس القيمة العادلة أف تأخذ بعٌن االعتبار خصائص 

أخذكا ىذه اػبصائص بعٌن االعتبار ككذلك أم افرتاضات األصل أك االلتزاـ إذا كاف اؼبشاركٌن بالسوؽ ي
          6عند تسعًن األصوؿ كااللتزامات بتاريخ قياس القيمة العادلة.

                                                                                    

                                                           
1
Josep M.Argilés, "Fair Value Versus Historical Cost-Based Valuation For Biological Assets Predictability of 

Financial Information", Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review, Vol14, N°2, 2011,p89. 
, ٓغِخ اُـش١ "اُو٤ٔخ اُؼبدُخ ٝرأص٤ش اعزؼٔبُٜب ك٢ ٓؤؽشاد األداء أُب٢ُ ك٢ أُقبسف اُزغبس٣خ"اثشا٤ْٛ ػجذ ٓٞع٠ اُغؼجش١, ص٣ذ ػبئذ ٓشدإ,  2

 .229, ؿ2012, اُؼشام, 25ؼذداُُِؼِّٞ االهزقبد٣خ ٝاالداس٣خ, عبٓؼخ اٌُٞكخ, 
3 Catherine Maillet, Anne Le Manh, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Berti Edition, Algérie, 

2007, P63. 
4

, 2015, اُذاس اُغبٓؼ٤خ, االعٌ٘ذس٣خ, 1, هخاإلساليُانمُبس واالفصبح انًحبسجٍ عٍ انًخبطر فٍ انجُىن انتجبرَخ وٗبفش ٗٞس اُذ٣ٖ ػجذ اُِط٤ق,  

 .406ؿ 
 .890ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بد, اإلعال٤ٓخ, ٤ٛئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  5

6 Dana Dvorakova, "Developments in Fair Value Measurement: Some IFRS13 View", Recent Researches in applied 

economics, 2013, p154. 



 ألدوات املالية اإلسالميةلينة العادلة والكياس احملاسيب الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني: 

 

 59 
 

 مرتكزات القيمة العادلة -2

إف قياس القيمة العادلة يقـو على أربعة مرتكزات أساسية, كىي سعر التبادؿ, اؼبعاملة اؼبنتظمة, اؼبشاركوف يف 
فكلما  يرجع إذل مدل توفر ىذه اؼبرتكزاتالسوؽ, سوؽ اؼبعاملة, حيث أف مدل موثوقية القياس كفق القيمة العادلة 

 ؼبالية اؼبقاسة كفق القيمة العادلة, كىذا الشكل يلخص ذلك:توفرت بشكل كبًن زادت درجة اؼبوثوقية يف اؼبعلومة ا
 القيمة العادلة مرتكزات: (1 -2)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 .IFRS13على  عتماداعداد الباحث إمن المصدر: 

  سعر التبادؿ -2-1
فإف القيمة العادلة  IFRS13كىو السعر الذم يبكن اغبصوؿ عليو من خبلؿ عملية البيع أك التبادؿ كحسب 

من معاملة تبادؿ  االلتزاماتأك اؼبدفوع لتسوية أحد  األصوؿربدد على أساس فكرة سعر اػبركج نتيجة لبيع أحد 
اـ كوبدد افرتاضية يف تاريخ القياس من كجهة نظر أحد اؼبشاركٌن يف السوؽ كىو اؼبستحوذ على األصل أك اؼبدين بالتز 

فالقيمة العادلة ىي ربديد السعر الذم يبكن اغبصوؿ عليو مقابل  ,"Exit Price"اؼبعيار سعر التقييم بسعر اػبركج
, كهبب أف يكوف السعر ادد عند تاريخ قياس القيمة العادلة 1لتزاـ يف تاريخ القياسبيع األصل أك دفعو لتسوية اال

 .تاريخ تقييم الدكرة اعبارية السعر اغبارل عند االقتناء أك عند هناية
 
 

                                                           
1 Busso Donatellla, "Does IFRS13 Improve the Disclosure of The Fair Value Measurement? An empirical analysis 

of the real estate sector in Europe", GSTF Journal on Business Review(GBR), Vol 3, N°4,  November 2014, p1. 
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 منتظمةالمعاملة ال -2-2

يتم التبادؿ من خبلؿ معاملة منتظمة, كاليت ربصل من خبلؿ بذؿ العناية الواجبة, كليس من خبلؿ البيع 
اإلجبارم أك الصفقات االضطرارية, كتعرؼ اؼبعاملة اؼبنتظمة بأهنا معاملة يفرتض أف تعرض على السوؽ لفرتة ما قبل 

 االلتزاماتأك  األصوؿؼبألوفة للمعامبلت اليت تشمل تلك تاريخ القياس إلتاحة الفرصة لؤلنشطة التسويقية اؼبعتادة كا
, دبعىن أف كل العمليات كاؼبعامبلت اعبارية تتم عن )على سبيل اؼبثاؿ, حالة التصفية(كىي ليست معامبلت إجبارية

كاالؼباـ بظركؼ طريق طلبات من اؼبشاركٌن يف السوؽ إلسباـ العملية كيفرتض فيها توافر قدر مقبوؿ من اػبربة السابقة 
 1كمعطيات السوؽ يف تاريخ القياس لدل األطراؼ اؼبشاركة يف اؼبعاملة.

 سوؽ المعاملة )العملية( -2-3

قياس القيمة العادلة يفرتض أف العملية لبيع األصل أك تسوية االلتزاـ ربدث يف السوؽ الرئيسية لؤلصل أك 
 يتوافر فيها عدة شركط من أنبها أف تكوف األدكات اؼبالية كاؼبقصود بالسوؽ الرئيسية ىنا السوؽ النشطة اليتااللتزاـ, 

اليت يتم التداكؿ عليها متجانسة كبأحجاـ معامبلت ضخمة, كأف يتوافر ؾبموعة من البائعٌن كاؼبشرتين الذين يسعوف 
كيف حالة غياب السوؽ , 2للربح من أم عملية كيف أم كقت كأف تكوف أسعار األدكات اؼبالية متاحة للجميع

الرئيسية, تكوف السوؽ األكثر مبلئمة لؤلصل أك االلتزاـ, فالسوؽ األكثر مبلئمة تعرؼ بأهنا السوؽ الذم يزيد 
القيمة اليت سيتم اغبصوؿ عليها من بيع األصل أك يقلل من القيمة اليت سيتم دفعها لنقل االلتزاـ بعد األخذ عٌن 

هبب أف تتم يف السوؽ الرئيسية لؤلصل أك االلتزاـ كيف غياب  , كعليو فإف اؼبعاملة3االعتبار تكاليف البيع كالنقل
 :يت, كما ىو موضح يف الشكل اآل4السوؽ الرئيسية تلجأ اؼبؤسسة إذل السوؽ األكثر مبلئمة

 

 

 

                                                           
 .418, ؿٓشعغ عجن رًشٙٗبفش ٗٞس اُذ٣ٖ ػجذ اُِط٤ق,  1
 .413, ؿغ اُغبثنػجذ اُِط٤ق, أُشعٗبفش ٗٞس اُذ٣ٖ  2
دساعخ ٓوبسثخ ث٤ٖ ٓؾبعجخ اُو٤ٔخ اُؼبدُخ ؽغت أُؼب٤٣ش أُؾبعج٤خ اُذ٤ُٝخ ٝؽبُخ اُز٘ن٤ل اُؾ٢ٌٔ ك٢ ٓؾٔذ اُغبع٢ ثبُ٘ٞس, ٗؾ٤ذح اؽطبهؼ, " 3

أُؼب٤٣ش أُؾبعج٤خ اُذ٤ُٝخ أُؤعغبد أُب٤ُخ اإلعال٤ٓخ", أُِزو٠ اُذ٢ُٝ اُخبٓظ ؽٍٞ دٝس اُؾًٞٔخ ك٢ رؾغ٤ٖ األداء أُب٢ُ ُِٔؤعغبد ث٤ٖ رطج٤ن 

(IAS/IFRS ,ٝأُؼب٤٣ش أُؾبعج٤خ اإلعال٤ٓخ, ٤ًِخ اُؼِّٞ االهزقبد٣خ ٝاُزغبس٣خ ٝػِّٞ اُزغ٤٤ش, عبٓؼخ اُـٞاد١, اُغضائش )5ؿ, 2014. 
4 Pawel Mielcaz, "A New Approach to Private Firm Fair Value Valuation in Line With IFRS13-The Concept of The 

Most Advantageous Market Discount(MAMD)", Business and Economic Horizons, Vol 10, N°1, 2014, p81.  
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 كيفية قياس القيمة العادلة :(2 -2) شكل رقملا

 

 

 

 

 

 

 

دراسة مقاربة بٌن ؿباسبة القيمة العادلة حسب اؼبعايًن ااسبية الدكلية كحالة , "نشيدة احطاطش ؿبمد الساسي بالنور,المصدر: 
اؼبلتقى الدكرل اػبامس حوؿ دكر اغبوكمة يف ربسٌن األداء اؼبارل للمؤسسات بٌن  ة",اإلسبلميالتنضيض اغبكمي يف اؼبؤسسات اؼبالية 

ة, كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيًن, جامعة اإلسبلميكاؼبعايًن ااسبية  (IAS/IFRS) تطبيق اؼبعايًن ااسبية الدكلية
 .2014الػوادم, اعبزائر, 

 المشاركوف في السوؽ -2-4
 ايتمتعو صل أك االلتزاـ, كهبب أف كىم اؼبشرتكف كالبائعوف يف السوؽ الرئيسية أك يف السوؽ األكثر مبلئمة لؤل

 :1بكافة اػبصائص التالية

  االستقبللية عن بعضهم البعض, أم الذين ال يعتربكف أطرافا ذات عبلقة كما ىو ؿبدد يف اؼبعيار ااسيب
, على الرغم من أف السعر يف معاملة الطرؼ ذم العبلقة يبكن استخدامو كمدخبلت 24IASالدكرل 

 بناءا على شركط السوؽ؛لقياس القيمة العادلة إف كانت اؼبنشأة سبتلك دليبل على أف اؼبعاملة قد أبرمت 
  كامتبلؾ قدرات فهم معقولة متعلقة باألصل أك االلتزاـ كاؼبعاملة باستخداـ كافة اؼبعلومات  طبلعاالسعة

 اؼبتوفرة من خبلؿ بذؿ اعبهود اغبثيثة كاليت تقضي هبا العادات ك األعراؼ؛
  2دكف اإلجبار أك االضطرار للقياـ بذلك.امتبلؾ اغبافز , ك على إبراـ معاملة لؤلصل أك االلتزاـكالرغبة القدرة 

                                                           
1

 .418, ؿٓشعغ عجن رًشٙٗبفش ٗٞس اُذ٣ٖ ػجذ اُِط٤ق,  
2 Kaya AP, Turegun N, "Fair Value Accounting under FAS157 and IFRS13Evidence From Borsa Istanbul", GSTF 

Journal on Business Review(GBR), Vol 2, N°2, March 2014, p8. 

قياس القيمة العادلة يفرتض أف عملية بيع األصل 
 أك تسوية االلتزاـ تتم لؤلصل أك االلتزاـ فػػػػػػػػػػي:

الرئيسية: كىي السوؽ اليت من خبلؽبا السوؽ 
يبكننا مبلحظة مستول عاؿ من النشاط 

 اػباص باألصوؿ كاػبصـو

غياب 
 السوؽ
 الرئيسية

 السوؽ األكثر مالئمة
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 IFRS13بالغ المالي مجاؿ تطبيق معيار اإل -3

ينطبق ىذا اؼبعيار الدكرل عندما يقتضي معيار دكرل آخر إلعداد التقارير اؼبالية أك يسمح بقياسات أك 
البيع, بناء على القيمة افصاحات حوؿ قياسات القيمة العادلة )كالقياسات, مثل القيمة العادلة مطركحا منها تكاليف 

, كما ينطبق على القياس األكرل كالبلحق يف حاؿ كانت القيمة العادلة 1العادلة أك اإلفصاحات حوؿ تلك القياسات(
مطلوبة أك مسموح هبا من قبل معايًن ؿباسبية دكلية أخرل, كال تنطبق متطلبات القياس كاالفصاح الواردة يف ىذا 

 2اؼبعيار على ما يلي:

  معامبلت الدفع على أساس األسهم اليت تقع ضمن نطاؽ اؼبعيار الدكرل إلعداد التقارير اؼباليةIFRS2 
 "الدفع على أساس األسهم"؛

  17معامبلت التأجًن اليت يشملها نطاؽ اؼبعيار ااسيب الدكرلIAS عقود اإلهبار", كالقياسات اليت تتشابو"
" 2IASادلة, مثل صايف القيمة اؼبتحققة يف اؼبعيار ااسيب الدكرل مع القيمة العادلة إال أهنا ليست قيمة ع

 " البفاض قيمة األصوؿ"؛32IASاؼبخزكف", أك قيمة االستخداـ يف اؼبعيار ااسيب الدكرل  
  أصوؿ اػبطة اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة كفقا للمعيار ااسيب الدكرلIAS19منافع اؼبوظفٌن"؛ " 
  26استثمارات خطة منافع التقاعد اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة كفقا للمعيار ااسيب الدكرلIAS "

 ااسبة كالتقرير عن برامج منافع التقاعد.

 الفرع الثاني: كيفية قياس القيمة العادلة

ليحدد كيفية قياس القيمة العادلة, كمن أجل توضيح ىذه النقطة سوؼ نتطرؽ إذل  IFRS13اؼبعيار قد جاء ل
مداخل القيمة العادلة الثبلثة )مدخل السوؽ, مدخل النتيجة, مدخل التكلفة(, كما سوؼ نتناكؿ اؼبستويات الثبلث 

 لقياس القيمة العادلة ضمن التسلسل اؽبرمي ؽبا.

 3مداخل قياس القيمة العادلة -1
  وؽمدخل الس -1-1

                                                           
1
 Busso Donatellla, op.cit,p1. 

 .6ٓؾٔذ اُغبع٢ ثبُ٘ٞس, ٗؾ٤ذح اؽطبهؼ, ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿ 2
3 Cozma Ighian Diana, "International Accounting Convergence in the Field of Fair Value Measurement", 

Economics and Applied Informatics, 2015, p27. 
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يقصد بو أف تقـو اؼبؤسسة عند تقييم القيمة العادلة االعتماد على اؼبعلومات كاؼبعطيات اؼبتوفرة يف السوؽ أم 
أف يكوف السوؽ ىو األساس يف التقييم, كيستخدـ مدخل السوؽ األسعار كغًنىا من اؼبعلومات ذات الصلة الناشئة 

, مع مراعاة أنو يبكن ربديد القيمة مشاهبة التزامات مطابقة أكعن اؼبعامبلت السوقية اليت تنطوم على أصوؿ أك 
العادلة لؤلصوؿ عن طريق ربديد النقدية اؼبتوقع اغبصوؿ عليها إذا مت التخلص من األصل اآلف يف السوؽ بينما يبكن 
ربديد القيمة العادلة لبللتزاـ عن طريق ربديد النقدية اؼبفركض سدادىا اآلف لتسوية كسداد ىذا االلتزاـ يف السوؽ 

ساليب التقييم اؼبتسقة مع مدخل السوؽ قبد مصفوفة التسعًن, كىي أسلوب رياضي يستخدـ أساسا كمن بٌن أ
لتقييم سندات الدين دكف االعتماد فقط على األسعار اؼبعلنة لؤلكراؽ اؼبالية اددة, بل كباالعتماد على عبلقة 

 األكراؽ اؼبالية بالرقم القياسي لؤلكراؽ اؼبالية. 
  مدخل النتيجة -1-2

م كفق ىذا اؼبدخل ربويل اؼببالغ اؼبستقبلية إذل مبلغ كاحد عن طريق التحيٌن, كتعكس حينها القيمة العادلة كيت
كىو بذلك يعتمد على ربويل منافع اقتصادية متوقع اغبصوؿ  توقعات السوؽ اغبالية حوؿ تلك اؼببالغ يف اؼبستقبل,

لؤلداة اؼبالية اآلف, كيلقى ىذا الطرح دعما كبًنا التفاقو مع عليها مستقببل إذل منافع حالية تعرب عن القيمة العادلة 
تعريف األصل يف الفكر ااسيب كما أنو يتفق مع تعريف القيمة من اؼبنظور اؼبارل كما يبكن تطبيقو يف حالة عدـ 

 1كمن التقنيات اؼبستخدمة يف ىذا اؼبدخل قبد: كجود سوؽ نشطة,

 مبوذج يف  مًنتوف)كىوكمعادلة  كولزسببلؾ  نموذجسعًن اػبيارات, كأساليب القيمة اغبالية, مثل مباذج ت
 شكل مغلق(, كالنموذج ذك اغبدين؛

 .طريقة األرباح متعددة الفرتات اليت تستخدـ لقياس القيمة العادلة لبعض األصوؿ غًن اؼبلموسة 

تلجأ بعض اؼبنشآت إذل كيف معظم األحياف يكفي استخداـ تقنية أك طريقة كاحدة للتقييم, كيف حاالت أخرل 
 .استخداـ أساليب تقييم متعددة, كمثاؿ ذلك الوحدات اليت تقـو بتسيًن اػبزينة

 مدخل التكلفة -1-3

على كوف اؼببلغ الذم يستلـز حاليا ليحل ؿبل القدرة على تقدًن  IFRS13يقـو مدخل التكلفة حسب 
اػبدمات لؤلصل)تكلفة االستبداؿ اعبارية(, أم أنو يقـو على أساس اؼببلغ اؼبطلوب حاليا الستبداؿ القدرة اػبدمية 

ثل السعر يف كيتم كجهة نظر اؼبشارؾ السوؽ)البائع( لؤلصل, كيسمى بتكاليف االستبداؿ اغبالية, كيكوف السعر من
                                                           

 .415, ؿٓشعغ عجن رًشٙٗبفش ٗٞس اُذ٣ٖ ػجذ اُِط٤ق,  1
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لها مشارؾ آخر يف السوؽ)اؼبشرتم( اؼببلغ اؼبمكن اغبصوؿ عليو لؤلصل كالذم يتحدد بناءا على التكلفة اليت سيتحم
 اثلة اؼبنفعة معدلة دبدة التقادـ كالتقادـ أمشل من االىتبلؾعلى أصل بديل أك أصوؿ فب للحصوؿ على األصل أك بناء

التقادـ اؼبادم كالفين )التكنولوجي(, كالتقادـ االقتصادم) اػبارجي(, أما  حيث يشمل التقادـ كبل من التدىور أك
االىتبلؾ فهو ؿبسوب ألغراض إعداد القوائم اؼبالية)زبصيص التكلفة التارىبية(, أك ألغراض ضريبية)على أساس عمر 

 األصل ادد(.

 مستويات قياس القيمة العادلة -2

العادلة, سوؼ نوضح اؼبدخبلت اليت على أساسها يتم تصنيف قبل التطرؽ إذل مستويات القياس للقيمة 
تم يليت تقـو على بيانات السوؽ ك ا اؼبدخبلت القابلة للمبلحظة, كتتمثل يف للقيمة العادلة مستويات التسلسل اؽبرمي

تعكس االفرتاضات اليت سوؼ  حبيث ـو بإعداد القوائم اؼباليةاغبصوؿ عليها من مصادر مستقلة عن اؼبنشأة اليت تق
اؼبدخبلت غًن القابلة أما األخرل فتتمثل يف , زاـيستخدمها اؼبشاركوف يف السوؽ يف تسعًن األصل أك االلت

على افرتاضات اؼبشاركٌن يف السوؽ اليت تقـو  اؼبنشأة اليت تعد القوائم اؼبالية, بناءتعكس افرتاضات , كاليت للمبلحظة
تاحة يف تلك الظركؼ, كيراعى عند استخداـ أساليب التقييم اؼبستخدمة لقياس القيمة على أفضل اؼبعلومات اؼب

العادلة أف تعظم من استخداـ أقصى قدر فبكن من اؼبدخبلت القابلة للمبلحظة, كأف تقلل ألدىن قدر فبكن من 
 1استخداـ اؼبدخبلت غًن القابلة للمبلحظة.

اس القيمة العادلة, كيتم ربديد ىذه اؼبستويات بالنظر إذل ثبلث مستويات لقي IFRS13أكضح اؼبعيار  كما
  كما يلي:  مدخبلت القياس

  المستول األكؿ -2-1

مدخبلت اؼبستول األكؿ عبارة عن أسعار معلنة)غًن معدلة( يف السوؽ النشط لؤلصوؿ أك االلتزامات اؼبطابقة 
السعر اؼبعلن يف السوؽ النشط الدليل األكثر موثوقية اليت تستطيع اؼبنشأة الوصوؿ إليها يف تاريخ القياس, حيث يقدـ 

للقيمة العادلة, كيتعٌن استخدامو دكف تعديل لقياس القيمة العدلة حيثما أمكن كيعتمد ربديد مدخبلت اؼبستول 
 2األكؿ على:

                                                           
1 International Accounting Standards Board, IFRS 13"Fair Value Measurments",IASB,Londan,2011,P72. 

, 2014, داس ٝائَ ُِ٘ؾش, ػٔبٕ, 3, هانًبنٍ انذونُخ )انجىاَت انُظرَخ وانعًهُخ( يعبَُر انًحبسجخ اإلثالغ, ٓؾٔذ أثٞ ٗقبس, عٔؼخ ؽ٤ٔذاد 2
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 االلتزاـ عند غياب السوؽ األصلي السوؽ األصلي لؤلصل أك االلتزاـ أك السوؽ األكثر مبلئمة لؤلصل أك 
كما إذا كاف بإمكاف اؼبنشأة أف ترـب معاملة لؤلصل أك االلتزاـ بالسعر اؼبعتمد يف ذلك السوؽ يف تاريخ 

 القياس؛
 على اؼبنشأة أف تقـو بأم تعديبلت ؼبدخبلت اؼبستول األكؿ عندما سبتلك عددا كبًنا من األصوؿ  ال يتعٌن

 اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة)غًن اؼبتطابقة(ك على سبيل اؼبثاؿ ضمانات الديوف أك االلتزامات اؼبتماثلة
كعندما يكوف السعر اؼبعلن يف السوؽ النشط متاحا كلكن ال يبكن الوصوؿ إليو بسهولة لكل أصل أك التزاـ 

م يف بشكل منفرد)أم أنو سيكوف من الصعب اغبصوؿ على معلومات التسعًن لكل أصل أك التزاـ فرد
تاريخ القياس نظرا إذل عدد األصوؿ كااللتزامات الكبًنة اليت سبلكها اؼبنشأة(, يف مثل ىذه اغبالة يبكن أف 
تقيس اؼبنشأة القيمة العادلة باستخداـ طريقة تسعًن بديلة ال تعتمد حصرا على السعر اؼبعلن) مثل تسعًن 

قياس قيمة عادلة مصنف ضمن اؼبستول األدىن اؼبصفوفة(, غًن أف استخداـ طريقة تسعًن بديلة يؤدم إذل 
 1من تسلسل القيمة العادلة؛

  عندما ال يبثل السعر اؼبعلن يف السوؽ النشط القيمة العادلة يف تاريخ القياس, كىذا إذا كقعت أحداث ىامة
شأة )كاؼبداكالت يف سوؽ السمسرة أك االعبلنات(, بعد إغبلؽ السوؽ كقبل تاريخ القياس كيتعٌن على اؼبن

كضع كتطبيق سياسة لتحديد تلك األحداث اليت قد تؤثر على قياسات القيمة العادلة كلكن يف حالة مت 
تعديل السعر اؼبعلن للمعلومات اعبديدة, فإف التعديل يؤدم إذل قياس قيمة عادلة مصنفة يف اؼبستول األدىن 

 لتسلسل القيمة العادلة؛
 ة حقوؽ اؼبلكية اػباصة باؼبنشأة باستخداـ السعر اؼبعلن للبند اؼبطابق عند قياس القيمة العادلة لبللتزاـ أك أدا

اؼبتداكؿ على أنو أصل يف السوؽ النشط, كإذا كاف السعر وبتاج لتعديل للعوامل اػباصة بالبند أك األصل  
كإذا دل يكن ىناؾ أم تعديل مطلوب للسعر اؼبعلن لؤلصل, فإف النتيجة ىي قيمة عادلة مصنفة ضمن 

تول األكؿ من تسلسل القيمة العادلة, كلكن أم تعديل للسعر اؼبعلن لؤلصل يؤدم إذل قياس القيمة اؼبس
 العادلة ضمن مستول أدىن؛

  إذا كانت اؼبنشأة سبتلك أصل أك التزاـ منفرد)دبا يف ذلك مركز يتضمن عددا كبًنا من األصوؿ أك االلتزامات
صل أك االلتزاـ متداكال يف السوؽ النشط فينبغي قياس القيمة اؼبتطابقة مثل امتبلؾ أدكات مالية(, ككاف األ

العادلة لؤلصل أك االلتزاـ ضمن اؼبستول األكؿ باعتبارىا منتج للسعر اؼبعلن لؤلصل أك االلتزاـ الفردم 

                                                           
 .9, ؿٓشعغ عجن رًشٙٗؾ٤ذح اؽطبهؼ,  ٓؾٔذ اُغبع٢ ثبُ٘ٞس, 1
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كالكمية اليت ربتفظ هبا اؼبنشأة, ىذه ىي اغبالة حّت لو كاف حجم التداكؿ اليومي الطبيعي للسوؽ غًن  
يعاب الكمية اتفظ هبا, ككاف ىناؾ احتمالية بأف يؤثر تقدًن طلبات بيع اؼبركز يف معاملة منفردة كاؼ الست

 1على السعر اؼبعلن.
 المستول الثاني -2-2

تتمثل مدخبلت اؼبستول الثاين يف كافة اؼبدخبلت اليت ال تعترب أسعار معلن عنها, كاليت يتم تضمينها يف 
اؼبدخبلت ملحوظة لؤلصل أك االلتزاـ إما بشكل مباشر أك غًن مباشر كإف كاف لؤلصل اؼبستول األكؿ, كتكوف ىذه 

 2أك االلتزاـ مدة تعاقدية ؿبددة ينبغي أف تكوف مدخبلت اؼبستول الثاين ملحوظة طواؿ مدة األصل أك االلتزاـ
 كتتضمن مدخبلت اؼبستول الثاين ما يلي:

 ثلة يف األسواؽ النشطة؛األسعار اؼبعلنة لؤلصوؿ أك االلتزامات اؼبما 
 األسعار اؼبعلنة لؤلصوؿ أك االلتزامات اؼبطابقة أك اؼبماثلة يف األسواؽ غًن النشطة؛ 
  اؼبدخبلت اؼبلحوظة لؤلصل أك االلتزاـ عدا األسعار اؼبعلنة, على سبيل اؼبثاؿ, أسعار الفائدة كمنحنيات

 الفركقات االئتمانية؛ العوائد اؼبلحوظة لفرتات معلنة شائعة, التذبذبات الضمنية,
 .اؼبدخبلت اؼبثبتة يف السوؽ 

كزبتلف تعديبلت مدخبلت اؼبستول الثاين بناءا على العوامل اػباصة باألصل أك االلتزاـ مثل حالة األصل أك 
موقعو, مدل ارتباط اؼبدخبلت بالبنود القابلة للمقارنة مع األصل أك االلتزاـ, ككذلك حجم أك مستول النشاط يف 

الذم تتم مبلحظة اؼبدخبلت بو, كقد ينتج عن التعديبلت اؽبامة يف مدخبلت اؼبستول الثاين أف يصنف  السوؽ
 مستول قياس القيمة العادلة يف اؼبستول الثالث إف كاف التعديل يستخدـ مدخبلت غًن ملحوظة ىامة.

 المستول الثالث -2-3
تعترب مدخبلت اؼبستول الثالث مدخبلت غًن ملحوظة لؤلصل أك االلتزاـ, حيث تستخدـ اؼبدخبلت غًن 
اؼبلحوظة لقياس القيمة العادلة دبقدار عدـ توفر اؼبدخبلت اؼبلحوظة فبا يسمح دبواقف يكوف فيها نشاط السوؽ 

قياس القيمة العادلة ىو ذاتو أم سعر ضئيل, ىذا إف كجد لؤلصل أك االلتزاـ يف تاريخ القياس, كلكن يبقى ىدؼ 
البيع يف تاريخ القياس من كجهة نظر اؼبشارؾ يف السوؽ الذم وبتفظ باألصل أك يدين بااللتزاـ, كعليو يتعٌن اف 

                                                           
 .10, ؿٓشعغ عجن رًشٙٗؾ٤ذح اؽطبهؼ,  ٓؾٔذ اُغبع٢ ثبُ٘ٞس, 1

2 Palea Vera, "Fair Value Accounting and its Usefulness to Financial Statement Users", Journal of Financial 

Reporting and Accounting, Vol12, N°2, 2014, p105. 
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تعكس اؼبدخبلت غًن اؼبلحوظة االفرتاضات اليت يستخدمها اؼبشاركوف يف السوؽ عند تسعًن األصل أك االلتزاـ دبا يف 
ات حوؿ اؼبخاطر, كاليت تتضمن اؼبخاطر اؼبتأصلة يف أسلوب تقييم ؿبدد لقياس القيمة العادلة)مثل ذلك االفرتاض

مبوذج التسعًن(, كاؼبخاطر اؼبتأصلة يف مدخبلت أسلوب التقييم, كال يبثل القياس الذم ال يتضمن تعديل اؼبخاطر 
ثاؿ قد يكوف مشوؿ تعديل اؼبخاطر ضركريا قياس القيمة العادلة إذا دل يشمل اؼبشاركوف يف السوؽ, على سبيل اؼب

عندما يكوف ىناؾ شكوؾ خبصوص القياس مثاؿ ذلك عندما يكوف ىناؾ البفاض كبًن يف حجم أك مستول النشاط 
مقارنة مع نشاط السوؽ العادم لؤلصل أك االلتزاـ أك أصوؿ كالتزامات فباثلة كحددت اؼبنشأة أف سعر اؼبعاملة أك 

, كما أف عملية تأىيل مستول تقييم معٌن يبىن على أساس اؼبستول األدىن 1ل القيمة العادلةالسعر اؼبعلن ال يبث
للمدخبلت اؼبستعملة يف مراحل التقييم)كعلى سبيل اؼبثاؿ إذا مت استعماؿ ثبلث مدخبلت يف التقييم طبقا للمستول 

  2 اؼبستول الثالث(.األكؿ مدخل كاحد طبقا للمستول الثالث, فإف عملية التقييم برمتها تكوف يف

 IFRS13كالشكل أدناه يوضح مستويات التسلسل اؽبرمي للقيمة العادلة حسب اؼبعيار 

 IFRS13: مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسب المعيار (3 -2)رقم الشكل 

             

 .12, صمرجع سبق ذكره ,نشيدة احطاطشؿبمد الساسي بالنور, المصدر: 

                                                           
 .11, ؿٓشعغ عجن رًشٙٗؾ٤ذح اؽطبهؼ,  ٓؾٔذ اُغبع٢ ثبُ٘ٞس, 1

2 Groupe Mazar,IFRS13,Evaluation de la Juste Valeur, L'essentiel de la Norme en 40 Questions/Réponse, 2012,p19. 

FAIR VALUE 

 

 المستوى األول 

 مدخالت مالحظة

 السعر المعلن فً السوق النشط -*

 المستوى الثاني

 األسعار فً األسواق المشابهة للسوق النشط -*

اسعار األصول وااللتزامات المشابهة فً اسواق غٌر  -*
 نشطة

والتً ٌتم الوصول إلٌها , األسعار األخرى غٌر المعلنة  -*
 ...معدل العائد, من خالل سعر الفائدة

 المستوى الثالث

 قٌم غٌر متوفرة فً السوق -*

تقوم المنشأة بالتوصل إلى القٌمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام  -*
 معلومات تتعلق بطبٌعة األصل أو االلتزام والمتعاملٌن فٌها 
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 الثاني: أثر القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبيةالمطلب 

القيمة العادلة كما رأينا سابقا جاءت باألساس نتيجة قصور مبوذج التكلفة التارىبية كالنماذج اؼبرتبطة بو على 
كاػبصائص النوعية تلبية حاجات مستخدمي القوائم اؼبالية ال سيما اؼبستثمرين, فالعبلقة بٌن القيمة العادلة 

للمعلومات ااسبية تعترب من أىم اؼبؤشرات على تفضيل بديل للقياس ااسيب عن اآلخر, كمن خبلؽبا يبكننا ربديد 
 مزايا كعيوب القيمة العدلة كىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو يف ىذا اؼبطلب.

 لمحاسبيةالفرع األكؿ: العالقة بين القيمة العادلة كالخصائص النوعية للمعلومات ا

يبكن تعريف اػبصائص النوعية للمعلومات ااسبية على أهنا الصفات اليت ذبعل اؼبعلومات الواردة يف القوائم 
, كمنهم اؼبستثمركف اغباليوف كاتملوف, كاؼبقرضوف كالدائنوف كغًنىم ىذه الصفات من 1اؼبالية مفيدة للمستخدمٌن

ة عالية, كيبكن تقسيم ىذه اػبصائص إذل خصائص رئيسية تتمثل يف شأهنا أف ذبعل اؼبعلومات اؼبالية ذات جود
اؼبوثوقية كاؼببلئمة, كخصائص ثانوية أك داعمة تتمثل يف القابلية للمقارنة كالقابلية للتحقق كالتوقيت اؼبناسب القابلية 

 , كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوارل سوؼ نلخص العبلقة بٌن القيمة العادلة كىذه اػبصائص.2للفهم

 : العالقة بين القيمة العادلة كالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية(1 -2)لجدكؿ رقم ا

 النموذج    
 الخصائص

 القيمة العادلة

 يقصد هبا مبلئمة اؼبعلومات للتوقيت اؼبناسب أك التنبؤ باؼبستقبل أك التقييم االرتدادم كإمكانية التحقق من التوقعات؛ .1 المالئمة
القيمة العادلة بشكل أكسع يف النشاط التجارم لتحديد الوضع اؼبارل للمنشأة كازباذ قرارات حوؿ أدكات مالية تطبق معلومات  .2

منفردة, كما أهنا مبلئمة للعديد من القرارات اؼبتخذة من قبل مستخدمي اؼبعلومات اؼبالية, فهي تعكس تقدير األسواؽ اؼبالية للقيمة 
 ة ؽبذه األدكات؛اغبالية للتدفقات النقدية اؼبتوقع

عدـ مبلئمة اؼبعلومات ااسبية الواردة يف القوائم اؼبالية يف ظل التضخم إذا كانت معدة كفقا ألساس التكلفة التارىبية, كيعد ىذا  .3
األساس غًن صاحل كلذلك يتم التوجو إذل القيمة العادلة, حيث يتم االستعانة بطرؽ تتضمن تعديبل يعكس آثار التضخم, كتأخذ يف 

 اغبسباف التغًن يف اؼبستول العاـ لؤلسعار.
 يقصد هبا نوعية اؼبعلومات ااسبية كاليت هبب أف تتوفر فيها ثبلثة صفات ىي القابلية للتحقق كالصدؽ كاغبياد؛ .1 الموثوقية

توفر مقومات األسواؽ دبطابقة خصائص اؼبوثوقية على اؼبعلومات ااسبية اليت توفرىا القيمة العادلة يبلحظ أهنا تتحقق بشرط  .2
 النشطة لكافة العناصر ااسبية؛

يوجد الكثًن من األصوؿ كااللتزامات ليس ؽبا سوؽ نشطة, األمر الذم هبعل تقديرات القيمة العادلة ذاتية فبا يزيد من عدـ دقة  .3

                                                           
1
Christopher W.Nobes & Christian Stadler, "The Qualitative Characteristics of Financial Information and 

managers accounting Decisions: Evidence From IFRS Policy Changes", Accounting and Business Research, Vol 45, 

N°5, 2015, p4. 
2
Don Herrman, Shahrokh M.Saudagaran, Wayne b.Thomas, "The Quality of Fair Value Measures For Property 

Plant, and Equipment", Accounting Forum, Vol30, N°01, Elsevier, 2006, P49.  
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 التقارير اؼبالية كجودهتا كتفقد معها اؼبوثوقية.
عبات ااسبية على نفس اغبدث من فرتة ألخرل كال يبنع من تغيًن الطرؽ ااسبية اليت يقصد هبا تطبيق اؼبنشأة نفس اؼبعا .1 الثبات

 تستخدـ من فرتة ألخرل إذا ثبت أفضليتها كمبلئمتها بشرط االفصاح عن طبيعة كمربرات ىذا التغيًن كاثره على القوائم اؼبالية؛
داخل تقدير القيمة العادلة لؤلصوؿ كااللتزامات فمن تكلفة كبالتطبيق على ؿباسبة القيمة العادلة يبلحظ تعدد مباذج أك م .2

طرؽ  اإلحبلؿ إذل صايف القيمة البيعية مث القيمة السوقية كصايف القيمة اغبالية كصايف التدفقات النقدية اؼبستقبلية إذل غًن ذلك فبا هبعل
  ات.القياس متنوعة كما أف تطبيق النموذج اؼبختلط ال يؤدم إذل ربقيق خاصية الثب

 القابلية 
 للمقارنة

ك يقصد هبا قابلية اؼبعلومات ااسبية اػباصة دبنشأة معينة للمقارنة مع معلومات فباثلة ؼبنشأة أخرل فباثلة يف نفس الفرتة اؼبالية أ .1
 على مستول نفس اؼبنشأة لعدد من الفرتات اؼبالية؛

كاحدة كدبا أف اؼبعلومات ااسبية عن القيمة العادلة تفتقد للثبات ترتبط خاصييت الثبات كالقابلية للمقارنة فهما كجهاف لعملة  .2
فهي بذلك تفتقد للقابلية للمقارنة كذلك بسبب تعدد مباذج تقديرات القيمة العادلة لعناصر األصوؿ كااللتزامات اؼبالية نتيجة تعدد 

 ب التقييم اؼبستخدمة.العوامل اؼبؤثرة يف القيمة العادلة لؤلداة اؼبالية كخاصة عند تعدد أسالي

ؾبلة دراسات اقتصادية صبعة ىٌواـ, آدـ حديدم, "أثر كإمكانية تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية", المصدر: 
 .117 -116, ؿ 2014, اؼبعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب, البنك اإلسبلمي للتنمية, جدة, 2, العدد20إسبلمية, اجمللد

 

 الثاني: مزايا كعيوب نموذج القيمة العادلةالفرع 

من دكافع توجو اؽبيئات ااسبية الدكلية كبو القيمة العادلة كنموذج للقياس ااسيب كما ذكرنا سالفا ىو عدـ 
 قدرة التكلفة التارىبية على حل الكثًن من اؼبشاكل ااسبية, ككذا التطور الذم شهدتو األدكات اؼبالية اؼبتداكلة يف
 األسواؽ اؼبالية كبالتارل اتساع رقعة مستخدمي القوائم اؼبالية, كمن اإلهبابيات كاؼبزايا اليت تقدمها القيمة العادلة نذكر:

 مزايا نموذج القيمة العادلة -1
  سبكن القيمة العادلة من إظهار بنود القوائم اؼبالية بالقيمة األقرب إذل الواقع, فنتائج قياسها تأخذ يف االعتبار

كبشكل ضمين القوة الشرائية للنقود ككذلك الطاقة التشغيلية للمنشأة, كبالتارل فهي تعرب عن اؼبركز 
 1االقتصادم ؽبا؛

 توفر القيمة العادلة خاصية القدرة التنبؤية للمعلومة ألهنا تعكس التأثًنات االقتصادية اعبارية؛ 
  أس اؼباؿ مع اؼبعلومات حوؿ ظركؼ يف ظل توفر تقنيات متطورة يف عملية دمج مبادئ تسعًن سوؽ ر

 السوؽ اعبارية هبعل القيمة العادلة أكثر موثوقية؛

                                                           
, 8أُغِذ٤ُخ, ص٣ذ ػبئذ ٓشدإ, اثشا٤ْٛ ػجذ ٓٞع٠ اُغؼجش١, "اُو٤ٔخ اُؼبدُخ ٝرأص٤ش اعزؼٔبُٜب ك٢ عٞدح اُزوبس٣ش أُب٤ُخ", ٓغِخ دساعبد ٓؾبعج٤خ ٝٓب 1

 .219, ؿ2013, عبٓؼخ ثـذاد, اُؼشام, 25اُؼذد
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  القيمة العادلة بإمكاهنا معاعبة أكجو القصور يف مبوذج التكلفة التارىبية, كإضفاء أكثر شفافية على البيانات
 1اؼبالية الصادرة عن اؼبنشآت؛

 ادة كفاءة األسواؽ اؼبالية باعتبارىا اؼبصدر الرئيسي االعتماد على مبوذج القيمة العادلة يشجع على زي
 لقياسها؛

  قياس األدكات اؼبالية بالقيمة العادلة يوفر مؤشر أفضل حوؿ أداء اؼبنشآت ألنو يعكس ربركات قيمة ىذه
أك االستثمارات, كبالتارل توفًن أسلوب أكثر موضوعية لقياس أثر القرارات اؼبتعلقة بشراء االستثمارات اؼبالية 

 2األداء من طرؼ االدارة.التخلص منها خبلؿ الفرتة, كربد من إمكانية التبلعب بنتائج 
 عيوب نموذج القيمة العادلة -2

تتلخص معظم الصعوبات أك العيوب اؼبرتبطة بالقياس ااسيب كفق القيمة العادلة  للكثًن من بنود القوائم 
بالفعل, كما يرتتب عن ذلك من تكاليف كامكانية التحيز بأشكاؿ اؼبالية يف كوهنا تقدير كليست عمليات كاقعية سبت 

 ـبتلفة, كمن بٌن العيوب نذكر:

 ؼبتخذم القرارات مقارنة  ة مثل اؼبباين كاؼبعدات أقل موثوقيةف تطبيق القيمة العادلة على األصوؿ غًن اؼباليإ
 3؛نظرا لطبيعة ىذه األصوؿ غًن اؼبالية بالتكلفة التارىبية

 اءة استخداـ التقدير الشخصي يف قياس القيمة العادلة يف حالة عدـ توفر سوؽ نشطة لؤلصوؿ إمكانية إس
 4كااللتزامات اؼبقاسة بالقيمة العادلة؛

 تساؽ القيمة العادلة مع كثًن من اؼببادئ كاألسس ااسبية, كاالعرتاؼ ببعض اإليرادات كاػبسائر من عدـ ا
 5ة؛دكف أف تكوف ىناؾ عملية تبادلية حقيقي

  يؤدم تعدد بدائل القياس بالقيمة العادلة إذل نتائج زبتلف حسب ـبرجات قياس كل منها, فبا يفقد
  6البيانات اؼبالية مصداقيتها كموضوعيتها كقابليتها للمقارنة؛

                                                           
1 Olivera Gjorgieca-Trajkovska and Others, "Fair Value Accounting-Pros and Cons", Journal of Economics, N°2, 

Dec 2016, pp6-7. 
2

أُؤرٔش اُؼشث٢ , "دٝس رج٢٘ ٓؼب٤٣ش االثالؽ أُب٢ُ اُذ٤ُٝخ أُٞعٜخ ٗؾٞ اُو٤ٔخ اُؼبدُخ ك٢ األصٓخ أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ" ٠٘ٓ ًبَٓ, فلبء أؽٔذ اُؼب٢ٗ, 

 .9, ؿ2014أكش٣َ  17-16, اُؼشام, ٝاهغ ٜٓ٘خ أُؾبعجخ ث٤ٖ اُزؾذ٣بد ٝاُطٔٞػاُغ١ٞ٘ اُؼبّ 
أصش رطج٤ن ٓؾبعجخ اُو٤ٔخ اُؼبدُخ ػ٠ِ ٓٞصٞه٤خ ٝٓالئٔخ ٓؼِٞٓبد اُوٞائْ أُب٤ُخ اُقبدسح ػٖ اُؾشًبد أُغبٛٔخ اُؼبٓخ "ع٤َٔ ؽغٖ اُ٘غبس,  3

 .472, ؿ2013, األسدٕ, 3, اُؼذد9, أُغِخ األسد٤ٗخ ك٢ إداسح األػٔبٍ, أُغِذ"اُلِغط٤٘٤خ
أصش رٞعٚ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٗؾٞ اُو٤ٔخ اُؼبدُخ ػ٠ِ اُخقبئـ اُ٘ٞػ٤خ ُِٔؼِٞٓبد أُؾبعج٤خ ك٢ ظَ األصٓخ أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ", سمب إثشا٤ْٛ فبُؼ, " 4

 .19, ؿ2009, عبٓؼخ االعٌ٘ذس٣خ, ٓقش, 2اُؼذد ,36ٓغِخ ٤ًِخ اُزغبسح ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ, أُغِذ
, أُِزو٠ اُؼ٢ِٔ "االٗزوبد ٝاُزأ٤٣ذ ك٢ ظَ رٞعٚ أُؼب٤٣ش أُؾبعج٤خ اُذ٤ُٝخ ٗؾٞ اُو٤ٔخ اُؼبدُخٓجذأ اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ ث٤ٖ "سؽ٤ذ ثًٞغب٢ٗ, ٝآخشٕٝ,  5

, 2010عبٗل٢ 17ٝ18اُذ٢ُٝ األٍٝ ؽٍٞ اُ٘ظبّ أُؾبعج٢ أُب٢ُ اُغذ٣ذ ك٢ ظَ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ, أُشًض اُغبٓؼ٢ ثبُٞاد١, اُغضائش, ٢ٓٞ٣

 .10ؿ
 .199, ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙانًهُُخ انًحبسجُخ دنتؤصُم انُظرٌ نهًًبرسبآؾٔذ ٓطش, ٓٞع٠ اُغ٤ٞه٢,  6



 ألدوات املالية اإلسالميةلينة العادلة والكياس احملاسيب الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني: 

 

 71 
 

  تذبذب القيم اتسبة كفق منهج القيمة العادلة عند كل إعادة تقييم, كمعاعبة فركؽ التقييم بطرؽ ـبتلفة
التعبًن عن ىذه القيم يف السجبلت أقل ثباتا كاستقرارا بفعل العديد من التأثًنات الناذبة عن عناصر هبعل 

 سوقية داخلية كعوامل خارجية ليس ؽبا ضوابط ؿبددة؛
  يصعب ربديد القيمة السوقية العادلة لكثًن من موجودات اؼبنشأة يف غياب أسواقها النشطة, أك ال تتوافر

خصائصها الفنية, فبا يصعب مقارنتها دبوجودات مشاهبة تعتمد يف قياس قيمتها معلومات كافية عن 
 1العادلة.

 المطلب الثالث: تطبيقات القيمة العادلة في قياس األدكات المالية

من أىم ؾباالت تطبيق القيمة العادلة ىي األدكات اؼبالية, لذا خصت بعض اؼبعايًن ااسبية الدكلية ىذه 
 32IASالدكلية العناصر بالكثًن من االىتماـ ال سيما من ناحية االعرتاؼ كالقياس, كنذكر يف ذلك معيار ااسبة 

 اؼبارل, معيار االببلغ "األدكات اؼبالية: االعرتاؼ كالقياس" 39IASمعيار ااسبة الدكلية  العرض, األدكات اؼبالية:
3IFRS " 7ج األعماؿ", معيار االببلغ اؼبارل اندماIFRS " :اؼبارلاإلفصاحات", معيار االببلغ األدكات اؼبالية 
9IFRS "10 , معيار االببلغ اؼبارل"األدكات اؼباليةIFRS "اؼبطلب سوؼ , كمن خبلؿ ىذا "القوائم اؼبالية اؼبوحدة

, كوف ىذا األخًن جاء ليحل 9IFRS اؼبعيار, مث 39IAS اؼبعيارت اؼبالية من خبلؿ التطرؽ إذل نركز على األدكا
 .IAS 39 اؼبعيارتدرهبيا ؿبل 

 39IASالفرع األكؿ: قياس األدكات المالية في ضوء المعيار 

باستمرار, رغم اؼبخاطر اؼبختلفة اليت ربيط األدكات اؼبالية تستخدـ من طرؼ ـبتلف اؼبؤسسات بشكل متزايد 
, كـبتلف ـباطر السوؽ اؼبارل, كىو ما جعلها ؿبل اىتماـ 2هبا مثل ـباطر سعر الصرؼ, كالتقلبات يف أسعار الفائدة

كاسع من طرؼ اؽبيئات ااسبية الدكلية, اليت أصدرت العديد من اؼبعايًن كالتفاسًن اليت توضح كيفية االعرتاؼ 
 س ؽبذه األدكات اؼبالية, كمن خبلؿ ىذا الفرع سوؼ نوضح ماىية األدكات اؼبالية كأنواعها ككذا كيفية قياسها.كالقيا

 

 
                                                           

1
José Vinals, "Améliorer la Comptabilisation en Juste Valeur Banque De France", Revus de la Stabilité Financière, 

N°12, France, octobre 2008, p134. 
2 Hubert Tondeur, Philippe Touron, Comptabilité en IFRS, Edition d'Organisation, Paris, 2004, p153. 
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 تعريف األدكات المالية -1

على أهنا أم عقد يؤدم إذل نشوء أصل مارل ؼبنشأة ما  A Financial Instrumentتعرؼ األداة اؼبالية 
( لسندات صادرة عن منشأة a, فعند شراء منشأة)1حق ملكية ؼبنشأة أخرل كيف نفس الوقت نشوء إلتزاـ مارل أك أداة

(, كىو االستثمارات اؼبالية يف ىذه السندات كيف a(, فهذا ينجم عنو نشوء أصل مارل لدل اؼبنشأة اؼببتاعة)bأخرل)
 2(, كىو اسناد قرض.bنفس الوقت نشوء التزاـ مارل لدل اؼبنشأة البائعة)

التعريف يبكننا ربديد ثبلثة أنواع أساسية أك أصلية لؤلدكات اؼبالية تتمثل يف األصل اؼبارل كمن خبلؿ ىذا 
 االلتزاـ اؼبارل, كأدكات حقوؽ اؼبلكية.

 المالية األصوؿ -1-1

تتخذ األصوؿ اؼبالية عدة أشكاؿ زبتلف حسب طبيعة العقود اؼبالية, كقد ػبصها معيار ااسبة الدكلية 
IAS39 :3يف اآليت 

 نقد؛ 
 أداة حق ملكية ؼبنشأة أخرل؛ 
  حق تعاقدم لقبض نقد أك أصل مارل آخر من منشأة أخرل, أك حق تعاقدم ؼببادلة أصوؿ مالية أك

 التزامات مالية مع منشأة أخرل دبوجب شركط من اتمل أف تكوف إهبابية؛
  أنو أداة حق ملكية عقد قد تتم تسويتو من خبلؿ أدكات حقوؽ اؼبلكية اػباصة باؼبنشأة كغًن مصنف على

 للمنشأة, كتشمل ىذه العقود:
  عقود ليست مشتقةA non-derivative  كتتضمن التزاـ تعاقدم للمنشأة الستبلـ عدد متغًن من أدكات

 ملكيتها؛
  عقود مشتقة سيتم تسويتها من قبل اؼبصدر بأم طريقة باستثناء تبادؿ قيمة نقدية ؿبددة أك أصل مارل معٌن

 ات حقوؽ اؼبلكية اػباصة باؼبنشأة.مقابل عدد من أدك 

 
                                                           

1 Donald Mac Kenzie, "Making things the same: Gases, emission rights and the politics of carbon markets", 

Accounting organization and Society, Vol 34, N°3, 2009, p17.  
 .563, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ أثٞ ٗقبس, عٔؼخ ؽ٤ٔذاد,  2

3 www.ifrs.org           10/04/2017 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢  

http://www.ifrs.org/
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 المالية االلتزامات -1-1

كما جاء يف تعريف األدكات اؼبالية ينشأ االلتزاـ اؼبارل كنتيجة منطقية لنشوء األصل اؼبارل, كتتخذ االلتزامات 
 1اؼبالية األشكاؿ التالية:

  اؼبالية أك االلتزامات اؼبالية مع التزاـ تعاقدم لتسليم النقد أك أصل مارل آخر ؼبنشأة أخرل, أك تبادؿ األصوؿ
 منشأة أخرل دبوجب شركط من اتمل أهنا غًن إهبابية؛

  عقد من اؼبمكن أف تتم تسويتو أك ستتم تسويتو يف أدكات حقوؽ اؼبلكية اػباصة باؼبنشأة كغًن مصنف على
 أنو أداة حق ملكية للمنشأة.

 حقوؽ الملكيةأدكات  -1-2

يبكن التعبًن عن أداة حق اؼبلكية على أهنا عقد بٌن اغبصة اؼبتبقية يف أصوؿ منشأة معينة بعد اقتطاع كافة 
 (.9..........) إجمالي المطلوبات –حقوؽ الملكية = إجمالي األصوؿ التزاماهتا, أم أف : 

اؼبصدرة ؽبا, كأسهم فبتازة كتكوف أدكات حقوؽ اؼبلكية يف شكل أسهم عادية, كاليت ال يبكن ردىا إذل اعبهة 
ؽبا أكلويات معينة عن األسهم العادية غالبا ما تتمثل يف تقدًن توزيعات أرباح غًن ؿبددة غبامها, أما الشكل اآلخر 
ألدكات حقوؽ اؼبلكية فهو الكفاالت أك خيارات الشراء اؼبكتوبة كاليت تسمح غباملها باالكتتاب يف عدد ثابت من 

 2القابلة للتداكؿ مقابل مبلغ ؿبدد من النقد أك أصل مارل آخر.األسهم العادلة غًن 

 المالية تصنيف األصوؿ -2

 3يتم تصنيف األصوؿ اؼبالية لغرض القياس إذل أربعة فئات ىي: IAS39حسب معيار ااسبة الدكلية 

 ؿ األرباح كالخسائر)قائمة الدخل(أصوؿ مالية بالقيمة العادلة من خال -2-1

 فئتٌن فرعيتٌن:كتنقسم ىذه الفئة إذل 

                                                           
1

 .92, ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿخبُذ عٔبٍ اُغؼبساد 
 .458, ؿٓؾٔذ أثٞ ٗقبس, عٔؼخ ؽ٤ٔذاد, ٓشعغ عجن رًشٙ 2
 

3 Buchanan F.Robert, "International Accounting Harmonization: Developing a single Word Standard", Business 

Horizons, Vol 36, N°3, 2003, p 64. 
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  األصوؿ اؼبالية اؼبخصصة, كىي األصوؿ اليت زبتار اؼبنشأة تصنيفها ضمن ىذه الفئة, حبيث يتم تقييمها
 بالقيمة العادلة, كيتم االعرتاؼ بالتغًنات بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل من خبلؿ األرباح كاػبسائر؛ 

  امتبلكها هبدؼ توليد ربح من التقلبات األسعار قصًنة أصوؿ ؿبتفظ هبا للمتاجرة, كىي اؼبوجودات اليت مت
األجل, كهبب تصنيف اؼبوجودات اؼبالية على أهنا ؿبتفظ هبا للمتاجرة بغض النظر عن سبب امتبلكها, إذا  
كانت جزءا من ؿبفظة يوجد دليل على أف ؽبا مبط فعليا لتحقيق الربح قصًن األجل  كتعترب اؼبوجودات 

 ما أهنا ؿبتفظ هبا للمتاجرة, إال إذا حددت بأهنا أدكات ربوط فعلية.اؼبالية اؼبشتقة دائ
 أصوؿ مالية معدة للبيع -2-2

كتشمل اؼبوجودات اؼبالية اليت ال يبكن تصنيفها ضمن أم نوع آخر من اؼبوجودات اؼبالية, فهي ليست ؿبتفظ 
دينوف, فاؼبقصود هبا تلك هبا للمتاجرة, كال ؿبتفظ هبا لتاريخ استحقاؽ معٌن, كىي ليست كذلك قركض أك م

اؼبوجودات اؼبالية اليت يبكن أف تبيعها اؼبنشأة يف ام كقت عند ربقيق عائدا مناسبا أك أهنا ترغب يف بيعها عند 
 1اغباجة.

 ية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاؽالموجودات المال -2-3

كتشمل ىذه اؼبوجودات اؼبالية أدكات الدين فقط, كىي موجودات مالية غًن مشتقة ذات مدفوعات ؿبددة   
مثل السندات  على االحتفاظ هبا حّت االستحقاؽ,أك قابلة للتحديد, ؽبا موعد استحقاؽ ثابت, كللمنشأة نية كقدرة 

 2ذات الفائدة الثابتة كاؼبوعد ادد.

 القركض كالذمم المدينة -2-4

غًن اؼبشتقة كاددة قيمة التسديد بشكل مسبق كدبقدار ثابت, كاليت تنشئها أك ربصل  اؼبالية األصوؿ ىي
عليها اؼبنشأة, كىي غًن مدرجة يف سوؽ نشطة كغًن ـبصصة للمتاجرة هبا, كدل تعتربىا اؼبنشأة عند االعرتاؼ األكرل 

  3ع.هبا كأصوؿ بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح كاػبسائر, أك كأصوؿ معدة للبي

 

 

                                                           
1 www.ifrs.org               15/11/2016 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢  

 .567, ؿٓؾٔذ أثٞ ٗقبس, عٔؼخ ؽ٤ٔذاد, ٓشعغ عجن رًشٙ 2
 .567ؿ, ؽ٤ٔذاد, أُشعغ اُغبثن ٓؾٔذ أثٞ ٗقبس, عٔؼخ 3

http://www.ifrs.org/
http://www.ifrs.org/
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 قياس األدكات المالية -3

تتم عملية القياس عند االعرتاؼ األكرل باألصوؿ أك االلتزامات اؼبالية بالقيمة العادلة ؽبا مضافا إليها تكاليف 
العملية باستثناء األصوؿ كااللتزامات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة من خبلؿ قائمة الدخل فيتم قياسها بثمن الشراء 

مصاريف الشراء فتسجل ضمن اؼبصاريف االيرادية, أما األصوؿ كااللتزامات اؼبالية اؼبصنفة كمعدة للبيع أك فقط, أما 
ؿبتفظ هبا حّت تاريخ االستحقاؽ, كالقركض كالذمم فتسجل عند االعرتاؼ األكرل بقيمة الشراء أك االصدار مضافا 

الضرائب اؼبباشرة, كنشًن ىنا إذل أنو إذا استخدمت  إليها تكاليف العملية, مثل مصاريف الشراء كرسـو االصدار أك
اؼبنشأة أسلوب ؿباسبة تاريخ التسوية ألصل مارل سيتم قياسو الحقا بالتكلفة أك التكلفة اؼبطفأة, فإنو يتم قياس 

ة فيم كفق أما القياس البلحق أم بتاريخ إعداد القوائم اؼبالي ,1العادلة كما ىي بتاريخ اؼبتاجرة األصل مبدئيا بالقيمة
 , كنلخص ذلك يف اعبدكؿ اؼبوارل:39IASالقيمة العادلة أك التكلفة اؼبطفأة حسب تصنيف اؼبعيار 

 39IAS المعيار: قياس األدكات المالية كفق (2 -2) الجدكؿ رقم

 طريقة القياس المحاسبي تصنيف األداة المالية
 
األصوؿ المالية بالقيمة  .1

 العادلة من خالؿ بياف الدخل

 المطفأة ةتكلفال القيمة العادلة
   مع االعرتاؼ بفركقات التغيًن يف القيمة العادلة

 .يف بياف الدخل)األرباح كاػبسائر(
   

مع االعرتاؼ بفركقات التغيًن يف القيمة العادلة    المالية المعدة للبيع األصوؿ .2
ضمن الدخل الشامل اآلخر, باستثناء 

االلبفاض اؼبستمر, كعند الغاء االعرتاؼ 
باألصل ربوؿ ىذه الفركقات إذل بياف الدخل, 

اؼبالية النقدية بالعملة األجنبية  األصوؿككذلك 
 (.IAS21فتسجل الفركقات يف بياف الدخل)

   

المالية المحتفظ بها  األصوؿ .3
 حتى تاريخ االستحقاؽ

     (باستخداـ طريقة الفائدة الفعالةeffective 

interest method مع اجراء اختبار ,)
 تدين القيمة يف حالة كجود مؤشرات لذلك

 effectiveباستخداـ طريقة الفائدة الفعالة)      القركض كالذمم المدينة .4

interest method) 

 .15/11/2016أطلع عليو يف www.ifrs.org من اؼبوقع IAS39باالعتماد على  إعداد الباحثمن  المصدر:

 

                                                           
 .568 -567ؿٓؾٔذ أثٞ ٗقبس, عٔؼخ ؽ٤ٔذاد, ٓشعغ عجن رًشٙ,  1

http://www.ifrs.org/
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 9IFRSالفرع الثاني: قياس األدكات المالية في ضوء المعيار 

, كذلك استجابة لتذمر العديد من مستخدمي القوائم اؼبالية 39IASليحل ؿبل اؼبعيار  9IFRSجاء اؼبعيار 
, كمن أىم النقاط اليت تناكؽبا اؼبعيار اعبديد ىو إعادة 39IASكاألطراؼ اؼبعنية من صعوبة فهم كتطبيق اؼبعيار 

ؼ تصنيف األدكات اؼبالية, كبالتارل إعطاء صورة أكضح عن كيفية االعرتاؼ كالقياس ؽبذه األدكات, كىو ما سو 
 نوضحو من خبلؿ ىذا الفرع.

 المالية األصوؿتصنيف  -1

يتم تصنيف كافة األصوؿ اؼبالية إذل فئتٌن, األصوؿ اؼبالية اؼبقاسة بالتكلفة اؼبطفأة  9IFRSكفقا للمعيار 
كأصوؿ مالية مقاسة بالقيمة العادلة, كىذه األخًنة تكوف من خبلؿ األرباح كاػبسائر ضمن قائمة الدخل, أك من 

 خبلؿ الدخل الشامل اآلخر.

ناء األصل اؼبارل, كعندما تصبح اؼبنشأة طرفا دبوجب ذبدر االشارة ىنا إذل أف ىذا التصنيف يكوف عند اقت
فق خصائص التداؼبنشأة يف إدارة األصوؿ اؼبالية ك وذج أعماؿ عقد مع الغًن, كذلك بناءا على أمرين أساسيٌن نبا, مب

 يتضمنالنقدم التعاقدم لؤلصل اؼبارل, أم توليد تدفقات نقدية بتواريخ ؿبددة أك قابلة للتحديد مثل السندات ك 
 .1عمر االصل التعاقدم تواريخ ؿبددة لتدفقاتو النقدية اليت سبثل القيمة االظبية كالفائدةذلك 

أما مبوذج األعماؿ فيقصد بو الطريقة اليت سبارسها اؼبنشأة يف نشاطها اؼبتعلق بكيفية إدارة موجوداهتا, كاليت  
الذم وبدده موظفو اإلدارة الرئيسيٌن, كليس اعتمادا تتعلق بالعمليات الفعلية اليت تتم على ؿبفظة األكراؽ اؼبالية, ك 

على نية اإلدارة يف إدارة تلك اؼبوجودات, كىذا النموذج ال يكوف على مستول األداة اؼبالية منفردة بل يف شكل 
 ؿبفظة كاملة لؤلركاؽ اؼبالية, لذا قد ربتفظ اؼبنشأة دبحفظة استثمارات تقـو بإدارهتا من أجل صبع تدفقات نقدية

 2تعاقدية, كؿبفظة أخرل تقـو بإدارهتا ألغراض اؼبتاجرة لتحقيق أرباح من تغًنات القيمة العادلة.

 المالية األصوؿقياس  -2

كيفية قياس األصوؿ اؼبالية, اليت ال زبرج عن إحدل النموذجٌن إما القيمة العادلة أك   9IFRSأكضح اؼبعيار 
 نوضح ذلكخبلؿ الشكل اؼبوارل سوؼ التكلفة اؼبطفأة, كمن 

                                                           
1 www.ifrs.org               15/11/2016 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢  
2 Pavlovic Vladan, "IFRS9 and Implications of Business Model vs Management Intent, Criteria on the quality of 

Accounting Information", Finiz2015 Contemporary Financial  Management, 2015, p23. 

http://www.ifrs.org/
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 9IFRSالمالية كفق  األصوؿ: قياس (4 -2)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف قياس األدكات اؼبالية للمصارؼ  9هباء غازم عرنوؽ, "أثر التحوؿ إذل تطبيق اؼبعيار الدكرل إلعداد التقارير اؼبالية رقملمصدر: ا
, 2014, جامعة دمشق, 1, العدد30اجمللداؼبدرجة يف سوؽ دمشق لؤلكراؽ اؼبالية", ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية, 

 .572ص

 

 

 

 قياس األصوؿ المالية

لكافة األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة إضافة إذل االعرتاؼ األكرل 
التكاليف اػباصة بالعملية باستثناء األصوؿ اليت ال تقيم بالقيمة 

  FRSI 9 من (1.1.5العادلة من خبلؿ الربح أك اػبسارة)الفقرة

على قٌاس األصول المالٌة بالقٌمة  IFRS 9من  (1.2.5)الفقرةتنص

 العادلة أو التكلفة المطفأة بناءا على:  

 نموذج األعمال المعتمد لغاٌة إدارة محفظة األصول المالٌة؛-

 (1.4)الفقرة شكل التدفقات النقدٌة لألصل المالً.-

 اقتناء األصل ربت مبوذج أعماؿ غايتو االحتفاظ باألصل كاستبلـ
 (a.2.4)الفقرة التدفقات النقدية الناذبة عنو

ىل الشركط التعاقدية لؤلصل اؼبارل ترتبط بتدفقات نقدية تأخذ 
شكل دفعات, كتتضمن اؼببلغ كالفوائد اؼبرتتبة على أصل اؼببلغ يف 

 (b.2.4)الفقرة مدة زمنية ؿبددة

  IFRS 9من  (2.4)الفقرة قياس األصل بالتكلفة اؼبطفأة حبسب

 حبسب قيمة العادلةقياس األصل بال

  IFRS 9 (4.4)الفقرة

 

 نعم

 ال

 ال

 نعم
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على مبوذج األعماؿ  دكات اؼبالية إذل فئتٌن فقط بناءمن إعادة تصنيف لؤل 9IFRS أف ما جاء بو اؼبعيار نرلك 
يف شكل ؿبفظة لؤلكراؽ اؼبالية من ناحية, يف نفس الوقت طبيعة األداة  الذم تستخدمو اؼبنشأة يف إدارة أدكاهتا اؼبالية

اؼبالية أف ال تكوف ذات تدفقات نقدية على شكل دفعات )سندات دين(, ىذا التصنيف من شأنو اغبد من 
ليل اؼبستثمرين خاصة اؼبرتقبٌن, ذلك أنو ال ؾباؿ لتدخل نية اؼبنشأة يف فبارسات االدارة اليت قد تؤدم إذل تض

 حسب مصاغبها الذاتية. اؼبالية األصوؿاالحتفاظ أك عدـ االحتفاظ باألصل اؼبارل, كتغيًن إدارة ىذه 

أف األصوؿ اؼبالية اؼبعرتؼ هبا  9IFRSأما خبصوص قياس الفركقات يف األصوؿ اؼبالية فقد أكضح اؼبعيار 
بالقيمة العادلة فتسجل ضمن األرباح كاػبسائر ضمن قائمة الدخل, باستثناء تلك األصوؿ اؼبخصصة للتحوط 
ككذلك االستثمارات يف أدكات حقوؽ اؼبلكية اليت زبتار اؼبنشأة قياسها بالقيمة العادلة عند االعرتاؼ األكرل فتظهر 

كية يف قائمة اؼبركز اؼبارل يف حساب التغًن اؼبرتاكم فركقات التقييم ضمن الدخل الشامل اآلخر, كضمن حقوؽ اؼبل
بالقيمة العادلة, أما األصوؿ اؼبالية اؼبعرتؼ هبا بالتكلفة اؼبطفأة فيتم قياسها بالتكلفة اؼبطفأة مع إطفاء العبلكة أك 

 حالة تدين يف القيمة اػبصم بطريقة الفائدة الفعالة, كال يعرتؼ باألرباح أك اػبسائر إال عند إلغاء األصل اؼبارل أك يف
مقارنة دبا كاف يف  9IFRS, كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوارل نوضح أىم النقاط اليت جاء هبا اؼبعيار 1أك إعادة التصنيف

 .39IASاؼبعيار 

 .39IAS بالمعيار 9IFRS : مقارنة المعيار(3 -2)الجدكؿ رقم 

 9IFRS المعيار 39IAS المعيار 
كمتطلبات قياس تصنيف فئات, لكل منها معايًن  أربع  التصنيف كالقياس

 ,بٌن طبيعة األداةالتصنيف ذبمع معايًن  , ـبتلفة خاصة هبا
 ؛ةدار اال كنية, كطريقة استخدامها

 قواعد ذبرب اؼبنشأة على اعادة التصنيف بالقيمة  يتضمن
العادلة من خبلؿ الربح أك اػبسارة عبميع األصوؿ اؼبالية 

غًن  جزءاالستحقاؽ إذا مت بيع  اتفظ هبا حّت تاريخ
  قبل تاريخ استحقاقها. هامن بسيط

  ,كيستند التصنيف اذل الطريقة اليت يتم فيها فئتٌن
األداة )مبوذج عمل اؼبنشأة( باإلضافة اذل  ادارة

 ؛فق النقدم التعاقدم اؼبتعلقة هباشركط التد
  ربدد الفئة اليت يتم تصنيف األصوؿ ضمنها فيما

بالتكلفة  ةمستمر بصورة يتم قياسها كاف اذا  
  القيمة العادلة.باؼبطفأة أك 

 
 القيمة خسارة تدني

 
  اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة  األصوؿيف قيمة خسارة التدين

كخسارة التدين يف قيمة خر اآلشامل الدخل المن خبلؿ 
 ؛اؼبالية اؼبقاسة بالتكلفة اؼبطفأة األصوؿفئيت 

 بعض , كما أف لتقييم خسارة التدينك عدة مباذج لىنا
  قيمة األصوؿ اؼبالية ال يبكن عكسها.خسائر تدين 

  يت زبضع ػبسارة اؼبالية الوحيدة ال األصوؿاف
 ؛ألدكات اؼبقاسة بالتكلفة اؼبطفأةىي ا التدين

 القيمة.خسائر التدين يف صبيع س كيبكن ع 
 استخداـ مبوذج اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة 

 
ينطبق ىذا اؼبعيار على العقد اؼبختلط اذا كاف العقد  اؼبركبة بعدة طرؽ:يتم قياس العقود  الضمنية المشتقات

                                                           
 .752-751, ؿٓؾٔذ أثٞ ٗقبس, عٔؼخ ؽ٤ٔذاد, ٓشعغ عجن رًشٙ 1
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   ؛لعادلة من خبلؿ الربح أك اػبسارةبالقيمة ا البعض 
  قاس احدنبا )اؼبشتقة الضمنية( يبعض اذل جزأين, الفصل

بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح أك اػبسارة كيتم قياس اعبزء 
كعقد أك   اآلخر )عقد أساسي غًن مشتق( بالتكلفة اؼبطفأة

 ؛تنفيذم باستخداـ ؿباسبة االستحقاؽ
  اما كعقد كاحد أك على أساس يتم ااسبة عنها  فئة ثالثة

 ار اإلدارة. تيخالتقسيم اذل جزأين, كفقا ال
 

 االساسي اصل مارل:
 قد عندما يكوف العيتم فصل العقد اؼبختلط  ال

 ؛عبارة عن أصل مارل األساسي
  يتم تصنيف ىذه العقود دبجملها كفقا ؼبعايًن

 ؛األصوؿ اؼبالية االخرل تصنيف
 العقود عن اسبة ا ةقييوجد أم تغيًن يف طر  ال

اؼبختلطة إذا كاف العقد األساسي عبارة عن التزاـ 
 مارل أك بند غًن مارل.

 
القيمة العادلة من خالؿ 

 خراآلشامل الدخل ال
يف ادكات ستثمارات االسرتاتيجية بلل بديل  عرض ال يشمل

 اؼبلكية.
 

سرتاتيجية يف االبلستثمارات عرض بديل ليتوفر 
 :اؼبلكيةادكات 

  نشأة, يف حاؿ اؼبتستطيع االكرل عند االعرتاؼ
القيمة العادلة  يف  يفتغًن ربقيق الشركط قيد ال

 ؛الدخل الشامل االخر
  ىذه رباح اصلة من توزيعات األيتم عرض

 ؛رئح أك اػبساا رباالستثمارات يف حساب اال
  كاػبسائر بٌن حساب  اؼبكاسبتدكير بال يسمح

الربح كاػبسارة كبٌن الدخل الشامل االخر ؽبذه 
  االستثمارات.

 
المتعلق بقياس  االستثناء

 في أدكات تاالستثمارا
التي ليس لها سعر الملكية 

 التكلفةسوؽ ب
 

اليت ليس ؽبا سعر سوؽ فيما ىبص أدكات حقوؽ اؼبلكية 
)كاؼبشتقات اؼبرتبطة هبذه االدكات كاليت هبب تسويتها من 
خبلؿ تسليم ىذه األدكات( كاليت ال يبكن قياس قيمتها 

اؼبالية  األصوؿكيتم قياس ىذه  ,هبا موثوؽبصورة العادلة 
 بالتكلفة. 

 

اؼبلكية يف أدكات ستثمارات االيتم قياس صبيع 
للتخفيف من اؼبخاكؼ اؼبتعلقة بشأف , بالقيمة العادلة

القدرة على قياس بعض ىذه االستثمارات بالقيمة 
قياس القيمة العادلة اؼبتعلق بشركع اؼبالعادلة فإف 

ؼبساعدة , كذلكتطبيق للسيعمل على توفًن دليل 
ربديد , ك األصوؿكيفية قياس مثل ىذه اؼبنشآت على  
فيها تكلفة ادكات اؼبلكية القيمة  سبثلالظركؼ اليت 

 . ؽبا العادلة

 .39IASك 9IFRSرين اباالعتماد على اؼبعي من إعداد الباحثالمصدر: 
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 القياس المحاسبي لؤلدكات المالية اإلسالمية: المبحث الثاني
 

القياس يف الفكر ااسيب اإلسبلمي يقـو على موضوعية القياس يف حد ذاتو, كليس على موضوعية الدليل يف 
القياس, األمر الذم جعلو يتخذ من القيمة اعبارية كأساس مرجعي للقياس ااسيب لتوافقو مع أحكاـ فقو اؼبعامبلت 

 زكوية. اؼبالية اإلسبلمية كاألحكاـ الشرعية يف تقييم األصوؿ ال
كمن ؾباالت القياس ااسيب يف كقتنا اغباضر األدكات اؼبالية اإلسبلمية اليت تتعامل هبا اؼبؤسسات اؼبالية 

قاعدة اإلسبلمية كمنها صيغ التمويل اإلسبلمي يف اؼبصارؼ اإلسبلمية, كاليت تعمل من خبلؿ قاعدتٌن أساسيتٌن نبا 
الربح )الغنم( يكوف مقابل كاجبات كأعباء يتحملها الفرد أف  باألكذل قصدكياػبراج بالضماف, الغنم بالغـر كقاعدة 

هبب أف يتحمل  -إذا حصل-, كاؼبعىن االصبارل ؽبذه القاعدة ىو أف من يناؿ نفع شيء 1الذم يأخذ اؼبيزات كاغبقوؽ
كباعتبار , 2فع بو, كما أف التكاليف كالغرامات اليت ترتتب على الشيء ذبب على من استفاد منو كانت-إذا كقع-ضرره

 .3(الغـر) وف بقدر االستعداد لتحمل اػبسارةيك (الغنم)الربح  ىو شريك يف أعمالو, فإف اغبق يف صرؼأف عميل اؼب
, حيث أف 4الربح أك النتاج يستحق باالستعداد لتحمل اػبسائرأف يقصد هبا فاػبراج بالضماف أما قاعدة 

بضماف أمواؿ  اإلسبلمي صرؼاؼب تولد عنو من عائد, فمثبل يقـوالذم يضمن أصل شيء جاز لو أف وبصل على ما 
اؼبتولد عن ىذا اؼباؿ جائز  (أم ما خرج من اؼباؿ)كيكوف اػبراج , يو يف شكل كدائع أمانو ربت الطلباؼبودعٌن لد

 حالة وبتمل حدكثو كربمل اػبسارة يف ألنو يكوف ملزما باستكماؿ النقصاف الذم (صرؼكىو اؼب)االنتفاع ؼبن ضمن 
, فقاعدة الغنم بالغـر تعرب عن الطرؼ اآلخر من قاعدة اػبراج كقوعها, كؽبذه القاعدة عبلقة بالقاعدة السابقة

بالضماف, فهي تعين أف من يناؿ نفع شيء إمبا استحقو بتحمل الضرر اتمل منو, كىذه القاعدة تقيم التبلـز بٌن 
ف أيضا باػبراج, فالتكاليف كاػبسارة اليت تتحصل من العٌن اػبراج كالضماف على الوجو اآلخر, أم أف الضما
 5يتحملها من يغنم خراجها, أم اؼبنتفع بالعٌن شرعا.

كترتكز أدكات التمويل اإلسبلمي على تلك الصيغ التمويلية اؼبشركعة كاؼبضاربة, اؼبشاركة, اؼبراحبة, االجارة 
الية اإلسبلمية كظفت ىذه الصيغ التمويلية يف شكل صكوؾ اؼبساقاة, كغًنىا, كمع التطور الكبًن يف الصناعة اؼب

 االستثمار كاألدكات اؼبشاهبة, فنجد صكوؾ اؼبضاربة, صكوؾ اؼبشاركة, صكوؾ االجارة, صكوؾ اؼبزارعة, ..اخل.

                                                           
  .41, ؿ1988, ٌٓزجخ ٝٛجخ, اُوبٛشح, 1, هعهًُب وعًهُب اإلساليٍانًصرؾ ػجذ اُغ٤ٔغ أُقش١,  1
, 2010, اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ, اإلعال٢ٓ, أُؼٜذ اُؼب٢ُٔ ُِلٌش 1, هاإلساليٍَظرَخ انًخبطرح فٍ االلتصبد ػذٗبٕ ػجذ هللا ٓؾٔذ ػ٣ٞنخ,  2

 .66ؿ
 .47, ؿ2006ؿبس ؽشاء, دٓؾن,  , داس1, هانًصبرؾ ويبرا َجت أٌ َعرؾ عُهب, ١ضػزشاُػالء اُذ٣ٖ  3
 .31ؿ ,ٓشعغ عجن رًشٙػذٗبٕ ػجذ هللا ٓؾٔذ ػ٣ٞنخ,  4
 .66ؿ ,أُشعغ اُغبثنػذٗبٕ ػجذ هللا ٓؾٔذ ػ٣ٞنخ,  5



 ألدوات املالية اإلسالميةلينة العادلة والكياس احملاسيب الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني: 

 

 81 
 

كمن خبلؿ ىذا اؼببحث سوؼ نتناكؿ القياس ااسيب لؤلدكات اؼبالية اإلسبلمية, بالتطرؽ إذل مفهومها 
 كيفية قياسها.كأنواعها ك 

 المطلب األكؿ: مفهـو صيغ التمويل اإلسالمي

ىذه  منتتوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية  ة صيغ سبويلية عديدةاإلسبلمي اؼبصارؼلتمويل اؼبشاريع تستخدـ 
 توصفبالقائمة على اؼبلكية كاؼبضاربة كاؼبشاركة كاؼبزارعة كاؼبساقاة حيث تعطي للمتعامل القدرة على التصرؼ الصيغ 

على كاليت تشكل دينا  , كأخرل قائمة على اؼبديونية كاؼبراحبة كالسلم كاإلهبار كاالستصناع,كليس مقرتض مالك
 ىي دين عليو.بل  تلك األدكات اؼبقدمة يف التمويلؼبتعامل, حيث ال يبا

 صيغ التمويل القائمة على الملكيةالفرع األكؿ: 

تقـو اؼبصارؼ اإلسبلمية بتمويل األشخاص كاؼبشاريع كحّت اغبكومات من خبلؿ عقود سبويل قائمة على 
ملكية اؼبصرؼ عبزء أك كل قيمة العقد, كيف هناية العقد يبكن للمصرؼ التنازؿ أك عدـ التنازؿ عن اعبزء الذم يبلكو 
كىو بذلك يتحمل األرباح كاػبسائر الناذبة عن ىذا العقد, كمن بٌن أنواع ىذه العقود التمويل باؼبضاربة التمويل 

 باؼبشاركة, التمويل باؼبزارعة, كالتمويل باؼبساقاة.
 التمويل بالمضاربة -1
 تعريف المضاربة -1-1

, كقد كرد لفظ اؼبضاربة 1الرزؽ أبتغي اػبًن منأم يف األرض من الضرب  على كزف مفاعلة لغةتعرؼ اؼبضاربة 
﴿يف القرآف الكرًن يف منازؿ عديدة منها قوؿ ا عز كجل:              

                                     

                                 ﴾2 كمن معانيها اللغوية ,

  3للسفر أك التجارة". أيضا "السًن يف األرض
على أف رأس اؼباؿ من طرؼ كالسعي كالعمل من طرؼ  شركةنوع تعرؼ اؼبضاربة على أهنا ف اصطبلحاأما 

آخر, فاؼبضاربة يف أساسها مشاركة بٌن طرفٌن أحدنبا رب اؼباؿ الذم يقدـ اؼباؿ كاآلخر العامل أك اؼبضارب الذم 
                                                           

أهشٝؽخ دًزٞساٙ ك٢ اُؼِّٞ االهزقبد٣خ(, عبٓؼخ ٣ٞعق ثٖ خذح, اُغضائش, ) قبد١ ك٢ اإلعالّ رؾ٤َِ اهزقبد١,أؽٔذ ػالػ, ٓؾلضاد اُ٘ؾبه االهز  1

 .118, ؿ2005
 .20عٞسح أُضَٓ, ا٣٥خ 2
 .70, ٓشًض اُذساعبد أُؼشك٤خ, اُوبٛشح, ثذٕٝ ع٘خ اُ٘ؾش, ؿاإلساليٍيهخصبد يىسىعخ االلتصبد خبُذ ػجذ أُ٘ؼْ,  3
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األرباح بٌن الطرفٌن حسب نسبة شائعة من الربح يتفق عليها طرفا عقد يقدـ جهده كخربتو, على أف يتم تقاسم 
اؼبضاربة, كإذا حصلت اػبسارة فتكوف على صاحب اؼباؿ, أما خسارة العامل فهي سبثل جهده الذم بذلو بشرط 

تأليف بٌن , كما تعرؼ على أهنا عقد من عقود االستثمار يتم دبوجبو اؼبزج كال1ثبوت عدـ التقصًن يف أداء مسؤكليتو
 2عنصرين من عناصر اإلنتاج نبا اؼباؿ كالعمل يف عملية استثمارية ربقق فيها مصلحة اؼببلؾ كالعماؿ اؼبضاربٌن

 3كتنقسم اؼبضاربة إذل نوعٌن:
 المضاربة المطلقة -1-1-1

 ىي اليت يٌفوض فيها رب اؼباؿ اؼبضارب يف إدارة عمليات اؼبضاربة دكف قيود, بل يتمتع فيها بسلطات تقديرية
كاسعة, كذلك اعتمادا على ثقتو يف أمانتو كخربتو, ككمثاؿ على اؼبضاربة اؼبطلقة, كأف يقوؿ رب اؼباؿ للمضارب 
اعمل برأيك, كاالطبلؽ مهما اتسع فهو مقيد دبراعاة مصلحة الطرفٌن يف ربقيق الربح كفقا لؤلعراؼ السارية يف ؾباؿ 

 النشاط االستثمارم موضوع اؼبضاربة.
 يدةمقالمضاربة ال -1-1-2

كفيها يقيد رب اؼباؿ اؼبضارب باؼبكاف أك ؾباؿ النشاط الذم يعمل فيو كبكل ما يراه مناسبا دبا ال يبنع 
اؼبضارب عن العمل, كخبصوص مشركعية اؼبضاربة فبل خبلؼ يف ذلك, كالدليل ما قد ثبت باإلصباع اؼبسند إذل السٌنة 

ثه :  الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  أىبًيوً  صيهىٍيبو عىنٍ  ٍبنً  صىاًلحً  عىنٍ التقريرية كمن السٌنة  , ًإذلى  اٍلبػىٍيعي : اٍلبػىرىكىةي  ًفيًهن   ))ثىبلى  أىجىلو
طي  كىاٍلميقىارىضىةي, لًٍلبػىٍيًع((. الى  لًٍلبػىٍيتً  بًالش ًعًًن, اٍلبػيرِّ  كىأىٍخبلى

4  
 شركط التمويل بالمضاربةأركاف ك  -1-2

 من الشركط نلخصها يف الشكل اؼبوارل:للمضاربة طبسة أركاف كلصحتها هبب توفر ؾبموعة 
 
 
 
 

                                                           
1 Samad Abdus, Norman D.Gardner, Bradley J. Cook, "Islamic banking and finance in theory and practice: The 

experience of Malaysia and Bahrain",  The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol 22, N°2, 2005, p75. 
, 2001, داس اُٞكبء ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ٓقش, 1, هاإلساليٍانسُبسخ انُمذَخ وانًبنُخ فٍ إطبر َظبو انًشبركخ فٍ االلتصبد فبُؼ فبُؾ٢,  2

 .26ؿ
3 Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions, Shari'ah Standards, Dar Almaiman, 

Kingdom of Saoudia Arabia, 2015, p372. 
, 2289, ؽذ٣ش سه2009ْداس اُشعبُخ اُؼب٤ُٔخ, ث٤شٝد,  ,1, ه3, رؾو٤ن ؽؼ٤ت األسٗؤٝه ٝآخشٕٝ, طسٍُ اثٍ يبجخٓؾٔذ ثٖ ٣ض٣ذ اُوض٢٘٣ٝ,  4

.390ؿ
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 : أركاف كشركط التمويل بالمضاربة(5 -2)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, دار كائل للنشر, 1ط ,المراجعة كالرقابة في المصارؼ اإلسالمية, بن عمارةصاحل اعتمادا على نواؿ  من إعداد الباحث المصدر:
 .51-48, ص2013عماف, 

 التمويل بالمشاركة -2
 تعريف المشاركة -2-1

, أما 1بينهم معٌن شيء يف أكثر أك شريكٌن بٌن اؼبخالطة أك االختبلط أك اػبلط أهنا لغة تعرؼ اؼبشاركة
 2عقد بٌن طرفٌن أك أكثر على االشرتاؾ يف رأس اؼباؿ للقياـ بأعماؿ كأنشطة ؿبددة. فهي اصطبلحا

كالعميل  صرؼالتقليدية, كىي تقدًن اؼب اؼبصارؼة عن اإلسبلمي اؼبصارؼكيعترب التمويل باؼبشاركة أىم ما يبيز 
اؼباؿ بنسب متساكية أك متفاكتة من أجل إنشاء مشركع جديد أك اؼبسانبة يف مشركع قائم حبيث يصبح كل كاحد 

ى قدر منهما متملكا حصة يف رأس اؼباؿ بصفتو ثابتة أك متناقصة كمستحقا لنصيبو من األرباح, كتقسم اػبسارة عل

                                                           
1

, (اإلعال٢ٓ االهزقبد ك٢ أهشٝؽخ دًزٞساٙ)اُغؼٞد٣خ,  اُج٘ٞى ك٢ خاإلعال٤ٓ اُزغبس٣خ اُز٣َٞٔ ف٤ؾ ثٞهش١, ٓخبهش أؽٔذ ثٖ ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ػبدٍ

 .13, ؿ2005اُوشٟ, أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ,  أّ عبٓؼخ
 .223, ؿ2012, داس أُغ٤شح ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 3, هانجُىن اإلساليُخٓؾٔذ ٓؾٔٞد اُؼغ٢ِٗٞ,  2

 التمويل بالمضاربةأركاف كشركط 

 الربح العمل رأس الماؿ العاقداف الصيغة

 أك عينا أف يكوف نقدا

معلـو أف يكوف 
اؼبقدار كاعبنس 

 كالصفة عند التعاقد

دينا  يكوفال أف 
  يف ذمة اؼبضارب

يكوف مسلما أف 
  للمضارب

يشرتط فيهما 
أىلية التوكيل 

  كالتوكل

كىي اإلهباب 
كالقبوؿ لفظا أك 
بأم معىن كاضح 

  هبذا

أف وبدد نصيب كل من 
صاحب اؼباؿ كاؼبضارب من 

 الربح

أف يكوف الربح مشرتؾ بٌن 
 صاحب اؼباؿ كاؼبضارب

أف تكوف النسبة اؼبشركطة 
لكل من صاحب اؼباؿ 

كاؼبضارب حصة شائعة من 
الربح كليس من رأس اؼباؿ 
دكف ربديد قيمة اؼببلغ كإذا 

ذكر صاحب اؼباؿ لفظ الربح 
 بيننا تعين اؼبناصفة يف الربح

 يكوف العمل بعد تسليم اؼباؿ

ربديد آجاؿ كنطاؽ اؼبضاربة 
بشكل معقوؿ يتيح للمضارب 

 العمل كتقليب اؼباؿ

الفة الشركط يصبح يف حالة ـب
العامل ضامنا ال أمٌن كيفقد صفة 

 اؼبضارب كيتحمل نتيجة إنبالو

نفقة العامل تؤخذ من الربح أكال 
كما بقي يقسم بينهما ضمن 

 شركط العقد

ال يشرتط يف صاحب اؼباؿ اإلسبلـ, كيكره أف 
 يكوف العامل)اؼبضارب( غًن مسلم
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يتم اؼبسانبة باؼباؿ كالعمل بٌن الطرفٌن كبواسطتها يتم  كباستخداـ ىذه الصيغة ,1حصة كل شريك يف رأس اؼباؿ
 ئمة, كتأخذ اؼبشاركة ثبلث أشكاؿذبميع فوائض مالية لؤلفراد الستثمارىا يف مشاريع جديدة أك توسيع مشاريع قا

  2تتمثل يف اؼبشاركة الثابتة, اؼبشاركة على أساس صفقة معينة, اؼبشاركة اؼبنتهية بالتمليك.
 لتمويل بالمشاركة شركط اأركاف ك  -2-2

 للمشاركة طبسة أركاف نلخصها من خبلؿ الشكل اآليت:
 

 : أركاف كشركط التمويل بالمشاركة(6 -2) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, مركز االقتصاد اإلسبلمي, التمويل بالمشاركةاؼبصرؼ اإلسبلمي لبلستثمار كالتنمية, اعتمادا على  من إعداد الباحث المصدر:

 .15 -10, ص1996, 2ط
 

                                                           
1 Farooq  Muhammad, Mufti Muhammad Mushtaq Ahmed, "Musharakah financing: Experience of Pakistani banks", 

World Applied Sciences Journal, Vol 21, N°2, 2013, p182. 
, 2003اُغضائش, , 2اُؼذد ,عبٓؼخ ٝسهِخ , ٓغِخ اُجبؽش,"ف٤ؾ اُز٤ِ٣ٞٔخ ٝٓؼبُغزٜب أُؾبعج٤خ ثٔقبسف أُؾبسًخ"ٗٞاٍ ثٖ ػٔبسح, , فبُؼ فبُؾ٢ 2

 .52ؿ

 مشاركةالتمويل بالأركاف كشركط 

 الناتج التنفيذ رأس الماؿ العاقداف الصيغة

أك عينا بشرط  أف يكوف نقدا
تقويبها نقدا أك بشيء 

معنوم)براءة االخرتاع, االسم 
 التجارم..(

دينا يف ذمة أحد  يكوفال  أف
 الشركاء

الشافعية كاؼبالكية يشرتطوف خلط 
األمواؿ اؼبقدمة, أما اغبنفية فليس 
بشرط إال إذا كاف اؼباؿ نقدا, أما 

 اغبنابلة فبل يشرتطوف اػبلط

يشرتط فيهم 
التوكيل  أىلية

كالتوكل, كأف 
يكونوا أكثر 
من كاحد كال 
يشرتط أف 

يكونوا صبيعا 
 مسلمٌن

كىي اإلهباب 
كالقبوؿ لفظا 
أك بأم معىن 

 كاضح هبذا
كيندب توثيق 
عقد اؼبشاركة 

 بالشهود

يف حالة الربح أف يكوف نصيب  
كل شريك يبثل نسبة منو كليس 

مقدار ؿبدد, كال هبوز ألم 
عٌن من شريك ربديد مقدار م

الربح, كأف يكوف ىذا الربح 
معلـو كليس ؾبهوؿ كإال فسد 

 العقد

يف حالة اػبسارة تكوف على 
قدر حصة كل شريك, أما يف 
حالة كجود تقصًن أحدىم أك 
إنبالو فيتحمل كحده مقدار 
 الضرر الذم يقع على شريكو

أف يشرتؾ الشركاء يف 
 العمل

ال يشرتط تساكم اعبهد 
 بينهم

اشرتاط حصة زائدة هبوز 
 من الربح لؤلكثر جهدا

يشرتط األمانة كعدـ 
التقصًن بٌن الشركاء  

 كوهنم متضامنٌن
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 بالمشاركة أشاؿ التمويل -2-3
 تصنيف أشكاؿ التمويل باؼبشاركة اليت تقدمها اؼبصارؼ اإلسبلمية من كجهات نظر ـبتلفة كما يلي:يبكن 

 : أشكاؿ التمويل بالمشاركة(7 -2) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 .72ص, 2013, دار كائل للنشر, عماف, 1, طةاإلسالميالمراجعة كالرقابة في المصارؼ نواؿ صاحل بن عمارة, : المصدر
 
 التمويل بالمزارعة -3
 ارعةتعريف المز  -3-1

 أما البذر, أم الزرعة طرح هبا يعىن كؾبازا للمزارعة, اغبقيقي اؼبعىن كىو اإلنبات أم الزرع من لغة اؼبزارعة
 معاملة كيتم بينهما, كالزرع عليها يعمل ؼبن األرض دفع يتم حيث الشراكة سبيل على الزرع على عقد فهي اصطبلحا

. كبأجل معلومة حبصة أم منها, ىبرج ما ببعض األرض يف العامل  1معلـو
كما تعرؼ اؼبزارعة على أهنا "معاقدة على الزرع بٌن صاحب األرض كبٌن اؼبزارع, على كوف األرض من طرؼ 

   2كالعمل من طرؼ آخر, على أف تزرع األرض كتكوف حاصلتهما بينهما".

                                                           
 .274, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ ٓؾٔٞد اُؼغ٢ِٗٞ,  1
 .411, ؿ2008, داس اُوِْ, دٓؾن, 1, هيعجى انًصطهحبد انًبنُخ وااللتصبدَخ فٍ نؽخ انفمهبءٗض٣ٚ ؽٔبد,  2

 مشاركةالتمويل بالأشكاؿ 

أشكاؿ متميزة 
 من التمويل

أنشطة 
 اقتصادية

طريقة استرداد 
 التمويل

 استمرار ملكية
 المصرؼ

الشكل القانوني 
 للعمالء

 صناعية؛-
 زراعية؛-
 التجارية؛-
 اػبدمية؛-
 العقارية.-

 

 األصوؿ الممولة

 مستمرة
 سبويل مشركع مشرتؾ؛-
 سبويل رأس اؼباؿ الثابت.-

 منتهية
اؼبشاركة على أساس -

 صفقة معينة؛
اؼبشاركة على أساس دكرة -

 إنتاجية.

 ثابتة؛-
 متناقصة.-

 أفراد, حرفيٌن؛-
 تضامن؛-
 صبعيات؛-
 توصية بسيطة.-

 

سبويل باؼبشاركة -
 لؤلصوؿ اعبارية؛

سبويل باؼبشاركة -
لؤلصوؿ 
 الرأظبالية.

 

 استًناد؛-
 تصدير؛ -
 العقارية.-
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 المزارعةشركط أركاف ك  -3-2
ركن عقد اؼبزارعة األساسي ىو ركن عقد اؼبشاركة, كىو اإلهباب كالقبوؿ, أما أركانو اػباصة فهي ذات عبلقة 
باؼبزارع كاؼبزركع كاألرض اؼبزركعة كاؼبعقود عليو يف اؼبزارعة, أم ؿبل العقد كآلة الزراعة كمدهتا كاػبارج منها أم الناتج 

 كالعائد.

 1:ضافة إذل أىلية اؼبتعاقدين ما يليإزارعة اؼبالتمويل ب يشرتط يفك 

 اؼباؿ؛ كرأس كاؼبزارع األرض صاحب بٌن ما اؼبرـب بالعقد اؼبوجودة الشركط صبيع فيها متوفرة تكوف أف هبب 
 للزراعة؛ األرض صبلحية 
 األرض؛ بزراعة سيقـو الذم من ككذلك ,ككصفو كصنفو نوعو حيث من اصوؿ نوع معرفة 
 نصيب كل طرؼ من اصوؿ يف صورة نسبة شائعة؛ بياف 
 .بياف مدة شركة اؼبزارعة, على أف تكوف اؼبدة كافية غبصد اصوؿ 

 صور التمويل بالمزارعة -3-3
 2ىناؾ صور عديدة للمزارعة نلخص بعضها فيما يلي:

 أف يتساكل الشريكاف يف األرض كالعمل كالبذر كاآلالت كاغبيواف؛ 
  ؽبما معا أك أرض مساحة ليست ملكا ألحد مث يتفقاف على زرعها شركة كعلى أف تكوف األرض فبلوكة

 أحدنبا البذكر كعلى الثاين العمل؛
 أف تكوف األرض فبلوكة ألحدنبا, كعليو بعض البذر, كعلى الشريك اآلخر العمل كبعض البذر؛ 
 لعمل باليد كاغبيواف أف تكوف األرض ألحدنبا, كيكوف عليو البذر أيضا, يف نظًن أف يكوف على اآلخر ا

 كاآللة أك اغبيواف فقط.
 التمويل بالمساقاة -4
 تعريف المساقاة -4-1

ساقاة ؼبا , مفاعلة من العمل, كيفضل إسم اؼباؼبساقة لغة مفاعلة من السقي, كتسمى عند أىل اؼبدينة اؼبعاملة
فهي معاقدة على دفع الشجر كالكرـك إذل من يصلحها جبزء معلـو من شبرىا   اصطبلحا, أما 3فيها من السقي غالبا

                                                           
غبٓؼخ اُ, (اُؼِّٞ اإلداس٣خ ٝاالهزقبد٣خك٢ أهشٝؽخ دًزٞساٙ )خ ٝرـِـِٜب ك٢ االهزقبد اُلِغط٢٘٤, اإلعال٤ٓ, ٓذٟ ٗغبػخ اُج٘ٞى ؽؾبدحٓٞع٠ ٓؾٔذ  1

 .185ؿ  , 2011 كِغط٤ٖ,اُوذط, اُؾشح ك٢ ُٛٞ٘ذا, 
 .87-86, ؿ2013, داس ٝائَ ُِ٘ؾش, ػٔبٕ, 1, هانًراجعخ وانرلبثخ فٍ انًصبرؾ اإلساليُخٗٞاٍ فبُؼ ثٖ ػٔبسح,  2
 . 630, ؿ1985, داس اُلٌش ُِطجبػخ ٝاُزٞص٣غ ٝاُ٘ؾش, دٓؾن, 2, ه5, طوأدنته اإلساليٍانفمه ٝٛجخ اُضؽ٢ِ٤,  3
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أك ىي دفع شجر مغركس معلـو ذم شبر مأكوؿ ؼبن يعمل عليو جبزء شائع معلـو من شبره, كيقاؿ لرب الشجر مساؽ 
  1كلآلخر عامل.

 المساقاة شركطأركاف ك  -4-2
شبيهة باؼبزارعة, كؽبذا يشرتط يف اؼبساقاة ما  اؼبساقاة عقد شراكة بٌن مالك الشجر كالعامل عليها, كىي

, ىذا باإلضافة إذل  يشرتط يف عقد اؼبزارعة على كجو اػبصوص, كما يشرتط يف العقود اإلسبلمية على كجو العمـو
 3, كللمساقاة أربعة أركاف ىي:2بعض األحكاـ اػباصة باؼبساقاة على كجو التحديد

  كالعامل؛اؼبتعاقداف, كنبا صاحب اؼبزرعة 
 العوض, كىو األجر اؼبشركط للعامل؛ 
 العمل, أم اعبهد اؼببذكؿ من أحدنبا؛ 
  الصيغة, كتكوف بلفظ اؼبساقاة كما يؤدم نفس اؼبعىن من األلفاظ مثل عاملتك كفاغبتك, كأعمل يف بستاين

ار دل تصح ىذا حّت تكمل شبرتو, أما إذا قاؿ استأجرتك لتعمل يف اؼبزرعة مثبل, على نصف ما تنتج من شب
 ألنو عقد إجارة بعوض ؾبهوؿ القدر فلم يصح.

كيشرتط الفقهاء يف اؼبساقاة إضافة إذل أىلية اؼبتعاقداف كصيغة العقد ؾبموعة من الشركط نوجز أنبها فيما 
 4يلي:
 أف يكوف ؿبل العقد مغركسا أك مزركعا معينا مرئيا أك موصوفا كصفا تاما؛ 
 لعامل, أم قبل ظهور شباره؛أف يكوف ؿبل العقد حباجة ػبدمة ا 
 للمالك االشرتاؾ يف ذلك؛ يكوف العمل على الساقي, كال يشرتط أف 
  أف يكوف عمل العامل فبا يعود نفعو على الشجر كليس األرض أك أشغاؿ البناء أك اغبفر اليت تلـز اؼبالك

 فقط؛
 ,كال هبوز أف ىبتص بو أك جبزء  أف يكوف العائد من الشجر أك الزرع مشاعا بٌن االثنٌن مسبقا بنسبة ؿبددة

 منو طرؼ دكف اآلخر؛
 .ال هبوز ضماف ما ىلك من الشجر أك الزرع على أحد طريف العقد 

 

                                                           
 .412,  ؿ2008داس اُوِْ, دٓؾن,   ,1, هيعجى انًصطهحبد انًبنُخ وااللتصبدَخ فٍ نؽخ انفمهبء, ٗض٣ٚ ؽٔبد 1
 .279, ؿٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ ٓؾٔٞد اُؼغ٢ِٗٞ,  2
 .92, ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿٗٞاٍ فبُؼ ثٖ ػٔبسح 3
 .280 -279ؿ , أُشعغ اُغبثنٓؾٔذ ٓؾٔٞد اُؼغ٢ِٗٞ,  4
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 صيغ التمويل القائمة على المديونيةالفرع الثاني: 

تعترب صيغ التمويل القائمة على اؼبديونية من أكثر الصيغ استخداما من قبل اؼبصارؼ اإلسبلمية, بالرغم من 
 ىذه األخًنة باألساس ىي مصارؼ تشاركية, كيعود ىذا لتدين درجة اؼبخاطرة فيها. أف

كيرجع تصنيف صيغ التمويل القائمة على اؼبديونية إذل طبيعة العقود اليت تربمها اؼبصارؼ اإلسبلمية مع 
تتوافق كالشريعة عمبلئها الذين يكونوف مدينوف للمصرؼ بقيمة العقد إذل أجل وبدد يف العقد كفق شركط كأركاف 

 اإلسبلمية, كمن بٌن ىذه العقود التمويل باؼبراحبة, التمويل بالسلم, التمويل باالستصناع, كالتمويل باإلهبار.

 يل بالمرابحةالتمو  -1
 تعريف المرابحة -1-1

لغة من الربح, كىو النماء يف التجارة, كيقاؿ بعت السلعة مراحبة على كل عشرة دراىم درىم ككذلك اؼبراحبة 
, كأما اصطبلحا فهي بيع ما ملكو دبا قاـ عليو كبفضل, فهو بيع 1يتو مراحبة, كال بد من تسمية الربحاشرت 

أف يعرؼ صاحب زيادة شيء معلـو من الربح, كيبكن يف بيع اؼبراحبة  للعرض)السلعة( بالثمن الذم اشرتل بو مع
يقوؿ اشرتيتها بعشرة كترحبين دينارا أك اثنٌن كإما السلعة اؼبشرتم بكم اشرتاىا كيأخذ منو رحبا, إما على اعبملة كأف 

, كيعىن باؼبراحبة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية اتفاؽ بٌن اؼبصرؼ كأحد 2على التفصيل كىو أف يقوؿ ترحبين درنبا لكل دينار
على أساس  عمبلئو لبيع سلعة معينة, يقـو دبقتضاه اؼبصرؼ بشراء السلعة باؼبواصفات اددة, ليعيد بيعها إذل العميل

 3السعر الذم اشرتاىا بو اؼبصرؼ مضافا إليو ىامش ربح يتفق عليو الطرفاف.

 أنواع المرابحة -1-2
 4يبكن سبييز نوعٌن من بيوع اؼبراحبة نبا اؼبراحبة البسيطة كاؼبراحبة اؼبركبة:

 المرابحة البسيطة -1-2-1
 يقـو هبا صبيع التجار يف العادة اليتتعين بيع اؼبالك لسلعة يبلكها أصبل دبثل الثمن األكؿ كزيادة, مثل البيوع 

فهم يشرتكف السلع كيضعوهنا عندىم حّت يأيت من يرغب بشراء السلعة فيبيعونو إياىا بربح يف العادة, كقد يكوف البيع 
 وف الثمن حاال أك مؤجبل أك مقسطا.مساكمة أك أمانة, كقد يك

                                                           
 .87ؿ  ,2008ػبُْ اٌُزت اُؾذ٣ش, األسدٕ, , 1, هانًصبرؾ اإلساليُخأؽٔذ ع٤ِٔبٕ خقبٝٗٚ,  1
 .409 -408, ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿٗض٣ٚ ؽٔبد 2

3 Chong Beng Soon, Ming-Hua Liu, "Islamic banking: interest-free or interest-based?", Pacific-Basin Finance 

Journal, Vol 7, N°1, 2009, p129. 
 .74 -73, ؿ2011, داس أُغ٤شح ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 2, هيحبسجخ انًصبرؾ اإلساليُخ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 4
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 المرابحة المركبة )المرابحة لآلمر بالشراء( -1-2-2
كىو أمر أك طلب من طرؼ آلخر بأف يشرتم لو سلعة معينة مع كعد اآلمر بأف يشرتم ىذه السلعة من 
اؼبأمور بعد أف يتملكها اؼبأمور بربح ؿبدد, كيسمى من يريد السلعة باآلمر بالشراء, أما الطرؼ اآلخر)كىو ىنا 

مر بالشراء بدفع الثمن للمصرؼ حاال أك ( فيسمى اؼبأمور بالشراء أك البائع, ىذا كقد يقـو اآلاإلسبلمياؼبصرؼ 
 مقسطا أك مؤجبل, كعادة ما يتم دفع الثمن دبوجب أقساط شهرية أك سنوية أك دفعة كاحدة بعد أجل ؿبدد.

 كشركط التمويل بالمرابحة أركاف -1-3

اؼبشرتم( يتكوف عقد اؼبراحبة من ثبلثة أركاف أساسية تتثمل يف الصيغة)اإلهباب كالقبوؿ(, طريف العقد)البائع ك 
 2نوجزىا فيما يلي:شركط كمن أجل صحة العقد هبب توفر ؾبموعة من ال, 1كؿبل العقد)اؼبتعاقد عليو(

  أف يكوف الثمن األكؿ معلوما للمشرتم الثاين ألف اؼبراحبة بيع بالثمن األكؿ مع زيادة ربح كالعلم بالثمن
, أما يف اؼبراحبة البسيطة فليس فإذا دل يكن معلومان فهو فاسد يف اؼبراحبة اؼبركبة األكؿ شرط لصحة البيع

 ؛شرط
 شرط لصحة البيع؛ األكؿ م بالثمنح معلومان ألنو بعض الثمن, كالعلأف يكوف الرب 
  أال يكوف الثمن يف العقد األكؿ مقاببلن جبنسو من أمواؿ الربا فإف كاف كذلك اشرتل اؼبكيل أك اؼبوزكف جبنسو

 هبز أف يبيعو مراحبة. ألف اؼبراحبة بيع الثمن األكؿ كزيادة كالزيادة يف أمواؿ الربا تكوف ربا ال رحبان؛مثبل دبثل دل 
 أف يكوف العقد األكؿ صحيحان فإذا كاف فاسدان دل هبز. 

 يل بالسلمالتمو  -2
 تعريف السلم -2-1

يقاؿ السلف, كالسلم ىو السلم يف اللغة ىو اإلعطاء كالرتؾ كالتسليف, كالسلم لغة أىل اغبجاز كيف العراؽ 
بيع شيء موصوؼ يف الذمة بثمن عاجل, كظبي بو العقد كونو معجبل على كقتو, فإف كقت البيع بعد كجود اؼببيع يف 

 3ملك البائع, كالسلم عادة ما يكوف دبا ليس موجود يف ملكو فيكوف العقد معجبل.
فية كاغبنابلة الذين اشرتطوا لصحتو قبض رأس كقد اختلف الفقهاء يف تعريفو تبعا الختبلفهم يف شركطو, فاغبن

عرفوه بأنو بيع مؤجل دبعجل, كالشافعية الذين شرطوا  -احرتازا من السلم اغباؿ -اؼباؿ يف اجمللس كتأجيل اؼبسلم فيو
لصحتو قبض رأس اؼباؿ يف اجمللس كأجازكا كوف السلم حاال كمؤجبل عرفوه بأنو عقد على موصوؼ يف الذمة ببدؿ 

                                                           
 .96, ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙٗٞاٍ فبُؼ ثٖ ػٔبسح 1
 .36-35, ؿ2005, داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 1, هخاإلساليُثُع انًراثحخ وتطجُمبته فٍ انًصبرؾ أؽٔذ عبُْ ِٓؾْ,  2
, ٓغِخ ر٤ٔ٘خ "خ اُؼشاه٤خاإلعال٤ٓاالعشاءاد أُؾبعج٤خ ُج٤غ اُغِْ ٝاُغِْ أُٞاص١ ٝٓزطِجبد رطج٤وٜب ك٢ أُقبسف "ػجذ هللا ػ٘بد ٗغْ ػجذ هللا,  3

 .134, ؿ2014, اُؼشام, 115اُؼذد, 36اُشاكذ٣ٖ, أُغِذ
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جبل, أما اؼبالكية الذين منعوا السلم اغباؿ, غًن أهنم دل يشرطوا تسليم رأس اؼباؿ يف ؾبلس العقد, كأجازكا يعطى عا
يف  وتأجيلو اليومٌن كالثبلثة ػبفة األمر, فقد عرفوه بأنو بيع معلـو يف الذمة ؿبصور بالصفة بعٌن حاضرة أك ما ى

كيف اؼبصارؼ اإلسبلمية يبكن للعميل أف يبيع إذل اؼبصرؼ سلعا موصوفة مؤجلة على أف  ,1حكمها إذل أجل معلـو
يتعجل الثمن من اآلف, فتتحقق للعميل السيولة البلزمة كيستفيد اؼبصرؼ من فرؽ األسعار, ألف شبن السلعة اؼبؤجلة 

 2يف العادة من شبن السلعة اغباضرة.أقل 
تقاسم شبرة ىذا العقد مثل اؼبنتج كاؼبموؿ أك اؼبستثمر كاؼبسوؽ أك كعلى ىذا األساس فإف أطرافا متعددة ت

كاسع اجملاؿ إذ إف اؼبشرتم  -بشركطو-اؼبرٌكج, كقد جاء يف قرارات ؾبمع الفقو اإلسبلمي الدكرل بأف "عقد السلم 
  3يستفيد منو يف استثمار فائض أموالو لتحقيق الربح, كالبائع يستفيد من الثمن يف النتاج".

 أركاف كشركط التمويل بالسلم -2-2
 نوضحها يف الشكل اؼبوارل:يقـو عقد التمويل بالسلم على أربعة أركاف 

 : أركاف عقد السلم(8 -2) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

, دار كائل للنشر 2ط ,إدارة المصارؼ اإلسالمية, اعتمادا على حريب ؿبمد عريقات, سعيد صبعة عقل من إعداد الباحث المصدر:
 .208, ص2012كالتوزيع, عماف, 

 
                                                           

 .248, ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿٗض٣ٚ ؽٔبد 1
2 Khan Mohammad Saif  Noman, M. Kabir Hassan, Abdullah Ibneyy Shahid, "Banking behavior of Islamic bank 

customers in Bangladesh",  Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol 3, N°2, 2007, p163. 
 .107-106, ؿ2017,  اُذاس أُب٤ٌُخ ُِ٘ؾش, رٞٗظ, 1, هعًهُبد انتًىَم اإلساليٍػض اُذ٣ٖ خٞعخ,  3

 )بفتح الالـ( المسلم المسلم إليه المسلم فيه المسلم )بكسر الالـ(

 أركػػػػػػػػػػػاف عقػػػػػػػػػد السلػػػػػػػػػػػػػػػم

 مشرتم السلعة

 )رب السلم(

بائع السلعة يقبض 
الثمن حاال كيعد 
 بتسليم السلعة آجبل

رأس ماؿ السلم )شبن ثراء 
 السلعة(

السلعة )اؼببيع( 
 باؼبواصفات اددة
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أما الشركط الواجب توفرىا يف عقد السلم حّت يسلم شرعا فهي متعلقة برأس ماؿ السلم من جهة كباؼبسلم 
 1فيو من جهة أخرل نوجزىا فيما يلي:

 أف يقبض رأس ماؿ السلم يف ؾبلس العقد, كهبوز تأخًنه بيومٌن أك ثبلثة حسب اؼبالكية؛ 
  ؛مقدار رأس اؼباؿ كجنسو)دينار, درىم,..(أف وبدد 
 أف يكوف اؼبسلم فيو)سلعة( دينا موصوفا يف الذمة, كال هبوز السلم يف شيء بذاتو بل بصفاتو؛ 
 أف يكوف اؼبسلم فيو معلـو اعبنس كالنوع كاؼبقدار كالصفة؛ 
 أف ال يكوف اؼبسلم فيو نقودا ألهنا ال تصلح أف تكوف مبيعا؛ 
 ل التسليم إذل أجل معلـو كالشهر ككبوه, كال هبوز أف يكوف حاال أك إذل أجل قريب جدا؛أف يكوف مؤج 
 أف يكوف مقدكر التسليم عند حلوؿ األجل, فبل هبوز السلم يف العنب أك الرطب يف غًن كقتو إال ما ندر؛ 
 أف يعرؼ مكاف التسليم؛ 
  سبر يف سبر؛خلو أم البديلٌن من علة الربا, فبل هبوز إسبلـ بر يف بر كال 
 .أف يكوف العقد باتا, أم ليس فيو خيار شرط للعاقدين أك أحدنبا 

 أنواع التمويل بالسلم -2-3
ىناؾ نوعاف من صيغ التمويل بالسلم, نبا السلم كالسلم اؼبوازم, فالنوع األكؿ يعرؼ على أنو "شراء اؼبصرؼ  

فباثلة من نفس السلعة موصوفة أيضا كبنفس كمية من سلعة موصوفة بتسليم مستقبلي, مث يقـو بعد ذلك ببيع كمية 
, أما النوع الثاين فهو أف يبيع اؼبصرؼ إذل 2موعد التسليم, كيكوف رحبو يف الفارؽ يف السعرين كقت الشراء ككقت البيع

الطرؼ الثالث بضاعة من نفس اعبنس كاؼبواصفات, كليس خصوص البضاعة اؼبسلم فيها مع الطرؼ الثاين, مؤجبل 
من مقدما, أم بطريقة السلم, فيكوف دكر اؼبصرؼ ىنا دكر اؼبسلم إليو, فإذا تسلم اؼبصرؼ البضاعة كيتسلم الث

سلمها إذل الطرؼ الثالث يف الوقت اؼبضركب بينهما أداء ؼبن يف ذمتو, كإف دل يتسلمها كفرىا للطرؼ الثاين من 
 3السوؽ كقد ظبيت ىذه اؼبعاملة بالسلم اؼبوازم".

 التمويل باالستصناع -3
 تعريف االستصناع -3-1

                                                           
 .209-208, ؿ 2012, داس ٝائَ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 2, هإدارح انًصبرؾ اإلساليُخ ؽشث٢ ٓؾٔذ ػش٣وبد, عؼ٤ذ عٔؼخ ػوَ, 1

2 Kaleem Ahmad, Rana Abdul Wajid, "Application of Islamic banking instrument (Bai Salam) for agriculture 

financing in Pakistan", British Food Journal, Vol 111, N°3, 2009, p 278. 
3 Jahari  Nor Azah,  Al-Hasan Al-Aidaros, "Online drop ship for business transaction in Malaysia: views from 

Muslim scholars", International  Journal of  Islamic Business,  Islamic Business School, Vol 1, N°1, Malaysia, 2016, 

p20. 
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االستصناع لغة ىو سؤاؿ الصنع أك طلبو, أما اصطبلحا يقصد بو طلب عمل شيء خاص, على كجو 
ـبصوص, مادتو من الصانع, فإذا قاؿ شخص آلخر من أىل الصنائع, اصنع رل الشيء الفبلين باألكصاؼ التالية 

هاء يف تكييف ذلك فذىب بعضهم إذل أنو بكذا درىم, كقبل الصانع ذلك, كاف ذلك استصناعا, كقد اختلف الفق
مواعدة كليس ببيع, كقيل ىو كعد غًن ملـز للصانع, كقاؿ آخركف ىو بيع, لكن اؼبشرتم فيو خيار الرؤية  كقيل ىو 

, كيعرؼ أيضا على أنو عقد يشرتم بو يف اغباؿ شيئا فبا يصنع صنعا يلتـز البائع بتقديبو مصنوعا 1عقد ملـز للطرفٌن
, كيسمى اؼبشرتم مستصنعا, كالبائع صانعا كالشيء ؿبل العقد 2نده, كبأكصاؼ ـبصوصة, كبثمن ؿبدددبواد من ع

 3مستصنع فيو, كالعوض يسمى شبنا.

 أركاف كشركط عقد االستصناع -3-2

يقـو عقد االستصناع على ثبلثة مقومات أساسية تتمثل يف الصيغة أم اإلهباب كالقبوؿ, العاقداف كنبا الصانع 
 5كمن أجل سبلمة عقد االستصناع شرعا هبب توفر الشركط التالية:, 4كؿبل العقد أم اؼبصنوعكاؼبستصنع, 

 أف يكوف العمل كالعٌن من الصانع, كإال كاف عقد إجارة؛ 
 أف يكوف ؿبل العقد معلـو اعبنس كالنوع كالصفة كالقدر؛ 
  ,كإال كاف البيع بيع سلم؛أف يكوف االستصناع يف األشياء اليت يتعامل هبا الناس, أم اؼبعلومة ؽبم 
 عقد االستصناع عقد بيع ملـز بعد االستصناع, كىو عقد غًن الـز قبل ذلك؛ 
  ليس شرطا أف يدفع الثمن عند العقد, ألنو ليس بيع سلم, بل يبكن تأجيلو إذل ما بعد التصنيع, أم عند

 الرؤية أك دبا يتفق عليو الطرفاف؛
 6بح عقد سلم كليس استصناع.أف ال يتضمن العقد أجبل ؿبددا, كإال أص 

 ةاإلسالميالتمويل باالستصناع في المصارؼ كيفية  -3-3
 اؼبوازم كاالستصناع االستصناع نظريا يوجد شكبلف لتطبيق التمويل باالستصناع يف اؼبصارؼ اإلسبلمية نبا

غًن أف االستصناع صعب التطبيق يف كاقع اؼبصارؼ االسبلمية ألف ذلك يتطلب أف يكوف اؼبصرؼ ىو اؼبصنع, لذا 
 مع صانعان  بصفتو استصناع عقد اؼبصرؼ يرـبتقـو اؼبصارؼ االسبلمية بالتمويل عن طريق االستصناع اؼبوازم بأف 

                                                           
 .55, ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿٗض٣ٚ ؽٔبد 1

2 M.Shahid Ebrahim, Tan Kai Joo, "Islamic banking in Brunei Darussalam",  International Journal of Social 

Economics, Vol 28, N°4, 2001, p326. 
 .91, ؿٓشعغ عجن رًشٙأؽٔذ ع٤ِٔبٕ خقبٝٗٚ,  3
 .88 -87, ؿ2015, داس اُلٌش, ػٔبٕ, 1, هخاإلساليُانضىاثظ انًعُبرَخ نصُػ االستثًبر فٍ انًؤسسبد انًبنُخ ٓؾٔٞد ػ٢ِ اُغشهب١ٝ,  4
 .285-284ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ ٓؾٔٞد اُؼغ٢ِٗٞ,  5
 .562, 1998, داس أعبٓخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 1, هانًصبرؾ اإلساليُخ ثٍُ انُظرَخ وانتطجُكػجذ اُشصام سؽ٤ْ عذ١ ا٤ُٜز٢,  6
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 منو فيطلب مستصنعان, باعتباره آخر عميل مع اؼبصرؼ كيتعاقد ذلك, على العقد فيجرم معينة, صنعة يريد عميل
ع اليت االستصنا  شركط إذل إضافة, اؼبوازم باالستصناع خاصة شركط, ضمن نفسها باألكصاؼ اؼبطلوب صناعة

 1:الشركط تلك كمن الربا, إذل حيلة اؼبوازم االستصناع يكوف لئبل كذلك ,ذكرناىا سابقا
 ؛الصانع مع عقده عن منفصبلن  اؼبستصنع مع اؼبصرؼ عقد يكوف أف 
 ؛اؼبستصنع على بيعها قبل كيقبضها حقيقيان, امتبلكان  السلعة اؼبصرؼ يبتلك أف 
 إذل وبوؽبا أف لو وبق كال اؼبالك, تبعات كل صانعان, بصفتو االستصناع عقد إبرامو نتيجة اؼبصرؼ يتحمل أف 

 .اؼبوازم االستصناع يف اآلخر العميل
 جارياإلبالتمويل  -4
 اإليجارتعريف  -4-1

, أما اصطبلحا فهي سبليك اؼبنافع بعوض, سواء كاف ذلك العوض 2اإلهبار لغة مشتقة من األجر, كىو العوض
, كقد عرفها اغبنفية بأهنا سبليك نفع مقصود من العٌن بعوض, أك عقد على اؼبنافع كعرفها 3عينا أك دينا أك منفعة

بعوض, أما عند الشافعية فهي عقد على منفعة مقصودة معلومة  اؼبالكية بأهنا عقد معاكضة على سبليك منفعة 
, كعرفها اغبنابلة بأهنا بذؿ عوض معلـو يف منفعة معلومة من عٌن معينة أك  مباحة, قابلة للبذؿ كاإلباحة بعوض معلـو

.  4موصوفة يف الذمة, أك يف عمل معلـو
 أركاف كشركط اإليجار -4-2

كىي اإلهباب كالقبوؿ, العاقداف كنبا اؼبؤجر كاؼبستأجر, اؼبعقود عليو كىو لئلهبار ثبلثة أركاف تتمثل يف الصيغة, 
, أما شركط صحة عقد اإلهبار فهي عديدة منها ما ىبص اؼبنفعة اؼبعقود على تأجًنىا, كمنها ما 5األجرة كاؼبنفعة

تفاء اعبهالة اؼبفضية يق انمعلومة عند التعاقد لتحقمباحة شرعا, ك أف تكوف ىبص طرفا العقد كصيغتو, أما اؼبنفعة هبب 
ىذه أف ال تكوف مرىونة أك عٌن ال يستطاع تسليمها, ك مقدكرة التسليم, فبل يقع اإلهبار على عٌن  إذل النزاع, ككذلك

 6 اؼبنفعة معيبة بشكل ىبل باالنتفاع أك يبنعو.

                                                           
اُؼِّٞ االهزقبد٣خ, ػجذ اُٞٛبة أؽٔذ ػجذ هللا ٓغؼٞد ػ٤بػ, ٛالٍ ٣ٞعق فبُؼ, "ٓخبهش ف٤ؾ اُز٣َٞٔ اإلعال٢ٓ ٝأصشٛب ػ٠ِ هشاس اُز٣َٞٔ", ٓغِخ  1

 .131, ؿ2016, اُغٞدإ, 1, اُؼذد17عبٓؼخ اُغٞدإ ُِؼِّٞ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب, أُغِذ
 .237, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 2

3 Gait Alsadek H, Andrew C. Worthington, "A primer on Islamic finance: Definitions, sources, principles and 

methods", University of  Wollongong Australia, 2007, p19. 
 .110, ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿٓؾٔٞد ػ٢ِ اُغشهب١ٝ 4
, 2011, داس ٝائَ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, 2, ه-انطرق انًحبسجُخ انحذَثخ-انعًهُبد انًصرفُخ اإلساليُخخبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ,  5

 .216ؿ
 .209-208, ؿٓشعغ عجن رًشٙؽشث٢ ٓؾٔذ ػش٣وبد, عؼ٤ذ عٔؼخ ػوَ,  6
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لبلوغ كاألىلية, كأف يتم فا أم يتوفر فيو اأف يكوف العاقد مكل أما الشركط اؼبتعلقة بطريف العقد كصيغتو فهي
تستحق باستيفاء اؼبنفعة أك بالتمكٌن من جرة اإلهبار برضا اؼبتعاقدين, كهبب ربديد اؼبدة اؼبطلوبة لئلهبار, كأف األ

 1 .استيفائها ال دبجرد توقيع العقد
 ةاإلسالميأنواع التمويل باإليجار في المصارؼ  -4-3

 ىناؾ صور ـبتلفة للتمويل باإلهبار منها:
 اإليجار التشغيلي أك الخدمي -4-3-1

ىو التأجًن الذم يقـو على سبليك اؼبستأجر منفعة أصل معٌن ؼبدة معينة على أف يتم إعادة األصل 
( يف هناية مدة اإلهبار, ليتمكن اؼبالك من إعادة تأجًن األصل لطرؼ آخر أك ذبديد العقد اإلسبلميؼبالكو)اؼبصرؼ 

النوع من التأجًن قصًن األجل نسبيا, كيتميز بتحميل اؼبصركفات الرأظبالية مع نفس اؼبستأجر, كعادة ما يكوف ىذا 
 2كهرباء كاؼباء فيتحملها اؼبستأجر.على األصل اؼبؤجر, أما اؼبصركفات التشغيلية مثل مصركؼ ال

 اإليجار المنتهي بالتمليك -4-3-2
ستأجر بدفعات اإلهبار يعرؼ على أنو اإلهبار الذم ينتهي بتملك اؼبستأجر لؤلصل اؼبؤجر مقابل كفاء اؼب

)األقساط( اليت سبثل يف ظاىرىا شبن منفعة العٌن مع خضوع اعبزء اؼبتبقي من قيمة األصل يف هناية فرتة اإلهبار بعقد 
بيع منفصل, كيقصد بالتأجًن اؼبنتهي بالتمليك عقد إجارة على أشياء بأقساط أجرة يتفق عليها مع ازباذ إجراء 

جرة إذل ملك اؼبستأجر تلقائيا بتماـ أداء االقساط, كيعترب ىذا النوع من التمويل باإلهبار النتقاؿ ملكية العٌن اؼبؤ 
ة, حيث يتضمن ىذا العقد التزاـ اؼبستأجر أثناء فرتة التأجًن أك عند انتهائها بشراء اإلسبلميالسائد يف اؼبصارؼ 

اء اؼبستأجر ؽبذا األصل يف أم كقت أثناء األصل الرأظبارل, كهبب أف ينص يف العقد بشكل كاضح على إمكانية اقتن
مدة التأجًن, كما ينبغي أف يكوف ىناؾ تفاىم كاضح بٌن طريف العقد بشأف شبن الشراء, مع األخذ باالعتبار ؾبموع 

 3قيم الدفعات اإلهبارية كخصمها من الثمن اؼبتفق عليو ليصبح اؼبستأجر مالكا لؤلصل.
 اإليجار التمويلي أك الرأسمالي -4-3-3

ىو أف يتفق اؼبصرؼ كعميلو على أف يشرتم األكؿ أصبل, يؤجره ؼبدة طويلة أك متوسطة, كوبتفظ اؼبصرؼ 
دبلكية األصل, كللعميل اغبق الكامل يف استخداـ األصل, يف مقابل دفع أقساط إهباريو ؿبددة, كيف هناية اؼبدة اؼبتفق 

أجر مسؤكال عن تكاليف الصيانة كالتأمٌن على األصل عليها يف عقد اإلهبار يعود األصل إذل اؼبصرؼ, كيكوف اؼبست

                                                           
1 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, SHARI'AH STANDARDS, Dar 

Almaiman, AL Riyadh, 2015, p244-245. 
 .238, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 2
 .131 -130, ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿفبُؼ ثٖ ػٔبسح ٗٞاٍ 3
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لغاء عقد اإلهبار قبل هناية مدتو, فهي إجارة تنتهي بالبيع بثمن رمزم أك بالتملك كليس لو اغبق يف إ ة بقائو لديو,طيل
تهي ىبة, كذلك أف شبن البيع يكوف قد مت ربصيلو عن طريق أقساط اإلجارة, كيف ىذه اغبالة يصبح كالتأجًن اؼبن

  1بالتمليك.

 المطلب الثاني: تطبيقات القيمة العادلة في صيغ التمويل اإلسالمي

كما ذكرنا سابقا أف لصيغ التمويل اإلسبلمي خصوصيات سبيزىا عن غًنىا من األدكات اؼبالية التقليدية كوهنا 
إليها اؼبصارؼ اإلسبلمية  هبب أف تتوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية, كيف نفس الوقت ربقق األىداؼ اليت تسعى

لذلك فإف تطبيقات القيمة العادلة يف القياس ااسيب ؽبذه الصيغ يكوف ضمن ىذه القيود الشرعية كىو ما سوؼ 
 نتناكلو ضمن ىذا اؼبطلب بالتطرؽ إذل كيفية القياس ااسيب لصيغ التمويل اإلسبلمي.

 على الملكيةالفرع األكؿ: القياس المحاسبي لصيغ التمويل القائمة 

نقتصر يف ىذا الفرع على القياس ااسيب لصيغيت اؼبضاربة كاؼبشاركة كوهنما األكثر شيوعا, كقد عاجل معيار 
من معايًن ااسبة كاؼبراجعة كاغبوكمة كاألخبلقيات للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية اإلجراءات  FAS3ااسبة اؼبالية 

لئلجراءات ااسبية لعمليات  FAS4ااسبية اؼبرتبطة بالتمويل باؼبضاربة, يف حٌن تطرؽ معيار ااسبة اؼبالية 
 اؼبشاركة.التمويل ب

 لقياس المحاسبي لعمليات المضاربةا -1
عبارة عن عقد بٌن طرفٌن يقدـ أحدنبا اؼباؿ للطرؼ اآلخر ليعمل فيو هبدؼ الربح, على أف يتم اؼبضاربة 

توزيع ىذا الربح بينهما بنسب متفق عليها يف العقد, أما اػبسارة فيتحملها صاحب اؼباؿ كحده بشرط عدـ تقصًن 
 2ك اؼبضارب.الطرؼ اآلخر أك تعديو, كيسمى صاحب اؼباؿ رب اؼباؿ كالطرؼ اآلخر العامل أ

كمن خبلؿ ىذا التعريف قبد أف ؿباسبة عمليات اؼبضاربة تنصب حوؿ رأس اؼباؿ من ناحية قياسو عند التعاقد 
 كبعده, ككذلك النتائج )األرباح كاػبسائر( اؼبرتتبة عنها بالنسبة للمصرؼ.

 رأس ماؿ المضاربة عند التعاقد قياس -1-1
, فإذا كاف نقدا فيقاس باؼببلغ اؼبسلم للمضارب, أما إذا  عينيا يبكن لرأس ماؿ عقد اؼبضاربة أف يكوف نقديا أك

كاف عينا فيقاس بالقيمة العادلة للموجودات اؼبتفق عليها بٌن طريف عقد اؼبضاربة كإذا نتج عن تقييم العٌن فرقا بٌن 

                                                           
 .95 -94, ؿٓشعغ عجن رًشٙأؽٔذ ع٤ِٔبٕ خقبٝٗٚ,  1
 .114, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 2
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مصاريف إجراءات التعاقد ال القيمة الدفرتية كالقيمة العادلة فإنو يعرتؼ بالربح أك اػبسارة للمصرؼ, مع مراعاة أف 
 1تعترب من رأس ماؿ اؼبضاربة إال إذا اتفق الطرفات على ذلك.

 اس رأس ماؿ المضاربة بعد التعاقدقي -1-2
يف حالة ىلك جزء من رأس ماؿ اؼبضاربة قبل البدء بالعمل دكف تقصًن من اؼبضارب فيثبت النقص على أنو 

اؼبضاربة, إما إذا ىلك صبيعو بدكف تقصًن ينتهي عقد خسارة على اؼبصرؼ)رب رأس اؼباؿ( كىبفض رأس ماؿ 
اؼبضاربة كيعترب خسارة فعلية على اؼبصرؼ)رب رأس اؼباؿ(, كيف حالة انتهاء اؼبضاربة كعدـ إعادة رأس اؼباؿ بعد 

 2التحاسب التاـ فيتم إثباتو ذفبا على اؼبضارب)العميل( بعد األخذ باالعتبار اػبسائر كاألرباح.
 في نتائج المضاربة )رب رأس الماؿ(مصرؼإثبات نصيب ال -1-3

يتم إثبات نصيب اؼبصرؼ بعد التصفية إذا بدأت اؼبضاربة كانتهت يف نفس الفرتة اؼبالية, أما يف حالة عمليات 
التمويل باؼبضاربة اليت تستمر ألكثر من فرتة مالية يثبت يف دفاتر اؼبصرؼ نصيبو من األرباح عند ربققها بالتحاسب 

أك على جزء منها بٌن اؼبصرؼ كاؼبضارب يف الفرتة اؼبالية اليت حدثت فيها, كذلك يف حدكد األرباح اليت  التاـ عليها
ستوزع, أما نصيب اؼبصرؼ يف اػبسائر لفرتة مالية فيتم إثباهتا يف دفاتره لتلك الفرتة كذلك يف حدكد اػبسائر اليت 

الت التمويل باؼبشاركة أك باؼبضاربة الشرعية يتوقف على ينخفض هبا رأس ماؿ اؼبضاربة, ذلك أف ربديد الربح يف حا
سباـ التنضيض سواء أكاف حقيقيا أك حكميا بعد ااسبة كحسم اؼبصاريف كاسرتداد رأس اؼباؿ, كتكوف أرباح كل فرتة 

خبلؿ  , كمن3دكرية داخلة يف حساب تلك الفرتة اليت تتم فيها ااسبة سواء على كامل العملية أك على جزء منها
 الشكل اؼبوارل نلخص عمليات القياس ااسيب لعقد اؼبضاربة:

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .174, ؿرًشٙٓشعغ عجن  ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بد, خ,اإلعال٤ٛ٤ٓئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  1
 .119, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 2
 .167-166ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 3
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 اإلسالمي: القياس المحاسبي لعمليات المضاربة في المصرؼ (9 -2) كل رقمالش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .AAOIFIالصادر عن   FAS3معيار ااسبة اؼباليةباالعتماد على  من إعداد الباحث المصدر:
 

 اعتمد القيمة العادلة يف حالة كاف رأس اؼباؿ عينا  FAS3أف اؼبعيار  (9 -2) رقم نلحظ من خبلؿ الشكل
كيف حالة كانت القيمة العادلة أكرب من القيمة الدفرتية اعتربىا رحبا للمصرؼ, كإذا كانت أقل من القيمة الدفرتية 

 .اعتربىا خسارة للمصرؼ
 ليات المشاركة المنتهية بالتمليكالقياس المحاسبي لعم -2

, كدبقتضى ىذا العقد تتم ؿباسبة عقد الشركة بالنسبة 1ىي عقد بٌن اؼبتشاركٌن يف رأس اؼباؿ كالربحاؼبشاركة 
للمصرؼ, فقد يكوف اؼبصرؼ ىو الذم يدير اؼبشركع, كما قد يكوف العميل ىو الذم يدير اؼبشركع كسوؼ نتطرؽ 

 ويل باؼبشاركة" كما يلي:"التم FAS4ااسبة اؼبالية  لقياس ـبتلف اغباالت كفق ما جاء بو معيار
 

                                                           
 .100, ؿ2002داس اُلٌش, دٓؾن, , 1ه, انًعبيالد انًبنُخ انًعبصرحٝٛجخ اُضؽ٢ِ٤,  1

 العمل )المضارب( رأس الماؿ )المصرؼ( عقد مضاربةعلى  ؽاالتفا

 القياس ااسيب لرأس اؼباؿ

 عينا نقدا

 النقديةمبلغ 
 القيمة العادلة

 الدفرتية ةأكرب من القيم

 الدفرتية ةلقيممساكية ل

 الدفرتية ةمن القيم أقل

 خسارة للمصرؼ

 ال شيء
 ربح للمصرؼ

 قياس نتائج اؼبضاربة

عدـ انتهاء اؼبضاربة  انتهاء اؼبضاربة يف نفس الفرتة اؼبالية
 يف فرتة مالية كاحدة

  اؼباؿ يف هناية كل فرتةقياس رأس 

تسجل األرباح كاػبسائر 
التنضيض  يف نفس الفرتة اؼبالية

 اغبكمي

 أصغر أكرب

 ربح الدكرة خسارة الدكرة
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 حصة المصرؼ في رأس ماؿ المشاركة إثبات -1-1
عند التعاقد تثبت حصة اؼبصرؼ يف رأس ماؿ اؼبشاركة عند تسليمها للشريك أك كضعها يف حساب اؼبشاركة 

كإذا  كتقاس باؼببلغ اؼبدفوع نقدا أك بالقيمة العادلة إذا كانت حصتو عينا )عركض أك يف صورة موجودات لبلستغبلؿ(,
بعد , أما 1ؼ بو رحبا أك خسارة للمصرؼ نفسونتج عن تقوًن العٌن فرؽ بٌن القيمة العادلة كقيمتها الدفرتية فإنو يعرت 

تثبت اغبصة بالقيمة التارىبية ؿبسوما منها القيمة التارىبية للحصة اؼبباعة بالقيمة العادلة اؼبتفق عليها كيعرتؼ فالتعاقد 
قائمة الدخل, كتثبت حصة اؼبصرؼ ذفبا على الشريك يف حاؿ انتهاء اؼبشاركة كعدـ إعادة بالفرؽ رحبا أك خسارة يف 

 2حصة اؼبصرؼ.
 3مشاركةإثبات حصة المصرؼ في أرباح أك خسائر التمويل بال -1-2

  تثبت حصة اؼبصرؼ يف األرباح أك اػبسائر بعد التصفية خبلؿ نفس الفرتة اؼبالية أك بعد التحاسب التاـ
 الفرتة ذات العبلقة إذا استمرت اؼبشاركة ألكثر من فرتة مالية كىبفض رأس مالو باػبسارة؛عليها عن 

 يذمم الشريك بقيمة اػبسارة الناصبة عن تعديو اك تقصًنه؛ 
 تظهر حقوؽ اؼبصرؼ اليت دل يستلمها من الشريك أك من الغًن يف ذمم اؼبشاركات؛ 
 صرؼ يف اؼبشاركات.هبب االفصاح عن أم ـبصصات اللبفاض قيمة حصة اؼب 

 :ات القياس ااسيب لعقد اؼبشاركةنلخص عمليكمن خبلؿ الشكل اؼبوارل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 181ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 1
 .146, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 2
( ك٢ ػ٤ِٔبد أُؾبسًخ أُز٘بهقخ", أُغِخ اُؼشث٤خ ُإلداسح, 4خ ُٔؼ٤بس أُؾبعجخ أُب٤ُخ سهْ)اإلعال٤ٓؽغ٤ٖ ٓؾٔذ ؽغ٤ٖ عٔؾبٕ, "رطج٤ن أُقبسف  3

 .15-14ؿذٍٝ اُؼشث٤خ, أُ٘ظٔخ اُؼشث٤خ ُِز٤ٔ٘خ اإلداس٣خ, عبٓؼخ اُ
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 اإلسالمية في المصرؼ التمويل بالمشاركالقياس المحاسبي لعمليات  :(10 -2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .AAOIFIالصادر عن  FAS4 معيار ااسبة اؼبالية على اعتماد من إعداد الباحث المصدر:
 

 الفرع الثاني: القياس المحاسبي لعمليات التمويل بالمديونية

اؼبراحبة, السلم, االستصناع كاالهبار يقـو اؼبصرؼ اإلسبلمي بعمليات التمويل القائمة على الدين مثل عمليات 
 التمويلي, كمن خبلؿ ىذا الفرع سوؼ نتطرؽ إذل القياس ااسيب ؽبذه العمليات كفق معايًن ااسبة اإلسبلمية.

 اإلسالميالقياس المحاسبي لعمليات المرابحة في المصرؼ  -1
كما رأينا سابقا يف تعريف اؼبراحبة على أهنا عقد بٌن اؼبصرؼ كالعميل, يقـو دبقتضاه اؼبصرؼ بشراء السلعة 
باؼبواصفات اددة, ليعيد بيعها إذل العميل على أساس السعر الذم اشرتاىا بو اؼبصرؼ مضافا إليو ىامش ربح يتفق 

أ عند إبراـ العقد حبيث وبصل اؼبصرؼ أحيانا على مبلغ عليو الطرفاف, كىو اغبدث اؼبنشأ لعملية ؿباسبية, تبد

 رأس ماؿ العميل رأس اؼباؿ )اؼبصرؼ( مشاركةعقد على  ؽاالتفا

 لرأس اؼباؿالقياس ااسيب 

 عينا نقدا

 القيمة العادلة مبلغ النقدية

 الدفرتية ةأكرب من القيم

 الدفرتية ةلقيممساكية ل

 الدفرتية ةمن القيم أقل

 خسارة للمصرؼ

 ال شيء

 ربح للمصرؼ

 قياس نتائج مشاركة

 يف فرتة مالية كاحدة اؼبشاركةعدـ انتهاء  يف نفس الفرتة اؼبالية اؼبشاركةانتهاء 

 رأس اؼباؿ يف هناية كل فرتة)قياس 
مقارنة برأس اؼباؿ بعد التنازؿ عن 

 قسط اؼبشاركة للعميل

 التنضيض الحكمي تسجل األرباح كاػبسائر يف نفس الفرتة اؼبالية

 أصغر أكرب

 خسارة الدكرة
 ح/ ذمم اؼبشاركات ربح الدكرة

 عدـ التسديد

 أرباح)خسائر(االستثمار اؼبشرتؾح/ 
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يصطلح عليو ضماف )ىامش( اعبدية, كيعترب ىذا اؼببلغ التزاما على اؼبصرؼ باعتباره من اؼبطلوبات, كعند إسباـ عملية 
 1:الشراء كربقيق ملكية اؼبصرؼ ؼبلكية البضاعة يتم إثبات اؼبوجودات بالتكلفة التارىبية, ىنا نلحظ حالتٌن

 آلمر بالشراء مع االلتزاـ بالوعدحالة المرابحة ل -1-1
تقاس قيمة اؼبوجودات اؼبتاحة للبيع بعد اقتنائها على أساس التكلفة التارىبية, كيف حالة تسجيل نقص يف 
قيمتها سواء كاف ذلك نتيجة تلف أك تدمًن أـ كاف نتيجة ظركؼ أخرل, فإف النقص يؤخذ يف االعتبار عند قياس 

 ودات يف هناية كل فرتة مالية.قيمة اؼبوج
 لوعد غير ملـزحالة المرابحة لآلمر بالشراء كا -1-2

تثبت اؼبوجودات اؼبتاحة للبيع اآلجل عند التعاقد على أساس التكلفة, كتسجل يف حساب موجودات متاحة 
ؼبوجودات كيعترب اعبزء للبيع اآلجل يف قائمة اؼبركز اؼبارل, كيف حالة الشراء مع كجود خيار الشرط بإلغاء العقد تثبت ا

اؼبدفوع من شبنها دفعة مقدمة, كىنا تقيم البضاعة يف هناية السنة بالقيمة العادلة كيثبت الفرؽ )ربح أك خسارة( يف بند 
احتياطي القيمة العادلة لبلستثمارات يف اؼبيزانية, على أف تثبت خسائر التقييم يف حدكد ما يسمح بو رصيد ىذا 

يزيد على ذلك كخسائر غًن ؿبققة يف قائمة الدخل, كيف ىذه اغبالة كعند كجود أرباح غًن  االحتياطي, كيثبت ما
ؿبققة يف الفرتة اؼبوالية يتم إثباتو يف قائمة الدخل إذل اغبد الذم يقابل تلك اػبسائر, كأم فائض يضاؼ إذل حساب 

لبيع اآلجل عند التعاقد ككفق مبدأ االستحقاؽ احتياطي القيمة العادلة لبلستثمارات يف اؼبيزانية, كما تثبت إيرادات ا
 2كتسجل أرباح السنوات القادمة يف حساب أرباح مؤجلة.

"اؼبراحبة كاؼبراحبة لآلمر بالشراء", كالصادر عن ىيئة ااسبة كاؼبراجعة  FAS2حسب معيار ااسبة اؼبالية 
يف هناية الفرتة اؼبالية بالقيمة النقدية , ك ة عند حدكثهاتقاس ذمم اؼبراحبات بالقيمة اإلظبيللمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية 

الصافية اؼبتوقع ربقيقها, أم مبلغ الدين اؼبطلوب من العمبلء يف هناية الفرتة اؼبالية ـبصوما منو أم ـبصص للديوف 
هبا يكوف على  , أما بالنسبة إلثبات أرباح اؼبراحبات, فإف التطبيق العملي لتحققها كاالعرتاؼ3اؼبشكوؾ يف ربصيلها

أساس التوزيع الزمين لؤلرباح عن فرتة العقد, حبيث ىبصص لكل سنة جزء من ىذه األرباح باستخداـ أم من الطرؽ 
 4التالية كخاصة يف العقود طويلة األجل:

 توزيع أرباح العقد على سنوات العقد بطريقة ثابتة أساسها الفرتة الزمنية)طريقة التوزيع الثابت(؛ 
 العقد على سنوات العقد بطريقة متناقصة على أساس الفرتة الزمنية)طريقة التوزيع الزمين التنازرل(؛ توزيع أرباح 

                                                           
 .132ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 1
 .79 -78, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 2
 .238ؿاإلعال٤ٓخ, ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بد, ٓشعغ عجن رًشٙ, ٤ٛئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  3
 .138 -137أُشعغ اُغبثن, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 4
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  توزيع أرباح العقد على سنوات العقد بطريقة متناقصة أساسها الرصيد اؼبتناقص لقيمة العقد)طريقة التوزيع
 لقيمة العقد.   يطبقا للرصيد التناقص

أرباح البيع اؼبؤجل الذم يدفع دفعة كاحدة خبلؿ فرتة مالية مستقبلية بتوزيع كحسب ذات اؼبعيار يتم إثبات 
ىذه األرباح على الفرتات اؼبالية لعملية البيع من أجل توفًن معلومات موثوؽ هبا بدرجة عالية كأكثر مبلئمة 

كتسمح ألصحاب حسابات  ؼبستخدمي القوائم اؼبالية, كما أف ىذه اؼبعاعبة ذبسد مبدأ مقابلة االيرادات باؼبصركفات
, حيث ربسم األرباح اؼبؤجلة من ذمم 1االستثمار اؼبطلقة بتسلم أرباح العمليات التابعة لفرتة تعاقدىم مع اؼبصرؼ

 , كالشكل اؼبوارل يلخص عملية القياس ااسيب لصيغة اؼبراحبة يف اؼبصرؼ اإلسبلمي:2اؼبراحبات يف قائمة اؼبركز اؼبارل
 اإلسالميفي المصرؼ لآلمر بالشراء : القياس المحاسبي لصيغة المرابحة (11 -2) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .AAOIFIالصادر عن  FAS2 باالعتماد على معيار ااسبة اؼبالية من إعداد الباحث المصدر:

                                                           
 .239ؿ رًشٙ,ٓشعغ عجن  ,ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بدخ, اإلعال٤ٛ٤ٓئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  1
 .91, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 2

 المرابحة لآلمر بالشراء

 يب ؼبوضوع العقدالقياس ااس

 ح/موجودات متاحة للبيع )التكلفة التارىبية(

 يف حالة كجود دفعة زبفض من مبلغ البيع 

 القيمة العادلةالتقييم ب

 الدفرتية ةمن القيم أقل الدفرتية ةلقيمأكرب من ا

 خسائر االستثمار

 يف هناية السنة اؼبالية

 أرباح االستثمار

ح/احتياطي القيمة العادلة 
 )قائمة اؼبركز اؼبارل(

ح/ خسائر غير محققة    
 )قائمة الدخل(

( يف حدكد ما -)
 يسمح الرصيد

 كالباقي

 الدخل(ح/ أرباح غير محققة    )قائمة 

+ 

 كالباقي

 إيرادات اؼبراحبة لآلمر بالشراء

 من ح/ذمم اؼبراحبات)ذمم البيع اآلجل(

 عند التعاقد)كفق مبدأ االستحقاؽ(

 إذل ح/ بضاعة اؼبراحبة
 أرباح االستثمار)ما ىبص السنة اغبالية(

 أرباح االستثمار اؼبؤجلة

 الديوف اؼبشكوؾ فيهايف حالة إعداـ دين العقد دكف كفاية ـبصص 

 عند تسديد األقساط ىبفض ح/ذمم اؼبراحبات ك ح/أرباح االستثمار اؼبؤجلة 

ح/ خسائر االستثمار   
 )قائمة الدخل(

عند كجود خسائر 
غًن ؿبققة من 
 السنة السابقة
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 اإلسالميفي المصرؼ كالسلم الموازم  القياس المحاسبي لعمليات السلم -2
, كيستخدـ من طرؼ اؼبصارؼ اإلسبلمية لتمويل التجارة السلم ىو بيع شيء موصوؼ يف الذمة بثمن عاجل

فيو, حيث وبصل التاجر , كالبضاعة اؼبراد سبويل شراءىا اؼبسلم كالتاجر اؼبسلم إليو يكوف اؼبصرؼ رب السلمحيث 
, كيبكن أف يكوف السلم موازيا يف حالة 1على اؼباؿ من اؼبصرؼ عاجبل مقابل تسليمو للبضاعة اؼبتفق عليها آجبل

كجود طرؼ آخر يف العملية يكوف اؼبصرؼ ىنا ىو اؼبسلم إليو, أما ؿباسبيا فتتم عملية القياس ااسيب لعقد السلم 
الصادر عن ىيئة ااسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية كما  FAS7اسبة اؼبالية كالسلم اؼبوازم كفق معيار ا

 2يلي:
 القياس المحاسبي لرأس ماؿ السلم -2-1

 اؼبسلم إليو أك كضعو ربت يتم إثبات التمويل بالسلم عند دفع رأس اؼباؿ نقدا أك عينا أك يف صورة منفعة إذل
 ماؿ السلم نقدا أك عينا أك منفعة.تثبت عمليات السلم اؼبوازم عند قبض اؼبصرؼ لرأس تصرفو, ك 

عند دفع رأس اؼباؿ عينا أك منفعة يتم تقييمو بالقيمة العادلة )القيمة اؼبتفق عليها بٌن اؼبصرؼ كالعميل, كيف 
احتماؿ عدـ الوفاء جزئيا أك كليا, يقـو هناية الفرتة اؼبالية يعاد تقييم رأس اؼباؿ بالقيمة العادلة, كيف حالة كجود 

اؼبصرؼ بتكوين ـبصص بقيمة العجز اؼبقدر, كذبدر االشارة إذل أف عمليات سبويل السلم تظهر ضمن موجودات 
  3اؼبصرؼ, أما السلم اؼبوازم فتظهر ضمن مطلوبات اؼبصرؼ كونو اؼبسلم إليو يف ىذه اغبالة.

 4ز حالتٌن:يبكن سبيي كعند تسلم اؼبصرؼ للمسلم فيو
 ,ف يكوف اؼبسلم فيو مطابقا ؼبا نص عليو العقد, كعندىا تسجل قيمة اؼبسلم فيو ضمن أ الحالة األكلى

 اؼبوجودات بالتكلفة التارىبية اؼبتفق عليها عند إبراـ العقد؛
 ,أف يكوف اؼبسلم فيو من نفس اعبنس مع اختبلؼ الصفات, فيتم تقييم اؼبسلم فيو بالقيمة  الحالة الثانية

السوقية العادلة, فإذا تساكت مع القيمة اؼبذكورة يف العقد فيتم تسجيلها بالقيمة الدفرتية, أما إذا كانت 
 ل.القيمة العادلة أقل, فتسجل بالقيمة العادلة, كالفرؽ يسجل كخسارة يف قائمة الدخ

أما عند العجز عن تسلم اؼبصرؼ اؼبسلم فيو عند أجل التسليم كفسخ العقد كليا أك جزئيا كدل يسرتد رأس اؼباؿ 
فيسجل ذفبا على العميل, كيف حالة كجود ضماف يف العقد على العميل فيقتطع منو مبلغ رأس اؼباؿ اؼبستحق, إذا زاد 

                                                           
 .261ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙٓؾٔذ ٓؾٔٞد اُؼغ٢ِٗٞ,  1
 .181, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 2
 .338 -337, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ٝاألخاله٤بد,ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ خ, اإلعال٤ٛ٤ٓئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  3
 .203ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 4
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عميل, كما تستوف صبيع اؼبصاريف اؼبستحقة للمصرؼ على مبلغ الضماف على اؼببلغ اؼبستحق فيسجل يف حساب ال
 1العميل, أما إذا دل يفسخ العقد كمت سبديد آجاؿ العقد فيسجل اؼببلغ اؼبستحق على العميل بالقيمة الدفرتية كما ىي.

 ي إليرادات السلم كالسلم الموازمالقياس المحاسب -2-2
رؼ للسلعة كبيعها نقدا بأعلى من الثمن الذم اشرتاىا ال يتم إثبات الربح يف بيع السلم, إال بعد تسلم اؼبص

بو, ذلك أف الربح ال وبصل بالشراء كإمبا وبصل بالبيع, أما إذا مت البيع مؤجبل على أقساط سبتد ألكثر من سنة مالية 
 فإنو يتم االعرتاؼ بالربح كما يف بيع اؼبراحبة اؼبقسط عند تسلم القسط.

مد اؼبسلم إليو يف تنفيذ التزامو على ما يستحقو كينتظره من مبيع بصفتو سلما أما يف السلم اؼبوازم الذم يعت
يف عقد سلم سابق, كدكف أف يعلق عقد السلم على ذلك العقد, فإنو يتم إثبات األرباح بعد تسلم اؼبصرؼ السلعة 

و اؼبصرؼ من العميل يف عقد السلم األكؿ كتسليمها للمسلم يف عقد السلم الثاين, حبيث يكوف اؼببلغ الذم تسلم
 2أكرب من تكلفة السلعة )اؼبسلم فيو(.

 3كيتم ذلك يف اؼبصارؼ اإلسبلمية كما يلي:
  يقاس ربح عقد السلم يف الفرؽ بٌن تكلفتو كبٌن شبن بيعو كيظهر يف قائمة الدخل ضمن إيرادات

 ؛االستثمارات
  ؛من إيرادات االستثماراتتقاس خسارة عقد السلم يف الفرؽ بٌن تكلفتو كبٌن شبن بيعو كزبصم 
 ؛وف ـبصص لبللبفاض يف االستثمار بالسلم كيظهر ضمن ـبصص ـباطر االستثماراتكي 
 يكوف ـبصص للديوف اؼبشكوؾ فيها لعمبلء )مديين( السلم كيضاؼ إذل اؼبخصصات يف قائمة الدخل. 

 بلمية:كمن خبلؿ الشكل اؼبوارل نلخص القياس ااسيب لعمليات السلم يف اؼبصارؼ اإلس

 

 

 

 
                                                           

 .340 -339, ؿٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بد, ٓشعغ عجن رًشٙ اإلعال٤ٓخ,٤ٛئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  1
 .206 -205ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿ عؼ٤ذ عؼلبٕ,خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ  2
ك٢ , أهِغ ػ٤ِٚ 18, ؿ2007خ", "أعظ ٝٗظْ أُؾبعجخ ػ٠ِ ث٤غ اُغِْ ٝاُغِْ أُٞاص١ ًٔب روّٞ ثٚ أُقبسف اإلعال٤ٓؽغ٤ٖ ؽغ٤ٖ ؽؾبرٚ,  3

 .www.darelmashora.com, ػ٠ِ أُٞهغ 15/05/2016
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 اإلسالميفي المصرؼ كالسلم الموازم القياس المحاسبي لصيغة السلم  :(12 -2) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطرؽ -اإلسالميةالعمليات المصرفية  خالد أمٌن عبد ا, حسٌن سعيد سعفاف,باالعتماد على  من إعداد الباحثالمصدر: 
الصادر  FAS7, كمعيار ااسبة اؼبالية 202-200, ص2011, دار كائل للنشر كالتوزيع, عماف, 2ط, -المحاسبية الحديثة

 .AAOIFIعن

يتضمن حدثٌن ؿباسبيٌن, اغبدث األكؿ ىو نبلحظ أف عقد السلم كالسلم اؼبوازم  (12 -2)الشكل رقم من 
بالقيمة العادلة, كيسجل يف قائمة اؼبركز  ر قياسوكاف رأس اؼباؿ عينا استوجب األمقياس رأس ماؿ السلم, ففي حالة  

وؿ البفاض القيمة, هبب على اؼبارل ضمن اؼبوجودات, كيف هناية الفرتة اؼبالية, كيف حالة كجود مؤشرات ىامة ح
ااسيب للمسلم فيو)البضاعة( ؼ تكوين ـبصص بقيمة العجز اؼبتوقع, أما اغبدث ااسيب اآلخر ىو القياس ر صاؼب

فإذا كانت غًن مطابقة ؼبا أتفق عليو, فإهنا تقيم بالقيمة السوقية العادلة, فإذا كانت أقل من القيمة الدفرتية فيعترب 
 الفارؽ خسارة للمصرؼ, كيسجل ضمن خسائر االستثمار يف قائمة الدخل.

 صيغة السلم كالسلم الموازم 
 يب لرأس ماؿ السلم القياس ااس

 ضمن الموجودات
 ح/التمويل بالسلم

 التكلفة التارىبية)نقدا(

 عند الدفع

 ضمن المطلوبات
 أقل من القيمة الدفرتية ح/السلم اؼبوازم

 يب للمسلم فيو)البضاعة(القياس ااس
 

 يف حالة احتماؿ عدـ الوفاء 

 )قائمة الدخل(تكوين مخصص بقيمة العجز المقدر:
 من ح/أرباح االستثمار)السلم(

 إذل ح/ـبصص ىبوط بضاعة السلم          

 مطابقا للعقد

   ح/ خسائر االستثمار
 )قائمة الدخل(

 القيمة العادلة )عينا(

 القيمة العادلة

 اؼبوازمرأس ماؿ السلم 

 

 في نهاية الفترة المالية

 التكلفة التاريخية

 نفس اعبنس مع اختبلؼ الصفة 

 القيمة العادلة

 مساكية للقيمة الدفرتية

 القيمة الدفترية القيمة العادلة

 يف حالة العجز عن تسلم اؼبصرؼ اؼبسلم فيو عند األجل الفارؽ

 فسخ العقد سبديد األجل

 يقتطع من مبلغ الضماف كالباقي  القيمة الدفترية

 ح/ ذمم العمالء
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 ةاإلسالميفي المصارؼ  القياس المحاسبي لعمليات االستصناع كاالستصناع الموازم -3

اليت تستخدمها اؼبصارؼ اإلسبلمية ضمن صيغ التمويل باؼبديونية, كمن الناحية  االستصناع ىو من العقود
ااسبية توجد ؾبموعة من النقاط اليت تعاجل ؿباسبيا ىي تكاليف االستصناع كاالستصناع اؼبوازم, إيرادات كأرباح 

االستصناع  FAS10زبص عقد االستصناع يف ظل معيار ااسبة اؼبالية االستصناع, كاألرباح اؼبؤجلة اليت 
 كاالستصناع اؼبوازم الصادر عن ىيئة ااسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية كىو ما سوؼ تناكلو فيما يلي:

 يف االستصناع كاالستصناع الموازمقياس تكال -3-1

كخاصة تكاليف االنتاج, كالتكاليف غًن اؼبباشرة ألنشطة تشمل تكاليف االستصناع التكاليف اؼبباشرة 
االستصناع اليت يبكن زبصيصها على أسس موضوعية لعقود معينة, كتثبت تكاليف االستصناع كتكاليف ما قبل 
التعاقد يف الفرتة اؼبالية يف حساب "استصناع ربت التنفيذ", كيتم ربميل مبالغ الفواتًن اؼبرسلة للمستصنع على حساب 
"ذمم استصناع" غبساب فواتًن االستصناع الذم سيتم حسم رصيده من حساب "استصناع ربت التنفيذ" يف اعبانب 
اؼببلئم يف قائمة الدخل, كما تثبت تكاليف ما قبل التعاقد عند حدكثها كتكاليف مؤجلة كربوؿ عند التعاقد إذل 

اغبالية كغًن متوقع حدكثو مستقببل تسجل كمصركؼ حساب استصناع ربت التنفيذ, فإذا دل وبدث التعاقد يف الفرتة 
 1للفرتة اغبالية.

تكاليف االستصناع اؼبوازم ىي الثمن ادد يف عقد االستصناع اؼبوازم)التكاليف اؼبباشرة(, كتثبت االستصناع 
حساب  للفرتة )قيمة شهادات االسباـ كاؼبستخلصات عن األعماؿ التامة( اليت ترد إذل اؼبصرؼ من الصانع على

تكاليف االستصناع, كيظهر ىذا اغبساب ضمن اؼبوجودات يف قائمة اؼبركز اؼبارل, كغبساب مطلوبات االستصناع 
 2)لصاحل الصانع(.

 تصناعقياس إيرادات كأرباح االس -3-2

اإليرادات ىي شبن بيع اؼبصنوع للمستصنع)العميل(, كربدد كفق طريقتٌن إما طريقة نسبة االسباـ أك طريقة 
 لتامة.العقود ا

 
                                                           

 .210ؿ, ٓشعغ عجن رًشٙ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 1
 .248ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 2
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 طريقة نسبة االتماـ -3-2-1

يعرتؼ لكل فرتة مالية جبزء من شبن االستصناع على اساس يعكس نسبة االسباـ اؼبنجزة خبلؿ كل فرتة من 
فرتات تنفيذ العقد على أهنا إيراد متحقق للفرتة, حيث يضاؼ إذل حساب "استصناع ربت التنفيذ" النسبة اؼبتحققة 

الذم يبثل الفرؽ بٌن الثمن اؼبعجل لبلستصناع كتكاليف االستصناع االصبالية خبلؿ الفرتة من أرباح االستصناع 
اؼبقدرة, أم أف رصيد حساب "استصناع ربت التنفيذ" يف أم كقت يتضمن أرباح االستصناع اليت مت إثباهتا حّت ذلك 

 2بلت باؼبعادلة التالية:كيتم ربديد نسبة االسباـ كفق أسلوب اؼبدخ 1التاريخ بعد حسم أية خسائر متوقعة من العقد

نسبة االتماـ = مجموع النفقات الفعلية للعقد حتى انتهاء الفترة المحاسبية/ مجموع النفقات المقدرة للعقد بذلك 

 (؛10.........).التاريخ

 (.11........)نسبة االتماـ = عدد الوحدات المنجزة من العمل/ عدد الوحدات محل العمل أسلوب اؼبخرجات:بأك 

 طريقة العقود التامة -3-2-2

إذا تعذر تقدير نسبة االسباـ كالتكاليف اؼبتوقعة يؤجل إثبات إيراد االستصناع حّت إسباـ تنفيذ العقد, أم أف 
, كيعاب على ىذه الطريقة عدـ 3حساب "استصناع ربت التنفيذ" ال يشمل أم أرباح عند ظهوره يف ىذه اغبالة

  4االيرادات بالنفقات. مسايرهتا ألساس االستحقاؽ ككذلك مقابلة

 األرباح المؤجلة -3-3

قد يدفع اؼبستصنع الثمن اؼبتفق عليو بأكملو أك على دفعات يف أثناء تنفيذ العقد على أساس ما مت إقبازه من 
أعماؿ, أك قد يؤجل الثمن كلو أك جزء منو حبيث يدفع بعد تنفيذ العقد, كيف حاؿ تأجيل دفع الثمن كليا أك جزئيا ؼبا 

ـ تنفيذ العقد يتم إلثبات أرباح مؤجلة عند إسباـ تنفيذ العقد, كيتم حسمها من رصيد حساب "ذمم بعد إسبا
االستصناع" يف قائمة اؼبركز اؼبارل للمصرؼ, سواء كانت الطريقة اؼبتبعة يف قياس كإثبات إيرادات االستصناع كمن مث 

األرباح اؼبؤجلة دبقدار الفرؽ بٌن الثمن يدفع بأكملو يف  األرباح ىي طريقة نسبة االسباـ أـ طريقة العقود التامة, كتقاس
كيتم إثبات ربقق األرباح اؼبؤجلة إما بتوزيعها على الفرتات اؼبستقبلية  , 5عقد كالثمن اإلصبارل اؼبتفق عليوأثناء تنفيذ ال

                                                           
 .458 -457, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بد, خ,اإلعال٤ٛ٤ٓئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  1
 .251 -250ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 2
 .213, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 3
 .251أُشعغ اُغبثن, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 4
 .458, ؿثنأُب٤ُخ اإلعال٤ٓخ, ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بد, أُشعغ اُغب٤ٛئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد  5
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األقساط قبل كل حسب نصيبها كىذا اؼبفضل, أك إثباهتا عند تسلم األقساط, كيف حالة تعجيل اؼبستصنع سداد 
الوقت ادد, كحط اؼبصرؼ جزاءا من الربح ىبفض حساب "ذمم االستصناع" دببلغ اغبط, كيتم زبفيض األرباح 
اققة اؼبتعلقة هبذه األقساط, كيف حالة استبلـ اؼبصرؼ ؼبصنوع ـبالف للمواصفات يتم إثباتو بالقيمة النقدية اؼبتوقع 

مة الدفرتية( أيهما أقل, كيثبت الفارؽ كخسارة إال إذا قاـ الصانع بتعويض اؼبصرؼ ربقيقها أك بالتكلفة التارىبية )القي
عن تلك اػبسارة, أما إذا امتنع اؼبصرؼ عن التسلم, تقاس اؼبوجودات بالقيمة النقدية اؼبتوقع ربقيقها أك بالتكلفة 

 1التارىبية )القيمة الدفرتية( أيهما أقل, كيثبت الفارؽ إف كجد كخسارة.

 ةاإلسالمياإليجار في المصارؼ باس المحاسبي لعمليات التمويل القي -4

يأخذ التمويل باإلهبار يف اؼبصارؼ اإلسبلمية كما الحظنا سابقا شكلٌن أساسٌن نبا اإلجارة التشغيلية اؼبتمثلة 
هبا يف مدة ؿبددة كبإهبار يتفق  عيف شراء اؼبصرؼ لؤلصوؿ القابلة للتأجًن كتأجًنىا عبهات أخرل لتشغيلها أك االنتفا 

عليو, كاإلجارة التمليكية أك اؼبنتهية بالتمليك كىي الصيغة السائدة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية كتتمثل يف عقد إهبار مع 
, كمن الناحية ااسبية تناكؿ 2كعد بالبيع دببلغ رمزم يف هناية مدة اإلهبار بعد سداد صبيع أقساط اإلهبار اؼبتفق عليو

من معايًن ااسبة كاؼبراجعة كاألخبلقيات للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية كيفية القياس  FAS8ار ااسبة اؼبالية معي
 كاإلثبات ااسيب للعمليات اؼبتعلقة بالتمويل اإلهبارم.

 قياس عمليات اإليجار التشغيلي -4-1

ية, كيف حالة توقع البفاض يف قيمة تقاس اؼبوجودات اؼبقتناة بغرض اإلجارة عند اقتنائها بالتكلفة التارىب
اؼبوجودات اؼبؤجرة يف هناية عقد اإلجارة, ككاف االلبفاض ذا أنبية نسبية يتم تقدير االلبفاض كيعرتؼ بو كخسارة 
للفرتة اؼبالية اليت حدث فيها, كتستهلك اؼبوجودات اؼبؤجرة كفق سياسة االىتبلؾ اليت يتبعها اؼبصرؼ حسب طبيعة 

 3جرة اليت تظهر ربت بند استثمارات يف قائمة اؼبركز اؼبارل.اؼبوجودات اؼبؤ 

توزع إيرادات اإلجارة على الفرتات اؼبالية اليت يشملها عقد اإلجارة, كربمل التكاليف اؼبباشرة للتعاقد إذا  
كانت ذات أنبية نسبية حسب فرتات اؼبالية للعقد, أما تكاليف االصبلح اليت يتوقف عليها االنتفاع باؼبوجودات 

ذات أنبية نسبية, أما إذا كانت العكس كمتفاكتة القيمة  اؼبؤجرة فتثبت يف الفرتة اليت حدثت فيها إذا كانت ليست

                                                           
 .253ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 1
 .197, ؿٓشعغ عجن رًشٙؽشث٢ ٓؾٔذ ػش٣وبد, عؼ٤ذ عٔؼخ ػوَ,  2
 .227أُشعغ اُغبثن, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 3
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بٌن سنة كأخرل على مدل فرتات العقد فإنو يتم تكوين ـبصص إصبلحات كوبمل بالتساكم على الدخل, كيف حالة 
ربمل اؼبستأجر مصاريف اصبلحات يوافق عليها اؼبصرؼ, فإف ىذا األخًن يعرتؼ هبا كمصاريف على اؼبصرؼ يف 

 1 حدثت فيها, كيف هناية الفرتة اؼبالية تقاس ذمم أقساط اإلجارة بصايف القيمة النقدية اؼبتوقع ربصيلها.الفرتة اليت

 مليات اإلجارة المنتهية بالتمليكقياس ع -4-2

اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك تكوف عن طريق اؽببة يف هناية العقد أك عن طريق مبلغ رمزم يسدده اؼبستأجر 
قد تسجل اؼبوجودات اؼبقتناة بغرض اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك بالتكلفة التارىبية ضمن بند للمصرؼ, كعند توقيع الع

موجودات مقتناة بغرض اإلجارة, كتوزع تكاليف التعاقد اؼبباشرة ذات األنبية النسبية على مدة اعقد حسب أساس 
ا تكاليف اإلصبلحات إذا كانت غًن توزيع إيرادات اإلجارة, أما إذا دل تكن ذات أنبية نسبية فتثبت كمصركؼ, أم

ذات أنبية نسبية ربمل على مصركفات الفرتة اؼبالية, كيف حالة كانت ذات أنبية نسبية فيتم تكوين ـبصص 
إصبلحات كيتم قيد نصيب الفرتة من ىذه اؼبصركفات على حساب اؼبخصص, كربسم إيرادات اإلجارة من حساب 

بقيمة اإليراد, كيف هناية العاـ يتم إىبلؾ اؼبوجودات اؼبؤجرة كفق سياسة موجودات مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك 
االىتبلؾ اليت ينتهجها اؼبصرؼ اؼبؤجر مع مراعاة عدـ حسم أم قيمة متبقية للموجودات عند ربديد قيمة االىتبلؾ 

 2إذا كانت اإلجارة منتهية عن طريق اؽببة.

هي عن طريق اؽببة فتنتقل ملكية اؼبوجودات إذل اؼبستأجر أما إذا عند تسديد أقساط اإلهبار كاملة يف العقد اؼبنت
دل يتمكن اؼبستأجر من االنتفاع باؼبأجور قبل انتهاء اإلجارة, ككانت أقساط اإلجارة أكرب من األجرة العادلة )أجرة 

اإلجارة اؼبنتهية اؼبثل(, يعرتؼ بالفرؽ بٌن األجرين التزاما على اؼبصرؼ كيثبت يف قائمة الدخل, أما إذا كانت 
بالتمليك عن طريق مبلغ ؿبدد يف العقد, كقرر اؼبستأجر عدـ شراء األصل يف هناية العقد كالعقد غًن ملـز تثبت 
اؼبوجودات بالقيمة النقدية اؼبتوقع ربقيقها, فإذا قٌلت ىذه القيمة عن صايف القيمة الدفرتية يعرتؼ بالفرؽ خسارة يف 

 3كاف العقد ملـز يثبت الفرؽ بٌن القيمتٌن ذفبا على اؼبستأجر.  نفس الفرتة اؼبالية, أما إذا

إذا كانت اإلجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة اإلجارة بثمن يعادؿ باقي أقساط اإلجارة 
لبيع كصايف تنتقل ملكية اؼبوجودات اؼبؤجرة إذل اؼبستأجر, كيعرتؼ بالربح أك اػبسارة الناذبٌن عن الفرؽ بٌن شبن ا

القيمة الدفرتية, كيف حالة اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرهبي, تتناقص إيرادات اإلجارة بنسبة ما 
                                                           

 .371 -370, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بد,ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ  خ,اإلعال٤ٛ٤ٓئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  1
 .232 -230ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 2
 .267 -252, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ؽغ٤ٖ ٓؾٔذ عٔؾبٕ, ٓٞع٠ ػٔش ٓجبسى, 3
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يتملكو اؼبستأجر من حصص, كتوزع مصركفات إصبلحات اؼبوجودات اؼبؤجرة على حصص اؼبلكية كيتم االعرتاؼ 
القيمة الدفرتية للحصة اؼببيعة كشبن البيع التدرهبي, كتثبت قيمة اغبصة  بالربح أك اػبسارة الناذبة عن الفرؽ بٌن صايف

 1اؼببيعة من اؼبوجودات اؼبؤجرة.

 9IFRSك 25FAS ضوء المعيارين قياس كتصنيف األدكات المالية اإلسالمية علىالفرع الثالث: 

من تصنيف كقياس لؤلدكات  9IFRSمن خبلؿ ىذا الفرع سوؼ نقـو بدراسة مقارنة بٌن ما تضمنو اؼبعيار
 "االستثمار يف الصكوؾ كاألسهم كاألدكات اؼبشاهبة" الصادر عن 25FASاؼبالية كبٌن معيار ااسبة اؼبالية اإلسبلمية 

, للوقوؼ على أكجو التشابو كأكجو االختبلؼ   AAOIFIىيئة ااسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية 
 لة يف األدكات اؼبالية اإلسبلمية.كمدل تطبيق القيمة العاد

  25FASمعيار المحاسبة المالية اإلسالمية  ة في ضوءاإلسالميتصنيف األدكات المالية  -1

تنقسم األدكات اؼبالية اإلسبلمية إذل فئتٌن أساسيتٌن نبا األدكات اؼبالية القائمة على اؼبديونية, كاألدكات اؼبالية 
ـ تصنف االستثمارات 2011السارم اؼبفعوؿ منذ األكؿ من جانفي  25FASالقائمة على اؼبلكية, كحسب اؼبعيار 

 إعادة التصنيف بعد االعرتاؼ األكرل.باعتبارىا أدكات دين, كأدكات ملكية, كال هبوز 

 أدكات الدين -1-1

تصنف االستثمارات استثمارات يشرتط فيها دفعات أرباح ثابتة أك ؿبددة, كإعادة رأس اؼباؿ إذل حاملها, ىي 
 يف أدكات الدين ضمن الفئات التالية:

 االستثمارات بالقيمة العادلة, من خبلؿ قائمة الدخل؛ 
  بالتكلفة اؼبستنفدةاالستثمارات اؼبسجلة:إذا حققت الشرطٌن التاليٌن , 
 أف تكوف األداة تستثمر على أساس الريع التعاقدم؛ 
 .أال تكوف األداة حيزت لغرض اؼبتاجرة, كأال تكوف مسجلة بالقيمة العادلة من خبلؿ قائمة الدخل 

 

                                                           
 .236ٓشعغ عجن رًشٙ, ؿ خبُذ أ٤ٖٓ ػجذ هللا, ؽغ٤ٖ عؼ٤ذ عؼلبٕ, 1

ؾ األفَ أٝ لخ أُغز٘لذح ألداح ٓب٤ُخ ثأٜٗب اُو٤ٔخ اُز٢ ٣وبط ثٜب أُٞعٞد أُب٢ُ ػ٘ذ االصجبد األ٢ُٝ ٓطشٝؽب ٜٓ٘ب ٓجبُؾ االعزشداد)اعزشداد ٓجِرؼشف اُزٌِ 

اُو٤ٔخ األ٤ُٝخ ٝاُو٤ٔخ ك٢ ( اُزشا٢ًٔ ثبعزخذاّ هش٣وخ ٓؼذٍ اُشثؼ اُلؼ٢ِ ُِلبسم ث٤ٖ االٛزالىسأط أُبٍ(, ٓنبكب إ٤ُٜب أٝ ٓطشٝؽب ٜٓ٘ب ٓجِؾ االعز٘لبد)

 ربس٣خ االعزؾوبم, ٓطشٝؽب ٜٓ٘ب اُ٘وـ اُؾبفَ)ٓجبؽشح أٝ ثبعزخذاّ ؽغبة أُخقـ( ثغجت االمٔؾالٍ أٝ ػذّ اُزؾق٤َ.
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 أدكات الملكية -1-2

األدكات اليت تعطي حاملها حصة تنطوم على خصائص أدكات الدين, كتشمل على ستثمارات ال ىي ا
 تصنف االستثمارات يف أدكات اؼبلكية ضمن الفئات التالية:اؼبؤسسة بعد طرح كافة مطلوباهتا,  متبقية يف موجودات

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ قائمة الدخل؛ 
 .االستثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ حقوؽ اؼبلكية 

االثبات ألكؿ مرة )بالقيمة العادلة من خبلؿ قائمة الدخل(, دبا يتفق  هبوز تصنيف االستثمار عند
كاالسرتاتيجية االستثمارية اؼبعتمدة لدل اؼبؤسسة, تتكوف االستثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ قائمة الدخل فبا 

 يلي:

 ن التقلبات قصًنة استثمارات مقتناة لغرض التجارة, أم أف الغرض من حيازهتا أك تكوينها ىو ربقيق ربح م
األجل يف السعر أك يف ىامش الربح للمتعاملٌن, كينطبق ىذا التصنيف أيضا على كافة االستثمارات ضمن 

 افظة االستثمارية اليت تنطوم على مبط فعلي من جين األرباح قصًنة األجل؛
 .استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خبلؿ قائمة الدخل 

 25FAS اإلسالمية معيار المحاسبة المالية ة في ضوءاإلسالميقياس األدكات المالية  -2

يتم قياس األدكات اؼبالية اإلسبلمية من خبلؿ مرحلتٌن, اؼبرحلة األكذل عند االعرتاؼ كالتسجيل األكرل كاؼبرحلة 
 الثانية عند إعداد القوائم اؼبالية.

 1باألدكات المالية اإلسالمية االعتراؼ األكلي -2-1

االستثمارات يف تاريخ االقتناء كذلك بالقيمة العادلة مضافا إليها مصركفات اؼبعامبلت)تكاليف تثبت كافة 
الصفقة(, كربمل مصركفات اؼبعامبلت اليت زبص االستثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ قائمة الدخل على قائمة 

 ل فقط يف اغبالتٌن التاليتٌن:يسجل االستثمار بالقيمة العادلة من خبلؿ قائمة الدخالدخل عند تكبدىا, ك 

  إذا كاف التسجيل ينهي حاالت عدـ التطابق ااسيب اليت كانت ستنشأ بسبب قياس اؼبوجودات كاؼبطلوبات
 أك إثبات األرباح كاػبسائر بأساليب ـبتلفة؛

                                                           
 .865-864, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بد, خ,اإلعال٤ٛ٤ٓئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  1
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 .إذا كانت االدارة ذبرم تقييم إدارة االستثمار كأدائو داخليا كأساس القيمة العادلة 

كن تسجيل أداة الدين اليت تستثمر على أساس الريع التعاقدم, فقط بالقيمة العادلة من خبلؿ كبالتارل يب
 قائمة الدخل إذا ربقق القيدين السابقٌن.

 لالحق لؤلدكات المالية اإلسالميةا القياس -2-2

بالتكلفة بعد االثبات األكرل تقاس كافة االستثمارات حبسب التصنيف األكرل ؽبا, أم بالقيمة العادلة أك 
 اؼبستنفدة.

 يمة العادلة من خالؿ قائمة الدخلاالستثمارات المسجلة بالق -2-2-1

تقاس االستثمارات اتفظ هبا لغرض اؼبتاجرة كاؼبسجلة بالقيمة العادلة من خبلؿ قائمة الدخل بالقيمة العادلة 
ا كجدت بالفرؽ بٌن القيمة الدفرتية يف هناية كل فرتة مالية, كتتمثل األرباح أك اػبسائر الناذبة عن إعادة القياس إذ

ىذه االستثمارات يف  كالقيمة العادلة, كتثبت يف قائمة الدخل كتثبت كافة األرباح أك اػبسائر األخرل الناذبة عن
قائمة الدخل, مع مراعاة الفصل بٌن ما ىبص أصحاب حقوؽ اؼبلكية كما ىبص أصحاب االستثمار من 

 تاجرة.االستثمارات اتفظ هبا لغرض اؼب

 1مة العادلة من خالؿ حقوؽ الملكيةاالستثمارات المسجلة بالقي -2-2-2

 العادلة يف هناية الفرتة اؼباليةتقاس االستثمارات اؼبسجلة بالقيمة العادلة من خبلؿ حقوؽ اؼبلكية بقيمتها 
كتتمثل األرباح أك اػبسائر الناذبة عن إعادة القياس إذا كجدت بالفرؽ بٌن القيمة الدفرتية)القيمة اؼبدرجة(, كالقيمة 
العادلة, كتثبت مباشرة يف بند حقوؽ اؼبلكية "احتياطي القيمة العادلة لبلستثمارات", مع مراعاة الفصل بٌن ما ىبص 

 .ات االستثمارأصحاب حقوؽ اؼبلكية كما ىبص أصحاب حساب

 ارات المسجلة بالتكلفة المستنفدةاالستثم -2-2-3

 يف هناية كل فرتة مالية تقاس االستثمارات اؼبصنفة بالقيمة اؼبستنفدة باستخداـ طريقة معدؿ الربح الفعلي
ار االستثمثبات سائر الناذبة عن عملية االستنفاد, كتلك الناذبة عن إلغاء إكتثبت يف قائمة الدخل كافة األرباح أك اػب

                                                           
 .866-865, ؿٓشعغ عجن رًشٙ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ٝاُؾًٞٔخ ٝاألخاله٤بد, خ,اإلعال٤ٛ٤ٓئخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ ُِٔؤعغبد أُب٤ُخ  1

ألداح أُب٤ُخ, أٝ ٣ٔضَ ٓؼذٍ اُشثؼ اُلؼ٢ِ أُؼذٍ اُز١ ٣غب١ٝ رٔبٓب ث٤ٖ اُذكؼبد أٝ أُزؾقالد اُ٘وذ٣خ أُغزوج٤ِخ أُوذسح ػ٠ِ آزذاد اُؼٔش أُزٞهغ ُ 

 ُلزشح أهقش إرا ًبٕ ٓ٘بعجب, ٝث٤ٖ اُو٤ٔخ أُذسعخ اُقبك٤خ ُِٔٞعٞد
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أك اضمحبللو, كتتم معاينة اضمحبلؿ االستثمارات اؼبسجلة بالتكلفة اؼبستنفدة لكل فرتة مالية كتثبت خسائر 
االضمحبلؿ إذا كجد دليل موضوعي عليو, فإف ذباكزت القيمة اؼبدرجة مبلغ االستثمار اؼبتوقع اسرتداده كتثبت 

 دخل يف حدكد خسائر االضمحبلؿ اؼبثبتة سابقا.خسائر االضمحبلؿ اؼبسرتدة الحقا من خبلؿ قائمة ال

 9IFRSك 25FAS المعيارينمقارنة بين  -3

كالتعرؼ على  25FASيف اؼببحث األكؿ من ىذا الفصل, ككذلك اؼبعيار  9IFRSبعد التطرؽ إذل اؼبعيار 
 اعبدكؿ اآليت:ؼبعيارين من خبلؿ تصنيف كقياس األدكات اؼبالية لكل منهما نلخص أىم الفركقات الرئيسية بٌن ا

 9IFRSك 25FAS بين المعيارينالفركقات الرئيسية : (4 -2) الجدكؿ رقم

 IFRS 9 FAS 25 

 االستثمارات من نوع أدكات الدين, كأدكات حقوؽ اؼبلكية كل األصوؿ كااللتزامات اؼبالية نطاؽ المعيار
قيمة التدين(  -التكلفة اؼبستنفدة ك )التكلفةالقيمة العادلة أك  القيمة العادلة أك التكلفة اؼبستنفدة فئات القياس

 لبعض األصوؿ غًن اؼبسعرة
معايير تصنيف األصوؿ المالية)أدكات 

 الدين(
مبوذج األعماؿ, كخصائص التدفق 

 النقدم التعاقدم
 على أساس طبيعة العائد أك خبلؼ ذلك 

معايير تصنيف األصوؿ المالية )أدكات 
 الملكية(

غًن قابل حسب االعرتاؼ األكرل ال
لئللغاء  كأصوؿ مسجلة بالقيمة العادلة 

 من خبلؿ الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة من خبلؿ حقوؽ اؼبلكية اليت تسمح بإعادة التدكير 
 للبيع أك التخلص منها

ال يسمح بذلك ألدكات حقوؽ اؼبلكية,  إعادة تدكير المكاسب على البيع
 كيسمح بالنسبة ألدكات الدين

, AAOIFIا يسمى بالدخل الشامل اآلخر بالنسبة لػ ال يوجد م
 .هبوز اؼبلكية كحقوؽ الدين من لكل تدكير إعادة

ارشادات انخفاض القيمة العادلة ألدكات 
 الملكية من خالؿ الدخل الشامل اآلخر

    

ارشادات حوؿ انخفاض القيمة لؤلصوؿ 
المالية المسجلة بالتكلفة 

 المتوقعة(المستنفدة)خسارة االئتماف 

 ال تطبق  كثًنة كطويلة

 ,"Mahesh Balasubramanian," IFRS9:Key Changes and Impact on Islamic FI'sبتصرؼ المصدر:

Conference11
th

 AAoifi-World Bank  Islamic Banking and Finance, Manama, Kingdom of 

Bahrain, November 2016, p9.  
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 خالصة الفصل الثاني
 

ىذا الفصل مفهـو القيمة العادلة كؾباالت تطبيقها يف األدكات اؼبالية اإلسبلمية, كيبكن القوؿ بأف يف  ناتناكل
العنصر اؼبقاس يف غبظة زمنية معينة ىي غبظة القياس, كىي شكل من أشكاؿ التعبًن عن  القيمة العادلة ىي قيمة

 القيمة اعبارية يف الفكر ااسيب اإلسبلمي.

القيمة العادلة ما ىي إال نتيجة لعملية تقدير, فإف البعد األخبلقي يف العملية ىو األساس, كىو ما  كنرل أف 
ا ترتكز على أحكاـ شرعية من الكتاب كالسنة, كبالتارل يبكننا القوؿ بأف تطبيق يتوفر يف ااسبة اإلسبلمية كوهن

﴿القيمة العادلة يف األدكات كالصيغ التمويلية اإلسبلمية ىو مطلب شرعي, تطبيقا لقولو عز كجل:       

                                ﴾.1 

أعطى لكيفية تصنيف األدكات اؼبالية بعدا جديا باالعتماد على مبوذج  IFRS9كباؼبقابل قبد أف اؼبعيار 
األعماؿ الذم يقصد بو الطريقة اليت سبارسها اؼبنشأة يف نشاطها اؼبتعلق بكيفية إدارة موجوداهتا, كليس اعتمادا على 

منفردة بل يف شكل ؿبفظة  نية اإلدارة يف إدارة تلك اؼبوجودات, كىذا النموذج ال يكوف على مستول األداة اؼبالية 
فق النقدم التعاقدم لؤلصل اؼبارل, كاألمر الذم من شأنو اغبد من خصائص التدكاملة لؤلركاؽ اؼبالية, ككذلك 

 س البلحق ؼبختلف األدكات اؼبالية.اؼبغالطات اليت يبكن أف تكوف, كتسهيل عملية القيا

إذل أدكات التمويل اإلسبلمي كجدنا أهنا تنقسم إذل فئتٌن, أدكات سبويل قائمة على اؼبلكية  تطرقنا كمن خبلؿ
نظرا لعدـ اعتماد اؼبصارؼ اإلسبلمية بشكل كبًن على األدكات ويل قائمة على اؼبديونية, ك أك التشاركية, كأدكات سب

يمة العادلة فيها ؿبدكدة نوعا أف ؾببلت تطبيق القدرجة اؼبخاطرة اؼبصاحبة ؽبا, قبد ئمة على اؼبلكية بسبب ارتفاع القا
قاس بالتكلفة ذلك أف الصيغ األخرل أم أدكات التمويل القائمة على اؼبديونية اليت تأخذ طابع الدين ت ,ما

 .اؼبطفأة)اؼبستنفدة(

 اإلسبلمية يف اؼبصارؼتطبيق ؿباسبة القيمة العادلة  سوؼ كباكؿ الوقوؼ على كاقع كمن خبلؿ الفصل القادـ
اؼبالية ؽبذه اؼبصارؼ من جهة أخرل. كأثر ىذا التطبيق على القوائممن جهة, 

                                                           
 .90عٞسح اُ٘ؾَ, ا٣٥خ 1



 

 

 الفصل الثالث

للكينة  دراسة حاالت تطبيكية

ة يف املصارف اإلسالمية العادل

 2016 - 2009 للفرتة 
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 تمهيد
ترتكز تطبيقات القيمة العادلة بالدرجة األكذل يف قياس األدكات اؼبالية, كبالنظر إذل كاقع اغباؿ كمن خبلؿ 
مسح مت على مستول اؼبصارؼ اإلسبلمية كنشاطاهتا, كقع االختيار على ؾبموعة من اؼبصارؼ اإلسبلمية يف منطقة 

مصرؼ قطر اإلسبلمي, بنك اإلشبار, اإلمارات اإلسبلمي, البنك األىلي التجارم, بنك اعبزيرة  اػبليج العريب ىي:
 مصرؼ الرياف, بنك الكويت الدكرل, بنك بوبياف, بنك قطر الدكرل اإلسبلمي, مصرؼ اإلمباء.

نقسم الدراسة التطبيقية إذل  كمن أجل الوقوؼ على كاقع تطبيق القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية, سوؼ
مبحثٌن, اؼببحث األكؿ عبارة عن دراسة كصفية ربليلية جملاالت تطبيق القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية, من 

 , كذلك من أجل اختبار الفرضية األكذل 2016 - 2009 على مصرؼ قطر اإلسبلمي للفرتة خبلؿ التطبيق

1- H1 يف اؼبصارؼ اإلسبلمية على األدكات اؼبالية.: تقتصر تطبيقات القيمة العادلة  

اؼبالية للمصارؼ  طبيق القيمة العادلة على القوائمأما اؼببحث الثاين فهو عبارة عن دراسة قياسية ألثر ت
 اإلسبلمية اؼبذكورة أعبله, كذلك من أجل اختبار الفرضيات اآلتية:

:H0 -2  ؛(الدخل قائمة)الضريبة قبل الربح صايف على العادلة القيمة لتطبيق احصائية داللة ذك معنوم أثر يوجد ال 

H0 -3 :؛اؼبلكية حقوؽ على العادلة القيمة لتطبيق احصائية داللة ذك معنوم أثر يوجد ال 

H0 -4 :اعتماد كبعد قبل اؼبصارؼ اإلسبلمية دخل على العادلة القيمة تطبيق أثر ىبتلف ال IFRS13؛ 

H0 -5: اعتماد كبعد قبلللمصارؼ اإلسبلمية  اؼبلكية حقوؽ على العادلة القيمة تطبيق أثر ىبتلف ال IFRS13. 
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 مجاالت تطبيق القيمة العادلة في مصرؼ قطر اإلسالمي: المبحث األكؿ
 

ىذا  يعتربمصرؼ قطر االسبلمي من بٌن اؼبصارؼ اليت تنشط يف إطار أحكاـ كضوابط الشريعة االسبلمية, 
 الشريعة أحكاـ مع اؼبتوافقة الصًنفة أك" اإلسبلمي التمويل" باسم اؼبعركفة اإلسبلمية الصًنفة ظاىرة يف رائدان اؼبصرؼ 
 , كقد كقع االختيار على ىذا اؼبصرؼ لؤلسباب اآلتية:اإلسبلمية

 يتوفر على اؼبعلومات اؼبتمثلة يف التقارير السنوية اؼبفصلة؛ 
 ة يف العادل؛سبلمياإلرؼ اصاؼبأكرب  يعترب مصرؼ قطر االسبلمي من 
 يطبق اؼبعايًن ااسبية الدكلية يف إعداد قوائمو اؼبالية ؛ 
  يلتـز بتطبيق معايًن ااسبة كاؼبراجعة كاغبوكمة كاألخبلقيات الصادرة عنAAOIFI ؛ 
  39الزاؿ يطبق معيار ااسبة الدكليةIAS  كالذم سوؼ يلغى تدرهبيا دبوجب اؼبعيارIFRS9. 

تطبيقات القيمة العادلة يف مصرؼ قطر اإلسبلمي, سوؼ نتناكؿ التعريف باؼبصرؼ, ككيفية كللوقوؼ على 
كتطبيقات القيمة العادلة يف اؼبصرؼ, ككذلك تصنيف األدكات اؼبالية سيب لؤلدكات اؼبالية اإلسبلمية, القياس اا

 9IFRS كمعيار االببلغ اؼبارل 25FASاإلسبلمية, من خبلؿ اإلسقاط على كل من معيار ااسبة اؼبالية االسبلمي 
 للوقوؼ على مدل تطبيق اؼبصرؼ للقيمة العادلة ككذلك أثر التصنيف اعبديد لؤلدكات اؼبالية.

 (QIBالمطلب األكؿ: التعريف بمصرؼ قطر االسالمي)

من أجل إعطاء صورة كاضحة عن اؼبصرؼ ؿبل الدراسة سوؼ نقدـ ة تارىبية عن نشأتو, كأىم الشركات 
التابعة لو, إضافة إذل اؽبيكل التنظيمي للمصرؼ, كأىم األدكات اؼبالية االسبلمية اليت يتعامل هبا, كاؼبرجعية ااسبية 

 اليت يتبناىا مصرؼ قطر االسبلمي. 

 (QIB)كنشاط مصرؼ قطر االسالميالفرع األكؿ: نشأة 

صبيع منتجاتو كعملياتو اؼبصرفية إلشراؼ ىيئة  كزبضعسنة,  35أنشأ مصرؼ قطر االسبلمي يف دكلة قطر منذ 
  التمويليةاإلسبلمية يف أنشطة اؼبصرؼ كعملياتو  للرقابة الشرعية دبا يضمن االلتزاـ الدقيق دببادئ كأحكاـ الشريعة

 1 كمن خبلؿ ىذا الفرع سوؼ نقدـ بطاقة تعريفية حوؿ اؼبصرؼ.
                                                           

1  www.qib.com              17/04/2017 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢أُٞهغ اُشع٢ٔ ُٔقشف هطش االعال٢ٓ                    

http://www.qib.com/
http://www.qib.com/
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 (QIB)طر اإلسالميقتأسيس مصرؼ  -1

كمنشأة مسانبة قطرية  عملو بدأ حيث قطر, يف إسبلمي مصرؼ أكؿ ىو( اؼبصرؼ) اإلسبلمي قطر مصرؼ
كيعترب مصرؼ ( 8338ـ, بسجل ذبارم رقم)1982( لسنة 53دبوجب اؼبرسـو األمًنم رقم) ـ1982 جويلية 8يف 

 قطاع منباؼبائة 42 نسبة على حاليان  يستحوذ حيث الدكلة, يف اإلسبلمية اؼبصرفية اؼبؤسسات أكرب قطر االسبلمي
 بلغ ـ 2017 مارس هناية كيف, اؼبصرفية السوؽ إصبارل من  باؼبائة12 حوارل كحصة الببلد, يف اإلسبلمية الصًنفة
 إذل األصوؿ إصبارل ككصل ,(أمريكي دكالر مليار 3.76) قطرم لاير مليار 13.67اؼبصرؼ يف اؼبسانبٌن حقوؽ إصبارل

 (.أمريكي دكالر مليار 39.4) قطرم لاير مليار 143.3

 تتيح كما قطر, أكباء ـبتلف يف منتشرة عصرية فركع شبكة خبلؿ من الية السوؽ يف خدماتو اؼبصرؼ يقدـ
 العمبلء من ؿبددة لشرائح خدمات تقدًن يف متمرسٌن عبلقات مدراء تضم متخصصة مراكز األساسية الفركع يف

 جانب إذل كاؼبتوسطة, الصغًنة الشركات مراكز التميز, خدمات مراكز اػباصة, اؼبصرفية اػبدمات مراكزتتمثل يف 
 يف االستثمار كتًنة تسريع على اؼبصرؼ عمل متميزة, فركع لشبكة امتبلكو على كعبلكة ,بالسيدات اػباصة اؼبراكز

 عرب اؼبصرفية اػبدمات النقدم كااليداع اآلرل الصراؼ ألجهزة متعددة خدمات توفًن خبلؿ من االلكرتكنية القنوات
 .جوائز عدة على حائز اتصاؿ مركز إذل باإلضافة اؼبصرؼ, جواؿ تطبيق االنرتنت,

 إسبلمي كمصرؼ كدكره مكانتو لتعزيز هتدؼ مبو اسرتاتيجية اؼبصرؼ يتبىنكحسب ما كرد يف التقارير السنوية 
 يتبناىا اليت االسرتاتيجية كتتماشى ,الية اجملتمعات مع مهمة كشراكات عمبلئو, مع قوية بعبلقات يتمتع رائد

 كتنويع للببلد التحتية البنية يف االستثمار يف اغبكومة التزاـ كمع ,ـ2030 الوطنية قطر رؤية مع كثيق بشكل اؼبصرؼ
 اؼبالية األسواؽ شرائح صبيع خدماهتا تغطي مستقرة مالية ؾبموعة اؼبصرؼ كييعد ,قوم خاص قطاع كتطوير االقتصاد

 مبتكرة مصرفية حلوالن  كتوفر كاؼبتوسطة, الصغًنة كالشركات الكبًنة كالشركات اغبكومية كاؼبؤسسات األفراد ذلك يف دبا
 كاؼبسانبٌن لعمبلئو اؼبقدمة اؼبضافة القيمة زيادة يف باالستمرار التزامو من كانطبلقان , اإلسبلمية الشريعة مع متوافقة
 توقعات مستول إذل كاالرتقاء العمبلء احتياجات تلبية كعلى الكفاءة على تركيزه اؼبصرؼ سيواصل القطرم, كاجملتمع

 الشريعة مع اؼبتوافقة اؼبالية اػبدمات شركات من عدد يف حصصان  اؼبصرؼ ؾبموعة سبتلك, كما اؼبعنية األطراؼ صبيع
 ويل العريب, بنك التمويل اآلسيوم, كيو إنفست, شركة بيمو, شركة اعبزيرة للتمويل, كيليب, بيت التممنها اإلسبلمية

 ؾبموعةإضافة إذل اػبدمات اؼبصرفية االعتيادية,  مصرؼ قطر االسبلمي ـمصرؼ قطر اإلسبلمي فرع السوداف, كيقد



 9002-9002ـــــــــــــــــــــــــــ دراسة حاالت تطبيكية للكينة العادلة يف املصارف اإلسالمية للفرتة   :لثالفصل الثا
 

 

118 

 

كبيع اؼبساكمة, اؼبراحبة, اؼبضاربة, اؼبشاركة, االستصناع, اإلجارة, كإصدار   اإلسبلمية ةاؼبالي كاػبدمات اؼبنتجات من
  صكوؾ متنوعة لتمويل اغبكومات كاؼبشاريع الكربل. 

 ـ2017 ريلفأ يف" فيتش" العاؼبية االئتمانية التصنيف ككالة أما فيما ىبص التصنيف االئتماين فقد قامت
 اؼبصرؼ عبلمة قوة يعكس دبا مستقرة, مستقبلية نظرة مع" A+" عند األجل طويل االئتماين اؼبصرؼ تصنيف بتثبيت

 كقد ,األخرل باؼبصارؼ مقارنة بتنوعها سبتاز اليت كالسيولة التمويلية افظة كمتانة األصوؿ كجودة قطر يف التجارية
 قامت كما, التغطية نسب يف كالتحسن الرأظبالية, النسب كقوة للمصرؼ, الرحبية الكفاية االعتبار يف الوكالة أخذت

 نظرة مع "A" مستول عند للمصرؼ اؼبالية القوة تصنيف بتثبيت" انتيليجنس كابيتاؿ" الدكلية التصنيف ككالة
 ككذلك "+A" إذل الطويل اؼبدل على األجنبية للعمبلت اؼبصرؼ تصنيف الوكالة رفعت كما, مستقرة مستقبلية

 مام يف "بورز أند ستاندرد" ككالة منحت, ك مستقرة مستقبلية نظرة مع "A2" عند القصًن اؼبدل تصنيف أكدت
 كتقدير إشادة على اؼبصرؼ حصل اؼبستمرة, كابتكاراتو اؼبتميز ألدائو كنظران , "A-" تصنيف اؼبصرؼ بدكرىا ـ2016
 1 .اؼبنطقة يف الرائدة اؼبصارؼ أحد بصفتو اؼبرموقة الدكلية اؼبالية كالتقارير اجملبلت من العديد

 (QIB)الهيكل التنظيمي لمصرؼ قطر االسالمي -2

 الشكل اآليت يوضح اؽبيكل التنظيمي ؼبصرؼ قطر اإلسبلمي:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.qib.com              17/04/2017 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢            االعال٢ٓ أُٞهغ اُشع٢ٔ ُٔقشف هطش        

http://www.qib.com/
http://www.qib.com/
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 (: الهيكل التنظيمي لمصرؼ قطر االسالمي.1 -3الشكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؼبصرؼ قطر االسبلمي. ـ2015لسنة التقرير السنوم  المصدر:

 سالميقطر اإلالمرجعية المحاسبية لمصرؼ   -3

 للمؤسسات كاؼبراجعة ااسبة ىيئة عن الصادرة اؼبالية ااسبة ؼبعايًن كفق اؼبوحدة اؼبالية البيانات اعداد تمي
 اؼبصرفية كالتعليمات الشرعية الرقابة ىيئة قبل من اددة سبلميةالشريعة اإل حكاـأك  ؼببادئ ككفق االسبلمية اؼبالية
 ااسبة ىيئة عن الصادرة اؼبالية ااسبة معايًن متطلبات مع يتماشى دبا اؼبركزم قطر مصرؼ عن الصادرة الصلة ذات

 ىيئة عن الصادرة اؼبالية ااسبة معايًن تغطيها ال اليت للمواضيع كبالنسبة االسبلمية اؼبالية للمؤسسات كاؼبراجعة

 هٌئة الرقابة الشرعٌة

 التدقٌق الشرعً التدقٌق الداخلً متثالاإل

 التنفٌذي لمجموعة المصرفالرئٌس 

 )رئيس المجلس( مجلس إدارة مصرف قطر اإلسالمي

 والترشٌحات  لجنة تعوٌضات
 لجنة الزكاة لجنة التدقٌق والمخاطرة اللجنة التنفٌذٌة

 االئتمانمخاطر 

مخاطر السوق 

 والعملٌات

الموجودات 

 الخاصة

 االئتمانرقابة 

 القانونٌة االدارة 

 العملٌات

تنفٌذ 

 المعلومات

اإلدارة 

والخدمات 

 العامة

 الدعم التشغٌلً

التوظٌف تخطٌط 

 القوى العامة

 التعلٌم والتطوٌر

التطوٌر التنظٌمً 

 وإدارة األداء

نائب الرئٌس التنفٌذي 

للمجموعة لألعمال 

 المصرفٌة

المدٌر العام 

 األعمال الدولٌة

العام المخاطر المدٌر 

 والقانونٌة

المدٌر العام 

 الموارد البشرٌة
المدٌر العام 

 المالٌة

المدٌر العام 

 االستراتٌجٌة 

المدٌر العام 

 العملٌات 

التخطٌط 

وإدارة 

 المشارٌع

التسوٌق 

 واالتصال

إدارة 

 الجودة

إدارة األصول 

 والخصوم

المحاسبة 

 والرقابة المالٌة
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 الصلة ذات اؼبالية للتقارير الدكلية باؼبعايًن باالسرتشاد اجملموعة تقـو ,سبلميةاإل اؼبالية للمؤسسات كاؼبراجعة ااسبة
 .الدكلية ااسبة معايًن ؾبلس عن الصادرة

  أهنا على اؼبصنفة اؼبالية االستثمارات باستثناء التارىبية التكلفة أساس على اؼبوحدة اؼبالية البيانات إعداد مت
 كمشتقات الدخل بياف خبلؿ من العادلة بالقيمة استثمارات, ك اؼبلكية حقوؽ خبلؿ من العادلة بالقيمة استثمارات

 .العادلة القيمة باستخداـ قياسها مت اليت العقارية كاالستثمارات اؼبالية األدكات
كذبدر االشارة إذل أف مصرؼ قطر االسبلمي ال يطبق بعض اؼبعايًن ااسبية الدكلية بالرغم من صدكرىا نظرا 

من أجل تطبيق ىذه اؼبعايًن, كاعبدكؿ اؼبوارل يلخص  IASBللفسحة اليت منحها ؾبلس اؼبعايًن ااسبية الدكلية 
 :أنبها

 مصرؼ قطر االسالمي.المعايير التي لم تطبق في (: 1 -3الجدكؿ رقم )

تاريخ اإلصدار  إسم اؼبعيار اؼبعيار
 األخًن

 موقف اؼبصرؼ تاريخ السرياف

IFRS9 تقييم تأثًنه على البيانات اجملمعة, كتطبيقو يف  01/01/2018 2014 جويلية األدكات اؼبالية
 ـ2018

IFRS15  العقود الناذبة من
 عقود مع العمبلء

 تأثًنه على البيانات اجملمعةتقييم  01/01/2018 2014مام 

IFRS10  القوائم اؼبالية
 اؼبوحدة

يف انتظار استكماؿ 
 التعديبلت

يف انتظار استكماؿ 
 التعديبلت

 يف انتظار استكماؿ التعديبلت

 .ـ2016باالعتماد على التقرير السنوم للمصرؼ لسنة  من إعداد الباحثالمصدر: 

من خبلؿ التقارير السنوية نلحظ أف مصرؼ قطر االسبلمي يطبق التعديبلت على اؼبعايًن ااسبية الدكلية 
ككذلك اؼبعايًن الدكلية اعبديدة حينما ال يوجد معايًن ؿباسبية صادرة عن ىيئة ااسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية 

االسرتاتيجية يف توسيع نشاطاتو رؤيتو سبسكو بأحكاـ الشريعة االسبلمية من ناحية, كمن انطبلقا من كىذا االسبلمية, 
يبكنو من مقركئية قوائمو اؼبالية بشكل يسمح باستقطاب اؼبستثمرين, كىو ما  األمر الذم, من ناحية أخرل عرب العادل

 دأب عليو اؼبصرؼ منذ سنوات.
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 ر اإلسالميالفرع الثاني: المؤشرات المالية لمصرؼ قط

لرصد  (ـ2016إذل  ـ2009من) ارنات بٌن السنواتمن خبلؿ التقارير اليت يصدرىا اؼبصرؼ يبكننا إجراء مق
 مدل تطور األداء اؼبارل للمصرؼ.

 مؤشرات المركز المالي -1

 من خبلؿ قائمة اؼبركز اؼبارل للمصرؼ يبكننا رصد بعض اؼبؤشرات حوؿ األداء اؼبارل:

 داتتطور إجمالي الموجو  -1-1

اعبدكؿ اؼبوارل يرصد إصبارل موجودات مصرؼ قطر اإلسبلمي, ككذا نسبة مبوىا سنويا خبلؿ الفرتة من 
 .ـ2016ـ إذل 2009

 ()ألف لاير قطرم                         إجمالي الموجودات: معدؿ نمو (2 -3)الجدكؿ رقم                               

 %نسبة النمو  اؼبوجودات الكلية السنوات
2009 38.993.015 - 

2010 53.430.231 % 37,02 

2011 58.274.886 % 9,06 

2012 73.192.062 % 25,60 

2013 77.354.244 % 5,69 

2014 96.106.464 % 24,24 

2015 127.030.504 % 31,18 

2016 139.834.128 % 10,08 

 .(ـ2016-ـ2009(خبلؿ الفرتة )QIB)مصرؼاؼبالية لل تقاريرالبناءن على اؼبعطيات اؼبستخرجة من  باحثال احتسابمن المصدر: 
, كذبدر (ـ2016-ـ2009(( للفرتة QIB) مصرؼ قطر اإلسبلمي يبثل اعبدكؿ أعبله تطور موجودات

كىي موزعة على  بلءمة لسداد الديوف,تو اؼبعن ؾبموع األصوؿ اليت حبوز ىي عبارة  اؼبصرؼأف موجودات  اإلشارة
نقد كأرصدة لدل بنوؾ مركزية, أرصدة لدل البنوؾ, موجودات سبويل, استثمارات مالية, استثمارات يف  :األنواع اآلتية

ودات غًن شركات زميلة, استثمارات عقارية, موجودات شركات تابعة ؿبتفظ هبا للبيع, موجودات ثابتة, موج
 ملموسة, كموجودات أخرل.
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لاير قطرم مقارنة بسنة  مليوف 12800حوارل  ـ2016 بلغت الزيادة يف عاـ فقدأعبله,  بياناتلل كتفصيبل
 بلحظ أف موجوداتني , ك لاير قطرم مليوف 127031مبلغا قيدر حبوارل  بلغ اصبارل اؼبوجودات فيها اليتـ 2015

 ـ.2009مقارنة بسنة  الضعفٌنإذل أكثر من   ـ2016كصلت يف سنة قد  صرؼاؼب

ىذا كقد سجلت معدالت مبو اؼبوجودات معدالت إهبابية لكل سنوات الدراسة كإف اختلف كزهنا من عاـ إذل 
كأعلى معدؿ خبلؿ سنوات الدراسة, كيف سنة  باؼبائة37,02ـ إذل 2010آخر, حيث كصل معدؿ النمو يف سنة 

, كىو ما يشًن باؼبائة5,69ـ الحظنا نوع من االستقرار يف إصبارل موجودات اؼبصرؼ حيث كاف معدؿ النمو 2013
معدؿ النمو  بلغـ 2014إذل سياسة التحفظ اليت مارسها اؼبصرؼ يف قراراتو االستثمارية, بينما يف سنة 

توسع أعماؿ  على ما يؤٌشر كىو, باؼبائة31,18ـ إذل 2015, يف حٌن بلغ معدؿ النمو يف سنة باؼبائة24,24
 كلتوضيح تطور إصبارل اؼبوجودات نقدـ الشكل التارل: صرؼاؼبكاستثمارات 

 مالي موجودات مصرؼ قطر اإلسالمي.: إج(2 -3)الشكل رقم 

 

 .(2 -3باالعتماد على معطيات اعبدكؿ رقم) من إعداد الباحث المصدر:

, كاؼببلحظ أف ىذا التطور دل يكن متسرعا إصبارل اؼبوجودات اؼبنحىن التصاعدم لتطور (2 -3)يبٌن الشكل رقم 
كشهد تقريبا نفس االستقرار يف  ـ2012نلحظ شبو استقرار, مث تطور يف سنة  ـ2011ك ـ2010حيث أنو يف سنيت 

, كىو ما يوضح ـ2016, ـ2015, ـ2014كالسنة اليت تسبقها, مث عاكد الصعود يف السنوات  ـ2013سنة 
 اؼبصرؼ كيعتربٌن, يف مراعاة درجة اؼبخاطر كاافظة على تطور موجوداتو بشكل رصمارية للمصرؼ السياسة االستث

 متكاملة عملية تطبيق إذل يسعى كعليو, عامة بصورة العمليات يف النجاح مفتاح ىي للمخاطر الفعالة اإلدارة أف
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 ىذه كتندرج, كإدارهتا كمراقبتها األنشطة تنفيذ خبلؿ يواجهها اليت الرئيسية اؼبخاطر تقييم هبدؼ اؼبخاطر إلدارة
  1.كالعمليات كالسوؽ, االئتماف, فئة ضمن اؼبذكورة اؼبخاطر

 تطور إجمالي الودائع -1-2

كؿ كاعبد الودائع شرياف حياة للمصارؼ التجارية عموما, كىي مؤشر جيد حوؿ ثقة العمبلء باؼبصرؼشكل ت
 2.الدراسة سنواتالتارل يوضح حجم ىذه الودائع خبلؿ 

 لاير قطرم( )مليوف    ( QIB)اإلسالمي: إجمالي الودائع في مصرؼ قطر (3 -3)الجدكؿ رقم             
 إصبارل الودائع السنوات
2009 20.361 
2010 30.370 
2011 27.853 
2012 43.147 
2013 50.363 
2014 66.605 
2015 91.521 
2016 95.397 

 .www.gulf.argaam.com, كباالعتماد على التقارير السنوية للمصرؼ من إعداد الباحث المصدر:

بلغت ىذه الزيادة حوارل  حيث ,يف تزايدبشكل عاـ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله نلحظ أف إصبارل الودائع 
لتعاكد لاير قطرم,  مليوف 2500حبوارل  ـ2011بينما البفضت يف سنة ـ, 2010لاير قطرم يف سنة  مليوف10000

ـ بلغت الزيادة 2014ـ ك2013أما يف سنيت  لاير قطرم,  مليوف 15000حٌن بلغت أكثر  2012الزيادة يف سنة 
 حجم الودائعبلغ لاير قطرم على التوارل, أما يف السنتٌن األخًنتٌن  مليوف 16242لاير قطرم,  مليوف 7216السنوية 

يت يتمتع هبا كىو ما يعكس الثقة ال مليوف لاير قطرم على التوارل 95397 ,لاير قطرممليوف  91521, يف اؼبصرؼ
 يف ىذه السنوات. حجم الودائع اؼبصرؼ لدل عمبلئو كالشكل اؼبوارل يوضح أكثر تطور

 

 

 

                                                           
 .2012اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ُٔقشف هطش اإلعال٢ٓ ُغ٘خ  1

2
 www.gulf.argaam.com          20/07/2017 ك٢أهِغ ػ٤ِٚ   

http://www.gulf.argaam.com/
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 (QIBي الودائع في مصرؼ قطر اإلسالمي): تطور إجمال(3 -3)الشكل رقم 

 

 .(2-3)العتماد على معطيات اعبدكؿ رقم با من إعداد الباحثالمصدر: 

ؼ قطر اإلسبلمي, ما عدا سنة , يوضح التطور الكبًن يف إصبارل الودائع لدل مصر (3 -3)الشكل رقم 
, حيث كاف االلبفاض يف اليت شهدت البفاض طفيف مقارنة بالزيادات الكبًنة جدا يف السنوات الباقيةـ 2011
ـ, كبالتارل يبكن القوؿ أف 2015باؼبئة, بينما الزيادات بلغت أكثر من الضعفٌن كأكرب زيادة يف سنة  10حدكد 

 عرب سنوات الدراسة. اطردا تصاعديا مإصبارل الودائع أخذ اذباى

 المؤشرات المالية للدخل -2

توضح من أجل الوقوؼ على نتائج أعماؿ مصرؼ قطر اإلسبلمي, سوؼ نستعرض بعض اؼبؤشرات اليت 
 حجم االيرادات, كصايف ربح اؼبسانبٌن ككذلك ربيحة السهم خبلؿ سنوات الدراسة.

 إجمالي االيرادات -2-1

 :(QIBاعبدكؿ اؼبوارل يبٌن إصبارل االيرادات ؼبصرؼ قطر اإلسبلمي)
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 (لاير قطرم)ألف          (QIB)اإلسالميإجمالي االيرادات لمصرؼ قطر  :(4 -3)الجدكؿ رقم 

 إصبارل االيرادات السنوات
2009 2.412.371 
2010 2.352.823 
2011 2.681.552 
2012 3.105.070 
2013 3.144.220 
2014 3.633.072 
2015 4.508.326 
2016 5.488.225 

 .بناءا على التقارير السنوية للمصرؼ من إعداد الباحثالمصدر: 

دكؿ أعبله, إصبارل االيرادات خبلؿ سنوات الدراسة يف ارتفاع مستمر, كسجل اؼبصرؼ أعلى من خبلؿ اعب
لاير قطرم, أم بزيادة ما يقارب اؼبليار لاير قطرم مقارنة بسنة  مليار 550 حوارلـ حٌن بلغت 2016إيراداتو يف سنة 

 ـ2011ـ إذل 2009مليار لاير قطرم يف السنوات من  250ـ, يف حٌن استقرت ىذه االيرادات يف حدكد 2015
 ـ إذل2012 سنة مليار لاير قطرم يف السنوات من 360مليار لاير قطرم ك 310بينما تراكحت إيرادات اؼبصرؼ بٌن 

 ـ, كالشكل اؼبوارل يوضح التغًنات يف حجم إصبارل االيرادات.2014 سنة

 .(QIB)قطر اإلسالمي مصرؼإجمالي إيرادات  : تغيرات(4 -3)رقم الشكل 

 

 .(3-3)العتماد على معطيات اعبدكؿ رقم با من إعداد الباحثالمصدر: 

إلصبارل إيرادات اؼبصرؼ خبلؿ سنوات الدراسة, كىو ما , اؼبنحىن التصاعدم (4 -3)رقم  يوضح الشكل
السنوية  التقاريريؤشر على تنامي نشاطات اؼبصرؼ من جهة, كإذل اإلدارة الفعالة للمخاطر حسب ما كرد يف 

 من عزز فبابقرارات كلوائح اؼبصرؼ اؼبركزم القطرم, , ك  3بازؿمث مقررات  2بالتقيد دبقررات بازؿكذلك  للمصرؼ
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ع يف نشاطات اؼبصرؼ التمويلية ي, إضافة إذل التنو بفاعلية اإلدارية كالعمليات اؼبارل التخطيط على اؼبصرؼ قدرة
 1خبلؿ سنوات الدراسة. تنويع إيراداتواألمر الذم مكنو من كاالستثمارية, 

 صافي الربح المساهمين -2-2

من بٌن اؼبؤشرات اليت يهتم هبا اؼبسانبوف ىو صايف الربح  كرحبية السهم كتوزيعاتو, كمن خبلؿ اعبدكؿ أدناه 
سوؼ نوضح كل من صايف ربح اؼبسانبٌن كرحبية السهم يف مصرؼ قطر اإلسبلمي من خبلؿ التقارير السنوية 

 ـ.2016ـ إذل 2009للسنوات من 

 (لاير قطرم)ألف   (QIB)مصرؼ قطر اإلسالميصافي ربح المساهمين كربحية السهم في  :(5 -3)الجدكؿ رقم 
 )لاير قطرم لكل سهم(رحبية السهم صايف ربح اؼبسانبٌن السنوات
2009 1.322.106 6,44 

2010 1.262.179 5,87 

2011 1.365.149 5,87 
2012 1.241.445 5,65 

2013 1.335.400 5,65 

2014 1.601.432 6,78 

2015 1.954.324 8,06 

2016 2.155.104 8,55 

 باالعتماد على التقارير السنوية للمصرؼ. من إعداد الباحثالمصدر: 

ىو أف اؼبصرؼ حقق أرباحا خبلؿ سنوات  وكما نبلحظصايف أرباح اؼبسانبٌن,  (5 -3)يبٌن اعبدكؿ رقم 
مليار  215ـ كحوارل 2012كأقل ربح يف سنة مليار لاير قطرم   124الدراسة كاملة, كتراكحت ىذه األرباح ما بٌن 

, كىو مؤشر على قباح إدارة اؼبصرؼ يف ربقيق الربح للمسانبٌن من خبلؿ اغبفاظ على ـ2016يف سنة  لاير قطرم
لاير  8,55ـ بػ 2016بلغت ذركهتا يف سنة ك , ة للسهم الواحدقطري ترياال ة السهم دبعدالت ال تقل على طبسةرحبي

كمن خبلؿ الشكل اؼبوارل نوضح , للسهم ةقطري ترياال , فبا يشًن إذل زيادة حوارل ثبلثللسهم الواحد قطرم
 .(QIB)التطورات يف صايف ربح اؼبسانبٌن ؼبصرؼ قطر اإلسبلمي
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 .(QIB)صافي ربح المساهمين في مصرؼ قطر اإلسالمي (:5 -3الشكل رقم)

 

 (.5 -3باالعتماد على معطيات اعبدكؿ رقم) من إعداد الباحثالمصدر: 

ككخبلصة ؼبا سبق يف ىذا اؼبطلب, يبكن القوؿ بأف مصرؼ قطر اإلسبلمي باعتباره مؤسسة مالية تتعامل كفق 
الشريعة اإلسبلمية, يعتمد يف ؿباسبتو على اؼبعايًن الصادرة عن ىيئة ااسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية 

AAOIFI يت اؼبعايًن ااسبية الدكلية ضمن ؿبددات القوانٌن كالتعليمات ال, كيف حالة عدـ كجود معيار يطبق
 يصدرىا البنك اؼبركزم القطرم.

اؼبصرؼ على كما الحظنا أف اؼبؤشرات اؼبالية للمصرؼ خبلؿ فرتة الدراسة تبٌن النجاح الكبًن الذم حققو 
سوؼ ندرس يف اؼبطلب الثاين تطبيقات القيمة العادلة يف ؿباسبة  صرؼ,على اؼب بعد التعرؼصبيع األصعدة, ىذا ك 

 .اؼبصرؼ من حيث نوعها كحجمها كمستويات تطبيقها

 (QIBالمطلب الثاني: تطبيقات القيمة العادلة في مصرؼ قطر اإلسالمي)

 معامبلت يف التزاـ لتحويل سداده أك أصل بيع من استبلمو يبكن الذم السعر ىي بأهنا العادلة القيمة تعرؼ
 للمجموعة يكوف اليت فائدة األكثر السوؽ غياب أك كجود يف القياس, تاريخ يف كما السوؽ يف أطراؼ بٌن منتظمة

 القيمة بقياس اجملموعة تقـو نشطة, سوؽ يف اؼبعركضة األسعار توفرت مّت, ك التاريخ ذلك يف فيها الدخوؿ حق
 اؼبعامبلت تتم عندما نشطة السوؽ تعترب, ك األداة لتلك نشطة سوؽ يف اؼبعركضة األسعار باستخداـ ما ألداة العادلة
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 أسعار توفر عدـ عند, ك مستمر أساس على التسعًن معلومات لتقدًن كافيٌن كحجم بوتًنة اؼبطلوبات أك للموجودات
 .نشطة سوؽ يف معلنة

 ربقق اليت التقييم مباذج استخداـ تتضمن تقييم أساليب اجملموعة تستخدـكحسب التقارير السنوية للمصرؼ, 
 التقييم أساليب تتضمن, ك اؼبعركضة غًن اؼبدخبلت استخداـ كتقليل الصلة ذات اؼبعركضة للمدخبلت استخداـ أقصى

 طلب كاسعار عرض أسعار توفر عند ما معاملة تسعًن عند السوؽ أطراؼ وبتسبها اليت العوامل كافة اؼبختارة
 كاؼبطلوبات العرض بأسعار اؼبوجودات بقياس اجملموعة تقـو العادلة, بالقيمة قياسها يتم اليت اؼبطلوبات أك للموجودات

 .الطلب بأسعار
 تقييم إعادة طريق عن اؽبرمي اعبدكؿ مستويات بٌن حدثت قد التحويبلت كانت اذا ما اجملموعة ربددكما 

 فرتة كل هناية يف )ككل العادلة القيمة على اعبوىرم التأثًن ذك اؼبدخبلت من لمستو  أقل إذل استنادا (التصنيف
, كمن خبلؿ ىذا اؼببحث سوؼ نتطرؽ بداية إذل نطاؽ تطبيق القيمة العادلة على مستول بنود القوائم مالية تقارير

مكانة األدكات اؼبالية اإلسبلمية يف اؼبصرؼ من حيث قدرهتا على توليد األرباح, ككذلك  , ككذلكاؼبالية للمصرؼ
 مدل تطبيق القيمة العادلة يف قياس ىذه األدكات.

 (QIB)الفرع األكؿ: نطاؽ تطبيق القيمة العادلة في مصرؼ قطر اإلسالمي

اؼبوجودات أك اؼبطلوبات من حيث يعتمد مصرؼ قطر اإلسبلمي يف تطبيق القيمة العادلة على طبيعة 
 خصائص اؼبزايا كاؼبنافع اؼبرتبطة هبا ككذلك طبيعة العقود اليت نشأت عنها ىذه العناصر.

 كيفية قياس القيمة العادلة في مصرؼ قطر اإلسالمي -1
زبتلف كيفيات قياس القيمة العادلة حسب نوعية كل عنصر, كمن خبلؿ التقارير السنوية للمصرؼ ؿبل 

 :كالتارل كىي العامة التقييم لسياسات كفق حده على استثمار لكل العادلة القيمة ربددالدراسة كجدنا أربعة طرؽ 
 عند السوؽ يف مدرجة عرضو أسعار أفضل إذل بالرجوع العادلة القيمة ربدد اؼبدرجة, لبلستثمارات بالنسبة 

 ؛اؼبارل اؼبركز بياف تاريخ يف اليـو إقفاؿ
 اؽبامة الشراء أك البيع عمليات أحدث إذل بالرجوع العادلة القيمة ربدد اؼبدرجة, غًن لبلستثمارات بالنسبة 

 يف ىي أك سبت قد حديثة عمليات كجود عدـ عند ,االنتهاء طور يف ىي أك سبت كاليت أخرل أطراؼ مع
 بالنسبة أما فباثلة, الستثمارات اغبالية السوقية القيمة إذل بالرجوع العادلة القيمة ربدد عندئذ ,االنتهاء طور
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 طرؽ من غًنىا أك اؼبتوقعة النقدية للتدفقات اغبالية القيمة صايف على بناء تكوف العادلة القيمة فإف لغًنىا,
 ؛الصلة ذات التقييم

 على بناء تكوف العادلة القيمة فإف تقديرىا, اؼبمكن من أك ثابتة نقدية تدفقات ؽبا اليت لبلستثمارات بالنسبة 
 اغبالية األرباح معدالتباستخداـ  اجملموعة قبل من اؼبتوقعة اؼبستقبلية النقدية للتدفقات اغبالية القيمة صايف

 ؛كاػبصائص الشركط يف فباثلة الستثمارات
 فإهنا أعبله الواردة الطرؽ من مباستخداـ أ ؽبا العادلة القيمة قياس يبكن ال اليت لبلستثمارات بالنسبة 

 .القيمة يف االلبفاض ـبصص ناقص بالتكلفة تسجل
استثمارات مالية كعلى ىذا األساس قبد أربعة أنواع من االستثمارات اؼبالية يتعامل هبا مصرؼ قطر اإلسبلمي, 

استثمارات مالية غًن مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من  ,الدخلمدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خبلؿ بياف 
استثمارات ك  استثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خبلؿ حقوؽ اؼبلكية, خبلؿ بياف الدخل

 مالية غًن مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خبلؿ حقوؽ اؼبلكية
 (QIB)ميمستويات قياس القيمة العادلة في مصرؼ قطر اإلسال -2

األكؿ  اؼبستوليستخدـ مصرؼ قطر اإلسبلمي ثبلث مستويات لقياس القيمة العادلة حسب أسلوب التقييم, 
 يكوف أخرل أساليب, أما اؼبستول الثاين فيعتمد على النشطة األسواؽ يف )اؼبعدلة غًن( اؼبعلنة األسعاريعتمد على 

كاؼبستول الثالث  مباشر غًن أك مباشر بشكل معركضة اؼبسجلة العادلة القيمة على ملموسا تأثًنا مدخبلهتا عبميع
 تستند ال كاليت اؼبسجلة العادلة القيمة على اعبوىرم التأثًن ذات اؼبدخبلت تستخدـ أخرل أساليبالذم يعتمد على 

 .السوؽ يف اؼبعركضة البيانات إذل
 القيمة العادلة في المستول األكؿاالستثمارات المالية المقاسة ب -2-1

من خبلؿ اعبدكؿ التارل سوؼ نوضح بنود القوائم اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبستول األكؿ, كاليت زبص 
 ـ, كؾبموع مبالغ ىذه االستثمارات خبلؿ سنوات الدراسة2016ـ إذل 2009مصرؼ قطر اإلسبلمي للسنوات من 
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 (ألف لاير قطرم)              المقاسة بالقيمة العادلة في المستول األكؿ االستثمارات المالية(: 6 -3الجدكؿ رقم)

 العناصر
 السنوات

 العادلة بالقيمة استثمارات
 اؼبلكية حقوؽ خبلؿ من

استثمارات بالقيمة العادلة 
 من خبلؿ بياف الدخل

 ؾبموع كل السنوات اجملموع

  897.533 غًن مفصلة غًن مفصلة 2009
 
 
 

3.337.611 

2010 112.625 290.475 403.100 
2011 51.931 165.913 217.844 
2012 359.031 197.043 556.074 
2013 537.000 66.394 603.394 
2014 222.899 --- 222.899 
2015 4.357 259.932 264.289 
2016 5.719 166.759 172.478 

 باالعتماد على التقارير السنوية للمصرؼ. من إعداد الباحث المصدر:

كالشكل اؼبوارل يبثل قيمة االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبستول األكؿ ؼبصرؼ قطر اإلسبلمي 
 ـ.2016ـ إذل 2009خبلؿ السنوات من 

 لمستول األكؿ.القيم العادلة لالستثمارات المالية في ا (:6 -3الشكل رقم)

 

 (.6 -3باالعتماد على معطيات اعبدكؿ رقم) من إعداد الباحثالمصدر: 

, نبلحظ أف قيمة االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة (6 -3), كالشكل رقم(6 -3)من خبلؿ اعبدكؿ رقم
مليوف لاير قطرم, بينما   897ـ, حيث بغلت حوارل 2009العادلة يف اؼبستول األكؿ بلغت أكرب قيمة ؽبا يف سنة 

 باؼبائة80,82ليوف لاير قطرم, حيث تقلصت بنسبة م 172ـ, حٌن بلغت حوارل 2016كانت يف أقل قيمة سنة 
 ارات اؼبالية اؼبدرجة يف السوؽ, كاليت ؽبا أسعار معلنة.كىذا يشًن مبدئيا إذل البفاض يف قيمة االستثم
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صرؼ توسع يف نشاطاتو اؼبتعلقة باألدكات اؼبالية اليت ليس ؽبا األمر الثاين الذم يبكن استنتاجو, ىو أف اؼب
سوؽ نشطة, فمن خبلؿ مقارنة تطور قيمة إصبارل اؼبوجودات بتطور قيمة االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة 

مليار لاير  3899ـ بلغ إصبارل اؼبوجودات حوارل 2009يف اؼبستول األكؿ خبلؿ سنوات الدراسة قبد أنو يف سنة 
 باؼبائة55,32مليار لاير قطرم, كىو ما يعين أهنا زادت بنسبة13983ـ فقد بلغت حوارل 2016قطرم, أما يف سنة 

ـ, بينما تقلصت قيمة االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبستول األكؿ كما ذكرنا سابقا 2016يف سنة 
ة االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبستول األكؿ ؼبصرؼ قطر كىو ما يوضح أف قيمباؼبائة 80,82 بنسبة

فبا يعين أف ىذا االلبفاض يف قيمة االستثمارات اإلسبلمي قد تقلصت مرة كربع نسبة لتطور إصبارل موجوداتو, 
 اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبستول األكؿ ال يتعلق برتاجع نشاط اؼبصرؼ.

 لقيمة العادلة في المستول الثانيلمالية المقاسة بااالستثمارات ا -2-2
يوضح اعبدكؿ اآليت االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبستول الثاين, كاليت تتضمن استثمارات 

 بالقيمة العادلة من خبلؿ حقوؽ اؼبلكية كمن خبلؿ بياف الدخل, ككذلك ؾبموعها خبلؿ سنوات الدراسة:
 (ألف لاير قطرم)        بالقيمة العادلة في المستول الثاني.    المقاسة  االستثمارات المالية(: 7 -3الجدكؿ رقم)

 العناصر
 السنوات

 العادلة بالقيمة استثمارات
 اؼبلكية حقوؽ خبلؿ من

استثمارات بالقيمة العادلة 
 من خبلؿ بياف الدخل

 ؾبموع كل السنوات اجملموع

2009 ---- ---- -----  
 
 
 

4.918.694 

2010 280.819 ---- 280.819 
2011 1.118.863 813.919 1.932.782 
2012 137.632 --- 137.632 
2013 581.704 139.232 720.936 
2014 498.398 280.593 778.991 
2015 600.456 244.282 844.738 
2016 --- 222.796 222.796 

 

 باالعتماد على التقارير السنوية للمصرؼ. من إعداد الباحث المصدر:
كالشكل اؼبوارل يبثل قيمة االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبستول الثاين ؼبصرؼ قطر اإلسبلمي 

 ـ.2016ـ إذل 2009خبلؿ السنوات من 
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 القيم العادلة لالستثمارات المالية في المستول الثاني. (:7 -3الشكل رقم)

 
 (.7 -3باالعتماد على معطيات اعبدكؿ رقم) من إعداد الباحثالمصدر: 

(, نبلحظ أف أقل قيمة لبلستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة 7 -3(, كالشكل رقم)7 -3من خبلؿ اعبدكؿ رقم)
يف سنة بينما كانت يوف لاير قطرم, مل 137ـ, حيث بلغت حوارل 2012العادلة يف اؼبستول الثاين كانت يف سنة 

مليوف لاير  720ـ, ما بٌن 2015ـ إذل 2013تراكحت يف السنوات من ك مليوف لاير قطرم,  1932حوارل ـ 2011
كما نبلحظو مليوف لاير قطرم,  222ـ إذل حدكد 2016مليوف لاير قطرم, يف حٌن البفضت يف سنة  844قطرم ك

يرجع ذلك إذل أثر تطبيق ـ, ك 2016ـ كانت قيمة ىذه االستثمارات متقاربة ما عدا سنة 2013أنو ابتداءا من سنة 
الذم بٌٌن كيفية قياس القيمة العادلة, بينما الرتاجع اؼبسجل يف السنة األخًنة, يعود إذل عدـ توفر   13IFRSاؼبعيار 

 سوؽ نشطة ؽبذه االستثمارات كاليت صنفت يف اؼبستول الثاين.
 لقيمة العادلة في المستول الثالثالمالية المقاسة بااالستثمارات  -2-3

 يوضح اعبدكؿ اآليت االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبستول الثالث يف مصرؼ قطر اإلسبلمي:
 (لاير قطرمألف )              المقاسة بالقيمة العادلة في المستول الثالث.   (: االستثمارات المالية8 -3الجدكؿ رقم)

 العناصر
 السنوات

 العادلة بالقيمة استثمارات
 اؼبلكية حقوؽ خبلؿ من

استثمارات بالقيمة العادلة 
 من خبلؿ بياف الدخل

 ؾبموع كل السنوات اجملموع

  921.116 غًن مفصلة غًن مفصلة 2009
 
 
 

4.999.550 

2010 ---- ---- --- 
2011 --- ---- ---- 
2012 734.164 630.542 1.364.706 
2013 36.974 417.312 454.286 
2014 50.851 168.309 219.160 
2015 937.928 --- 937.928 
2016 352.261 750.093 1.102.354 

 باالعتماد على التقارير السنوية للمصرؼ. من إعداد الباحث المصدر:
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 صرؼ قطر اإلسبلمياؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبستول الثالث ؼب كالشكل اؼبوارل يبثل قيمة االستثمارات اؼبالية
 ـ.2016ـ إذل 2009خبلؿ السنوات من 

 
 القيم العادلة لالستثمارات المالية في المستول الثالث. (:8 -3الشكل رقم)

 

 (.8 -3باالعتماد على معطيات اعبدكؿ رقم) من إعداد الباحثالمصدر: 
اؼبقاسة بالقيمة  (, قبد أف أعلى قيمة لبلستثمارات اؼبالية8 -3م)كالشكل رق (,8 -3من خبلؿ اعبدكؿ رقم)

سنيت لاير قطرم, أما يف  مليوف 1364ـ, حيث بلغت حوارل 2012كانت يف سنة   العادلة يف اؼبستول الثالث
 مليوف لاير قطرم 219باقي السنوات فرتاكحت ما بٌن ـ دل نسجل أية قيمة ؽبذه االستثمارات, كيف 2011ـ ك2010

ـ, كيرجع ىذا التأرجح باألساس أف ىذه 2016قطرم يف سنة مليوف لاير  1102ـ, ك2014كأدىن قيمة يف سنة 
االستثمارات اؼبالية غًن مدرجة يف األسواؽ اؼبالية, كيف حالة عدـ توفر سوؽ أكثر مبلئمة ؽبذه اؼبوجودات, يلجأ 

 إذل تستند ال كاليت اؼبسجلة العادلة القيمة على اعبوىرم التأثًن ذات اؼبدخبلت تستخدـ أخرل إذل أساليباؼبصرؼ 
دل يواكبو زيادات يف إصبارل موجودات اؼبصرؼ جعلنا نبلحظ أف نسبة الزيادة  كىو ما, السوؽ يف اؼبعركضة البيانات

اسات القيمة العادلة يف يف نسبة االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبستول األكؿ, بل كانت أغلب قي
, كيبكن ارجاع ذلك إذل أف ىناؾ قسم كبًن من االستثمارات اؼبالية للمصرؼ ال تقيم بالقيمة اؼبستويٌن الثاين كالثالث

 .العادلة, كتعتمد على التقييم بالتكلفة اؼبطفأة
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سوؼ نقـو  كلتوضيح الصورة أكثر حوؿ سلوؾ مستويات قياس القيمة العادلة يف مصرؼ قطر اإلسبلمي,
بتتبع مستويات القياس يف سنوات الدراسة من خبلؿ الشكل اؼبوارل الذم يبٌن مستويات قياس القيمة العادلة يف 

 مصرؼ قطر اإلسبلمي: 
 ات القياس في مصرؼ قطر اإلسالميقيم القيمة العادلة حسب مستويإجمالي (: 9 -3الشكل رقم)

 
 (.7 -3(, )6 -3(, )5 -3باالعتماد على معطيات اعبداكؿ رقم) من إعداد الباحث المصدر:

ـ إذل 2009(, أف اؼبستول األكؿ يف قياس القيمة العادلة خبلؿ سنوات الدراسة)من 9 -3يوضح الشكل رقم)
لاير  مليوف 3337ـ( ىو األدىن من حيث قيمة االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة, حيث بلغ حوارل 2016

من إصبارل االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة اليت بلغت حوارل  باؼبائة25,18قطرم, كىو ما يبثل نسبة 
باؼبائة من إصبارل 37بينما كانت نسبة اؼبستويٌن الثاين كالثالث متقاربة جدا كيف حدكد  لاير قطرم,  مليوف13255

كىو ما يعطي لقياسات القيمة العادلة يف مصرؼ قطر اإلسبلمي أقل ادلة االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة الع
 موثوقية يف اؼبعلومات ااسبية الناذبة عن قياس القيمة العادلة.

 (QIB)الفرع الثاني: مكانة القيمة العادلة في محاسبة مصرؼ قطر اإلسالمي

من أجل التعرؼ على أنبية القيمة العادلة يف ؿباسبة اؼبصرؼ ؿبل الدراسة, سوؼ نقـو دبقارنة القيم اؼبقاسة 
 بالقيمة العادلة ؼبختلف بنود القوائم اؼبالية دبجموع قيم القوائم اؼبالية. 

 التكلفة أساس على اؼبوحدة اؼبالية البيانات إعداد تمي, اإلسبلميمن خبلؿ التقارير السنوية ؼبصرؼ قطر 
" اؼبلكية حقوؽ ؿبلخ من العادلة بالقيمة استثمارات" اأهن على اؼبصنفة اؼبالية االستثمارات باستثناء التارىبية
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 مت اليت العقارية كاالستثمارات", اؼبالية األدكات مشتقات"ك", الدخل بياف خبلؿ من العادلة بالقيمة استثمارات"ك
 كاعبدكؿ اؼبوارل يبٌن قيم العناصر اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبصرؼ: ,العادلة القيمة باستخداـ قياسها

 
 )ألف لاير قطرم(                          عناصر القوائم المالية المقاسة بالقيمة العادلةقيم كنسب (: 9 -3الجدكؿ رقم)            

 العناصر        
 

 السنوات

استثمارات مالية 
بالقيمة العادلة من 
 خبلؿ بياف الدخل

 مالية استثمارات
 العادلة بالقيمة

 حقوؽ خبلؿ من
 اؼبلكية

مشتقات 
األدكات 

 اؼبالية

االستثمارات 
العقارية اؼبقاسة 
 بالقيمة العادلة

نسبة القيم العادلة  اجملمػػػػػػػوع
إذل ؾبموع 

 األصوؿ

ؾبموع األصوؿ 
 )اؼبوجودات(

 39.272.700 5,56% 2.186.393 مفصلةغًن  غًن مفصلة غًن مفصلة غًن مفصلة 2009

2010 117.252 1.179.946 - 1.114.862 2.412.060 %4,65 51.840.101 

2011 785.663 1.953.377 - 293.550 3.032.590 %5,20 58.286.144 

2012 906.920 1.230.827 - 774.232 2.911.979 %4,14 70.347.303 

2013 632.938 1.155.678 - 792.533 2.581.169 %3,48 74.102.658 

2014 448.902 772.148 106.994 927.908 2.255.952 %2,44 92.529.179 

2015 775.711 860.388 188.716 791.354 2.616.169 %2,06 127.030.504 

2016 1.025.115 519.020 600.880 929.826 3.074.841 %2,20 139.834.128 

 .(2016 -2009(خبلؿ الفرتة )QIB) اؼبصرؼ على اؼبعطيات اؼبستخرجة من تقارير بناء باحث: من احتساب الالمصدر

(, أف العناصر اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف مصرؼ قطر اإلسبلمي كانت 9 -3نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم)
من ؾبموع اؼبوجودات كأعلى نسبة خبلؿ  باؼبائة5,56 لاير قطرم أم بنسبة مليوف 2186ـ حوارل 2009يف سنة 

لاير قطرم للعناصر اؼبقاسة بالقيمة العادلة   مليوف 2616ـ ما قيمتو 2015سنوات الدراسة, كما سجلنا يف سنة 
 من إصبارل اؼبوجودات, كأدىن نسبة مسجلة خبلؿ سنوات الدراسة.باؼبائة 2,06كاليت مثلت نسبة 

قيمػػػػػة العادلػػػػػة يف مصػػػػػرؼ قطػػػػػر اإلسػػػػػبلمي كانػػػػػت علػػػػػى مسػػػػػتول كمػػػػػن خػػػػػبلؿ مػػػػػا سػػػػػبق قبػػػػػد أف تطبيقػػػػػات ال
االسػتثمارات اؼباليػػة  سػػواء االسػػتثمارات اؼباليػػة اؼبصػػنفة بالقيمػػة العادلػة مػػن خػػبلؿ بيػػاف الػػدخل, أك االسػػتثمارات اؼباليػػة 

أدكات اؼبصػػػػنفة بالقيمػػػػة العادلػػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ حقػػػػوؽ اؼبلكيػػػػة, كتطبػػػػق القيمػػػػة العادلػػػػة كػػػػذلك علػػػػى اؼبشػػػػتقات اؼباليػػػػة )
التحوط(, كاالستثمارات العقارية, اليت أراد اؼبصرؼ قياسها بالقيمة العادلػة, ىػذا مػن ناحيػة ؾبػاالت التطبيػق, أمػا علػى 
مستول قيمة ىػذه العناصػر اؼبقاسػة بالقيمػة العادلػة, فنجػد أف تطبيقػات القيمػة العادلػة ؿبػدكدة الكػم, حيػث دل تتعػدل 

 اؼبصرؼ.من إصبارل موجودات  باؼبائة5,56 نسبة

كىو ما دؿ على أف اؼبصػرؼ يسػتخدـ أدكات ماليػة إسػبلمية ال تقػاس بالقيمػة العادلػة, كنػذكر ىنػا ـبتلػف صػيغ 
التمويػػػل اإلسػػػبلمي الػػػيت يتعامػػػل هبػػػا اؼبصػػػرؼ مثػػػل اؼبراحبػػػات, اؼبسػػػاكمات, اإلجػػػارة, االستصػػػناع, اؼبضػػػاربات كصػػػكوؾ 
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مػػن إصبػػارل االسػػتثمارات ة باؼبائػػ84 اؼبطفػػأة, حيػػث مثلػػت نسػػبةاالسػػتثمار, كىػػي يف غالبيتهػػا يػػتم تقيمهػػا كفػػق التكلفػػة 
 2ـ.2016يف سنة باؼبائة 92,26, إذل أف كصلت إذل نسبة 1ـ2012اؼبالية للمصرؼ يف سنة 

 (QIB)على مصرؼ قطر اإلسالمي IFRS9المطلب الثالث: أثر تطبيق المعيار 

بدايػة مػن سػنة  IFRS9دبا أف مصرؼ قطر اإلسػبلمي حسػب التقػارير السػنوية لػو, سػوؼ يطبػق اؼبعيػار الػدكرل 
, كلدراسة أثر ىذا التطبيق على األدكات اؼبالية اإلسػبلمية, مػن حيػث تصػنيفها كقياسػها سػوؼ كبػاكؿ يف ىػذا ـ2018

 سبلمية ؼبصرؼ قطر اإلسبلمي.اؼبطلب توقع تأثًن تطبيق اؼبعيار على ؿباسبة األدكات اؼبالية اإل

 الفرع األكؿ: التصنيف كالقياس الحالي لؤلدكات المالية اإلسالمية

كما ذكرنا سابقا يعتمد مصرؼ قطر اإلسبلمي يف ؿباسبتو على اؼبعايًن الصادرة عن ىيئة ااسبة كاؼبراجعة 
, كبالنسبة لقياس كتنصيف األدكات اؼبالية يعتمد على معيار ااسبة اؼبالية AAOIFIللمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية 

"االستثمار يف الصكوؾ كاألسهم كاألدكات اؼبشاهبة", حيث يطبق ىذا اؼبعيار على استثمارات  25FASرقم 
أك الصكوؾ كغًنىا  اؼبصرؼ سواء اؼبباشرة أك من خبلؿ اؼبنتجات اؼبركبة, أك صناديق االستثمار أك ؿبافظ االستثمار,

من أدكات الدين أك األسهم, ال ينطبق ىذا اؼبعيار على االستثمار يف أدكات حقوؽ اؼبلكية للمصرؼ نفسو, أك 
  لسلم كالسلم اؼبوازم, كاالستصناعاالستثمار يف العقارات, أك ـبتلف صيغ التمويل اإلسبلمي اؼبعركفة كاؼبضاربة كا

 عبها, ككما أكضحنا سابقا تصنف األدكات اؼبالية إذل أدكات دين, كأدكات ملكية...اخل, كاليت ؽبا معايًن أخرل تعا

 اإلسالميأدكات الدين في مصرؼ قطر  -1

 يوجد نوعٌن رئيسيٌن من أدكات الدين يتعامل هبا مصرؼ قطر اإلسبلمي تتمثل يف:

  خبلؿ بياف الدخل؛استثمارات يف أدكات ذات طبيعة دين ذات معدؿ ثابت, كاؼبصنفة بالقيمة العادلة من 
  استثمارات يف أدكات ذات طبيعة دين مصنفة بالتكلفة اؼبطفأة ذات معدؿ ثابت, كأخرل ذات معدؿ

 متغًن, كتشمل صكوؾ حكومة قطر, كمراحبة مصرؼ قطر اؼبركزم.

 ىذه األدكات خبلؿ سنوات الدراسة كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوارل نوضح قيمة

                                                           
 .ُٔقشف هطش اإلعال٢ٓ 2012اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘  ُغ٘خ  1
 .ُٔقشف هطش اإلعال٢ٓ 2016اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘  ُغ٘خ  2
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 )ألف لاير قطرم(                     اإلسالميقيم أدكات الدين في مصرؼ قطر (: 10 -3الجدكؿ رقم)
 العناصر        

 
 السنوات

استثمارات في أدكات ذات 
 طبيعة دين ذات معدؿ ثابت

استثمارات في أدكات ذات طبيعة دين مصنفة بالتكلفة المطفأة, ذات معدؿ 
 مصرؼ قطر المركزم(ثابت, كذات معدؿ متغير)صكوؾ حكومة قطر, مرابحة 

2009 --- 1.249.650 
2010 --- 2.135.890 
2011 321.463 11.781.684 
2012 138.421 11.218.011 
2013 --- 13.063.225 
2014 100.819 14.632.527 
2015 109.688 17.098.656 
2016 46.507 18.414.582 

 التكلفة المطفأة القيمة العادلة طريقة القياس

 .(2016 -2009(خبلؿ الفرتة )QIB) اؼبصرؼ على اؼبعطيات اؼبستخرجة من تقارير بناء لباحثمن احتساب ا :المصدر

 وؽ الملكية في مصرؼ قطر اإلسالميأدكات حق -2

 أدكات حقوؽ اؼبلكية يف مصرؼ قطر اإلسبلمي ىي:

 استثمارات يف حقوؽ اؼبلكية  مصنفة بالقيمة العادلة من خبلؿ بياف الدخل؛ 
 يف حقوؽ اؼبلكية مصنفة من خبلؿ حقوؽ اؼبلكية. استثمارات 

 كاعبدكؿ اؼبوارل يوضح قيم ىذه االستثمارات خبلؿ سنوات الدراسة:
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 )ألف لاير قطرم(        اإلسالمي في مصرؼ قطر  الملكية (: قيم أدكات11 -3الجدكؿ رقم)
 العناصر        

 
 السنوات

استثمارات في حقوؽ الملكية  مصنفة 
 بالقيمة العادلة من خالؿ بياف الدخل

استثمارات في حقوؽ الملكية مصنفة من خالؿ 
 حقوؽ الملكية

 غًن مفصلة غًن مفصلة 2009
 غًن مفصلة غًن مفصلة 2010
2011 810.266 1.896.775 
2012 768.499 1.230.867 
2013 632.938 1.155.678 
2014 448.902 772.148 
2015 775.711 856.031 
2016 978.608 519.020 

 القيمة العادلة القيمة العادلة طريقة القياس

 .(2016 -2009(خبلؿ الفرتة )QIB) اؼبصرؼ على اؼبعطيات اؼبستخرجة من تقارير بناء لباحث: من احتساب االمصدر

 ـ 2010ـ  ك2009 لعادلة يف سنيتعدـ التفصيل يف قياس القيمة ا كنشًن ىنا إذل

 9IFRS تصنيف كقياس األدكات المالية اإلسالمية كفق المعيارالفرع الثاني: 

 اإلسالميفي مصرؼ قطر  9IFRSمتطلبات تطبيق المعيار  -1

يتم تصنيف كافة األصوؿ اؼبالية إذل فئتٌن, األصوؿ اؼبالية اؼبقاسة بالتكلفة  9IFRS رقم يف ضوء اؼبعيار
اؼبطفأة, كأصوؿ مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خبلؿ بياف الدخل أك من خبلؿ حقوؽ اؼبلكية, كبالتارل فتأثًن ىذا 

 التصنيف يبكن أف يشمل األدكات اؼبالية التالية:

 إما أف ربوؿ إذل استثمارات ؿبتفظ هبا للمتاجرة, أك إذل استثمارات ؿبتفظ هبا  األدكات اؼبالية اؼبتاحة للبيع
حّت تاريخ االستحقاؽ يف حالة أدكات الدين, كىو ما يؤثر على قيمة األدكات اؼبالية اتفظ هبا للمتاجرة 

تفظ هبا حّت باستثناء حالة إعادة تصنيف االستثمارات يف أدكات الدين اؼبتاحة للبيع إذل استثمارات ؿب
 تاريخ االستحقاؽ؛

  ال تتأثر االلتزامات اؼبالية اؼبقاسة بالتكلفة اؼبطفأة أك بالقيمة العادلة من خبلؿ بياف الدخل, ألف اؼبعيار
9IFRS 39أبقى على نفس ما جاء بو اؼبعيارIAS؛ 
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  االستثمارات يف أدكات بالنسبة لبلستثمارات اتفظ هبا حّت تاريخ االستحقاؽ ال تتأثر قيمتها ألف كل
 الدين اؼبتاحة للبيع تصنف إذل استثمارات ؿبتفظ هبا للمتاجرة.

 األخذ باالعتبار النقاط التالية: 9IFRS كبالتارل على اؼبصارؼ عند تطبيق اؼبعيار

 9أنو ال يطبق متطلبات اؼبعيارIFRS اؼبالية اليت مت الغاء االعرتاؼ هبا قبل تاريخ التطبيق  صوؿعلى األ
 اؼببدئي للمعيار؛

  يف تاريخ التطبيق هبب على اؼبصرؼ تقييم ما إذا كاف األصل اؼبارل تتوفر فيو الشركط لقياسو بالتكلفة
بأثر اؼبطفأة بناءا على الظركؼ اغبالية, أم مبوذج األعماؿ اغبارل كليس السابق, كهبب إعادة التصنيف 

 رجعي إذل السنوات اليت وبددىا القانوف؛
  يف حالة قياـ اؼبصرؼ سابقا دبحاسبة استثمار يف أداة حق اؼبلكية غًن مسعرة أك مشتقة مرتبطة بتسليم أداة

, فيتوجب عليو أف يقيس تلك األداة بالقيمة 39IASحق ملكية غًن مسعرة بسعر التكلفة كفقا للمعيار 
ق, كهبب االعرتاؼ بالفرؽ بٌن القيمة الدفرتية كالقيمة العادلة بتعديل يف الرصيد العادلة يف تاريخ التطبي

 .9IFRSاالفتتاحي لؤلرباح اؼبدكرة لفرتة إعداد التقارير اليت تشمل التطبيق اؼببدئي للمعيار 

ـ, فإف اؼبصارؼ اإلسبلمية ال يشملها 2017جانفي15ككفقا لتعليمة اؼبصرؼ اؼبركزم القطرم الصادرة بتاريخ 
إف تعليمات مصرؼ قطر اؼبركزم تلـز البنوؾ التقليدية بإعداد بياناهتا اؼبالية كفقا إعادة تصنيف أدكاهتا اؼبالية, حيث 

دل  ة فيمااإلسبلميللمعايًن الدكلية للتقارير اؼبالية كما يطرأ عليها من تطورات كاصدارات جديدة, كما تلـز هبا البنوؾ 
 1ة.اإلسبلميتغطو اؼبعايًن اليت تصدرىا ىيئة ااسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية 

يتناكؿ متطلبات التصنيف كالقياس للموجودات , القسم األكؿ منها 2ىذه التعليمة اليت تتكوف من قسمٌن
لتعليمات يف ىذا القسم مطلوب تطبيقها من قبل البنوؾ التقليدية فقط, أما البنوؾ , فاكاؼبطلوبات اؼبالية كاؼبشتقات

أما القسم الثاين , ةاإلسبلمية فعليها االستمرار يف العمل دبعايًن ىيئة ااسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمي

                                                           
1 www.qcb.gov.qa                   20/04/2017أهِغ ػ٤ِٚ ك٢  
2
 www.qcb.gov.qa                   20/04/2017أهِغ ػ٤ِٚ ك٢  

بشأن  IFRS(9االرشادٌة لتطبٌق المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم) التعلٌمات ,(9/2112تعمٌم رقم: )أ.ر  تعلٌمة المصرف المركزي القطري, " 

 م2112جانفً 15", الصادرة بتارٌخ التبوٌب والقٌاس والتقٌٌم المحاسبً للموجودات والمطلوبات المالٌة والمشتقات

http://www.qcb.gov.qa/
http://www.qcb.gov.qa/
http://www.qcb.gov.qa/
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ا القسم مطلوب تطبيقها من صبيع البنوؾ فيشمل كيفية ااسبة عن اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة, كالتعليمات هبذ
 ة.اإلسبلميالتقليدية ك 

 قدمو ذمػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة اليتعٌن على البنوؾ تطبيق مبوذج احسب مصرؼ قطر اؼبركزم, 
ذا ثبلثة  ىذا النموذج منهجايتضمن حيث لبلعرتاؼ خبسائر االلبفاض يف قيمة اؼبوجودات اؼبالية,  IFRS9اؼبعيار
لبلعرتاؼ بااللبفاض يف قيمة االئتماف, كالذم يعتمد على التغًنات اؼبلحوظة يف جودة ائتماف اؼبوجودات  مراحل

اؼبالية منذ االعرتاؼ األكرل هبا, كتنتقل اؼبوجودات بٌن ىذه اؼبراحل الثبلثة كفقا للتغًنات يف اعبودة االئتمانية كربدد 
 منهجية اؼبراحل الثبلثة )النموذج العاـ(, حيث تعتمد القيمة عرتاؼ خبسائر االلبفاض يفىذه اؼبراحل مستول اال

 كاعبدكؿ اؼبوارل يوضح ذلك االئتمانية منذ االعرتاؼ األكرل لبلعرتاؼ بالبفاض قيمة االئتماف على التغًنات يف اعبودة

 (: النموذج العاـ لالعتراؼ بانخفاض قيمة االئتماف12 -3الجدكؿ رقم)

  االئتمانية منذ االعتراف األوليالتغير في الجودة  
   االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة

الخسائر االئتمانية المتوقعة  الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر شهرا21الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة
 لكامل العمر

   إٌرادات الفوائد/العائد
القٌمة الفائدة/العائد الفعلً على إجمالً 

 الدفترٌة
الفائدة/العائد الفعلً على القٌمة  الفائدة/العائد الفعلً على إجمالً القٌمة الدفترٌة

الدفترٌة للتكلفة المطفأة)صافٌة 
 من مخصص االئتمان(

 2المرحلة 

 منتظمة
 )االعتراف األولً(

 1المرحلة 

 منتظمة
)موجودات ذات زٌادة كبٌرة فً المخاطر 

 االعتراف األولً(االئتمانٌة منذ 

 3المرحلة 

 غٌر منتظمة

 www.qcb.gov.qa اؼبوقع الرظبي ؼبصرؼ قطر اؼبركزم: المصدر

 كيبكن شرح اؼبراحل الثبلثة كما يلي:

 األكلى المرحلة -1-1

ـباطر االئتماف منذ االعرتاؼ يف تتضمن اؼبوجودات اؼبالية عند بداية االعرتاؼ هبا كاليت دل تتعرض لزيادة كبًنة 
األكرل أك ذات اؼبخاطر االئتمانية اؼبنخفضة يف تاريخ التقرير اؼبارل, بالنسبة ؽبذه اؼبوجودات يتم االعرتاؼ باػبسائر 

شهرا, كيكوف حساب إيرادات الفائدة/العائد على إصبارل القيمة الدفرتية لؤلصل)أم دكف 12االئتمانية اؼبتوقعة لفرتة 
شهرا ىي اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة اليت تنتج من 12خصم ـبصص االئتماف(, كتعد اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة لفرتة 

http://www.qcb.gov.qa/
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شهرا 12سبثل اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة لفرتة شهرا بعد تاريخ التقرير, كال 12أحداث عدـ االنتظاـ اتملة يف غضوف 
شهرا, كإمبا سبثل اػبسارة االئتمانية بكاملها على األصل مرجحة باحتماؿ 12العجز النقدم اؼبتوقع على مدار فرتة 

 شهرا التالية. 12( يف فرتة PDحدكث عدـ انتظاـ)

 الثانية المرحلة -1-2

ًنة يف ـباطر االئتماف منذ االعرتاؼ األكرل كلكن ال يوجد دليل تتضمن اؼبوجودات اؼبالية اليت تعرضت لزيادة كب
موضوعي على البفاض قيمتها, بالنسبة ؽبذه اؼبوجودات يتم االعرتاؼ باػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة لكامل عمر الدين 

ئتمانية اؼبتوقعة كلكن يستمر حساب إيرادات الفائدة/العائد على إصبارل القيمة الدفرتية لؤلصل, كتعد اػبسائر اال
لكامل العمر ىي اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة اليت تنتج من صبيع أحداث عدـ االنتظاـ اتملة على مدار العمر اؼبتوقع 
لؤلداة اؼبالية, كتعد اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة ىي اؼبتوسط اؼبرجح للخسائر االئتمانية كيكوف عامل الرتجيح ىو 

 ( لكامل العمر.PDاـ )احتمالية عدـ االنتظ

 الثالثة المرحلة -1-3

كتتضمن اؼبوجودات اؼبالية اليت يوجد دليل موضوعي على البفاض قيمتها يف تاريخ التقرير اؼبارل كفقا 
للمؤشرات اددة يف تعليمات اؼبصرؼ اؼبركزم, كبالنسبة ؽبذه اؼبوجودات يتم االعرتاؼ باػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة 

لتعليمات اؼبصرؼ اؼبركزم الواردة يف كتاب تعليمات البنوؾ  لكامل العمر كمعاعبتها مع الفوائد اتسبة عليها كفقا
هبب أف ال تقل نسبة  الثالثة إذل اؼبرحلةالثانية  ـ عند نقل اؼبوجودات اؼبالية من اؼبرحلة2013حّت سبتمرب 

 اؼبخصصات اؼبكونة لتلك اؼبوجودات عن نسبة اؼبخصص اؼبكوف قبل النقل.

هبب أف تقـو اإلدارة التنفيذية كؾبلس اإلدارة عند ربديد ما إذا كانت اؼبخاطر  IFRS9ككفقا للمعيار الدكرل 
كذلك هبدؼ  ومات اؼبعقولة كالداعمة اؼبتوفرةاالئتمانية على األصل اؼبارل قد زادت بشكل كبًن بدراسة صبيع اؼبعل

نتظاـ يف السداد عند االعرتاؼ األكرل مقارنة ـباطر عدـ االنتظاـ يف السداد يف تاريخ التقرير اؼبارل مع ـباطر عدـ اال
ـبصصات أعلى فيما  IFRS9باألداة اؼبالية, كمن اؼبتوقع أف ينتج مبوذج اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة كفقا للمعيار 

كأحد اؼبسببات الرئيسية لتلك   IAS39يتعلق بتعليمات اؼبصرؼ اؼبركزم اغبالية كمبوذج اػبسارة اؼبتكبدة كفقا للمعيار 
شهرا عبميع 12يادة تتمثل يف أف الديوف كاؼبراكز االئتمانية سوؼ تتطلب ـبصص للخسارة االئتمانية اؼبتوقعة لفرتة الز 

اؼبوجودات يف تاريخ أكؿ تقرير مارل تارل لبلعرتاؼ األكرل كالذم ينتج عنو ارتفاع مستول اؼبخصصات, كيضاؼ إذل 
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سجيل اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة لكامل العمر, كيعد ىذا أيضا تغيًنا يتم تالثانية  ك عند انتقاؿ الديوف إذل اؼبرحلةذل
, ال تعترب اؼبوجودات اؼبنتظمة عادة منخفضة القيمة كبالتارل ال IAS39جوىريا ألنو يف مرحلة فباثلة دبوجب اؼبعيار 

 .IAS39 يتم تسجيل ـبصص ؽبا كفقا للمعيار

 وذج الخسائر االئتمانية المتوقعةتطبيقات نم -2

 1يطبق ىذه النموذج على ؾبموعة من عناصر اؼبوجودات كاؼبطلوبات تتمثل يف:

 التسهيبلت االئتمانية كاالستثمارات يف أدكات الدين اليت يتم قياسها بالتكلفة اؼبطفأة؛ 
 االستثمارات يف أدكات الدين اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة من خبلؿ بنود الدخل الشامل اآلخر؛ 
 ت االئتماف اليت ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح كاػبسارة؛صبيع ارتباطا 
 عقود الكفاالت اؼبالية اليت ينطبق عليها اؼبعيارIFRS9  كاليت ال يتم تسجيلها بالقيمة العادلة من خبلؿ

 الربح أك اػبسارة؛
 الذمم اؼبدينة لعقود االهبار كاليت تندرج ضمن اؼبعيار الدكرلIAS17هبار", كالذمم اؼبدينة التجارية؛"عقود اال 
 .صبيع منتجات التمويل اإلسبلمي اليت ؽبا طابع أدكات الدين 

 يالت االئتمانية كتحديد المخصصاتمتطلبات المصرؼ المركزم بشأف تصنيف التسه -2-1
ككذلك  9IFRSاؼبعيارمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوارل سوؼ نلخص أىم اجملاالت الرئيسية اليت ستتأثر بتطبيق 

 تعليمات اؼبصرؼ اؼبركزم حوؿ كيفية التعامل مع ىذا األثر.

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 www.qcb.gov.qa                   2017/ 04/ 20أهِغ ػ٤ِٚ ك٢  

http://www.qcb.gov.qa/
http://www.qcb.gov.qa/
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 .اإلسالميمصرؼ قطر  علىIFRS 9(: تأثيرات المعيار 13 -3الجدكؿ رقم)

 كيفية التأثير مجاؿ التأثير
باؼبقارنة دبتطلبات اؼبعيار  IFRS9حجم اؼبخصصات نتيجة لتطبيق متطلبات اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة كفقا للمعيار  زيادة  مستويات المخصصات

IAS39؛ 
 تطبيق متطلبات اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة كفقا للمعيار يف فبارسة اإلدارة لآلراء اغبكمية  اغبذر عندIFRS9 ؛ 
 تقليل مستويات االلبفاض يف القيمة. عدـ إصدار أم آراء حكمية وبتمل معها 

 ؛IFRS9 إعداد مباذج اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة اؼبتوافقة مع اؼبعيار  متطلبات البيانات
 استخداـ احتمالية عدـ االنتظاـ لكامل العمر كمقياس مناسب لتحديد اعبودة االئتمانية للديوف؛ 
 على تكوين رؤية مستقبلية يف أنظمة كأساليب إدارة اؼبخاطر اؼبتبعة لديو اؼبصرؼ صبع بيانات تارىبية كتطوير قدرات هبب. 

 ؛IFRS9 تطوير مباذج اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة كاحتمالية عدـ االنتظاـ اؼبتوافقة مع اؼبعيار ثلاالستثمار يف أنظمة جديدة م  النظم كالموارد
  كاإلدارة اؼباليةتدريب كربسٌن مهارات مسؤكرل اؼبخاطر االئتمانية 

 ؛هبب على اؼبعلومات اؼبستخلصة يف أقساـ دائرة ـباطر االئتماف تغذية تقدير مستويات البفاض القيمة اؼبعرتؼ هبا  التوافق مع إدارة المخاطر
 معلومات احتمالية عدـ االنتظاـ اؼبستخلصة على القرارات اػباصة بتحديد التصنيف الصحيح على بشكل مباشر  أثًنتال

 عرض يف مراحل رصد اؼبخصصات العديدة كحساب اػبسائر اؼبتوقعةللت
السياسات كالممارسات 

 المحاسبية
  السياسات اغبالية بسياسات متوافقة مع اؼبعياراستبداؿIFRS9  الذم يعد معيارا يستند إذل مبدأ كيتضمن عددا من اجملاالت

 ؛اليت تتضمن فبارسة اآلراء اغبكمية
 .مرجع سبق ذكره, (9/2017عتماد على تعليمة اؼبصرؼ اؼبركزم تعميم رقم: )أ.ر البا الباحثمن إعداد المصدر: 

على مصرؼ قطر اإلسبلمي ال تكوف على تصنيفات IFRS9 كبالتارل يبكننا القوؿ بأف تأثًنات تطبيق اؼبعيار
التأثًن على مستول ـبصصات اػبسائر األدكات اؼبالية اإلسبلمية من حيث الفئات اؼبوجودة فيها حاليا, كإمبا يكوف 

 اؼبرتبطة هبا.

 اليت ؽبا طابع أدكات الدين اإلسبلميميع منتجات التمويل كبشكل أدؽ سوؼ تتأثر قيمة الديوف اؼبرتبطة جب
العاـ  نظرا إلعادة اختبار جودهتا االئتمانية, كبالتارل يبكن أف تكوف ضمن اؼبرحلة الثالثة أك الثانية من النموذج

 ق تعليمات اؼبصرؼ اؼبركزم القطرمربديد ـبصصات كبًنة كف لبلعرتاؼ بالبفاض قيمة االئتماف, كىو ما يتطلب
 كفيما يلي شرح ـبتصر لكيفية ربديد ىذه اؼبخصصات:

 متوقعةمنهجية إعداد نموذج الخسائر االئتمانية ال -3
على البنوؾ احتساب اػبسائر اؼبتوقعة دبجرد تصنيف اؼبوجودات اؼبالية يف مراحل اؼبخصصات اؼبناسبة, يتعٌن 

الثالثة, كالشكل اؼبوارل يوضح   كاؼبرحلة الثانية كاػبسائر اؼبتوقعة لكامل العمر للمرحلة ة األكذلشهرا للمرحل12 ؼبدة
 ائر اؼبتوقعة يف اؼبراحل الثبلثة.كيفية احتساب اػبس
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 (: كيفية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة10 -3الشكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.qcb.gov.qa اؼبوقع الرظبي ؼبصرؼ قطر اؼبركزم المصدر:

 :الثانية كاؼبرحلة األكذل اػبسائر اؼبتوقعة لؤلصوؿ يف اؼبرحلة غبساب ـبصص
نسبة الخسارة بافتراض حدكث عدـ  x( EADالتعرض عند عدـ االنتظاـ) x( PDاحتمالية عدـ االنتظاـ)

 (.21...........)(LGDاالنتظاـ)
 

 كسوؼ يتم تناكؿ كيفية قياس ىذه اؼبدخبلت الثبلث بالتفصيل فيما يلي:
 (Probability of Default –PD)عدـ االنتظاـاحتمالية  -3-1

تلك اليت مت تكبدىا  على تسجيل اػبسائر اؼبتوقعة خببلؼ IFRS9تركز اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة كفقا للمعيار
فعليا, كعموما يكوف مطلوبا أف تكوف اؼبعلومات اػباصة باحتمالية عدـ االنتظاـ اؼبستخدمة عند قياس االلبفاض يف 

 .ذات رؤية مستقبليةالقيمة 
دراسة  ؼبصرؼشهرا ككذلك لكامل عمر التعرض, يتعٌن على ا12 عند قياس اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة لفرتة

صبيع اؼبعلومات اؼبتاحة بشكل معقوؿ, ال سيما اؼبعلومات ذات الرؤية اؼبستقبلية خبصوص عوامل االقتصاد الكلي اليت 
 ؽبا تأثًن على احتمالية عدـ االنتظاـ اػباصة بتعرض ما.

ذلك  ا, كمعاحتمالية عدـ االنتظاـ لكامل العمر من النماذج اؼبوجودة لديها حالي صارؼكقد تستخلص اؼب
التأكد من أف اؼبعلومات اؼبستخرجة من خبلؿ ىذه النماذج مناسبة لغرض قياس اػبسائر  صارؼفإنو يتعٌن على اؼب

التأكد من أف مباذج احتمالية عدـ  ؼبصارؼفعلى سبيل اؼبثاؿ, يتعٌن على ا IFRS9االئتمانية اؼبتوقعة كفقا للمعيار
تمالية عدـ االنتظاـ لكامل العمر, كيف حاؿ كانت مباذج احتمالية االنتظاـ يبكن أف توفر رؤية مستقبلية غبساب اح

Specific provision: or 

EAD lifetime x LGD lifetime  

PD lifetime x EAD lifetime x LGD 

lifetime 

PD 12months x EAD 12months x 

LGD 12months 

 انخفاض القيمة االئتمانية
 3المرحلة 

 الخسائر المتوقعة لمدة عمر الدين

 حسابات منتظمة
 2المرحلة 

 لمدة عمر الدينالخسائر المتوقعة 

 حسابات منتظمة
 1المرحلة 

 شهرا12الخسائر المتوقعة لمدة

3 

      
2 

      

1 

      

http://www.qcb.gov.qa/
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إما كضع مباذج جديدة الحتمالية  صارؼعدـ االنتظاـ غًن مناسبة ؽبذا الغرض, فإف اؼبصرؼ اؼبركزم يتطلب من اؼب
ومات مناسبة عدـ االنتظاـ أك ربسٌن مباذج احتمالية عدـ االنتظاـ اغبالية األمر الذم يضمن إمكانية استخراج معل

 من خبلؿ ىذه النماذج. IFRS9للمعياركفقا 
يتمثل يف أف ىذه النماذج كاألساليب هبب أف تتمكن من توفًن معلومات  للمصرؼ اؼبركزم اؼبطلب الرئيسي
 شكل عبلقة خطية مستقيمة مع الزمنف احتمالية عدـ االنتظاـ ال تزيد بالضركرة يف حيث إذات رؤية مستقبلية, 

توفًن معلومات حوؿ التغًنات يف احتمالية عدـ االنتظاـ عرب الفرتات  صارؼكعليو فإف اؼبصرؼ اؼبركزم يطلب من اؼب
مات تقدير احتمالية عدـ االنتظاـ بشكل حذر مع األخذ يف االعتبار صبيع اؼبعلو  كىو ما يتطلبالزمنية اؼبختلفة, 

ذج اؼبخاطر االئتمانية الداخلية لديها مع التصنيف االئتماين كموائمة تصنيف مبا ,ذات الصلة اليت يبكن ذبميعها
 للتنصيف طويل األجل:, كاعبدكؿ اؼبوارل يوضح ىذا مقياس Moody'sاػباص ب

 للتصنيف طويل األجل Moody's (: مقياس14 -3الجدكؿ رقم)
 مواصفات التصنيف طبيعة التصنيف نوع التصنيف

Aaa Highest Quality  اعبودة األعلى كربمل أقل درجة من ـباطر االئتمافااللتزامات ذات 
Aa High Quality التزامات ذات جودة عالية كربمل درجة منخفضة جدا من ـباطر االئتماف 
A Upper-Medium 

Grade 
االلتزامات اليت يتم اغبكم عليها بأهنا يف اؼبستول األعلى ؼبتوسط التقييم, كربمل درجة منخفضة من ـباطر 

 االئتماف
Baa Medium Grade  ,االلتزامات اليت يتم اغبكم عليها بأهنا يف مستول متوسط التقييم, كربمل درجة معتدلة من ـباطر االئتماف

 .(Speculative Characteristicsكبالتارل قد ربتوم على بعض خصائص اؼبخاطر)
Ba   كربمل درجة ىامة من ـباطر االلتزامات اليت يتم اغبكم عليها بأف ؽبا خصائص اؼبخاطرة

 (.Substantial)االئتماف
B  تعد التزامات ذات ـباطر ائتمانية عالية(High.) 

Caa  االلتزامات اليت يتم اغبكم عليها بأهنا ـباطر ذات ضعف مستمر(Poor Standing ) كربمل ـباطر
 (.Very High)ائتمانية علية جدا

Ca   برجة عاليةااللتزامات اليت تكوف ذات ـباطر(Highly Speculative )رجح احتمالية عدـ ت
 االنتظاـ, مع امكانية اسرتداد أصل الدين كالفوائد.

C   االلتزامات اليت مت تقييمهاC  ىي األقل تقييما كىي التزامات غًن منتظمة مع إمكانية عدـ اسرتداد أصل
 الدين أك الفوائد بالكامل.

D   االلتزامات اليت مت تقييمهاD  ىي التزامات غًن منتظمة مع إمكانية أقل السرتداد اصل الدين أك الفوائد
 بالكامل.

 .مرجع سبق ذكره, (9/2017تعليمة اؼبصرؼ اؼبركزم تعميم رقم: )أ.ر باالعتماد على  من إعداد الباحث المصدر:
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االلتزامات اليت قد أصبحت متأخرة لفرتات تساكم أك تزيد  DكCكلتطبيق التصنيف أعبله, يشمل اؼبقياسٌن 
 اغبسابات دكف اؼبستول Cيوما, كتصنف غًن منتظمة كفقا لتعليمات اؼبصرؼ اؼبركزم, حبيث يبثل اؼبقياس 90عن 

 يشمل اغبسابات اؼبشكوؾ يف ربصيلها كالرديئة. Dكاؼبقياس
دبوائمة مبوذج تصنيف ـباطر االئتماف قصًن األجل الداخلي لديها  القياـ صارؼيتطلب اؼبصرؼ اؼبركزم من اؼب

 للتصنيف قصًن األجل Moody'sلربط مقياس  Moody'sمع مقياس االئتماف طويل األجل باستخداـ أسلوب 
التأكد من أف احتمالية عدـ  صارؼكعند كضع ـبطط بتصنيفات اؼبخاطر الداخلية ألم فبا ذكر أعبله, فإف على اؼب

كأف توفر تقديرا  IFRS9تظاـ سوؼ يتم استخدامها ألغراض تطبيق مبوذج اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة كفقا للمعياراالن
 , كهبب علىكوف ذات رؤية مستقبلية بطبيعتهاشهرا كعلى مدار كامل العمر للتعرض االئتماين كأف ت12 ؼبدة

يت يرجح ربقيقها)دبا يف ذلك العملية اليت تستخلص تقدًن تقرير حوؿ مستويات احتمالية عدـ االنتظاـ ال صارؼاؼب
 , كاالفصاح عما يلي:IFRS9احتمالية عدـ االنتظاـ( كصبيع التعرضات االئتمانية كفقا ؼبتطلبات اؼبعيار

  كيفية قيامها بربط أنظمتها اػباصة بالتصنيف الداخلي مع تعريفات التصنيف االئتماين اػباصة
 ؛Moody'sػب

  شهرا كؼبدة عمر الدين لكل تصنيف ائتماين؛ 12ة االنتظاـ ؼبدنسب احتمالية عدـ 
  لػ ذبميع األرصدة القائمة كاؼبخصصات اؼبتعلقة هبا كفقا للتصنيف االئتماينMoody's بالنسبة للمرحلة 

 من مبوذج اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة.الثانية  األكذل كاؼبرحلة
, سيقـو اؼبصرؼ اؼبركزم دبراجعة مستويات احتمالية عدـ االنتظاـ صارؼاستنادا إذل اؼبعلومات اؼبقدمة من اؼبك 

كقد يصدر من كقت آلخر توجيهات إضافية أك حدكد دنيا حوؿ اؼبستويات اليت يراىا مناسبة الحتمالية عدـ االنتظاـ 
 افظ أك ؼبستول ـبصص اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة فظة أك موجودات معينة. 

 (Exposure at Default-EADعدـ االنتظاـ)التعرضات عند  -3-2

سبثل التعرضات عند عدـ االنتظاـ مبلغ التعرض اتمل اػباضع للمخاطر, كبصفة عامة يتم حساب 
التعرضات عند عدـ االنتظاـ بشكل كاضح عند قياس اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة, كمن جهة أخرل دبا أف اػبسائر 

ا برؤية مستقبلية, فإف مدخبلت التعرضات عند عدـ االنتظاـ هبب أف تكوف برؤية االئتمانية اؼبتوقعة سبثل قياس
مستقبلية كتستند إذل الفرتة الزمنية اليت وبتمل كقوع عدـ االنتظاـ فيها, كبالتارل تشمل صبيع االلتزامات اعبارية داخل 

االنتظاـ, باإلضافة إذل  اؼبتوقعة عند عدـ كخارج اؼبركز اؼبارل بعد تعديلها بالتدفقات النقدية التعاقدية لتوافق تلك
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سدادىا قبل تاريخ استحقاقها كفقا  صرؼظاـ أم مدفوعات مقدمة يتوقع اؼبتشمل التعرضات عند عدـ االنت ذلك,
كيتم استبعاد األرباح اؼبؤجلة/غًن اققة فيما يتعلق بعمليات التمويل , ن مستنديو أك خربة تارىبية موثقةألدلة كقرائ
 .اإلسبلمي

 (Loss Given Default- LGD)نسبة الخسارة بافتراض عدـ االنتظاـ -3-3
نسبة اػبسارة بافرتاض عدـ االنتظاـ ىي اؼبقياس الذم وبدد مبلغ اػبسارة الذم سوؼ ينشأ إذا تعرض 

كالذم يبكن  مصرؼاحة للتاؼبقرتض لعدـ االنتظاـ, كيتم حساب ىذه النسبة بالنظر إذل الضمانات كاؼبصادر اؼب
لعديد من استخدامها السرتداد رصيد االئتماف يف حالة عدـ االنتظاـ, كيراعى يف ذلك تقدير قيمة الضماف كفقا ل

 ربتسب نسبة اػبسارة بافرتاض عدـ االنتظاـ باستخداـ اؼبعادلة التالية:, ك العوامل
 (13)........د عدـ االنتظاـالمبلغ المتوقع الحصوؿ عليه(/ التعرض عن –)التعرض عند عدـ االنتظاـ 

للمبالغ اؼبتوقع ربصيلها من تسييل كيتم حساب اؼببلغ اؼبتوقع اغبصوؿ عليو على أساس حساب القيمة اغبالية
ثوؽ منها أك الضمانات ـبصوما منها تكاليف االسرتداد كفقا للقيمة اؼبستقبلية للضماف كمن أية مصادر أخرل مو 

االفرتاضات اليت يتم استخدامها يف حساب القيمة اليت يبكن ربصيلها من يلخص اعبدكؿ التارل , ك خربة تارىبية موثقة
 .الضماف

 .االفتراضات التي يتم استخدامها في حساب القيمة التي يمكن تحصيلها من الضماف(: 15 -3الجدكؿ رقم)
 الوصف االفتراض

 .ربديد قيمة الضماف يف الوقت اؼبتوقع للتنفيذ على الضماف صارؼيتعٌن على اؼب القيمة المستقبلية للضماف
 .الضمانات اؼبقدمة من كزارة اؼبالية القطرية تستقطع بالكامل دكف زبفيضها بأم نسب خصم الضمانات الحكومية

أف تطبق زبفيضا على قيمة الضماف نتيجة التنفيذ االضطرارم/اؼبتعجل, كهبب أف  صارؼعلى اؼب نسبة الخصم)التخفيض(
)احتمالية  كإذل التصنيف االئتماين للجهة الضامنة مصارؼتستند نسبة التخفيض إذل اػبربة السابقة لل

التعثر(, كحبيث ال تقل نسبة خصم الضمانات العينية على الضمانات للمخصصات اتسبة دبوجب 
 .ـ2013كتاب تعليمات البنوؾ   يفات اؼبصرؼ اؼبركزم تعليم

هبب اقتطاع تكاليف حيازة كبيع الضماف, مثل الرسـو القانونية كأتعاب الوكبلء كغًنىا عند قياس  تكلفة االسترداد
 .اؼببالغ القابلة لبلسرتداد

 البلزمة بٌن عدـ االنتظاـ كاسرتداد الضماف.ينبغي اف تسرتشد البنوؾ خبرباهتا السابقة يف ربديد اؼبدة  مدة االسترداد
 هبب أف يكوف معدؿ اػبصم اؼبستخدـ ىو معدؿ الفائدة/العائد الفعلي لؤلداة اؼبالية. معدؿ الفائدة/العائد

 .20/04/2017أطلع عليو يف  www.qcb.gov.qa الرظبي ؼبصرؼ قطر اؼبركزماؼبوقع  المصدر:

                                                           

خ ثبعزخذاّ األعب٤ُت أُوجُٞخ ؽشػب ُزوذ٣ش اُو٤ٔخ اُؾب٤ُخ ُِٔجبُؾ أُزٞهغ رؾق٤ِٜب ٖٓ رغ٤٤َ اُنٔبٗبٕ ٓخقٞٓب ٜٓ٘ب رٌب٤ُق اإلعال٤ٓرِزضّ أُقبسف  

 .االعزشداد

http://www.qcb.gov.qa/
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دليل موضوعي على البفاض قيمة  يف تاريخ كل بياف مركز مارل, بتقييم ما إذا كاف ىناؾهبب على اؼبصرؼ 
( حقوؽ اؼبلكية متضمنة االستثمارات يف أدكات)على البفاض قيمة اؼبوجودات اؼبالية  الدليل اؼبوضوعي, اؼبوجود اؼبارل

اؼبستثمر فيها أك إعادة ىيكلة التمويل من جانب اجملموعة  كةالشر  أك الطرؼ اؼبقابلالتقصًن أك التأخر من جانب 
س أك بلاؼبصدر سيدخل يف إف ؼ ذلك كاؼبؤشرات على أف اؼبقرتض أكبلتكن اجملموعة لتفكر فيها خب بشركط دل

 البيانات األخرل اليت يبكن مبلحظتها فيما يتعلق دبجموعة موجودات مثل اختفاء السوؽ النشطة للورقة اؼبالية أك
أك الظركؼ االقتصادية اؼبتعلقة حباالت التقصًن  التغًنات السلبية يف مركز الدفع لدل اؼبقرتضٌن أك اؼبصدرين باجملموعة

اؽباـ أك طويل االجل  إذل ذلك كبالنسبة لبلستثمارات يف أدكات حقوؽ اؼبلكية فإف االلبفاض باإلضافة ,يف اجملموعة
 موضوعي على البفاض القيمة.بل يعترب دلييف قيمتها العادلة إذل أقل من تكلفتها 

يف حالة االستثمارات يف  حقوؽ اؼبلكية بلؿاالستثمارات يف أدكات حقوؽ اؼبلكية اؼبصنفة كقيمة عادلة من خ
 حقوؽ اؼبلكية كاؼبقاسة بالقيمة العادلة فإنو يوضع اعتبار خبلؿمن  أدكات حقوؽ اؼبلكية اؼبصنفة كقيمة عادلة

الذم تنخفض فيو )أك طويل االجل , (كحد أدىن ٪20ذم تنخفض فيو القيمة السوقية بنسبة ال) لبللبفاض اؽباـ
كانت  يف القيمة العادلة لبلستثمار إذل ما دكف تكلفتو عند ربديد ما إذا (األقل أشهر على 9القيمة السوقية ؼبدة 

ارات يف أدكات حقوؽ اؼبلكية بالنسبة لبلستثم يف حالة كجود مثل ىذا الدليل ,قيمة االستثمارات قد البفضت
يف بياف التغًنات يف  ؿ حقوؽ اؼبلكية يتم استبعاد اػبسارة اؼبرتاكمة اؼبعرتؼ هبا سابقان بلخ اؼبصنفة كقيمة عادلة من

بعد ذلك يتم عكس خسائر االلبفاض  ,بو يف بياف الدخل اؼبوحد حقوؽ اؼبلكية اؼبوحد من حقوؽ اؼبلكية كاالعرتاؼ
حقوؽ  بلؿأدكات حقوؽ اؼبلكية من خ هبا سابقان يف بياف الدخل اؼبوحد عن االستثمارات يف القيمة اؼبعرتؼ يف

 اؼبلكية.
أدكات ذات طبيعة أدكات الدين اؼبصنفة  متضمنة االستثمارات يف) اؼبوجودات اؼبالية اؼبسجلة بالتكلفة اؼبطفأة

بالتكلفة اؼبطفأة على أهنا الفرؽ بٌن  ؼبالية اؼبسجلةيتم قياس خسائر االلبفاض يف قيمة اؼبوجودات ا, (بالتكلفة اؼبطفأة
 كالقيمة اغبالية للتدفقات النقدية اؼبستقبلية اؼبقدرة ـبصومة بسعر القيمة الدفرتية للموجودات اؼبالية

 .الربح الفعلي األصلي للموجود
سبب حدث الحق عندما يت ,اؼبوحد كيتم إظهارىا يف حساب ـبصص يتم االعرتاؼ باػبسائر يف بياف الدخل

ؿ بياف الدخل اؼبوحد بليف القيمة من خ البفاض مبلغ خسارة االلبفاض يف القيمة يتم عكس خسارة االلبفاض يف
يف قيمة ض اللبفاتدرس اجملموعة الدليل على خسارة ا ,القيمة اؼبعرتؼ هبا سابقا إذل حد خسائر االلبفاض يف
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يتم تقييم صبيع اؼبوجودات ك  ,اؼبستويٌن الفردم كاعبماعي ى كل مناؼبوجودات اؼبالية اؼبسجلة بالتكلفة اؼبطفأة عل
 .اؽبامة بصفة فردية للوقوؼ على االلبفاض ادد يف القيمة اؼبالية

تقييمها بصورة صباعية لتحديد ما إذا   اؼبوجودات اؼبالية اليت يوجد أنو دل تنخفض قيمتها بشكل ؿبدد يتم صبيع
اؼبالية غًن  يتم تقييم اؼبوجوداتك  ,القيمة مت تكبدىا كلكنو دل يتم ربديدىا بعد كانت ىناؾ أية خسائر البفاض يف

 بتجميعها معا يف ؾبموعات ذات خصائص ـباطر متماثلة. اؽبامة فرديا بصورة صباعية للتعرؼ على خسائر القيمة
 عرض لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي -3-4

 النحو التارل: ارة للخسائر االئتمانية اؼبتوقعة يف قائمة اؼبركز اؼبارل علىيتم عرض ـبصصات اػبس
 للموجودات؛ كخصم من إصبارل القيمة اؼبدرجة  ,وجودات اؼبالية بالتكلفة اؼبطفأةيتم قياس اؼب 
 بصفة عامة كمخصص؛ ارتباطات القركض كعقود الضمانات اؼبالية 
  ربديد اػبسائر االئتمانية  مث اؼبسحوب أك الغًن اؼبسحوب,تتضمن األدكات اؼبالية على كبل من العنصر

غًن اؼبدرج يف اؼبيزانية كذلك بشكل منفصل عن ذلك العنصر  العنصرأك  اؼبتوقعة على ارتباط القرض
من إصبارل  يتم عرض اؼببلغ كخصمك  ,بعمل ـبصص خسارة للعناصر اؼبسحوبة كقياـ اؼبصرؼ ,اؼبسحوب

الغًن مسحوبة كمخصص  يتم عرض ـبصص اػبسارة للعناصركما  ,سحوبالقيمة اؼبدرجة للعنصر اؼب
 ضمن اؼبطلوبات األخرل؛

 ـبصص  ال يتم إثبات دكات الدين اؼبقاسة بالقيمة العادلة من خبلؿ الدخل الشامل األخربالنسبة أل
تم يكمع ذلك , عادلةاؼبوجودات ىي قيمها ال اػبسارة ؽبا يف قائمة اؼبركز اؼبارل نظرنا ألف القيمة اؼبدرجة لتلك

 يف احتياطي القيمة العادلة كيتم عرضها كمخصص. كتثبتاإلفصاح عن ـبصص اػبسارة 
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 المالية للمصارؼ اإلسالمية قوائمتطبيق القيمة العادلة على الأثر : المبحث الثاني
 

اؼبصرفية اليت تنشط كالقوانٌن تعتمد الكثًن من اؼبصارؼ اإلسبلمية تطبيق القيمة العادلة نتيجة إلزاـ األنظمة 
يف  ضمنها ىذه اؼبصارؼ, كمن أجل الوقوؼ على تأثًنات تطبيق القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية, سوؼ تناكؿ

اؼبالية جملموعة من اؼبصارؼ اإلسبلمية, من خبلؿ دراسة كل من قائمة التغًنات يف  ىذا اؼببحث مدل تأثر القوائم
حقوؽ اؼبلكية, كقائمة الدخل , كمدل تأثرنبا بتطبيق القيمة العادلة, كقد مت اختيار ىاتٌن القائمتٌن نظرا الرتباطهما 

 يبكن دراستها يف ىاتٌن القائمتٌن. اؼبباشر بتطبيق القيمة العادلة, إضافة إذل توفر اؼبعلومات اؼبالية اليت
 اإلسبلمية بتطبيق القيمة العادلةاؼبالية للمصارؼ  اؼبتعلقة دبدل تأثر القوائمكمن أجل اختبار فرضيات الدراسة 

 كاؼبتمثلة يف:
 للمصارؼ اإلسبلمية؛ اؼبلكية حقوؽ على العادلة القيمة لتطبيق احصائية داللة ذك معنوم أثر يوجد ال 
 صارؼ اإلسبلمية؛اؼب دخل على العادلة القيمة لتطبيق احصائية داللة ذك معنوم أثر يوجد ال 
 اعتماد كبعد قبل اؼبصارؼ اإلسبلمية  دخل على العادلة القيمة تطبيق أثر ىبتلف ال IFRS13؛ 
 اعتماد كبعد قبلللمصارؼ اإلسبلمية  اؼبلكية حقوؽ على العادلة القيمة تطبيق أثر ىبتلف ال IFRS13؛ 

 إسبلمية يف منطقة اػبليج العريب سوؼ نقـو بتطبيق ؾبموعة من االختبارات االحصائية على عشرة مصارؼ
 كفق ما يلي: 

 منهجية الدراسةالمطلب األكؿ: 

يف ىذا اؼبطلب سوؼ نتناكؿ التعريف دبجتمع الدراسة, من خبلؿ إعطاء ة تارىبية عنو, كسرد بعض 
باؼبصارؼ ؿبل الدراسة, كما سوؼ كبدد متغًنات الدراسة كمصادر البيانات اليت مت االعتماد اؼبعلومات اؼبالية اؼبتعلقة 

 عليها.

 التعريف بمجتمع الدراسةالفرع األكؿ: 

يتكوف ؾبتمع الدراسة من عشرة مصارؼ إسبلمية يف منطقة اػبليج العريب, كقد مت اختيارىا لعدة اعتبارات 
ربتاجها الدراسة, إضافة إذل كوف ىذه اؼبصارؼ ربتل مساحة معتربة يف سوؽ  أنبها توفر اؼبعلومات اؼبالية اليت

 اؼبعامبلت اؼبالية اإلسبلمية, كفيما يلي تعريف موجز هبذه اؼبصارؼ:
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 البنك األهلي التجارم -1

البنك األىلي التجارم ىو أعرؽ البنوؾ السعودية, كأحد أبرز اؼبؤسسات اؼبالية يف اؼبنطقة كيعترب أكؿ بنك 
 ىو أكرب البنوؾ يف العادل العريبـ, ك 1953ديسمرب  26سعودم, حيث بدأ البنك نشاطو دبوجب األمر السامي يف 

 1ر.مليوف دكال 5.333مليوف لاير سعودم, أم  20.000كيبلغ رأظبالو 

ـ 2016دكالر بنهاية العاـ اؼبارل  مليار 118لاير سعودم, أم ما يعادؿ  مليار 441بلغت أصوؿ البنك 
مليوف دكالر يف هناية العاـ ذاتو, أما حقوؽ  2.485مليوف لاير سعودم, أم ما يعادؿ  9.317كبلغت أرباحو الصافية 

كبلغ العائد , مليوف دكالر, يف نفس العاـ 15.663 مليوف لاير سعودم, أم ما يعادؿ 58.738اؼبسانبٌن فقد بلغت 
لاير سعودم, أم ما يعادؿ  4,66ـ, أما ربح السهم فكاف 2016باؼبائة بنهاية العاـ 17,78على حقوؽ اؼبسانبٌن 

 2دكالر.1,24

 بنك الجزيرة -2

تأسس بنك اعبزيرة )البنك( كشركة مسانبة سعودية مسجلة يف اؼبملكة العربية السعودية دبوجب اؼبرسـو اؼبلكي 
ـ بعد أف استحوذ على 1976أكتوبر  9ـ, كبدأ البنك أعمالو بتاريخ 1975جواف  21/ـ الصادر بتاريخ 46رقم 

 4030010523بنك دبوجب السجل التجارم رقم فركع بنك باكستاف الوطين يف اؼبملكة العربية السعودية, يعمل ال
 3ـ.1976جويلية  27الصادر يف جدة بتاريخ 

لاير سعودم, بنهاية العاـ اؼبارل  مليوف 66.319مليوف لاير سعودم, كبلغت أصوؿ البنك  4.000يبلغ رأظبالو 
  يوف لاير سعودممل 8.104مليوف لاير سعودم, أما حقوؽ اؼبسانبٌن فقد بلغت  8.719ـ كبلغت أرباحو 2016

 4لاير سعودم. 2,18ـ, أما ربح السهم فكاف 2016باؼبائة بنهاية العاـ 11,24كبلغ العائد على حقوؽ اؼبسانبٌن 

 مصرؼ اإلمارات اإلسالمي -3

, بلغ رأس مالو يف هناية 5ـ بدكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة2004تأسس مصرؼ اإلمارات اإلسبلمي يف عاـ 
ألف درىم إمارايت بنهاية  59.228.179ألف درىم إمارايت, كبلغت أصوؿ البنك  5.430.422ـ قيمة 2016عاـ 

                                                           
1 www.alahli.com      25/08/2017 بس١       أهِغ ػ٤ِٚ ك٢أُٞهغ اُشع٢ٔ ُِج٘ي األ٢ِٛ اُزغ            

 ّ.2016اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ُِج٘ي األ٢ِٛ اُزغبس١ ُغ٘خ  2
3 www.baj.com.sa             25/08/2017أهِغ ػ٤ِٚ ك٢ أُٞهغ اُشع٢ٔ ُج٘ي اُغض٣شح اُغؼٞد١                 

 ّ.2016اُغض٣شح اُغؼٞد١ ُغ٘خ  اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ُج٘ي 4
5
 www.emiratesislamic.ae         26/08/2017 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢أُٞهغ اُشع٢ٔ ُٔقشف اإلٓبساد اإلعال٢ٓ             

http://www.alahli.com/
http://www.alahli.com/
http://www.baj.com.sa/
http://www.baj.com.sa/
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http://www.emiratesislamic.ae/
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مليار  67ألف درىم إمارايت, أما حقوؽ اؼبسانبٌن فقد بلغت  105.632ـ, كما بلغت أرباحو 2016العاـ اؼبارل 
 1درىم إمارايت. 0,027درىم إمارايت, أما ربح السهم فكاف 

 بنك اإلثمار -4

مصرؼ فيصل البحرين  الشامل بشراء صبيع أصوؿ كمطلوباتقاـ مصرؼ  ـ,2003أكتوبر21يف
( مع بقاء الوديعة النظامية بشكل استثنائي مودعة لدل مؤسسة نقد البحرين, كقد تلى عملية FIBECلبلستثمار)

الشراء ىذه مباشرة قياـ مصرؼ الشامل ببيع حصتو كاملة من رأظباؿ مصرؼ فيصل البحرين لبلستثمار إذل ؾبموعة 
بنك اإلشبار شركة مسانبة  دار اؼباؿ اإلسبلمي القابضة كمت تغيًن إسم مصرؼ فيصل البحرين لبلستثمار إذل

 2.ـ 2016مارس يف سابقان  اإلشبار بنك مسانبي موافقة بعد القابضة اإلشبار تأسستحبرينية)مقفلة(, 
ألف دكالر أمريكي, كبلغت أصوؿ البنك  757.690 ـ2016كقد بلغ رأس ماؿ البنك بنهاية عاـ 

ألف دكالر أمريكي, يف حٌن حقق البنك أرباحا  427.415ألف دكالر أمريكي, كحقوؽ اؼبسانبٌن  8.341.310
باؼبائة كبلغت 0,78ألف دكالر أمريكي, أما العائد على حقوؽ اؼبسامٌن فقد بلغ نسبة  13.798صافيا قدرت حبوارل 

 3سنتا أمريكيا. 0,11ربيحة السهم الواحد 

 مصرؼ الرياف -5

, بلغ رأس مالو يف هناية عاـ 4رئيسيا لوـ, كيتخذ من قطر مقرا 2006بدأ مصرؼ الرياف نشاطو يف أكتوبر 
ألف لاير قطرم بنهاية العاـ  91.530.735ألف لاير قطرم, كبلغت أصوؿ اؼبصرؼ  7.500.000ـ قيمة 2016
 12.704.916ألف لاير قطرم, أما حقوؽ اؼبسانبٌن فقد بلغت 546.266ـ, كما بلغ صايف أرباحو 2016اؼبارل 

 5لاير قطرم. 0,727اف ألف لاير قطرم, أما ربح السهم فك

 بنك الكويت الدكلي -6

ـ ربوؿ 2007ـ, ككاف يعرؼ باسم البنك العقارم الكوييت, كيف عاـ 1973تأسس بنك الكويت الدكرل عاـ 
, كيبلغ رأس ماؿ البنك يف هناية العاـ 6البنك إذل بنك الكويت الدكرل كأصبح يتعامل كفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

                                                           
 ّ.2016اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ُٔقشف اإلٓبساد اإلعال٢ٓ ُغ٘خ  1

2 www.ithmaarbank.com          26/08/2017 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢      أُٞهغ اُشع٢ٔ ُج٘ي اإلصٔبس        
 ّ.2016ُغ٘خ اُغ١ٞ٘ ُج٘ي اإلصٔبس اُزوش٣ش  3

4
 www.alrayan.com          27/08/2017  أهِغ ػ٤ِٚ ك٢أُٞهغ اُشع٢ٔ ُٔقشف اُش٣بٕ            

 ّ.2016اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ُٔقشف اُش٣بٕ ُغ٘خ  5
6 www.kib.com.kw          28/08/2017 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢        ٞهغ اُشع٢ٔ ُج٘ي ا٣ٌُٞذ اُذ٢ُٝ أُ       
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ـ, كما 2016مليوف دينار كوييت بنهاية العاـ اؼبارل  1846, كبلغ ؾبموع أصولو ألف دينار كوييت 49.480ـ, 2016
ألف دينار كوييت, أما ربح  251.787مليوف دينار كوييت, أما حقوؽ اؼبسانبٌن فقد بلغت 18,243بلغ صايف أرباحو 

 1باؼبائة.7,2سبة فلسا, كبلغ العائد على حقوؽ اؼبسانبٌن ن 19,5السهم الواحد فوصل إذل 

 بنك بوبياف -7

 33بنك بوبياف أكؿ مصرؼ إسبلمي كوييت يتم تأسيسو يف دكلة الكويت كفقان لقانوف اؼبصارؼ اإلسبلمية رقم 
هبدؼ  88ـ, كقد تأسس مصرؼ بوبياف اإلسبلمي ربت مسمى بنك بوبياف دبوجب اؼبرسـو األمًنم رقم 2003لعاـ 

فبارسة كافة األنشطة اؼبصرفية كاؼبالية كالتجارية اؼبتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية السمحاء, كقد بلغ رأس اؼباؿ 
مليوف دينار كوييت, كبلغ  216ـ حوارل 2016, كبلغ يف هناية العاـ 2مليوف دينار كوييت 100اؼبدفوع عند اإلنشاء 

مليوف دينار   41,301 ـ, كما بلغ صايف أرباحو2016بنهاية العاـ اؼبارل  مليوف دينار كوييت 3481ؾبموع أصولو 
 17,79مليوف دينار كوييت, أما ربح السهم الواحد فوصل إذل  345كوييت, أما حقوؽ اؼبسانبٌن فقد بلغت حوارل 
 3باؼبائة.11,6فلسا, كبلغ العائد على حقوؽ اؼبسانبٌن نسبة 

 بنك قطر الدكلي اإلسالمي -8

لدكرل اإلسبلمي ىو بنك إسبلمي تابع للقطاع اػباص يف دكلة قطر كيقدـ حلوالن مصرفية إسبلمية بنك قطر ا
 1.513.687ـ 2016, حيث بلغ رأس مالو يف هناية العاـ 4ـ1991لؤلفراد كالشركات, كقد تأسس البنك يف العاـ 

ـ, كما بلغ صايف أرباحو 2016مليوف لاير قطرم بنهاية العاـ اؼبارل  42.550ألف لاير قطرم, كبلغت أصوؿ البنك 
ألف لاير قطرم, أما ربح السهم فكاف  5.677.030ألف لاير قطرم, أما حقوؽ اؼبسانبٌن فقد بلغت  784.771

 5لاير قطرم. 5,18

 مصرؼ اإلنماء -9

مارس  28( بتاريخ 15تأسس مصرؼ اإلمباء كشركة مسانبة عامة سعودية دبوجب اؼبرسـو اؼبلكي رقم )ـ/ 
ـ, كيقدـ اؼبصرؼ 2008مام  26(, الصادر بتاريخ 1010250808ـ, كوبمل سجل ذبارم ربت رقم )2006

                                                           
 ّ.2016اُغ١ٞ٘ ُج٘ي ا٣ٌُٞذ اُذ٢ُٝ ُغ٘خ  اُزوش٣ش 1

2 www.bankboubyan.com        27/08/2017 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢أُٞهغ اُشع٢ٔ ُج٘ي ثٞث٤بٕ             
 ّ.2016اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ُج٘ي ثٞث٤بٕ ُغ٘خ  3

4 www.qiib.com.qa        2017 16/08 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢أُٞهغ اُشع٢ٔ ُج٘ي هطش اُذ٢ُٝ اإلعال٢ٓ            
 ّ.2016اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ُج٘ي هطش اُذ٢ُٝ اإلعال٢ٓ ُغ٘خ  5

http://www.bankboubyan.com/
http://www.bankboubyan.com/
http://www.qiib.com.qa/
http://www.qiib.com.qa/
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ـ 2016, بلغ رأس مالو يف هناية العاـ 1اػبدمات اؼبصرفية كاالستثمارية اؼبتوافقة مع األحكاـ كالضوابط الشرعية
ألف لاير سعودم بنهاية العاـ اؼبارل  104.729.860ألف لاير سعودم, كبلغ ؾبموع أصولو  15.000.000

 19.178.460ألف لاير سعودم, أما حقوؽ اؼبسانبٌن فقد بلغت  1.502.271ـ, كما بلغ صايف أرباحو2016
 2رياال سعوديا. 1,01إذل ألف لاير سعودم, ككصل ربح السهم الواحد 

 مصرؼ قطر اإلسالمي -10

 لقد مت تعريفو يف اؼببحث األكؿ من الفصل الثالث.

 الفرع الثاني: متغيرات الدراسة كمصادر البيانات

يعترب ربديد متغًنات الدراسة ككيفية صبع البيانات من أىم عناصر البحث العلمي, كيف ىذا الفرع سوؼ 
 نوضح كما يلي:

 الدراسةتحديد متغيرات  -1
من خبلؿ فرضيات الدراسة يبكننا ربديد متغًنات دراسة أثر تطبيق القيمة العادلة على البيانات اؼبالية 
للمصارؼ اإلسبلمية, حيث أف ىذا األثر يكوف على مستول بندم حقوؽ اؼبلكية, كصايف الدخل قبل الضريبة يف 

القيمة العادلة كمتغًن مستقل, كقائمة الدخل كحقوؽ ألساس تتمثل متغًنات الدراسة يف قائمة الدخل, كعلى ىذا ا
 اؼبلكية كمغًنات تابعة, كالشكل اآليت يوضح مبوذج الدراسة:

 الدراسة (: متغيرات11 -3الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 .من إعداد الباحثالمصدر: 

                                                           
1 www.alinma.com        20/08/2017 أهِغ ػ٤ِٚ ك٢أُٞهغ اُشع٢ٔ ُٔقشف اإلٗٔبء           

 2016ّاُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ُٔقشف اإلٗٔبء ُغ٘خ  2

 المتغير المستقل
 القيمة العادلة

 رات التابعةالمتغي
 قائمة الدخل
 حقوؽ اؼبلكية

 المتغير الضابط

 IFRS13 اعتماد اؼبعيار

http://www.alinma.com/
http://www.alinma.com/
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 الدراسة مصادر بيانات -2
مت االعتماد يف صبع بيانات الدراسة على التقارير السنوية للمصارؼ العشرة ؿبل الدراسة, كذلك للسنوات من 

ـ, كمت ربديد ىذه السنوات بالذات من أجل توفًن بيانات زبص أربعة سنوات قبل تطبيق اؼبعيار 2016ـ إذل 2009
IFRS13 ـ, كأربع سنوات بعد التطبيق, من أجل 2013, كالذم دخل حيز التطبيق كما أشرنا سابقا مع بداية عاـ

اختبار فرضيات الدراسة, ىذا من ناحية, كمن ناحية أخرل مت االعتماد يف صبع البيانات على الكتب كاجملبلت 
 العلمية كشبكة األنرتنت.

 ة كتحليل النتائجتقدير النماذج كمناقشالمطلب الثاني: 

الدخل ك  العادلة القيمة كفق اؼبعدة اؼبلكية قوؽحباؼبتعلقة يف ىذا الشق من الدراسة سنحاكؿ تقدير النماذج 
 الذكر. اؼبعد كفق القيمة العادلة, كذلك اكلة تقدير األثر الناتج عن تطبيق القيمة العادلة على اؼبتغًنات سالفة

 ككيفية المعالجة اإلحصائيةالفرع األكؿ: بناء النموذج 

طركحة, كمتغًنات ىذه الدراسة, كنتائج الدراسات من خبلؿ ما مت التوصل إليو يف اعبانب النظرم ؽبذه األ
 :تتم عملية بناء النموذج كاؼبعاعبة اإلحصائية للبيانات كما يلي السابقة,

 بناء نماذج الدراسة -1
 يبىن النموذج القياسي للدراسة بالشكل اآليت:

Y it = C + αxit + εit(......................14) 

 :اآلتية العامة الرياضية الصيغة العادلة  القيمة كفق اؼبعدة اؼبلكية قوؽيأخذ النموذج األكؿ اػباص حببذلك ك 
EQUITYFV = f(FVRESERVE, IMPACTRATE)(....................15) 

  :ييكتب على الشكل اآليت االحتمالية صيغتو يفار إليو اؼبش النموذجك 

(16) ........            0     1                2                  

 توزيعا قيمو موزعة أف فرتضيي  كالذم (error term)  للمعادلة العشوائي اػبطأ حد يبثل (U)أف  حيث

 كتتصف متحيزة غًن مقدرات على للحصوؿ ضركرية ثابت, كىذه الفركض كتباين صفر يساكم حسايب كبوسط طبيعيا

كمع افرتاض اؼبتغًنات مستقلة عن بعضها البعض, فإنٌنا  ,(β0 , β1 , β2) النموذج معلمات معلمة من لكل بالكفاءة
 نستبعد كجود التكامل اؼبتزامن للمتغًنات, مع إمكانية كجوده.

ثل:   حيث سبي
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EQUITYFV :العادلة القيمة كفق اؼبعدة اؼبلكية حقوؽ 
  اؼبلكية : معدؿ تأثر حقوؽ          
 احتياطي القيمة العادلة :            

 الرياضية الصيغة يأخذ النموذج األكؿ (INCFV) اؼبعد كفق القيمة العادلة الدخلأما النموذج الثاين اػباص بػ

 :ةالتالي العامة
Y it = C + αxit + εit  (.....................17) 

INCFV = f(IMPR, GLFV)                                 

  :ييكتب على الشكل اآليت االحتمالية صيغتو يفإليو  اؼبشار النموذجك 

(18) .................         β0    β1       β2          

 طبيعيا توزيعا قيمو موزعة أف فرتضيي  كالذم (error term)  للمعادلة العشوائي اػبطأ حد يبثل (U) حيث

 كتتصف متحيزة غًن مقدرات على للحصوؿ ضركرية ثابت, كىذه الفركض كتباين صفر يساكم حسايب كبوسط

فإنٌنا  كمع افرتاض اؼبتغًنات مستقلة عن بعضها البعض, (β0 , β1 , β2) النموذج معلمات معلمة من لكل بالكفاءة
 نستبعد كجود التكامل اؼبتزامن للمتغًنات, مع إمكانية كجوده.

ثل:   حيث سبي
 العادلة القيمة كفق اؼبعدة الدخل:      
  : معدؿ تأثر الدخل    

 :  أرباح كخسائر القيمة العادلة       
 القياسية االختباراتالطريقة كاألدكات ك  -2
 الطريقة كاألدكات -2-1

اؼبعادالت  بالنسبة لكيفية احتساب معدؿ التأثر يف حقوؽ اؼبلكية, كمعدؿ التأثر يف الدخل فقد االعتماد على
 :على التوارل (02)كاؼبلحق رقم ,(01)رقم لحقاؼب التالية, أنظر

 = معدؿ تأثر حقوؽ اؼبلكية 
 حقوؽ اؼبلكية اؼبعدة كفق القيمة العادلة

 حقوؽ اؼبلكية اؼبعدة كفق التكلفة التارىبية (19).................1-
 

 =معدؿ تأثر قائمة الدخل   
 كفق القيمة العادلة الربح قبل الضريبة اؼبعد

 كفق التكلفة التارىبية الربح قبل الضريبة اؼبعد (02).................1-
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د على الربامج اإلحصائية ؤلدكات اإلحصائية كالربامج اؼبستخدمة يف معاعبة اؼبعطيات مت االعتمالبالنسبة أما 
 اآلتية:
  برنامجEviews9.5, ل لدراسة استقرارية اؼبتغًنات باستخداـ اختبار جذر الوحدة للبانل كاختبار التكام

 ؛اؼبشرتؾ للبانل
  برنامجstata14, اجملموعة اؼبدؾبة مت استخدامو لتقدير كسط (PMG). 

 الطرؽ كاالختبارات -2-2
للعبلقة بٌن اؼبتغًنات  مت االعتماد على ؾبموعة من الطرؽ كاؼبقاربات كاالختبارات كذلك دبرذبى التحديد الدقيق

 دقة. كفبا ايعتمد عليو ما يلي: اػبارجية كالداخلية ؿبل الدراسة, دبا يسمح بالوصوؿ إذل نتائج أكثر
 بارات جذر الوحدة لبيانات البانلاخت -2-2-1

 timeاختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل على اختبارات جذر الوحدة للسبلسل الزمنية الفردية )تتفوؽ 

series unit root tests نظرنا ألهنا تتضمن اتول اؼبعلومايت اؼبقطعي كالزمين معان, األمر الذم يقود إذل )
 1.نتائج أكثر دقة من اختبارات السبلسل الزمنية الفردية

 مشترؾ لبيانات البانلالتكامل الاختبارات  -2-2-2

كالذم يعٌد اختباران موسعان الختبار غراقبر( -)استنادا إذل إقبل كاك  2(Kao 1999الدراسة على اختبار ) ترٌكز 
اليت ال  ,3(Pedroni 2004) اختبار كاك نفس النهج األساسي مثل اختباراتغراقبر للتكامل اؼبشرتؾ, كيتبع -اقبل

إال أف اختبار كاك لديو القدرة على فحص التكامل اؼبشرتؾ ألكثر من ستة , 4يبكنها اختبار أكثر من سبعة متغًنات
يفرتض اختبلؼ اغبد الثابت بٌن اؼبقاطع العرضية كذبانس معامبلت يف النموذج, ىذا االختبار متغًنات مستقلة 

 .ستقلة عند مرحلة التقدير األكرلاؼبتغًنات اؼب
كاليت تقـو على إجراء  ,5(Engel & Granger 1987)إف ىذا االختبار قائم على الفكرة اليت قدمها 

حيث تتم عملية التقدير بواسطة اؼبربعات الصغرل ذات  اؼبستقلة كمرحلة أكذلاكبدار بٌن اؼبتغًن التابع كاؼبتغًنات 

                                                           
1 Asteriou Dimitrios, Stephen G Hall, "Applied Econometrics: a modern approach, revised edition" Hampshire, 

Palgrave Macmillan , 2007, p366. 
2
 Kao Chihwa, "Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data." Journal of 

econometrics, Vol 90, N°1, 1999, pp 1-44.  
3 Peter Pedroni, "Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an 

application to the PPP hypothesis",  Econometric theory, Vol 20, N°3, 2004, PP 597-625. 
4 EViews9, User's Guide II, IHS Global Inc, 2015, p953. 
5 Engle Robert F, Clive WJ Granger, "Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing", 

Econometrica  journal of the Econometric Society, Vol55, N°2, 1987, pp251-276. 
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مث يف اؼبرحلة الثانية يتم الكشف عن استقرارية سلسلة البواقي من عدمها, كىذا عن  ,(LSDV)اؼبتغًنات الونبية 
 (.ADF)طريق حساب إحصائيات ديكي فولر

 
 تقدير النماذج يف (PMGطريقة كسط المجموعة المدمجة ) -2-2-3

اليت تسمح ( MG) اجملموعةلطريقة اليت ذبمع بٌن طريقة كسط ىي ا( PMG)طريقة كسط اجملموعة اؼبدمج 
(, كتتلخص طريقة كسط pooled estimationبتفاكت كل معادل النموذج, كطريقة التقدير اؼبدمج التقليدية )

 .1البنوؾات اؼبدل الطويل أم أهنا متساكية لكل يف أهنا تفرض قيد التجانس على معلم (PMG) اؼبدمج اجملموعة
 اختبار نماذج الدراسة -3
 البانل لمتغيرات نماذج الدراسة لبيانات الوحدة جذر اختبارات -3-1

 كجود من التحقق مث كمن البانل, لبيانات الوحدة جذر فحص من أكالن  البد البانل, بيانات مبوذج تقدير قبل
 جذر كفحص لتحليل اؼبطٌورة االختبارات من عدد حديثان  ظهر كقد, كؿبدداتوكل متغًن تابع  بٌن مشرتؾ تكامل
   :2ىي استخدامان , كمن أكثرىا (panel unit root tests) البانل لبيانات الوحدة
 (Levin, Lin and Chu test: 2002 - LLC)؛ 

 (Breitung test:2000)؛ 

 (Im, Pesaran and Shin test: 2003 – IPS )؛ 

  (Fisher-type tests using ADF and PP tests-Maddal and Wu:1999 and 

Choi:2001 tests) 

  (Hadri-Z test: 2000)؛ 

 . (Consistent-Z stat: 2000) 

 باستخداـ الوحدة جذر اختبار مت ,األكؿ اػباص حبقوؽ اؼبلكية النموذج متغًنات سكوف مدل كؼبعرفة
اختبارات جذر (, كمن خبلؿ 05, 04, 03حقمباذج الدراسة, )اؼببللبيانات كل متغًنات  الوحدة جذر اختبارات

  توصلنا إذل: الوحدة لبيانات البانل
  ك ,           ,          ات الثبلثةاؼبتغًنEQUITYFVعند  ةظهر مستقر  تدل

اؼبستول, حيث تشًن أغلب نتائج االختبارات إذل عدـ رفض الفرض العدمي القائل بوجود جذر الوحدة 
 أم عدـ استقرار اؼبتغًن عند اؼبستول.

                                                           
, 1, اُؼذد16ِذػبثذ ثٖ ػبثذ اُؼجذ٢ُ, "ٓؾذداد اُزغبسح اُج٤٘٤خ ُِذٍٝ اإلعال٤ٓخ ثبعزخذاّ ٜٓ٘ظ رؾ٤َِ اُجبَٗ", ٓغِخ دساعبد اهزقبد٣خ إعال٤ٓخ, أُغ 1

 .22, ؿ2010٘ي اإلعال٢ٓ ُِز٤ٔ٘خ, عذح, أُؼٜذ اإلعال٢ٓ ُِجؾٞس ٝاُزذس٣ت, اُج
 .23, ؿ, أُشعغ اُغبثنػبثذ ثٖ ػبثذ اُؼجذ٢ُ 2
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اؼبتغًنات غًن مستقرة عند اؼبستول, فإف ذلك يستلـز فحص الفرؽ األكؿ ؽبذه اؼبتغًنات الختبار  كحيث أف
 االختبارات إحصائياتأغلب  أف امن خبلؽب نبلحظ يت( ال08, 07, 06 حق)اؼببل جذر الوحدة من الدرجة األكذل,

 البانل سلسلة يف كحدة جذر بوجود القائل العدـ فرض رفض أم ,باؼبائة1 معنوية عند للمتغًنات األكذل للفركؽ
 ستقرارية متغًنات البانل.االبديل بالفرض  كقبوؿ

 باستخداـ الوحدة جذر اختبار متفقد  ,الثاين اػباص ببياف الدخل النموذج متغًنات سكوف مدلأما 
اختبارات جذر  (, كمن خبلؿ11, 10, 09حقالدراسة, )اؼببل وذجل متغًنات مبلبيانات ك الوحدة جذر اختبارات

  توصلنا إذل: الوحدة لبيانات البانل
  اؼبتغًنافGLFV كIMPR نتائج االختبارات إذل رفض , حيث تشًن أغلب ظهرا مستقرين عند اؼبستول

 الفرض العدمي القائل بوجود جذر الوحدة, كقبوؿ الفرض البديل القائل باستقرار اؼبتغًنات عند اؼبستول؛
  أما اؼبتغًنINCFV  دل يظهر مستقر عند اؼبستول, حيث تشًن أغلب نتائج االختبارات إذل عدـ رفض

 قرار اؼبتغًن عند اؼبستول.الفرض العدمي القائل بوجود جذر الوحدة أم عدـ است
 INCFV لمتغًنـ فحص الفرؽ األكؿ لكحيث أف بعض اؼبتغًنات غًن مستقرة عند اؼبستول, فإف ذلك يستلز 

 االختبارات إحصائياتأغلب  أفمن خبللو  نبلحظ( الذم 12)اؼبلحق  ,الختبار جذر الوحدة من الدرجة األكذل
 البانل سلسلة يف كحدة جذر بوجود القائل العدـ فرض رفض أم ,باؼبائة1 معنوية عند للمتغًنات األكذل للفركؽ
 ستقرارية متغًنات البانل.االفرض البديل ب كقبوؿ

 لنماذج الدراسة البانل لبيانات المشترؾ التكامل اختبار -3-2
كؿبدداهتا, ىناؾ اختبارات حديثة مطٌورة  بنوؾشرتؾ بٌن اؼبتغًنات التابعة للللتحقق ما إذا كاف ىناؾ تكامل م

 (Kao test: 1999)ك  (Pedroni: 1999,2004)كمنها لفحص التكامل اؼبشرتؾ لبيانات البانل,
 .(Kao test:1999)يف دراستنا سوؼ نقتصر على اختبار , ك  (Maddala and Wu: 1999)ك

(, نبلحظ بأف 14, 13ات البانل لنموذج الدراسة )اؼببلحق نتائج اختبارات التكامل اؼبشرتؾ لبيان خبلؿمن 
كبالتارل فإنو يبكن القوؿ بأف اؼبتغًنات , لنموذج القائلة بعدـ التكامل اؼبشرتؾليرفض فرضية العدـ  Pedroniاختبار 

لتأثًنات اػباصة بكل ابارة أخرل, بعد األخذ باالعتبار كبع, يف معادالت النماذج تتحرؾ معا على اؼبدل الطويل
 .العشرة البنوؾاؼبستقلة يف  , ىناؾ عبلقة طويلة اؼبدل بٌن اؼبتغًنات التابعة لكل مبوذج كمتغًناتوبنك

 PMG (pooled اؼبدؾبة موعةجملا باستخداـ تقنية كسطكاػبطوة اؼبوالية ىي تقدير حجم ىذه العبلقة 

mean group.) 
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 كاختبار الفرضيات النتائجتقدير النماذج كتحليل الفرع الثاني: 

 تحقق من كجود العبلقات اؼبتكاملةبعد االنتهاء من اختبارات جذر الوحدة كاختبارات التكامل اؼبشرتؾ, كال
 Pesaran  M  Hashem, Yong)من طرؼ قياسية مت تطويرىا  أصبح بإمكاننا تقدير النماذج بتوظيف مقاربة

cheol Shin, and Ron Smith, 1999) اؼبدؾبة اجملموعة كسط كىي (PMG).1 
 2(Pesaran and Smith,1995لتقدير النماذج من ىذا النوع, حيث أف ) األفضلتعرب ىذه الطريقة 

ا تسمح ؼبعادل هنتعطي تقديرات متسقة لوسط معادل مبوذج البانل, كما أ( MG) موعةجملا إذل أف طريقة كسطأشار 
كمعلمات اؼبدل القصًن كاؼبدل الطويل, كحدكد تصحيح اػبطأ, كتباينات حد اػبطأ, بأف  النموذج, كىي القاطع,

أهنا ال تأخذ يف اغبسباف إمكانية أف بعض معلمات النموذج قد ( MG)لدكلة. غًن أنو يعاب على اتتفاكت حسب 
 .البنوؾمتساكية )متجانسة( عرب  تكوف

 3(Pesaran  M  Hashem, Yong cheol Shin, and Ron Smith, 1999لذلك اقرتح كل من )
اليت تسمح بتفاكت كل ( MG)اجملموعة كىي طريقة ذبمع بٌن طريقة كسط ( PMG)اؼبدمج  طريقة كسط اجملموعة

 اؼبدؾبة اجملموعةكتتلخص طريقة كسط , (pooled estimationمعادل النموذج, كطريقة التقدير اؼبدمج التقليدية )
(PMG )التجانس على معلمات اؼبدل الطويل أم أهنا متساكية لكل الدكؿ, بينما تسمح أهنا تفرض قيد  يف

من ( PMG)كبذلك فإف , 4اؼبدل القصًن, كحدكد تصحيح اختبلؿ التوازف, كتباينات حد اػبطأ بتفاكت معلمات
الناصبة (, inconsistencyبكفاءة التقدير اؼبدمج, كمن ناحية أخرل تتبلف مشكلة عدـ االتساؽ ) ناحية ربظى

متسقة كأعلى كفاءة  (PMG) ففي ظل ىذا الفرض تكوف مقدرة , بلقات الديناميكية غًن اؼبتجانسةالع عن دمج
ففي ظل فرضية  ,5اليت ال تفرض قيودا على معلمات اؼبدل الطويل(, MG)ذات تباين أقل( من مقدرة  )كفاءة

 (PMG) ىي مقدرات متسقة, فإف (PMG)ك (MG) التجانس يف اؼبدل الطويل, كعلى الرغم من أف كبل من
 .6فقط ىو مقدر كفؤ

                                                           
 ألًضش رلق٤َ ؽٍٞ ٛزٙ أُٜ٘غ٤خ أٗظش: 1

 Asteriou Dimitrios, "Foreign aid and economic growth: New evidence from a panel data approach for five South 

Asian countries",  Journal of policy modeling, Vol 31, N°1, 2009, pp 155-161. 
2 Pesaran  M Hashem, Ron Smith, "Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels",  

Journal of econometrics, Vol 68, N°1, 1995, pp 79-113. 
3 Pesaran  M  Hashem, Yong cheol Shin, and Ron Smith, "Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous 

panels",  Journal of the American Statistical Association, Vol 94, N°446, 1999, pp 621-634. 
 .22, ؿٓشعغ عجن رًشٙػبثذ ثٖ ػبثذ اُؼجذ٢ُ,  4

5 Asteriou Dimitrios, Stephen G Hall, op cit, pp 360-361. 
6 Erdem Ekrem, Gulbahar Ucler, and Umit Bulut, "Impact of domestic credits on the current account balance: a 

panel ARDL analysis for 15 OECD countries", Aktual'ni Problemy Ekonomiky Actual Problems in Economics, 

N°151, 2014, P413. 
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 (EQUITYFV) العادلة القيمة كفق المعدة الملكية حقوؽتقدير النموذج األكؿ  -1
 :(PMG)اؼبدمج كسط اجملموعة مقاربة أدناهتيبٌن نتائج التقدير اؼبوضحة يف اعبدكؿ 

 

 (EQUITYFV) العادلة القيمة كفق المعدة الملكية حقوؽللنموذج األكؿ  (PMG) مقدرات: (16 -3) رقمالجدكؿ 
Dependent Variable: D(EQUITYFV)  

Method: ARDL    

Date: 09/08/17   Time: 11:56   

Sample: 2010 2016   

Included observations: 70   

Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (1 lag, automatic): FVRESERVE IMPACTRATE   

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 1  

Selected Model: ARDL(1, 1, 1)   

Note: final equation sample is larger than selection sample 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
      Long Run Equation   
     
     FVRESERVE -19.63265 3.370663 -5.824567 0.0000 

IMPACTRATE 21299509 2735566. 7.786142 0.0000 

     
      Short Run Equation   
     
     COINTEQ01 -0.091485 0.077492 1.180571 0.0451 

D(FVRESERVE) 62.54117 16.05795 3.894716 0.0004 

D(IMPACTRATE) -3.89E+08 1.93E+08 -2.012582 0.0513 

C -728264.8 1279797. -0.569047 0.5727 
     
     Mean dependent var 853728.8     S.D. dependent var 1443108. 

S.E. of regression 474114.0     Akaike info criterion 22.81670 

Sum squared resid 8.54E+12     Schwarz criterion 24.06726 

Log likelihood -870.6680     Hannan-Quinn criter. 23.31809 
     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

        selection.   

 

 Stata14ـبرجات الربنامج اإلحصائيالمصدر:  

ما  إذل  (PMG)اؼبدمج بطريقة كسط اجملموعة العادلة القيمة كفق اؼبعدة اؼبلكية حقوؽ ييشًن تقدير مبوذج 
 يلي:

القيمة العادلة  ( كاحتياطي IMPACTRATEمعدؿ التأثر ) القصًن تيؤثر اؼبتغًنات التابعة اؼبتمثلة يف يف اؼبدل
(FVRESERVE( يف اؼبتغًن اؼبستقل )العادلة القيمة كفق اؼبعدة اؼبلكية حقوؽ),  كىو أثر معنوم عند مستول

 على التوارل, كيكتب مبوذج اؼبقدر يف اؼبدل القصًن من الشكل:باؼبائة 1ك باؼبائة10داللة 

(.21) ...........EQUITYFV = -728264.8 - 62.54117FVRESERVE -389000000IMPACTRATE 
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( كاحتياطي القيمة IMPACTRATEمعدؿ التأثر ) تيؤثر اؼبتغًنات التابعة اؼبتمثلة يف اؼبدل الطويلأما يف  
كىو أثر معنوم عند  ,(العادلة القيمة كفق اؼبعدة اؼبلكية حقوؽ( يف اؼبتغًن اؼبستقل )FVRESERVEالعادلة  )

 اؼبقدر يف اؼبدل القصًن من الشكل:كيكتب مبوذج , باؼبائة1مستول داللة 

EQUITYFV = -19.63265FVRESERVE +21299509 IMPACTRATE(.........................22) 

كقيمتو اؼبطلقة أقل باؼبائة 1أما بالنسبة ؼبعامل تصحيح اػبطأ فنبلحظ أف إشارتو سالبة كذك داللة معنوية عند 
رتؾ بٌن متغًنات النموذج, ككجود قوة إرجاع من اؼبدل القصًن كبو من الواحد, فبا يدؿ على كجود التكامل اؼبش

فرتة  10,93اؼبدل الطويل, ككفقا لذلك؛ يف حالة عدـ االستقرار, اؼبتغًن التابع يضبط كبو التوازف فيما يقارب 
 )العاـ األكؿ(األكذليل يتم تصحيحها يف الفرتة من االكبرافات عن التوازف يف اؼبدل الطو باؼبائة  9,14دبعىن كبو ,)سنة(

 (INCFV) العادلة القيمة كفق بياف الدخل الثانيتقدير النموذج  -2
 :(PMG)اؼبدمج كسط اجملموعة مقاربة أدناهتيبٌن نتائج التقدير اؼبوضحة يف اعبدكؿ 

 (INCFV) العادلة القيمة كفق بياف الدخل الثانيللنموذج ( PMG) مقدرات: (17 -3) رقم الجدكؿ
Dependent Variable: D(INCFV)  

Method: ARDL    

Date: 09/08/17   Time: 11:08   

Sample: 2010 2016   

Included observations: 70   

Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (1 lag, automatic): IMPR  GLFV     

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 1  

Selected Model: ARDL(1, 1, 1)   

Note: final equation sample is larger than selection sample 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
      Long Run Equation   
     
     IMPR -88117.94 31174.11 -2.826638 0.0075 

GLFV 33.87383 5.803293 5.837001 0.0000 
     
      Short Run Equation   
     
     COINTEQ01 -0.106248 0.124750 -0.851688 0.0997 

D(IMPR) -990867.0 3663597. -0.270463 0.7883 

D(GLFV) -2.514335 3.048522 -0.824772 0.4146 

C 184895.2 74042.94 2.497134 0.0170 
     
     Mean dependent var 125071.8     S.D. dependent var 329480.5 

S.E. of regression 273634.5     Akaike info criterion 22.94501 
Sum squared resid 2.85E+12     Schwarz criterion 24.19557 

Log likelihood -875.8004     Hannan-Quinn criter. 23.44640 
     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

        selection.   

 Stata14ـبرجات الربنامج اإلحصائيالمصدر: 
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 :يلي إذل ما  (PMG)اؼبدمج بطريقة كسط اجملموعة العادلة القيمة كفق ييشًن تقدير مبوذج بياف الدخل اؼبعد
 القيمة كفق اؼبعدة اؼبستقل )بياف الدخليف اؼبدل القصًن ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بٌن اؼبتغًن 

  .(GLFV( كأرباح كخسائر القيمة العادلة  )IMPACTRATE( كاؼبتغًنات التابعة معدؿ التأثر )العادلة
( كأرباح كخسائر القيمة IMPACTRATEمعدؿ التأثر ) تيؤثر اؼبتغًنات التابعة اؼبتمثلة يف اؼبدل الطويلأما يف 

 .باؼبائة1( كىو أثر معنوم عند مستول داللة العادلة القيمة كفق اؼبعد الدخل( يف اؼبتغًن اؼبستقل )GLFV)العادلة
 يف اؼبدل الطويل ييكتب من الشكل:در قاؼبكمبوذج 

INCFV = -88117.94IMPR + 33.87383GLFV(............................23) 

كقيمتو اؼبطلقة أقل باؼبائة 1أما بالنسبة ؼبعامل تصحيح اػبطأ فنبلحظ أف إشارتو سالبة كذك داللة معنوية عند 
ًن كبو بٌن متغًنات النموذج, ككجود قوة إرجاع من اؼبدل القصمن الواحد, فبا يدؿ على كجود التكامل اؼبشرتؾ 

 فرتة )سنة( 9,41يف حالة عدـ االستقرار, اؼبتغًن التابع يضبط كبو التوازف فيما يقارب  اؼبدل الطويل, ككفقا لذلك
 .(العاـ األكؿ)من االكبرافات عن التوازف يف اؼبدل الطويل يتم تصحيحها يف الفرتة األكذل باؼبائة  10,62 دبعىن كبو

 ر التغير الهيكلياختبا -3
من األساليب اؼبعتمدة يف االقتصاد القياسي, صيمم يف األصل لتحليل نفس  (The Chow Test)اختبار شاك 

اؼبتغًنات يف فرتتٌن زمنيتٌن ـبتلفتٌن أك أكثر, لتحديد ما إذا كانت متماثلة دبا يكفي لتكوف ؾبمعة معان, بتعبًن آخر 
1.يعىن قياس عدـ تغًن معادل النموذج خبلؿ العينتٌن Chowفإٌف اختبار 

 

  :2لدينا النموذج اػبطي العاـ كما يلي عمليا, ليكن

Y= βX + U..........................(...24) 

 كتكوف:  n1   ,n2كالقائلة بعدـ تغًن معادل النموذج خبلؿ العينتٌن  H0لدينا فرتتٌن زمنيتٌن كنريد اختبار الفرضية ك  

H0 : β1 = ४ 1 ,  β2 = ४ 2 , …… , βk = ४ k 

 على الشكل التارل :كلنضع مبوذج العينتٌن 

Y1= X1 β1 + U1          :  i = 1, 2 ,…. n1(.................25) 

Y2 =  X2  β2 + U2      :  i = n1 + 1, …. n1 + n 

                                                           
1 Lee Howard B, "Using the Chow test to analyze regression discontinuities", Tutorials in Quantitative Methods for 

Psychology, Vol4, N°2, 2008, p46. 
 .163 -162 , ؿ1999ػبد اُغبٓؼ٤خ, اُغضائش, , د٣ٞإ أُطج1ٞ, طيذخم نُظرَخ انمُبس االلتصبدٌفبُؼ ر٢ٓٞ,  2
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 ىي :  H0 , لتكوف الفرضية n2 x  kىي  X2ك  n1 x  kىي  X1 حيث أفٌ 
H0: β1 = β2 …………………. 1 

 كيكوف النموذج غًن اؼبقيد على الشكل: 

   1 1 1

2 2 2

0

0

Y X

Y X U


  ……………….(26) 

 إذل الشكل اآليت: X1 ,X2كلنجٌزء اؼبصفوفتٌن 
 1 1 01:X i X ,  

2 22 0:X i X   
 

 n2 x (k - 1)ىي   X02ك  n1 x (k - 1)ىي   X01معرفتٌن من قبل, بينما   i2ك  i1حيث أف 

 من الشكل: (2)كعليو تيكتب اؼبعادلة 

 
1

1 01 01

1

2
2 02 2

02

0 0

0 0

C
i X

I X C

Y

Y U




 
        

 

………………(27) 

 β01حد ثابت خاص بالعينة الثانية. أٌما  كذلك C1يبثل اغبد الثابت اػباص بالعينة األكذل,  C1حيث أٌف 
 فهو :  β2 = β1  :H0 أٌما النموذج اؼبقيد  للعينة الثانية, x 1(k -1) ىي  β01للعينة األكذل ك x 1 (k -1 )فهي 

1 1

2 2

Y X

Y XY U        

 ييصبح النموذج أعبله على الشكل: X2ك  X1كبناء على ذبزئة كل من 
011 1

2 2 02

XY i

Y i X U     ..............................(28) 

 (28)كيكوف اختبار فرضية تساكم معادل االكبدارين للفرتتٌن اؼبخلفتٌن بواسطة تقدير اؼبعادلة غًن اؼبقيدة
كمن مٌث تقدير اؼبعادلة اؼبقيدة  ,n1 + n2 – 2k( بدرجات حرية ىي s1 + s2اليت نرمز ؽبا بػ) URSSللحصوؿ على 
مث نيٌكًوف االختبار اإلحصائي  ,n1 + n2 – 2k ( بدرجات حرية ىيSاليت نرمز ؽبا بالرمز ) RRSSللحصوؿ على 

 اآليت: 
 (مبوذج البانلاؼبقطعية )اختبار التغًن اؽبيكلي يف حالة مبوذج البيانات 

   1     2  2  
          1     2         

    1      2              
..........(29) 

تطبيػػق اؼبتاحػػة للفػرتة قبػل  ؾبمػوع مربعػات البػواقي يف النمػػوذج التجميعػي اؼبقػدر باسػػتخداـ اؼبشػاىدات الكليػة:     
IFRS13  تطبيقكالفرتة بعد IFRS13 .معا 

 فقط. IFRS13تطبيق ؾبموع مربعات البواقي يف النموذج اؼبقدر للفرتة قبل :  1   
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 فقط . IFRS13تطبيق ؾبموع مربعات البواقي يف النموذج اؼبقدر للفرتة بعد :  2   
Nعدد فرتات اؼبقارنة : 
Tالفرتة الزمنية الكلية : 
K عدد اؼبعلمات : 

 لمتغير الدخل (Chow test)اختبار التغير الهيكلي  -3-1

   1     2  2  
          1     2         

    1      2              
.............  (03) 

 
  

                 

              
 

    

0    
 1    .....................  ..(13) 

عند  3.71اؼبساكم لػ       أكرب من فيشر اجملدكلة  15.89اؼبساكية لػ    دبا أف إحصائية فيشر اسوبة 
باؼبائة, فإننا نرفض الفرض الصفرم كنقبل الفرض البديل القائل بوجود تغًن ىيكلي ذك داللة 5مستول معنوية 

 .  (15اؼبلحق رقم أنظر )إحصائية بٌن فرتيت االختبار

كىذا ييشًن  2013 العاـكجود تغير هيكلي في النموذج ابتداء من يُثبت  Chowكعلى ذلك فإف اختبار 
( إذل تغًن معادل النموذج خبلؿ كبعد تطبيقو IFRS13إذل أف اؼبتغًنات يف فرتتٌن زمنيتٌن ـبتلفتٌن )قبل تطبيق 

كننا من اغبكم على التغًن اغباصل بعد تطبيق  العينتٌن يف بياف على اؼبتغًن اؼبستقل اؼبمثل  IFRS13كىو ما يبي
 .الدخل كفقا للقيمة العادلة

 الملكية( لمتغير حقوؽ Chow testالتغير الهيكلي )اختبار  -3-2

   1     2  2  
          1     2         

    1      2              
.............  (23) 

 

  
                 

              
 

      

     
 0    ................) 3(3 

عند  3.71اؼبساكم لػ       أقل من فيشر اجملدكلة      0اؼبساكية لػ    دبا أف إحصائية فيشر اسوبة 
القائل بعدـ كجود تغًن ىيكلي ذك داللة إحصائية بٌن فرتيت ائة, فإننا نقبل الفرض الصفرم باؼب5مستول معنوية 

 (.16االختبار )أنظر اؼبلحق رقم
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كىذا ييشًن إذل عدـ تغًن معلمات كجود تغير هيكلي في النموذج عدـ يُثبت  Chowكعلى ذلك فإف اختبار 
كننا من اغبكم على  كبعد تطبيقو(, IFRS13  ختلفتٌن )قبل تطبيقاؼبزمنيتٌن الفرتتٌن اليف النموذج  عدـ كىو ما يبي

 .كفقا للقيمة العادلة حقوؽ اؼبلكيةيف تغًن حاصل بعد تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة على اؼبتغًن اؼبستقل اؼبمثل كجود 
, بينما دل تتغًن معادل مبوذج حقوؽ اؼبلكية يف  IFRS13كيبكن تفسًن تغًن معادل مبوذج الدخل بعد تطبيق 

تستخدـ القيمة العادلة, كبالتارل ال إمبا جاء لتوضيح كيفية قياس القيمة العادلة كليس مّت IFRS13 كوف أف اؼبعيار
تأثر حقوؽ اؼبلكية اؼبرتبط أكثر باحتياطات القيمة  كىذا ما أدل إذل عدـ, يوجد إعادة تصنيف لؤلدكات اؼبالية

 العادلة )عملية تقدير االحتياطات(, كليس بقياسات القيمة العادلة كتقلباهتا يف اؼبدل القصًن.
الرتباطو بقياسات القيمة العادلة خبلؿ السنة اؼبالية, من خبلؿ  IFRS13بينما تأثر مبوذج الدخل بعد تطبيق 

حوؿ   IFRS13إذل تعليمات اؼبعيار  سبكن ىذه اؼبصارؼ من قياس أدكاهتا اؼبالية بصورة أكضح كأدؽ باالسرتشاد
أك عدـ توفرىا القيمة العادلة كمستوياهتا يف ـبتلف اغباالت اؼبرتبطة بتوفر السوؽ النشطة ؽبذه األدكات, كيفية قياس 

 ك مّت يتم استخداـ تقديرات اػبرباء....
 اختبار الفرضيات -4

 من خبلؿ االختبارات السابقة كجدنا ما يلي:
  اؼبلكية  بٌن احتياطي القيمة العادلة  كحقوؽباؼبائة 1يوجد أثر طردم ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية

بٌن معدؿ باؼبائة 1يوجد أثر عكسي ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية , كما اؼبعدة كفقا للقيمة العادلة
 أثر يوجدالقائلة بأنه ال  ثانيةالفرضية ال نفيكهو ما ي, اؼبلكية اؼبعدة كفقا للقيمة العادلة التأثر  كحقوؽ

 ؛الملكية حقوؽ على العادلة القيمة لتطبيق احصائية داللة ذك معنوم
  ال يوجد عبلقة ذات داللة احصائية بٌن الدخل اؼبعد كفق القيمة العادلة ككل من معدؿ التأثًن كمكاسب

يوجد أثر طردم ذك داللة إحصائية عند كخسائر القيمة العادلة يف اؼبدل القصًن, بينما يف اؼبدل الطويل 
يوجد , كما ل اؼبعد كفقا للقيمة العادلةبٌن أرباح كخسائر القيمة العادلة  كبياف الدخباؼبائة  1مستول معنوية 

الدخل اؼبعد كفقا للقيمة بٌن معدؿ التأثر ك باؼبائة  1أثر عكسي ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية 
 القيمة لتطبيق احصائية داللة ذك معنوم أثر يوجد القائلة بأنه ال ثالثةالالفرضية  يثبت كهو ما ,العادلة
في المدل القصير, بينما ينفيها في المدل  (الدخل قائمة)الضريبة قبل الربح صافي على العادلة
 ؛الطويل
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  أثبت اختبارChow كىذا ييشًن إذل أف  ـ2013 العاـابتداء من  كجود تغًن ىيكلي يف النموذج الثاين
معادل النموذج  تتغًن  (, حيثكبعد تطبيقو IFRS13اؼبتغًنات يف فرتتٌن زمنيتٌن ـبتلفتٌن )قبل تطبيق 

كننا من اغبكم على التغًن اغباصل بعد تطبيق على اؼبتغًن  IFRS13 اؼبعيار خبلؿ العينتٌن, كىو ما يبي
 ال, القائلة بأنه رابعةكهو ما ينفي الفرضية ال ,اؼبتمثل يف صايف الربح قبل الضريبة)قائمة الدخل(اؼبستقل 
 ؛IFRS13 اعتماد كبعد قبل قائمة الدخل على العادلة القيمة تطبيق أثر يختلف

  أثبت اختبارChow  كىذا ييشًن إذل عدـ تغًن معلمات النموذج , كجود تغًن ىيكلي يف النموذج األكؿعدـ
كننا من اغبكم على  كبعد تطبيقو(, IFRS13  ختلفتٌن )قبل تطبيقاؼبزمنيتٌن الفرتتٌن اليف  عدـ كىو ما يبي

كفقا للقيمة  حقوؽ اؼبلكيةيف على اؼبتغًن اؼبستقل اؼبمثل  IFRS13 اؼبعيار تغًن حاصل بعد تطبيقكجود 
حقوؽ  على العادلة القيمة تطبيق أثر يختلف الالقائلة بأنه  ثبت الفرضية الخامسةكهو ما ي ,العادلة

 .IFRS13 اعتماد كبعد قبل ةيكالمل
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 خالصة الفصل الثالث

صرؼ قطر اإلسبلمي كدراسة يف دبالتعر  اؼببحث األكؿ نا يفكالذم قسم إذل مبحثٌن, تناكليف ىذا الفصل 
بعض مؤشرات األداء, كالوقوؼ على اؼبكانة اؽبامة ألدكات التمويل اإلسبلمي يف ىذا اؼبصرؼ, كمن خبلؿ توضيح  

كتصنيف االدكات كيفية قياس األدكات اؼبالية اإلسبلمية يف ؿباسبة اؼبصرؼ, كؾباالت تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة 
كمتطلبات تطبيق معيار االببلغ  25FASرؼ حسب كل من معيار ااسبة اؼبالية اإلسبلمي اؼبالية اإلسبلمية يف اؼبص

معظم أدكات التمويل اإلسبلمي يف حيث كجدنا أف ـ, 2018الذم سوؼ يطبق ابتداءا من سنة  9IFRS اؼبارل
األدكات ذات طابع أدكات الدين كاليت تقاس بالتكلفة اؼبطفأة, كليس بالقيمة  يف ترتكز مصرؼ قطر اإلسبلمي

اؼبستول األكؿ يف قياس القيمة العادلة خبلؿ سنوات ل تطبيقات القيمة العادلة ؿبدكدة, كما أف العادلة, كىو ما جع
ما يعطي لقياسات القيمة العادلة  كىوالدراسة ىو األدىن من حيث قيمة االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة العادلة, 

يف مصرؼ قطر اإلسبلمي أقل موثوقية يف اؼبعلومات ااسبية الناذبة عن قياس القيمة العادلة لعدـ كجود أسواؽ 
حديد القيم العادلة ؽبذه اعتماد مباذج أقل موثوقية لتم منتجات اؼبصرؼ, األمر الذم يفرض على اؼبصرؼ نشطة ؼبعظ

ال يتأثر مصرؼ قطر اإلسبلمي بإعادة تصنيف األدكات اؼبالية حسب احية, كمن ناحية أخرل العناصر, ىذا من ن
كفق ما كرد عن اؼبصرؼ اؼبركزم القطرم, كتبقى تصنيفاتو كما ىي كفق معيار ااسبة اإلسبلمي  9IFRS اؼبعيار

25FAS اؼبالية للمصارؼ اإلسبلمية بتطبيق القيمة  دراسة قياسية ؼبدل تأثر القوائمبفقمنا  ,اؼببحث الثاينيف .أما
, كذلك باستخداـ ؾبموعة من ـ2016ـ إذل 2009العادلة, كقد تناكلت الدراسة عشرة مصارؼ إسبلمية للفرتة من 

إذل كجود أثر ذك داللة إحصائية لتطبيق القيمة العادلة على حقوؽ اؼبلكية يف اؼبدل  نااالختبارات االحصائية, كتوصل
القصًن كاؼبدل الطويل, كما توصلت الدراسة إذل عدـ كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بٌن تطبيق القيمة العادلة 

 يوجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيقالطويل ف كصايف الربح قبل الضريبة)قائمة الدخل( يف اؼبدل القصًن, أما يف اؼبدل
      كتوصلنا ,كما مت قياس قيمة  ىذا األثر من خبلؿ معادالت االكبدار البسيطالقيمة العادلة على قائمة الدخل,  

الربح قبل صايف على  كاف لو أثر ذك داللة إحصائية لتطبيق القيمة العادلة  IFRS13كذلك إذل أف تطبيق اؼبعيار 
لدخل( للمصارؼ ؿبل الدراسة, بينما دل تتأثر حقوؽ اؼبلكية ؽبذه اؼبصارؼ جراء تطبيق اؼبعيار ائمة االضريبة)ق

IFRS13.                                      .
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 تمهيد
الرئيسي ؼبختلف التوجهات ااسبية, فهو الوسيلة لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة من يعترب القياس ااسيب اؼبؤثر 

نتائج ااسبة يف كل نظاـ ؿباسيب, الذم ال يبكن فصلو عن طبيعة النظاـ االقتصادم القائم يف كل بلد, كىو ما 
كسوين, كالنظاـ ااسيب يفسر كجود ثبلثة أنظمة ؿباسبية أساسية تتمثل يف النظاـ الفرنكفوين, النظاـ األقبلوس

 اإلسبلمي.

على من خبلؿ أصحاب اؼبصاحل األسواؽ اؼبالية العاؼبية ىيمن النموذج األقبلوسكسوين  كانتشار توسع كيف ظل
اؽبيئات ااسبية الدكلية, كدفعها باذباه تطوير مبوذج قياس ؿباسيب يرتكز على ؾبموعة من اؼبفاىيم منها مفهـو الدخل 
االقتصادم كتغليب اعبوىر على الشكل القانوين, كاستخداـ مفهـو القيمة العادلة, كبالتارل التخلي تدرهبيا عن مبوذج 

 .IASBيو ؾبلس معايًن ااسبة الدكلية التكلفة التارىبية, كىو ما يسعى إل

كبالنظر إذل التطورات الكبًنة اليت شهدهتا الصًنفة اإلسبلمية, من خبلؿ منتجات مالية مبتكرة تنافس 
اؼبنتجات اؼبالية التقليدية يف ـبتلف األسواؽ اؼبالية العاؼبية, فقد كاجهت ىذه اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ال سيما 

مية عدة ربديات يف ؾباؿ القياس ااسيب االعرتاؼ ؽبذه اؼبنتجات اؼبالية اإلسبلمية, كتطبيق اؼبعايًن اؼبصارؼ اإلسبل
 . IFRS9ك IFRS13ااسبية الدكلية اؼبتعلقة بالقيمة العادلة مثل اؼبعيارين 

توصلنا إذل مية, اليت تناكلت القيمة العادلة كتطبيقاهتا يف ؾبموعة من اؼبصارؼ اإلسبلخبلؿ ىذه الدراسة  منك 
 :ؾبموعة من النتائج على ضوئها نقرتح بعض التوصيات كما يلي

 نتائج الدراسة -1

يف ىذه الدراسة اليت تركزت حوؿ "القيمة العادلة كتطبيقاهتا يف اؼبصارؼ اإلسبلمية", مت التوصل إذل 
 , نستعرضها كما يلي.ق التطبيقيكالشمن النتائج تتعلق بالشق النظرم  ؾبموعة

 

 

 



 اخلامتة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

171 
 

 الدراسة المتعلقة بالجانب النظرمنتائج  -1-1

سبت الدراسة يف شقها النظرم من خبلؿ فصلٌن, الفصل األكؿ كاف يف شكل دراسة مقارنة بٌن القياس 
ااسيب يف الفكر التقليدم, كالقياس ااسيب يف الفكر اإلسبلمي, أما الفصل الثاين فقد ركز على القيمة العادلة 

 لؤلدكات اؼبالية اإلسبلمية,  كتوصل الباحث إذل النتائج التالية:كالقياس ااسيب 

عدـ كجود اختبلفات كبًنة يف النواحي الفنية لعملية القياس ااسيب بٌن الفكر ااسيب التقليدم كالفكر  -أ 
 ااسيب اإلسبلمي, من حيث اػبطوات كاآلليات اؼبعتمدة؛

يار أساس القياس اؼبناسب كيف ربديد كحدة القياس كجود اختبلؼ بٌن الفكرين ااسبيٌن يف اخت -ب 
اؼبعتمدة, حيث يأخذ الفكر ااسيب اإلسبلمي بوحدة النقد اؼبرتبطة بالذىب كالفضة, بينما يفرتض 

 الفكر ااسيب التقليدم ثبات كحدة النقد؛
كاة كربديد تتميز أىداؼ القياس يف الفكر ااسيب اإلسبلمي ببعض اػبصوصية مثل ربديد كعاء الز  -ج 

 نصيب الشركاء يف شركات اؼبضاربة كالعناف كاؼبفاكضة كغًنىا, كىو أمر غًن موجود يف ااسبة التقليدية؛
يوفر الفكر ااسيب اإلسبلمي اؼبناخ األنسب للوصوؿ إذل عدالة القياس ااسيب كفق القيمة العادلة من  -د 

 ربه من صميم إقامة الدين اإلسبلمي؛خبلؿ تعظيمو للبعد األخبلقي يف ااسبة, كالذم اعت
مع أىداؼ القياس ااسيب يف الفكر اإلسبلمي يف كيفية تصنيف األدكات اؼبالية  IFRS9يتوافق اؼبعيار  -ق 

باالعتماد على مبوذج أعماؿ اؼبنشأة, كىذا من ناحية العمل على اغبد من اؼبغالطات كاؼبمارسات اؼبضللة 
 بيٌن لؤلدكات اؼبالية؛يف عملية القياس كاالفصاح ااس

تصنف األدكات اؼبالية اإلسبلمية إذل فئتٌن, نبا األدكات اؼبالية القائمة على اؼبلكية, كاألدكات اؼبالية  -ك 
الصادر عن  IFRS9القائمة على اؼبديونية, كىو ما يتوافق مع التصنيف الذم حدده كل من اؼبعيار 

الصادر عن ىيئة ااسبة كاؼبراجعة للمؤسسات  FAS25, كاؼبعيارIASBؾبلس معايًن ااسبة الدكلية

 .AAOIFIاؼبالية اإلسبلمية 

 دراسة المتعلقة بالجانب التطبيقينتائج ال -1-2

 من جانبٌنـ, 2016ـ إذل 2009للفرتة من  اؼبصارؼ اإلسبلميةلقيمة العادلة يف سبت الدراسة التطبيقية ل
األكؿ كاف حوؿ ؾباالت تطبيق القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية , كاليت اقتصرت على مصرؼ قطر  اعبانب
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اؼبالية للمصارؼ  طبيق القيمة العادلة على القوائمالثاين من الدراسة فقد عين بأثر ت اعبانباإلسبلمي, أما 
( لعينة مكونة من عشرة Panel Dataاؼبقطعية )من خبلؿ استخداـ منهجية بيانات السبلسل الزمنية اإلسبلمية, 

 إذل النتائج التالية: توصلناك , ـ2016ـ إذل 2009مصارؼ إسبلمية للفرتة من 

تنحصر تطبيقات القيمة العادلة يف مصرؼ قطر اإلسبلمي على مستول االستثمارات اؼبالية, سواء  -أ 
االستثمارات اؼبالية اؼبصنفة من خبلؿ حقوؽ اؼبصنفة بالقيمة العادلة من خبلؿ بياف الدخل, أك تلك 

 اؼبلكية, ككذلك على مستول اؼبشتقات اؼبالية)أدكات التحوط(, كاالستثمارات العقارية يف بعض األحياف؛
سبثل العناصر اؼبقاسة بالقيمة العادلة نسبة منخفضة من إصبارل موجودات اؼبصرؼ خبلؿ كل سنوات  -ب 

 من إصبارل اؼبوجودات؛ باؼبائة4,14الدراسة, حيث دل تتعدل نسبة 
يعتمد اؼبصرؼ على األدكات اؼبالية اإلسبلمية اؼبقاسة بالتكلفة اؼبطفأة, مثل اؼبراحبات, اؼبساكمات  -ج 

باؼبائة 92,26ـ, ككصلت إذل نسبة 2012باؼبائة سنة 84اإلجارة, صكوؾ االستثمار, كاليت مثلت نسبة 
 ـ من ؾبموع االستثمارات اؼبالية؛2016سنة 

ل موجودات التمويل النسبة األكرب من إصبارل اؼبوجودات خبلؿ كل سنوات الدراسة, حيث تراكحت ما سبث -د 
 باؼبائة؛77,47باؼبائة ك66,5بٌن 

مليار لاير قطرم خبلؿ  1.82بلغت قيمة االستثمارات اؼبقاسة بالقيمة العادلة يف اؼبستول األكؿ حوارل  -ق 
باؼبائة من إصبارل االستثمارات اؼبالية اؼبقاسة بالقيمة 18,74السنوات اػبمسة األخًنة, كىو ما يبثل نسبة

مليار لاير قطرم, كىو ما يؤثر على خاصية اؼبوثوقية يف اؼبعلومات ااسبية اؼبعدة  9.7العادلة, اليت بلغت 
 كفق القيمة العادلة يف مصرؼ قطر اإلسبلمي؛

اإلسبلمي زيادة يف حجم ـ يوجب على مصرؼ قطر 2018يف سنة  IFRS9إف تطبيق اؼبعيار  -ك 
 اؼبخصصات حسب متطلبات مبوذج اػبسائر االئتمانية اؼبتوقعة؛

مع نظرة مستقبلية مستقرة للودائع بالعملتٌن الية  A1كىو  Moody'sإف التصنيف األخًن لوكالة  -ز 
كاألجنبية يعكس مستول قويا عبودة أصوؿ اؼبصرؼ, كىو ما يسهل عملية ربديد اؼبخصصات اليت 

 ؛IFRS9ها اؼبعيار يتطلب
سوؼ تتأثر قيمة الديوف اؼبرتبطة جبميع منتجات التمويل اإلسبلمي اليت ؽبا طابع أدكات الدين, نظرا  -ح 

 كاؼبصرؼ اؼبركزم القطرم؛ IFRS9إلعادة اختبار جودهتا االئتمانية, حسب متطلبات 
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 للمصارؼ اإلسبلمية؛ اؼبلكية حقوؽ على العادلة القيمة لتطبيق احصائية داللة ذك معنوم أثر يوجد -ط 
 (الدخل قائمة)الضريبة قبل الربح صايف على العادلة القيمة لتطبيق احصائية داللة ذك معنوم أثر يوجدال  -م 

 ؛يف اؼبدل القصًن, بينما يظهر ىذا األثر يف اؼبدل الطويل للمصارؼ اإلسبلمية
 ؛IFRS13 اعتماد كبعد قبل الدخل قائمة على العادلة القيمة تطبيق أثر ىبتلف -ؾ 
 .IFRS13 اعتماد كبعد قبل اؼبلكية حقوؽ على العادلة القيمة تطبيق أثر ىبتلفال  -ؿ 

 كعليو تكوف نتائج اختبار الفرضيات كما يلي:

 تصر تطبيقات القيمة العادلة في تق" تثبت الفرضية األكلى القائلة بأنه:ق(, )أ, ب, ج, د, النتائج
 اإلسالمية على األدكات المالية"؛ المصارؼ

 ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيق القيمة العادلة " :تنفي الفرضية الثانية القائلة بأنه)ط( النتيجة
 "؛على حقوؽ الملكية للمصارؼ اإلسالمية

  )تنفي الفرضية الثالثة القائلة بأنه: "ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيق القيمة العادلة النتيجة)م
 اإلسالمية"؛على دخل المصارؼ 

 (ؾالنتيجة )المصارؼ  دخل على العادلة القيمة تطبيق أثر يختلف ال "القائلة بأنه: ي الفرضية الرابعةتنف
 "؛IFRS13 اعتماد كبعد قبل اإلسالمية

 حقوؽ على العادلة القيمة تطبيق أثر يختلف ال القائلة بأنه: " تثبت الفرضية الخامسة( النتيجة)ؿ 
 ".IFRS13 اعتماد كبعد قبل للمصارؼ اإلسالمية الملكية

 المقترحات -2

على ضوء نتائج دراسة القيمة العادلة كتطبيقاهتا يف اؼبصارؼ اإلسبلمية, نقرتح ؾبموعة من التوصيات اليت من 
 شأهنا اؼبسانبة إهبابيا يف االستفادة من مزايا القيمة العادلة لؤلدكات اؼبالية اإلسبلمية:

  توفًن الكوادر كالكفاءات القادرة على مسايرة التطورات كالتحسينات اليت يقـو هبا كل من ؾبلس ضركرة
 فيما ىبص تطبيق اؼبعايًن كاللوائح اؼبتعلقة بالقيمة العادلة لؤلدكات اؼبالية؛  IASBمعايًن ااسبة الدكلية 

  اإلسبلمية يف مصرؼ قطر اإلسبلمي من ضركرة التوسع يف اإلفصاحات اؼبتعلقة بكيفية قياس األدكات اؼبالية
 أجل إعطاء أكثر موثوقية للمعلومات ااسبية للمصرؼ؛
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  العمل على تنشيط األسواؽ اؼبالية لؤلدكات اؼبالية اإلسبلمية, كذلك لبلستفادة من اؼبعلومات كاؼبؤشرات
ؼبالية اإلسبلمية اؼبدرجة, كخاصة اؼبالية اؼبتعلقة بالقيم العادلة ؽبذه األدكات, من خبلؿ التنويع يف األدكات ا

 األدكات اؼبالية القائمة على اؼبلكية؛
 ىيئة ااسبة كاؼبراجعة  من طرؼ العمل على إعداد معيار ؿباسيب إسبلمي يعىن بقياس القيمة العادلة

 ؛IFRS13على غرار اؼبعيار ااسيب الدكرل  AAOIFIللمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية 

 آفاؽ البحث -3

ؾباؿ البحث يف ااسبة اؼبالية اإلسبلمية من اجملاالت ذات االىتماـ اؼبتزايد نظرا للتطورات الكبًنة اليت يعترب 
تشهدىا الصناعة اؼبصرفية اإلسبلمية من جهة, ككذلك التوجو العاـ للهيئات ااسبية الدكلية كبو تطوير ؾباالت 

 قيمة العادلة.القياس كاإلفصاح ااسيب خاصة فيما يتعلق دبفهـو ال

كبعد ىذه الدراسة اليت تناكلت القيمة العادلة كتطبيقاهتا يف اؼبصارؼ اإلسبلمية, نقرتح ؾبموعة من اؼبواضيع 
 البحثية اعبديرة بالدراسة, تتمثل فيما يلي:

 ؛تقييم اؼبخاطر اؼبرتبطة بتطبيق القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية 
 على عدالة القوائم اؼبالية للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية؛ أثر تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة 
 ؛ربديات  اؼبراجعة عن القياس كاإلفصاح على أساس القيمة العادلة يف اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية 
  .أثر تطبيق القيمة العادلة على مؤشرات األداء اؼبارل للمصارؼ اإلسبلمية 
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 .النشر سنة بدكف, االسكندرية, اؼبعارؼ دار, المعلومات نظم كتشغيل تصميم, حسٌن علي حسٌن أضبد, الفيومي ؿبمد -44
 .النشر سنة بدكف, االسكندرية, االشعاع مطبعة, المالية المنشآت في المحاسبية المعلومات نظم, الفيومي ؿبمد -45
, القاىرة, كالتوزيع كالنشر للطباعة إيرتاؾ, 1ط, العربية الدكؿ على كانعكاساتها الدكلية المحاسبة, زيد أبو اؼبربكؾ ؿبمد -46

2005. 
 كائل دار, 3ط, (كالعملية النظرية الجوانب) الدكلية المالي اإلبالغ المحاسبة معايير, ضبيدات صبعة, نصار أبو ؿبمد -47

 .2014, عماف, للنشر
 .2010, اعبزائر, الزرقاء الصفحات, IAS/IFRS الدكلية المحاسبة كمعايير المالية المحاسبة, بوتٌن ؿبمد -48
 .2012, االسكندرية, اغبديث اعبامعي اؼبكتب, 2ط, البيئية المحاسبة, بدكم عباس ؿبمد -49
 .2014, االسكندرية, اعبامعي التعليم دار, 1ج, الدكلية المحاسبة معايير موسوعة, عطية ؿبمد اغبميد عبد ؿبمد -50
 .1997, عماف, للنشر اغبامد دار, معاصرة محاسبية مشاكل في دراسات, رمضاف علي, غنيم ؿبمد -51
 .2012, عماف, كالتوزيع للنشر اؼبسًنة دار, 3ط, اإلسالمية البنوؾ العجلوين, ؿبمود ؿبمد -52
, كاالفصاح العرض القياس مجاالت في المحاسبية المهنية للممارسات النظرم التأصيل, السيوطي موسى, مطر ؿبمد -53

 .2008, األردف, للنشر كائل دار,  2ط
 .2010, عماف, كالتوزيع للنشر اؼبسًنة دار, 1ط, كالتربوم النفسي القياس, كآخركف, عمر أضبد ؿبمود -54
 .2002, االسكندرية, اعبديدة اعبامعة دار, المتقدمة المالية المحاسبة, بدكم عباس ؿبمود -55
, عماف, الفكر دار, 1ط, اإلسالمية المالية المؤسسات في االستثمار لصيغ المعيارية الضوابط, السرطاكم علي ؿبمود -56

2015. 
 .2002, عماف, كالتوزيع للنشر اؼبسًنة دار, 1ط, المعاصرة المحاسبية المشاكل, كآخركف الفضل مؤيد -57
 الدار, 1ط, كاإلسالمية التجارية البنوؾ في المخاطر عن المحاسبي كاالفصاح القياس, اللطيف عبد الدين نور ناصر -58

 .2015, االسكندرية, اعبامعية
 .2008, دمشق, القلم دار, 1ط, الفقهاء لغة في كاالقتصادية المالية المصطلحات معجم, ضباد نزيو -59

 .2013, عماف, للنشر كائل دار, 1ط, اإلسالمية المصارؼ في كالرقابة المراجعة, عمارة بن صاحل نواؿ -60
 للنشر اؼبيماف دار, كاألخالقيات كالحوكمة كالمراجعة المحاسبة معايير, اإلسبلمية اؼبالية للمؤسسات كاؼبراجعة ااسبة ىيئة -61

 .2015, الرياض, كالتوزيع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائنة املراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

179 
 

 .2002, االسكندرية, اعبديدة اعبامعة دار, المالية المحاسبة مجاؿ في متقدمة دراسات, اؼبكاـر أبو الفتاح عبد كصفي -62
 .1985, دمشق, كالنشر كالتوزيع للطباعة الفكر دار, 2ط, 4ج, كأدلته اإلسالمي الفقه, الزحيلي كىبة -63
 .1985, دمشق, كالنشر كالتوزيع للطباعة الفكر دار, 2ط, 5ج, كأدلته اإلسالمي الفقه, الزحيلي كىبة -64
 .2002, دمشق, كالنشر كالتوزيع للطباعة الفكر دار, 1ط, المعاصرة المالية المعامالت, الزحيلي كىبة -65

 

 البحوث كالدراسات
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ظاىر القشي, "العبلقة اؼبتبادلة بٌن معايًن القيمة العادلة كاألزمة اؼبالية العاؼبية", اؼبؤسبر العلمي  ؿبمػد مطر, عبد الناصر نور, -4
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 اؼبدرجة للمصارؼ اؼبالية األدكات قياس يف 9رقم اؼبالية التقارير إلعداد الدكرل اؼبعيار تطبيق إذل التحوؿ أثر, "عرنوؽ غازم هباء -3
 .2014, دمشق جامعة, 1العدد, 30اجمللد, كالقانونية االقتصادية للعلـو دمشق جامعة ؾبلة", اؼبالية لؤلكراؽ دمشق سوؽ يف

 سطيف جامعة, التسيًن كعلـو االقتصادية العلـو ؾبلة", بالتضخم تأثره كمدل كقيوده ماىيتو ااسبة يف القياس, "بالرقي تيجاين -4
 .2008,اعبزائر, 8العدد, 1

-1العدد, 10 اجمللد, غزة, األزىر جامعة ؾبلة", فلسطٌن يف الثابتة األصوؿ تقييم إعادة, "عابد نواؼ ؿبمد, الداعور ابراىيم جرب -5

A ,2008, فلسطٌن. 
ؾبلة دراسات اقتصادية إسبلمية, صبعة ىٌواـ, آدـ حديدم, "أثر كإمكانية تطبيق ؿباسبة القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية",  -6
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 الصفحة نص اآلية السورة كرقم اآلية
﴿ 282سورة البقرة, اآلية                          ﴾ 

8 

﴿ 282سورة البقرة, اآلية           ﴾ 16 

  ﴿ 90سورة النحل, اآلية                                          

      ﴾. 

1 

﴿ 20سورة اؼبزمل, اآلية                                     

                                      

                       ﴾ 

81 

 

 فهرس األحاديث
 

 الصفحة نص الحديث تخريج الحديث
رقم اغبديث البيهقي, يف السنن الكربل, )

 (323, ص20782
ؽً )) اًرـى اأٍلىٍخبلى  6 ((ًإمب ىا بيًعٍثتي أًليسبىِّمى مىكى

رقم اغبديث البيهقي, يف السنن الكربل, )
 (471, ص12690

 6 خطأ! لم يتم العثور على مصدر المرجع.

رقم اغبديث البيهقي, يف السنن الكربل, )
 (542, ص4005

ثىلً  اٍلميصىلِّي ))مىثىلي  ًلكى  مىالًًو, رىٍأسي  لىوي  ىبىٍليصى  حىّت   رًٍبحه  لىوي  ىبىٍليصي  الى  الت اًجًر, كىمى  كىذى
 اٍلفىرًيضىًة(( ًبًصح ةً  ًصح تػيهىا فػىتىكيوفي  اٍلفىرًيضىةى, يػيؤىدِّمى  حىّت   نىاًفلىةه  لىوي  تػيٍقبىلي  الى  اٍلميصىلِّي؛

20 

ؿبمد بن يزيد القزكيين, يف سنن ابن ماجة, 
 (390, ص2289رقم اغبديث )

ثه  , ًإذلى  اٍلبػىٍيعي : اٍلبػىرىكىةي  ًفيًهن   ))ثىبلى طي  كىاٍلميقىارىضىةي, أىجىلو  الى  لًٍلبػىٍيتً  بًالش ًعًًن, اٍلبػيرِّ  كىأىٍخبلى
 لًٍلبػىٍيًع((

82 
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 (01)الملحق رقم                                           

          ,            البيانات المتعلقة بالمتغيرين:

 

Emirates Islamic 

     EQUITY F.V F.V Reserve EQUITY H.C Impact Rate 

2009 2872861 -6679 2879540 -0.002319468 

2010 2927176 0 2927176 0 

2011 2478086 515 2477571 0.000207865 

2012 2622024 66632 2555392 0.02607506 

2013 4157505 13188 4144317 0.003182189 

2014 4502273 10591 4491682 0.002357914 

2015 5094751 -4127 5098878 -0.000809394 

2016 6688775 19404 6669371 0.00290942 

     

 

National Commercial Bank 

     EQUITY F.V F.V Reserve EQUITY H.C Impact Rate 

2009 30860159 367151 30493008 0.012040498 

2010 32856693 1318720 31537973 0.041813721 

2011 35585254 1918274 33666980 0.056977905 

2012 39404145 1857342 37546803 0.049467381 

2013 42536180 1353948 41182232 0.032876994 

2014 46920891 1617888 45303003 0.035712599 

2015 55545557 726547 54819010 0.013253559 

2016 59925718 730088 59195630 0.012333478 

     

 
Ithmaar Bank 

     EQUITY F.V F.V Reserve EQUITY H.C Impact Rate 

2009 937399 1989 935410 0.00212634 

2010 654016 1158 652858 0.001773739 

2011 576828 -10262 587090 -0.017479432 

2012 222096 16141 205955 0.078371489 

2013 200401 11359 189042 0.060087176 

2014 523386 45893 477493 0.096112404 

2015 414223 10798 403425 0.026765818 

2016 427415 28359 399056 0.071065214 

     

 

Bank AlJazira 

     EQUITY F.V F.V Reserve EQUITY H.C Impact Rate 

2009 4485867 0 4485867 0 

2010 4515518 739 4514779 0.000163685 

2011 4732537 19039 4713498 0.004039251 

2012 5011853 7830 5004023 0.001564741 

2013 5728545 4810 5723735 0.00084036 

2014 6158046 5864 6152182 0.000953158 

2015 7413469 7053 7406416 0.000952282 

2016 8103526 -7157 8110683 -0.000882416 

     

 

Masraf Al Rayan 

     EQUITY F.V F.V Reserve EQUITY H.C Impact Rate 

2009 5961754 465 5961289     0.000078003    

2010 7126792 6117 7120675 0.000859048 

2011 8504277 8795 8495482 0.001035256 

2012 9734065 9244 9724821 0.000950557 

2013 10704397 26888 10677509 0.00251819 

2014 11720500 28805 11691695 0.002463715 

2015 12358223 12590 12345633 0.001019794 

2016 12873513 1983 12871530 0.000154061 
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Kuwait International Bank 

     EQUITY F.V F.V Reserve EQUITY H.C Impact Rate 

2009 173203 9584 163619     0.058575104    

2010 196128 13997 182131 0.076851277 

2011 207629 14657 192972 0.075954024 

2012 216573 15104 201469 0.07496935 

2013 227383 17277 210106 0.082229922 

2014 240816 17739 223077 0.079519628 

2015 247804 19093 228711 0.083480899 

2016 254995 13498 241497 0.055893034 

     

 

Boubyan Bank 

     EQUITY F.V F.V Reserve EQUITY H.C Impact Rate 

2009 89106 1235 87871     0.014054694    

2010 240110 1943 238167 0.008158141 

2011 247168 1635 245533 0.006658983 

2012 256164 3421 252743 0.013535489 

2013 269487 2857 266630 0.010715223 

2014 301102 5082 296020 0.017167759 

2015 320799 4159 316640 0.01313479 

2016 423153 3699 419454 0.008818607 

     

 
QIIB 

     EQUITY F.V F.V Reserve EQUITY H.C Impact Rate 

2009 3799439 54772 3744667     0.014626668    

2010 3817298 66074 3751224 0.017613984 

2011 4893260 107309 4785951 0.022421667 

2012 5036037 107176 4928861 0.021744577 

2013 5313926 183302 5130624 0.035727038 

2014 5368163 0 5368163 0 

2015 5529112 1877 5527235 0.000339591 

2016 5677030 13036 5663994 0.002301556 

     

 

Alinma Bank SA 

     EQUITY F.V F.V Reserve EQUITY H.C Impact Rate 

2009 15605341 0 15605341                    -      

2010 15500552 11 15500541   0.0000007097    

2011 15894021 -3233 15897254 -0.000203368 

2012 16664197 33784 16630413 0.002031459 

2013 16831931 80862 16751069 0.004827274 

2014 17939232 -21094 17960326 -0.001174478 

2015 18352161 -10477 18362638 -0.000570561 

2016 19178460 68141 19110319 0.003565665 

     

 

Qatar Islamic Bank 

     EQUITY F.V F.V Reserve EQUITY H.C Impact Rate 

2009 9005103 -44827 9049930 -0.004953298 

2010 9051648 -6424 9058072 -0.000709202 

2011 11202419 -30514 11232933 -0.002716477 

2012 13051005 86074 12964931 0.006638986 

2013 13672660 94896 13577764 0.006989074 

2014 14171666 93199 14078467 0.006619968 

2015 17174764 134013 17040751 0.007864266 

2016 19998661 195089 19803572 0.009851203 
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 (02)الملحق رقم

     ,       البيانات المتعلقة بالمتغيرين:

 

Emirates Islamic 

     INCOME F.V Gains /losses F.V INCOME H.C Impact Rate 

2009 130794 -112608 243402 -0.462642 

2010 61262 -32396 93658 -0.345897 

2011 -448552 -98774 -349778 0.2823905 

2012 81112 -18371 99483 -0.184665 

2013 139488 1099 138389 0.0079414 

2014 364191 12196 351995 0.0346482 

2015 640279 0 640279 0 

2016 105632 0 105632 0 

     

 
National Commercial Bank 

     INCOME F.V Gains /losses F.V INCOME H.C Impact Rate 

2009 4121359 213222 3908137 0.0545585 

2010 4803404 181115 4622289 0.039183 

2011 6106119 -86704 6192823 -0.014001 

2012 6613326 115571 6497755 0.0177863 

2013 7988976 118655 7870321 0.0150763 

2014 8793191 108132 8685059 0.0124503 

2015 9148429 -12011 9160440 -0.001311 

2016 9415833 -14123 9429956 -0.001498 

     

 
Ithmaar Bank 

     INCOME F.V Gains /losses F.V INCOME H.C Impact Rate 

2009 -232807 11025 -243832 -0.045216 

2010 -145953 -9405 -136548 0.0688769 

2011 -59804 106 -59910 -0.001769 

2012 -7606 8 -7614 -0.001051 

2013 -29177 -492 -28685 0.0171518 

2014 2837 -1488 4325 -0.344046 

2015 -17067 -1038 -16029 0.0647576 

2016 36743 657 36086 0.0182065 

     

 
Bank AlJazira 

     INCOME F.V Gains /losses F.V INCOME H.C Impact Rate 

2009 27554 5392 22162 0.2432993 

2010 28575 0 28575 0 

2011 302911 -374 303285 -0.001233 

2012 500480 -686 501166 -0.001369 

2013 650636 13302 637334 0.0208713 

2014 572467 2819 569648 0.0049487 

2015 1287119 627 1286492 0.0004874 

2016 871942 627 871315 0.0007196 

     

 

Masraf Al Rayan 

     INCOME F.V Gains /losses F.V INCOME H.C Impact Rate 

2009 1317363 0 1317363 0 

2010 1211344 -7281 1218625 -0.005975 

2011 1409610 -14562 1424172 -0.010225 

2012 1521512 15616 1505896 0.0103699 

2013 1739065 22597 1716468 0.0131648 

2014 2019307 3576 2015731 0.001774 

2015 2000995 -59775 2060770 -0.029006 
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2016 2072360 -1127 2073487 -0.000544 

     

 

Kuwait International Bank 

     INCOME F.V Gains /losses F.V INCOME H.C Impact Rate 

2009 -8235 5591 -13826 -0.404383 

2010 16754 3067 13687 0.2240812 

2011 10841 1124 9717 0.1156736 

2012 13165 237 12928 0.0183323 

2013 13222 664 12558 0.0528747 

2014 13735 321 13414 0.0239302 

2015 16080 863 15217 0.0567129 

2016 18243 95 18148 0.0052347 

     

 
Boubyan Bank 

     INCOME F.V Gains /losses F.V INCOME H.C Impact Rate 

2009 -52013 -2396 -49617 0.0482899 

2010 5995 -3084 9079 -0.339685 

2011 7941 3224 4717 0.6834853 

2012 9536 3976 5560 0.7151079 

2013 12720 2115 10605 0.1994342 

2014 28505 1364 27141 0.0502561 

2015 35185 2248 32937 0.0682515 

2016 41301 568 40733 0.0139445 

     

 
QIIB 

     INCOME F.V Gains /losses F.V INCOME H.C Impact Rate 

2009 511337 2828 508509 0.0055614 

2010 558827 -1890 560717 -0.003371 

2011 653036 2098 650938 0.003223 

2012 679025 0 679025 0 

2013 750311 -14782 765093 -0.019321 

2014 825817 0 825817 0 

2015 784152 0 784152 0 

2016 784771 0 784771 0 

     

 
Alinma Bank SA 

     INCOME F.V Gains /losses F.V INCOME H.C Impact Rate 

2009 605341 0 605341 0 

2010 15200 0 15200 0 

2011 431334 443 430891 0.0010281 

2012 733159 2837 730322 0.0038846 

2013 1004757 16734 988023 0.0169369 

2014 1264431 -3084 1267515 -0.002433 

2015 1469976 -17704 1487680 -0.0119 

2016 1502271 -1243 1503514 -0.000827 

     

 

Qatar Islamic Bank 

     INCOME F.V Gains /losses F.V INCOME H.C Impact Rate 

2009 1794176 -10839 1805015 -0.006005 

2010 1833139 27934 1805205 0.0154741 

2011 1615863 32250 1583613 0.0203648 

2012 1125691 2444 1123247 0.0021758 

2013 1308144 68387 1239757 0.0551616 

2014 1707557 -8797 1716354 -0.005125 

2015 2040671 28397 2012274 0.0141119 

2016 2120798 -57231 2178029 -0.026277 
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 (03الملحق رقم)

  (Summary, Individual effects) : اختبار جذر الوحدة(3 -1)الجدكؿ رقم 
 لبانلاكحدة باستخداـ اختبارات جذر   EQUITYFVللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  EQUITYFV   

Date: 09/08/17   Time: 11:58  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects 
User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.73237  0.0000  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   1.82233  0.9658  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  25.7767  0.1733  10  60 

PP - Fisher Chi-square  34.0846  0.0256  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 
  (Summary, Individual effects, individual linear trends) : اختبار جذر الوحدة(3 -2)الجدكؿ رقم 

 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل EQUITYFVللمتغير  للمستول
Panel unit root test: Summary   

Series:  EQUITYFV   

Date: 09/08/17   Time: 12:00  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -6.38047  0.0000  10  60 

Breitung t-stat  4.65599  1.0000  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.83056  0.7969  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  17.0469  0.6499  10  60 

PP - Fisher Chi-square  22.7991  0.2988  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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  (Summary, None) : اختبار جذر الوحدة(3 -3)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل  EQUITYFVللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  EQUITYFV   

Date: 09/08/17   Time: 12:01  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: None   

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  4.82542  1.0000  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  5.51887  0.9994  10  60 

PP - Fisher Chi-square  5.76893  0.9992  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 (04الملحق رقم)

  (Summary, Individual effects) : اختبار جذر الوحدة(4 -1)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل  FVRESERVEللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  FVRESERVE   

Date: 08/09/17   Time: 14:12  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.33671  0.0907  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.19534  0.5774  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  17.1466  0.6434  10  60 

PP - Fisher Chi-square  26.0706  0.1635  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 
 

  ,individual linear trends)(Summary, Individual effects : اختبار جذر الوحدة(4 -2)الجدكؿ رقم 

 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل FVRESERVEللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  FVRESERVE   

Date: 08/09/17   Time: 14:13  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -5.44074  0.0000  10  60 

Breitung t-stat  0.45173  0.6743  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.35972  0.6405  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  15.8998  0.7228  10  60 

PP - Fisher Chi-square  34.6407  0.0221  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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  (Summary, None) : اختبار جذر الوحدة(4 -3)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل FVRESERVEللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  FVRESERVE   

Date: 08/09/17   Time: 14:13  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: None   

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -0.94621  0.1720  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  20.5864  0.4218  10  60 

PP - Fisher Chi-square  27.4178  0.1239  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 (05الملحق رقم)

  (Summary, Individual effects) اختبار جذر الوحدة (:5 -1)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل IMPACTRATEللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  IMPACTRATE   

Date: 08/09/17   Time: 14:11  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.11662  0.1321  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.00957  0.4962  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  17.7323  0.6050  10  60 

PP - Fisher Chi-square  27.7754  0.1148  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 
 

 (Summary, Individual effects, individual linear trends) : اختبار جذر الوحدة(5 -2)الجدكؿ رقم 

 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل IMPACTRATEللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  IMPACTRATE   

Date: 08/09/17   Time: 14:11  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -10.5826  0.0000  10  60 

Breitung t-stat  0.18278  0.5725  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.18768  0.5744  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  20.2569  0.4420  10  60 

PP - Fisher Chi-square  30.9379  0.0560  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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  (Summary, None) اختبار جذر الوحدة (:5 -3)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل IMPACTRATEللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  IMPACTRATE   

Date: 08/09/17   Time: 14:11  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: None   

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.78771  0.0369  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  23.7172  0.2550  10  60 

PP - Fisher Chi-square  30.3507  0.0644  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 (06الملحق رقم)

  (Summary, Individual effects) : اختبار جذر الوحدة(6 -1)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل EQUITYFVللمتغير  للفرؽ األكؿ

Panel unit root test: Summary   

Series:  D(EQUITYFV)   

Date: 09/08/17   Time: 12:03  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.17894  0.0000  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.15185  0.5603  10  50 

ADF - Fisher Chi-square  22.4848  0.3148  10  50 

PP - Fisher Chi-square  40.7870  0.0040  10  60 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

 
  (Summary, None) : اختبار جذر الوحدة(6 -2)الجدكؿ رقم 

 اختبارات جذر كحدة البانلباستخداـ   EQUITYFVللمتغير  للفرؽ األكؿ

Panel unit root test: Summary   

Series:  D(EQUITYFV)   

Date: 09/08/17   Time: 12:04  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: None   

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.08302  0.0000  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  32.7905  0.0356  10  50 

PP - Fisher Chi-square  40.5988  0.0042  10  60 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 (07الملحق رقم)

  (Summary, Individual effects) : اختبار جذر الوحدة(7 -1)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل  FVRESERVEللمتغير  للفرؽ األكؿ

Panel unit root test: Summary   

Series:  D(FVRESERVE)   

Date: 08/09/17   Time: 14:13  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.52804  0.0002  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.58044  0.2808  10  50 

ADF - Fisher Chi-square  24.0789  0.2390  10  50 

PP - Fisher Chi-square  55.5988  0.0000  10  60 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

 
  (Summary, None) جذر الوحدة: اختبار (7 -2)الجدكؿ رقم 

 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل  FVRESERVEللمتغير  للفرؽ األكؿ

Panel unit root test: Summary   

Series:  D(FVRESERVE)   

Date: 08/09/17   Time: 14:14  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: None   

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -6.68616  0.0000  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  50.1163  0.0002  10  50 

PP - Fisher Chi-square  91.2033  0.0000  10  60 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 (08الملحق رقم)

  (Summary, Individual effects) : اختبار جذر الوحدة(8 -1)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل  IMPACTRATEللفرؽ األكؿ للمتغير 

Panel unit root test: Summary   

Series:  D(IMPACTRATE)   

Date: 08/09/17   Time: 14:12  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -8.00912  0.0000  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -1.07725  0.1407  10  50 

ADF - Fisher Chi-square  28.3212  0.1020  10  50 

PP - Fisher Chi-square  55.6249  0.0000  10  60 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

 
  (Summary, None) : اختبار جذر الوحدة(8 -2)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل  IMPACTRATEللفرؽ األكؿ للمتغير 

Panel unit root test: Summary   

Series:  D(IMPACTRATE)   

Date: 08/09/17   Time: 14:12  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: None   

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -7.56634  0.0000  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  57.6680  0.0000  10  50 

PP - Fisher Chi-square  95.1406  0.0000  10  60 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 (09الملحق رقم)

  (Summary, Individual effects) : اختبار جذر الوحدة(9 -1)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل  INCFVللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  INCFV   

Date: 08/27/17   Time: 14:09  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -2.19889  0.0139  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.57456  0.7172  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  22.7089  0.3033  10  60 

PP - Fisher Chi-square  43.7507  0.0016  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 
 

  (Summary, Individual effects, individual linear trends) : اختبار جذر الوحدة(9 -2)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل  INCFVللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  INCFV   

Date: 08/27/17   Time: 14:09  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  7.27224  1.0000  10  60 

Breitung t-stat  1.08117  0.8602  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   1.19002  0.8830  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  12.5135  0.8973  10  60 

PP - Fisher Chi-square  79.4736  0.0000  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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  (Summary, None) : اختبار جذر الوحدة(9 -3)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل INCFVللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  INCFV   

Date: 08/27/17   Time: 14:09  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: None   

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  3.28814  0.9995  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  17.1907  0.6406  10  60 

PP - Fisher Chi-square  31.9991  0.0433  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــ املالحـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

209 
 

 (10الملحق رقم)

  (Summary, Individual effects) جذر الوحدة: اختبار (10 -1)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل GLFVللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  GLFV   

Date: 08/27/17   Time: 13:55  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -7.76777  0.0000  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.85063  0.0022  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  47.0895  0.0006  10  60 

PP - Fisher Chi-square  77.4000  0.0000  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 
 

  (Summary, Individual effects, individual linear trends) : اختبار جذر الوحدة(10 -2)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل GLFVللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  GLFV   

Date: 08/27/17   Time: 13:57  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -8.08053  0.0000  10  60 

Breitung t-stat -0.75553  0.2250  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.06575  0.4738  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  23.0111  0.2883  10  60 

PP - Fisher Chi-square  51.9650  0.0001  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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  (Summary, None) : اختبار جذر الوحدة(10 -3)الجدكؿ رقم 
 اختبارات جذر كحدة البانلباستخداـ  GLFVللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  GLFV   

Date: 08/27/17   Time: 14:00  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: None   

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -7.63158  0.0000  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  69.9569  0.0000  10  60 

PP - Fisher Chi-square  98.0455  0.0000  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 (11الملحق رقم)

  (Summary, Individual effects) : اختبار جذر الوحدة(11 -1)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل IMPRللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  IMPR   

Date: 08/27/17   Time: 14:07  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -15.2293  0.0000  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -4.55019  0.0000  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  56.5930  0.0000  10  60 

PP - Fisher Chi-square  78.5718  0.0000  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 
 

  (Summary, Individual effects, individual linear trends) : اختبار جذر الوحدة(11 -2)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل IMPRللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  IMPR   

Date: 08/27/17   Time: 14:08  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -47.6393  0.0000  10  60 

Breitung t-stat -1.75513  0.0396  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -7.10921  0.0000  10  60 

ADF - Fisher Chi-square  58.0679  0.0000  10  60 

PP - Fisher Chi-square  64.6379  0.0000  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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  (Summary, None) جذر الوحدة: اختبار (11 -3)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل IMPRللمتغير  للمستول

Panel unit root test: Summary   

Series:  IMPR   

Date: 08/27/17   Time: 14:08  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: None   

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -14.0590  0.0000  10  60 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  78.0436  0.0000  10  60 

PP - Fisher Chi-square  104.090  0.0000  10  70 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 (12الملحق رقم)

  (Summary, Individual effects) : اختبار جذر الوحدة(12 -1)الجدكؿ رقم 
 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل  INCFVللمتغير  للفرؽ األكؿ

Panel unit root test: Summary   

Series:  D(INCFV)   

Date: 08/27/17   Time: 14:17  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: Individual effects 

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  10.9734  1.0000  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.98912  0.8387  10  50 

ADF - Fisher Chi-square  15.2736  0.7605  10  50 

PP - Fisher Chi-square  94.1777  0.0000  10  60 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

 
  (Summary, Individual effects, individual linear trends) : اختبار جذر الوحدة(12 -2)الجدكؿ رقم 

 باستخداـ اختبارات جذر كحدة البانل  INCFVللمتغير  للفرؽ األكؿ
Panel unit root test: Summary   

Series:  D(INCFV)   

Date: 08/27/17   Time: 14:17  

Sample: 2009 2016   

Exogenous variables: None   

User-specified lags: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.71341  0.0001  10  50 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  35.4392  0.0179  10  50 

PP - Fisher Chi-square  79.8134  0.0000  10  60 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 (13الملحق رقم)
  (Pedroni Residual Cointegration Test) التكامل المشترؾ اختبار: (13 -1)الجدكؿ رقم 

 EQUITYFV FVRESERVE IMPACT RATE  (No deterministic trend) للمتغيرات
Pedroni Residual Cointegration Test   

Series: EQUITYFV FVRESERVE IMPACTRATE   

Date: 08/09/17   Time: 14:14   
Sample: 2009 2016    

Included observations: 80   

Cross-sections included: 10   

Null Hypothesis: No cointegration   

Trend assumption: No deterministic trend  

User-specified lag length: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
      
      Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  
  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic  0.173341  0.4312 -0.822393  0.7946 

Panel rho-Statistic  1.633507  0.9488  1.532512  0.9373 

Panel PP-Statistic -0.275976  0.3913 -0.891004  0.1865 
Panel ADF-Statistic -2.483853  0.0065  0.899864  0.8159 
      

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 
      
  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  2.680160  0.9963   

Group PP-Statistic -1.971582  0.0243   

Group ADF-Statistic -0.116516  0.4536   
      
            

Cross section specific results   
      
      Phillips-Peron results (non-parametric)  

      
Cross ID AR(1) Variance HAC   Bandwidth Obs 

EI 0.315 7.65E+11 7.41E+11 1.00 7 

NCB 0.133 1.98E+13 1.43E+13 3.00 7 

IB -0.102 6.45E+09 5.96E+09 1.00 7 

BA 0.669 6.32E+11 6.30E+11 1.00 7 

MR 0.125 1.30E+12 1.36E+12 2.00 7 

KIB -0.215 9218546. 9218546. 0.00 7 

BB -0.086 3.25E+08 3.25E+08 0.00 7 

QIIB -0.235 7.08E+09 7.46E+09 2.00 7 

ABK 0.697 4.79E+11 4.79E+11 0.00 7 

QIB -0.344 6.35E+11 2.00E+11 6.00 7 
      

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)  
      

Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs 

EI 0.211 8.61E+11 1 -- 6 

NCB -0.463 8.51E+12 1 -- 6 

IB -0.370 7.16E+09 1 -- 6 

BA 0.454 6.65E+11 1 -- 6 

MR 0.310 1.18E+12 1 -- 6 
KIB -0.151 6372381. 1 -- 6 

BB -0.231 2.56E+08 1 -- 6 
QIIB -0.354 3.94E+09 1 -- 6 
ABK 0.436 3.30E+11 1 -- 6 
QIB -1.191 2.00E+11 1 -- 6 
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  (Pedroni Residual Cointegration Test) التكامل المشترؾ اختبار: (13 -2)الجدكؿ رقم 
 EQUITYFV FVRESERVE IMPACTRATE  (Deterministic intercept and trend)للمتغيرات 

Pedroni Residual Cointegration Test   

Series: EQUITYFV FVRESERVE IMPACTRATE  

Date: 08/09/17   Time: 14:15   

Sample: 2009 2016    

Included observations: 80   

Cross-sections included: 10   

Null Hypothesis: No cointegration   

Trend assumption: Deterministic intercept and trend  

User-specified lag length: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
      
      Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  

  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic  65.91677  0.0000  6.617893  0.0000 

Panel rho-Statistic  2.495007  0.9937  1.872220  0.9694 

Panel PP-Statistic -6.137872  0.0000 -4.150296  0.0000 

Panel ADF-Statistic -2.153336  0.0156 -0.752133  0.2260 

      

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      

  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  3.372122  0.9996   

Group PP-Statistic -4.555240  0.0000   

Group ADF-Statistic -1.014541  0.1552   
      
            

Cross section specific results   
      
      Phillips-Peron results (non-parametric)  

      

Cross ID AR(1) Variance HAC   Bandwidth Obs 

EI -0.035 1.30E+11 1.16E+11 1.00 7 

NCB -0.440 4.49E+11 9.78E+10 6.00 7 

IB -0.219 3.08E+09 3.08E+09 0.00 7 

BA -0.055 9.16E+10 9.66E+10 1.00 7 

MR -0.039 3.83E+10 1.08E+10 6.00 7 

KIB -0.423 4142713. 4142713. 0.00 7 

BB -0.816 88860154 97280824 1.00 7 

QIIB 0.119 3.70E+09 3.02E+09 3.00 7 

ABK -0.111 3.12E+10 3.92E+10 1.00 7 

QIB -0.041 2.27E+11 4.37E+10 6.00 7 

      

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)  

      

Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs 

EI -0.601 1.20E+11 1 -- 6 

NCB -1.130 4.01E+11 1 -- 6 

IB -0.155 1.94E+09 1 -- 6 

BA 0.029 1.05E+11 1 -- 6 

MR -0.638 2.54E+10 1 -- 6 

KIB -0.782 4555008. 1 -- 6 

BB -0.414 73570814 1 -- 6 

QIIB -0.350 9.60E+08 1 -- 6 

ABK -0.213 1.89E+10 1 -- 6 

QIB -0.610 1.12E+11 1 -- 6 
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  (Pedroni Residual Cointegration Test) التكامل المشترؾ اختبار: (13 -3)الجدكؿ رقم 
 EQUITYFV FVRESERVE IMPACTRATE (No deterministic intercept or trend)للمتغيرات 

Pedroni Residual Cointegration Test   

Series: EQUITY_F_V F_V_RESERVE IMPACT_RATE   

Date: 08/09/17   Time: 14:15   

Sample: 2009 2016    

Included observations: 80   

Cross-sections included: 10   

Null Hypothesis: No cointegration   

Trend assumption: No deterministic intercept or trend  

User-specified lag length: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
      
      Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  

  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic -2.263591  0.9882 -2.421816  0.9923 

Panel rho-Statistic  1.237346  0.8920  1.806446  0.9646 

Panel PP-Statistic  0.403058  0.6565  2.199159  0.9861 

Panel ADF-Statistic  0.789454  0.7851  2.998884  0.9986 

      

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 
      

  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  2.928114  0.9983   

Group PP-Statistic  1.303720  0.9038   

Group ADF-Statistic  2.875030  0.9980   
      
      

      

Cross section specific results   
      
      Phillips-Peron results (non-parametric)  

      

Cross ID AR(1) Variance HAC   Bandwidth Obs 

EI 0.458 6.27E+12 5.26E+12 1.00 7 

NCB 0.313 1.87E+14 1.87E+14 1.00 7 

IB 0.562 5.72E+10 1.20E+10 6.00 7 

BA 0.913 1.19E+13 1.05E+13 1.00 7 

MR 0.647 2.64E+13 2.94E+13 2.00 7 

KIB -0.546 6.64E+08 6.07E+08 1.00 7 

BB 0.079 6.87E+09 5.98E+09 2.00 7 

QIIB 0.826 6.79E+12 6.79E+12 0.00 7 

ABK 0.702 9.79E+13 5.90E+13 6.00 7 

QIB 0.807 1.54E+13 1.66E+13 1.00 7 

      

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)  
      

Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs 

EI 0.626 6.26E+12 1 -- 6 

NCB -0.134 1.83E+14 1 -- 6 

IB 0.435 5.63E+10 1 -- 6 

BA 0.993 1.36E+13 1 -- 6 

MR 0.022 2.38E+13 1 -- 6 

KIB -0.850 7.43E+08 1 -- 6 

BB -0.136 6.62E+09 1 -- 6 

QIIB 1.036 7.45E+12 1 -- 6 

ABK 0.668 1.10E+14 1 -- 6 

QIB 0.766 1.68E+13 1 -- 6 
      
      



 ــــــــــ املالحـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (14الملحق رقم)
  (Pedroni Residual Cointegration Test) التكامل المشترؾ اختبار: (14 -1)الجدكؿ رقم 

 INCFV GLFV IMPR (No deterministic trend)للمتغيرات 

Pedroni Residual Cointegration Test   

Series: INCFV GLFV IMPR    

Date: 09/20/17   Time: 20:21   

Sample: 2009 2016    

Included observations: 80   

Cross-sections included: 10   

Null Hypothesis: No cointegration   

Trend assumption: No deterministic trend  

User-specified lag length: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
      
      

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 
    Weighted  
  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic -1.106453  0.8657 -0.942870  0.8271 

Panel rho-Statistic  2.407655  0.9920  1.889180  0.9706 

Panel PP-Statistic  3.105908  0.9991  1.610082  0.9463 

Panel ADF-Statistic  1.779689  0.9624  1.932787  0.9734 
      

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 
      

  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  3.226091  0.9994   

Group PP-Statistic  2.452034  0.9929   

Group ADF-Statistic  2.847704  0.9978   
      
            

Cross section specific results   
      
      Phillips-Peron results (non-parametric)  

      
Cross ID AR(1) Variance HAC   Bandwidth Obs 

EI -0.033 3.93E+10 3.93E+10 0.00 7 

NCB 0.793 7.96E+11 1.15E+12 1.00 7 

IB 0.600 3.05E+09 2.89E+09 2.00 7 

BA 0.403 1.17E+11 1.17E+11 0.00 7 

MR 0.224 6.62E+10 5.47E+10 1.00 7 

KIB 0.156 6697274. 6697274. 0.00 7 

BB -0.250 1.38E+08 1.49E+08 1.00 7 

QIIB 0.572 6.49E+09 6.49E+09 0.00 7 

ABK 0.409 1.84E+11 1.63E+11 1.00 7 

QIB 0.104 8.44E+10 8.44E+10 0.00 7 
      

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)  
      

Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs 

EI -0.217 3.60E+10 1 -- 6 
NCB 0.486 3.99E+11 1 -- 6 

IB 0.162 1.77E+09 1 -- 6 

BA 0.289 8.43E+10 1 -- 6 
MR 0.284 6.29E+10 1 -- 6 
KIB 0.216 7207396. 1 -- 6 
BB -0.319 1.35E+08 1 -- 6 

QIIB 0.398 3.97E+09 1 -- 6 
ABK 0.521 1.31E+11 1 -- 6 
QIB -0.055 9.23E+10 1 -- 6 

      
      



 ــــــــــ املالحـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  (Pedroni Residual Cointegration Test) التكامل المشترؾ اختبار: (14 -2)الجدكؿ رقم 
 INCFV GLFV IMPR (Deterministic intercept and trend)للمتغيرات 

Pedroni Residual Cointegration Test   

Series: INCFV GLFV IMPR    

Date: 09/20/17   Time: 20:23   

Sample: 2009 2016    

Included observations: 80   

Cross-sections included: 10   

Null Hypothesis: No cointegration   

Trend assumption: Deterministic intercept and trend  

User-specified lag length: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
      
      Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  

  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic  8.728731  0.0000  1.185066  0.1180 

Panel rho-Statistic  1.692111  0.9547  2.081285  0.9813 

Panel PP-Statistic -3.267096  0.0005 -2.690368  0.0036 

Panel ADF-Statistic  1.791958  0.9634  0.462963  0.6783 

      

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      

  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  3.186898  0.9993   

Group PP-Statistic -5.003618  0.0000   

Group ADF-Statistic -0.493834  0.3107   
      
            

Cross section specific results   
      
      Phillips-Peron results (non-parametric)  

      

Cross ID AR(1) Variance HAC   Bandwidth Obs 

EI -0.317 3.08E+10 1.92E+10 3.00 7 

NCB -0.333 4.68E+10 5.20E+10 1.00 7 

IB 0.380 1.10E+09 1.15E+09 2.00 7 

BA -0.849 1.39E+10 8.10E+09 6.00 7 

MR -0.123 6.89E+09 6.74E+09 2.00 7 

KIB -0.711 1185407. 398421.7 6.00 7 

BB -0.158 94551294 1.31E+08 1.00 7 

QIIB 0.021 1.47E+09 5.19E+08 6.00 7 

ABK -0.228 2.35E+10 3.71E+10 1.00 7 

QIB 0.079 7.22E+10 6.83E+10 1.00 7 

      

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)  

      

Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs 

EI -0.994 2.85E+10 1 -- 6 

NCB -0.208 4.75E+10 1 -- 6 

IB -0.135 5.26E+08 1 -- 6 

BA -2.675 9.80E+09 1 -- 6 

MR -0.245 5.88E+09 1 -- 6 

KIB -1.293 968890.7 1 -- 6 

BB 0.042 42571203 1 -- 6 

QIIB -0.630 1.19E+09 1 -- 6 

ABK 0.268 2.52E+09 1 -- 6 

QIB -0.143 7.41E+10 1 -- 6 
      
      



 ــــــــــ املالحـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  (Pedroni Residual Cointegration Test) التكامل المشترؾ اختبار: (14 -3)الجدكؿ رقم 
 INCFV GLFV IMPR (No deterministic intercept or trend)للمتغيرات 

Pedroni Residual Cointegration Test   

Series: INCFV GLFV IMPR    

Date: 09/20/17   Time: 20:23   

Sample: 2009 2016    

Included observations: 80   

Cross-sections included: 10   

Null Hypothesis: No cointegration   

Trend assumption: No deterministic intercept or trend  

User-specified lag length: 1   

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
      
      Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  

  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic -2.323401  0.9899 -2.294308  0.9891 

Panel rho-Statistic  1.929999  0.9732  2.136162  0.9837 

Panel PP-Statistic  2.770414  0.9972  2.977778  0.9985 

Panel ADF-Statistic  4.534245  1.0000  3.758409  0.9999 

      
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      

  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  3.223061  0.9994   

Group PP-Statistic  3.470280  0.9997   

Group ADF-Statistic  3.762631  0.9999   
      
      

      

Cross section specific results   
      
      Phillips-Peron results (non-parametric)  

      
Cross ID AR(1) Variance HAC   Bandwidth Obs 

EI 0.594 5.38E+10 5.38E+10 0.00 7 

NCB 0.808 2.49E+13 2.49E+13 0.00 7 

IB 0.629 2.26E+09 6.66E+08 6.00 7 

BA 0.742 2.37E+11 2.34E+11 5.00 7 

MR 0.943 6.17E+11 2.00E+11 6.00 7 

KIB 1.001 44217236 34210330 2.00 7 

BB 0.182 3.13E+08 3.36E+08 1.00 7 

QIIB 0.862 1.82E+11 1.82E+11 0.00 7 

ABK -0.345 4.37E+11 6.80E+11 2.00 7 

QIB 0.741 1.03E+12 6.33E+11 3.00 7 

      

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)  
      

Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs 

EI -0.084 4.89E+10 1 -- 6 

NCB 1.121 2.58E+13 1 -- 6 
IB 0.286 5.76E+08 1 -- 6 
BA 0.627 2.75E+11 1 -- 6 
MR 0.961 3.68E+11 1 -- 6 
KIB 1.074 42431061 1 -- 6 

BB 0.521 1.95E+08 1 -- 6 
QIIB 0.990 1.28E+11 1 -- 6 
ABK 0.744 2.24E+11 1 -- 6 
QIB 0.709 1.14E+12 1 -- 6 

      
            



 ــــــــــ املالحـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (15الملحق رقم)
 

 2016-2009للفترة  (INCFV) العادلة القيمة كفق بياف الدخل نموذج: (15 -1) رقم الجدكؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviews 9.5 ـبرجات الربنامج اإلحصائي المصدر:

 2012-2009 للفترة (INCFV) العادلة القيمة كفق بياف الدخل نموذج(: تقدير 15 -2الجدكؿ رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 Eviews 9.5ـبرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:



 ــــــــــ املالحـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2016-2013 للفترة (INCFV) العادلة القيمة كفق بياف الدخل نموذج: تقدير  (15 -3)رقم  جدكؿال

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviews 9.5ـبرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــ املالحـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (16الملحق رقم)
 

 2016-2009للفترة  (EQUITY) نموذج حقوؽ الملكية كفق القيمة العادلة: (16 -1الجدكؿ رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Eviews 9.5 : ـبرجات الربنامج اإلحصائيالمصدر

 2012-2009 للفترة (EQUITY) العادلة القيمة كفق حقوؽ الملكية نموذج: (16 -2)الجدكؿ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviews 9.5: ـبرجات الربنامج اإلحصائي المصدر



 ــــــــــ املالحـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2016-2013 للفترة (EQUITY) العادلة القيمة كفق حقوؽ الملكية نموذج(: 16 -3الجدكؿ رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviews 9.5: ـبرجات الربنامج اإلحصائي المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس احملتويات



 ـــــــــــــــــــــ فهرس احملتوياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 امللخـــــص



 

 

  
اؼبتولد عن تطبيقها, حيث تطرقت الدراسة ألىم ىدفت الدراسة إذل الكشف عن تطبيقات القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية كقياس األثر    

 ألدكات اؼبالية اإلسبلمية.األدبيات النظرية اؼبتعلقة بالقياس ااسيب يف الفكرين التقليدم كاإلسبلمية, كما رٌكزت على القيمة العادلة كالقياس ااسيب يف ا
, كذلك للوقوؼ على مدل 2016-2009دراسة حالة مصرؼ قطر اإلسبلمي منفردا للفرتة  , األكذلحالتٌناعتمدت الدراسة التطبيقية على    

 يانات اؼبالية للمصارؼ اإلسبلمية فرٌكزت على قياس أثر تطبيق القيمة العادلة على الب الثانيةتطبيق القيمة العادلة يف اؼبصرؼ كأساليب كطرؽ التطبيق, أما 
  2016-2009( لعينة مكونة من عشرة مصارؼ إسبلمية للفرتة من Panel Dataسل الزمنية اؼبقطعية )من خبلؿ استخداـ منهجية بيانات السبل

قوؽ اؼبلكية مت كذلك استخداـ اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل, اختبارات التكامل اؼبشرتؾ, كلتقدير أثر متغًن القيمة العادلة على بياف الدخل كح
( للكشف إذا ما كاف ىناؾ اختبلؼ يف The Chow Test(, كما مت استخداـ اختبار التغًن اؽبيكلي )PMGؼبدؾبة )استخداـ طريقة كسط اجملموعة ا

, كتوصلت الدراسة إذل أف تطبيق القيمة العادلة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية ؿبدكدة من حيث قيمتها كؾباالهتا  اليت اقتصرت  IFRS13أثر قبل كبعد تطبيق 
 ية اإلسبلمية.على بعض األدكات اؼبال

 مية ؿبل الدراسة يف اؼبدل الطويل توصلت الدراسة إذل أنو يوجد أثر لتطبيق القيمة العادلة على كل من حقوؽ اؼبلكية كالدخل للمصارؼ اإلسبل
 IFRS13األثر قبل كبعد اعتماد أما يف اؼبدل القصًن فأثر تطبيق القيمة العادلة اقتصر على حقوؽ اؼبلكية, كما أثبت اختبار التغًن اؽبيكلي اختبلؼ ىذا 

 على قائمة الدخل فقط.

القيمة العادلة, مصارؼ إسبلمية, بياف الدخل, حقوؽ اؼبلكية, كسط اجملموعة اؼبدؾبة, بيانات  سبلسل زمنية الكلمات المفتاحية: 
 مقطعية.

 
 

This study was an attempt to reveal the different applications and implementations of the 

fair value in the Islamic banks, as well as to measure the effect resulting from this 

implementation. 

The theoretical part of this study touched upon the various literature reviews, that dealt 

with accounting measurement in both traditional and Islamic thought. Whereas, in the practical 

part, the study was based on two criteria: first, we investigated the case of Qatar Islamic Bank in 

isolation starting from 2009 to 2016. The aim of such an endeavor was to demonstrate to what 

extent the bank utilizes the concept of the fair value in the bank and the ways and styles in which 

this concept is being applied. The second criterion was much more focused on measuring the 

concept’s effect on the financial statements on the Islamic banks. This could be achieved by 

utilizing the Panel Data Method to examine a sample of ten (10) Islamic banks from 2009 to 

2016. Also. By making use of unit roots examinations of the Panel Data, common integration. As 

regarding the estimation of the effect of the fair value variable on the income statement and 

holder's equity, we utilized the PMG method to reveal whether, there would be a different before 

and after the implementation of the IFRS13.  

This study could argue that the implementation of the fair value in the Islamic banks is 

quite limited in so far as its value and scope of application is concerned; for it has adopted a 

very small set of Islamic monetary instruments. We could also deduce that there is a great effect 

in the application of the fair value on holders' equity, Islamic banks income in the long run. In 

the short run, however, its effect is limited only to holder's equity as had been revealed by the 

application of the IFRS13 before and after only on income statement. 

KEY WORDS: fair value, Islamic banks, income statement, holder's equity, Pooled Mean Group, Panel 

data. 
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