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 .خلصالم                                            

مشكلة الدراسة في تحليل بدائل القياس المحاسبي للقيمة العادلة الستثمارات المؤسسات المالية، تمثلت 
االفصاح ت داللة احصائية بين هل هناك عالقة ذاو ومتطلبات القياس المحاسبي العالمي للقيمة العادلة 

؟، و هل هناك عالقة لعاارةةقرارات صناديق االستثمار االترشيد المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة الدخل و 
ترشيد قرارات صناديق االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي و ذات داللة احصائية بين 

االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة ناك عالقة ذات داللة احصائية بين ؟، هل هاالستثمار االلعاارةة
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 أثر؟، هدفت الدراسة إلي معرفة ترشيد قرارات صناديق االستثمار االلعاارةةالتغير في حاوق الملكية و 
 اوق الملكية(االقصاح المحاسبي بالقيمة العدلة في )قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التغير في ح

توصلت الدراسة الي اثبات صحة جميع النتائج ونذكر و ، ترشيد قرارات صناديق االستثمار االلعاارةةفي 
ترشيد قرارات صناديق االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة الدخل و منها: وجدت عالقة ايجابية بين 

وم لالوراق المالية، وجدت عالقة ايجابية بين المدرجة بسوق الخرط مؤسساتفي ال االستثمار االلعاارةة
في  ترشيد قرارات صناديق االستثمار االلعاارةةاالفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي و 

 المدرجة بسوق الخرطوم لالوراق المالية. مؤسساتال

 .ت صناديق االستثمار االلعقاريةترشيد قرارا، االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The problem of the study consisted in analyzing the alternatives to accounting 
measurement of the fair value of the investments of financial institutions, and the 
requirements of the international accounting measurement of fair value. Is there a 
statistically significant relationship between the accounting disclosure of fair value 
in the income statement and the rationalization of decisions of real estate 
investment funds? Accounting disclosure of fair value in the statement of financial 
position and rationalization of decisions of real estate investment funds?, Is there 
a statistically significant relationship between the accounting disclosure of fair 
value in the list of changes in property rights and rationalization of decisions of 
real estate investment funds?, The study aimed to know the effect of accounting 
reforms in fair value In (income statement, statement of financial position, 
statement of change in property rights) in rationalizing the decisions of real estate 
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investment funds, and the study reached to prove the validity of all results, and 
we mention them: There was a positive relationship between the accounting 
disclosure of fair value in the income statement and the rationalization of 
decisions of real estate investment funds in The listed institutions in the Khartoum 
Stock Exchange found a positive relationship between the accounting disclosure 
with the general value Dallah in the list of financial position and rationalizing the 
decisions of real estate investment funds in the institutions listed in the Khartoum 
Stock Exchange. 

Keywords: fair value accounting disclosure, rationalization of real estate 
investment fund decisions.                                                                    
                                                         

 المحور االول: االطار المنهجي للدراسة:

 تمهيد:

تطورت أسس القياس المحاسبي وأساليب العرض واإلفصاح تزايدت الرغبة في التطوةر خالل 
م, وسلسلة انهيار الشركات االمرةكية 1990أزمة االئتمان العالمية )المدخرات والاروض( عام 

, وفي  ذات الصياغ أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية 2000واالوربية في أوائل عام 
(، قياس القيمة العادلة، ووفر إطار شامل باإلضافة الي إرشادات محددة ,157FASBمعيار )

م أصدر مجلس معايير 2007التنفيذ لقياس القيمة العادلة واإلفصاحات الالزمة, وفي فبراير 
، خيار القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات 159( بيان رقم FASBلية )المحاسبة الما

المالية. اال انه تعالت أصوات االنتاادات للقيمة العادلة بعد حدوث أزمة الرهن العااري والتي 
عرفت باالزمة المالية العالمية وادي  ذلك الي انهيار كثير من البنوك والمؤسسات المالية 
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( SECم. ولمواجهة هذه االنتاادات  اقترحت ال )2008العالمية حتي أوائل عام  والبورصات
مؤخرا خرةطة الطرةق التي تتطلب اعتماد إلزامية المعايير الدولية إلعداد التاارةر المالية 

(IFRS في الواليات المتحدة بحلول عام )ادت الي تطبيق القيمة العادلة على نطاق 2014 ,
دات المالية وغير المالية في الواليات المتحدة األمرةكية. وأصدر مجلس أوسع بكثير للموجو 

معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية األمرةكي معيار اإلبالغ المالي رقم 
 ( قياس القيمة العادلة كمشروع مشترك ومعالجة لسلبيات معايير القيمة العادلة الساباة. 13)

دراسة لتسهم في التعرف على المتغيرات األساسية التي تحدد االفصاح عن تم إعداد هذه ال
القيمة العادلة, ومدي تأثيرها على قرارات الصناديق االستثمارةة في السودان, من اجل الوصول 

 الى نتائج تساعد المستثمرةن في ترشيد قراراتهم.
 مشكلة الدراسة:

تنوعة لمستخدمي المعلومات المحاسبية الوارد تمثلت مشكلة الدراسة في أن هنالك احتياجات م
في التاارةر المالية خاصة في ظل التضخم، حيث يتم االعتماد عليها من قبل المستخدمين في 

، ولكن المالحظ أن هنالك بعض الاصور في البيانات العاارةة اتخاذ قرارات صناديق االستثمار
ك تطلب األمر دراسة اثر االفصاح المحاسبي المالية بسسب عدم االهتمام بالقيمة العادلة، لذل

ة، و من ثم يمكن صياغة عاارةةعن القيمة العادلة في ترشيد قرارات صناديق االستثمار ال
 :مشكلة الدراسة في شكلة التساوالت االتية

هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة الدخل  .1
 ة؟عاارةرات صناديق االستثمار القراترشيد و 

هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة المركز  .2
 ؟ترشيد قرارات صناديق االستثمار العاارةة المالي و 
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هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة التغير  .3
 ؟  ترشيد قرارات صناديق االستثمار العاارةةوق الملكية و في حا

 أهمية الدراسة:
 تتمثل أهمية البحث في اآلتي: 

 أواًل: األهمية العلمية:

 يكتسب البحث أهميته العلمية من خالل اآل تي:

المساعدة في تغيير سلوك االدارة نحو تبني طرةاة محاسبة القيمة العادلة واستخدامها في  .1
 المالية.  التاارةر

اظهار أهمية االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة ومنفعته التخاذ الارارات االستثمارةة في  .2
 صنايق االستثمار.

 ثانيًا: األهمية العملية: 

 وتنبع األهمية العملية من أن هذا البحث يساهم في األتي:

ارات والتفضيل فيما تمكين المستثمرةن من اتخاذ الارارات الرشيدة في تحديد هيكل االستثم .1
 بينها.

تميز الدراسة في  تناولهاألهمية القيمة العادلة في زةادة الشفافية وتاديم المعلومات المالئمة   .2
 لتأسيس صناديق االسثمار بسوق الخرطوم لالوراق المالية.

 أهداف الدراسة:  

 تتمثل أهداف الدراسة في اآلتي:

 لمحاسبي عن القيمة العادلة.. التعرف على  مفهوم واهمية و االفصاح ا1
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ترشيد قرارات صناديق . تحديد اثر االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة الدخل على 2
 .االستثمار العاارةة

ترشيد قرارات توضيح اثر االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي على  .3
  .صناديق االستثمار العاارةة

ترشيد ر االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة التغير في حاوق الملكية على بيان اث. 4
 .قرارات صناديق االستثمار العاارةة

 فرضيات الدراسة:

 تختبر الدراسة الفرضيات التالية:

هناك عالقة ذات داللة احصائية بين االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة الفرضية االولى: 
 ..ترشيد قرارات صناديق االستثمار العاارةةو الدخل 

هناك عالقة ذات داللة احصائية بين االفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في الفرضية الثانية: 
 .ترشيد قرارات صناديق االستثمار العاارةةقائمة المركز المالي و 

ي بالقيمة العادلة في هناك عالقة ذات داللة احصائية بين االفصاح المحاسبالفرضية الثالثة: 
 .ترشيد قرارات صناديق االستثمار العاارةةقائمة التغير في حاوق الملكية و 

 منهجية البحث : 

 يتبع البحث المناهج العلمية االتية :

 المنهج االستنباطي: لتحديد طبيعة مشكلة البحث وصياغة الفرضيات. .1
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 المنهج االستارائي: الختبار فرضيات البحث. .2
 ارةخي: لعرض الدراسات الساباة.المنهج الت .3
 المنهج التحليلي الوصفي لتحليل بيانات البحث الميدانية. .4

 مصادر جمع البيانات:

 سوف يعتمد البحث علي المصادر االتية:

 الكتب والمااالت والنشرات الدورةة والرسائل الجامعية و االنترنت : المصادرالثانوةة .1
 .استمارة االستبانة : المصادر األولية .2

 :تنحصر حدود الدراسة باآلتي حدودالدراسة:

 الحدود المكانية: عينة من المؤسسات المدرجة بسوق الخرطوم لالوراق المالية.

 م.2022الحدود الزمانية: 

 المحور الثاني: الدراسات السابقة:

 م(:2007، ) محموددراسة: 

دلة الستثمارات المؤسسات تمثلت مشكلة الدراسة في تحليل بدائل القياس المحاسبي للقيمة العا
المالية، ومتطلبات القياس المحاسبي العالمي للقيمة العادلة وما هي أهمية تحوةل المؤسسات 
المالية نحو قياس االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة؟ وما هي داللة هذا التحول 

علومات المحاسبية باختالف ومدي مالئمته لمستخدمي الاوائم المالية؟وهل تختلف مالئمة الم
بدائل القياس المحاسبي للقيمة العادلة؟هدفت الدراسة إلى اختبار أثر اختالف بدائل القياس 

المحاسبي للقيمة العادلة الستثمارات البنوك التجارةة في األوراق المالية على مالئمة المعلومات  
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جل التوصل إلى أفضل بديل لقياس المحاسبية كما يراها مستخدمو الاوائم المالية، وذلك من أ
االستارائي وأسلوب دراسة الحالة واالستبيان. توصلت ,انتهجت الدراسة المنهج القيمة العادلة

الدراسة إلى  نتائج منها، إن القياس المحاسبي الستثمارات البنوك التجارةة في األوراق المالية 
المحاسبية، هنالك اتفاق بين المهتمين بالقيمة العادلة يؤثر إيجابًا على مالئمة المعلومات 

والمستفيدين من المعلومات المحاسبية على أهمية ومالئمة معلومات محاسبة القيمة العادلة، 
عدم توافر الوعي الكافي بمفهوم القيمة العادلة ومشكلة الموثوقية وإمكانية االعتماد أهم 

 الصعوبات التي تواجه تطبيق محاسبة القيمة العادلة.
 م(:2007، )احمداسة: در  

هدفت الدراسة لتحليل وانتااد المعايير والمبادئ المحاسبية ومحاولة اكتشاف مشكالت التطبيق 
العملي وأوجه الاصور النظري والمساهمة في صياغة نموذج وبناء مدخل إجرائي لالعتراف 

ؤالت حول عدالة والقياس بالقيمة العادلة في السودان.تمثلت مشكلة الدراسة في إثارة عدة تسا
محاسبة القيمة العادلة, واألساليب المتبعة في إثبات وقياس القيمة العادلة, الماومات الاانونية 
والمادية والبشرةة الواجب توافرها لتحايق مبدأ القيمة العادلة. اعتمدت الدراسة على المنهج 

الدراسة إلى نتائج منها، االستارائي واالستنباطي والتارةخي والمنهج التحليلي الوصفي.توصلت 
مع تواتر األحداث المالية وسرعة إيااع االقتصاد لم يعد نموذج التكلفة التارةخية هو النموذج 
الذي يلبي رغبات المستثمرةن من البيانات المالية وتحول القياس المحاسبي للقيمة العادلة, من 

عادلة بطرق غير ماننة, تتحكم السهولة تشوةه البيانات المالية من خالل استخدام القيمة ال
الشركات المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية في االفصاح عن البيانات المالية وتتباين 
االفصاحات من شركة ألخري, ال توجد معايير محددة تتبعها الشركات في االفصاح المالي وال 
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ة وال أثر للقيمة العادلة في الممارسة يوجد التزام بالمعايير الدولية, تعد البيانات بالتكلفة التارةخي
العملية في السودان, القيم السوقية لبعض األسهم تال عن القيمة االسمية مما يعكس حالة 
الركود وغياب المستثمرةن,أثرت القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية وأصبحت أكثر 

 .موثوقية ومالئمة

 مMary et al. Barth ( ،2008:)دراسة: 

اختبرت الدراسة ما إذا كانت قيمة األسهم تعكس المكاسب والخسائر المرتبطة بالتغيرات في 
قيمة الديون باستخدام محاسبة القيمة العادلة, وقدمت باألدلة وصف اآلثار على الدخل الصافي 
عند االعتراف بالتغييرات في قيمة الدين، تم إجراء التجارب على عينة واسعة من الشركات ألن 
محاسبة القيمة العادلة للمطلوبات تنطبق على جميع الشركات, توصلت الدراسة لعدة نتائج 
منها, أن العالقة بين تغير مخاطر االئتمان وعوائد األسهم بشكل ملحوظ أقل سلبية عندما يكون 
 للشركة المزةد من الديون، وحساب الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في قيمة الدين المرتبطة

بتغير في مخاطر االئتمان, وأن الربح و الخسارة يرتبط إيجابيا مع عوائد األسهم, أوصت 
الدراسة بضرورة دراسة طرق قياس القيمة العادلة عند اختالف بيئة السوق, وان النتائج 
االيجابية الستخدام محاسبة القيمة العادلة في المجال يعتمد على درجة سيولة وكفاءة السوق 

 المالى.
 م(:2010، )محمدراسة: د

تمثلت مشكلة الدراسة في إمكانية االستفادة من معلومات القيمة العادلة المتعلاة باالستثمارات 
المالية في زةادة كفاءة السوق وترشيد الارارات االستثمارةة في سوق األوراق المالية ودور 

دلة, مع تحايق درجة من المراجع في فحص الاوائم المالية المعدة بمفهوم وعرض القيمة العا
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الموثوقية والمالئمة وزةادة منفعة المعلومات المحاسبية في سوق األوراق المالية واستخدام 
المعايير المحاسبية الدولية التي تتناسب مع مفهوم القيمة العادلة.استمدت الدراسة أهميتها من 

مستثمرةن في سوق األوراق القياس المالئم للقيمة العادلة يوفر معلومات محاسبية مناسبة لل
المالية.هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية اإلفصاح عن معلومات القيمة العادلة لألوراق 
المالية ألغراض ترشيد وزةادة فعالية قرارات االستثمار في سوق األوراق المالية، التعرف على 

لالستثمارات في األوراق المالية االختالفات حول المعالجة المحاسبية للتغيرات في القيمة العادلة 
وأهمية اإلفصاح عن إيضاحات القيمة العادلة.اتبعت الدراسة المنهج االستنباطي، والمنهج 

اتفاق المعايير المحاسبية ,لدراسة إلى نتائج منهاتوصلت ااالستارائي والمنهج الوصفي التحليلي.
فصاح عنها بقيمتها العادلة  سواء لغرض المتعلاة بالقيمة العادلة لالستثمارات المالية ضرورة اإل

التجارة أو البيع أو االحتفاظ,المعلومات المتعلاة بالقيمة العادلة لألوراق المالية بأنواعها المختلفة 
 تعتبر مالئمة للمستثمرةن عند اتخاذ قرارات االستثمار في سوق األوراق المالية.

 م(:2013، )زيددراسة: 

لي مشاكل القياس الاائم علي التكلفة التارةخية وةتطلب حلها هدفت الدراسة الي التعرف ع
بضرورة التوجه نحو أساس القيمة العادلة في القياس المحاسبي, والتعرف علي محاسبة القيمة 
العادلة من خالل الجوانب المرتبطة بها واألسس العلمية التي تاوم عليها, والمعالجات المحاسبية 

ص التي يمكن ان تضيفها للمعلومات المحاسبية. تمثلت مشكلة الالزمة لتطبياها, والخصائ
الدراسة في ان المتغيرات االقتصادية والمالية التي تشهدها منظمات الـأعمال تؤثر علي واقعية 
وسالمة القياس واإلفصاح المحاسبي عند تطبيق مبدأ التكلفة التارةخية وبالتالي البد من دراسة 

محاسبة القيمة العادلة, تكمن أهمية الدراسة في قدرة التاارةر  المشاكل وإيجاد الحلول عبر
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المالية المعدة علي أساس القيمة العادلة في تزوةد مستخدمي المعلومات المحاسبية بمعلومات 
مفيدة في اتخاذ الارارات االقتصادية الرشيدة. توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها, ان محاسبة 

لمالية لها أثر كبير في زةادة المحتوي المعلوماتي للتاارةر المالية, القيمة العادلة لألصول ا
االخذ بمعايير محاسبة القيمة العادلة يجعل من البيانات المحاسبية أداة مهمة لدي االدارة لتادير 
مؤشرات األداء المالي للمنشأة بمنظور اقتصادي مستابلي. أوصت الدراسة بضرورة تبني 

ة كأساس للقياس المحاسبي في االيضاحات المتممة وذلك العداد تاارةر محاسبة القيمة العادل
 مالية بدرجة عالية من الجودة.

 م(:2020دراسة: جالل، )
تمثلت أهمية الدراسة في تاليل عيوب االطار الفكري المحاسبي المعاصر بدراسة دور محاسبة 

المستثمرةن بضرورة الحصول  القيمة العادلة في منفعة استخدام المعلومات المحاسبية, ارشاد
على المعلومات الكافية والالزمة حول قيم االوراق المالية للتفضيل فيما بينها. وتلبية حاجة 
المستثمرةن في سوق االوراق المالية بتعظيم منفعة المعلومات المحاسبية. وهدفت الدراسة الي 

دة التاارةر المالية, وتوضيح التعرف علي محاسبة القيمة العادلة, طرق قياسها, دورها في جو 
دورها فى تحسين جودة ومنفعة المعلومات المحاسبية المالئمة لسوق األوراق المالية. وصيغت 
مشكلة الدراسة في أثاره مجموعة من العبارات منها: يختلف قياس القيمة العادلة باختالف بيئة 

ؤثر علي خصائص جودة وكفاءة سوق األوراق المالية, تطبيق محاسبة القيمة العادلة ي
المعلومات المحاسبية, وتؤثر محاسبة القيمة العادلة على منفعة استخدام المعلومات المحاسبية 
فى سوق الخرطوم لألوراق المالية. اعتمدت الدراسة علي المنهج التارةخي, المنهج االستنباطي، 

راسة بصورة عشوائية بسيطة والمنهج االستارائي ، والمنهج الوصفي التحليلي. تم تحديد عينة الد
من مجتمع سوق الخرطوم لألوراق المالية, واعتمد الدراسة على االستبانة كأداة رئيسية لجمع 
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(. توصلت الدراسة الي SPSSالبيانات وتم تحليلها بالبرنامج اإلحصائي في العلوم اإلنسانية )
محاسبة القيمة العادلة علي هنالك تأثير ايجابي لجميع مداخل قياس  مجموعة من النتائج منها:

تعظيم منفعة استخدام المعلومات المحاسبية بسوق الخرطوم لألوراق المالية بشكل متفاوت. 
مدخل الدخل لقياس القيمة العادل أكثر تأثيرًا علي منفعة استخدام المعلومات المحاسبية بالقيمة 

ل تأثيرًا علي منفعة المعلومات العادلة في سوق الخرطوم لألوراق المالية. مدخل السوق هو األق
المحاسبية بالقيمة العادلة في سوق الخرطوم لألوراق المالية بما يعكس ضعف كفاءة السوق. 
أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها: تفعيل ومراجعة اللوائح والاوانين الداخلية لسوق 

يق محاسبة القيمة العادلة الخرطوم لألوراق المالية حتي تحاق وجوب وسائل وطرق قياس وتطب
لجميع الشركات المدرجة. دراسة العوامل التي من شأنها تحسين كفاءة سوق الخرطوم لألوراق 

  المالية, وبان يكون سعر السوق هو األقرب لتمثيل القيمة العادلة.
 
 

 المحور الثالث: االطار النظري:

 :القيمة العادلةأواًل: مفهوم 

ت التي اتي بها الفكر المحاسبي حول مفهوم القيمة العادلة نذكر منها تعددت المفاهيم والتعرةفا
 ما يلي:

عرفت مصلحة االيرادات الداخلية األمرةكية القيمة العادلة بأنها, السعر الذي يجعل الملكية 
تتبدل بين مشتري راغب في الشراء وبائع راغب في البيع حينما ال يكون األول مكره علي الشراء 
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لثاني مكره علي البيع, وان يكون لدي كال الطرفين معرفة معاولة بالحاائق المرتبطة وال يكون ا
 .(11م، ص 2003بالعملية. )طارق، 

عرفت بانها " تعبر القيمة العادلة عن السعر الذي تباع او تشتري به األسهم, او السعر الذي 
ية, والذي يأتي نتيجة لتفاعل يتم التعامل به في االسهم الخاضعة للتداول في سوق األوراق المال

قوي العرض والطلب وهو مصدر التغير المستمر فيه ارتفاعًا وانخفاضًا, اضافة الي عوامل 
م، ص 2009)محمد،  توقعات المتعاملين لربحية الوحدة االقتصادية في المستابل و المضاربة.

6). 

رسين للتاييم وهي, القيمة عرفت القيمة العادلة على أساس المفاهيم المستخدمة من قبل المما
السوقية العادلة، وتعبر عن المبلغ الذي سيغير الملكية بين بائع ومشتري وعندما يكونا على 

 ,jin choiاستعداد وال يعمل تحت إكراه, كل لديه معرفة معاولة من الحاائق ذات الصلة. )
2010, p 13) 

السوق وظلت تعمل لفترة كافية  يرى كاتب اخر أن القيمة العادلة لألصل هي التي عرضت في
 ,mary) من الوقت تجمع بين المشترةن والبائعين بحيث يمكن تحديد "القيمة" في نهاية العملية.

2008, pp 629-664). 

هي, المبلغ الذي يمكن استالمه من بيع أصل  Fair Valueيرى احد الكتاب ان القيمة العادلة
وبائع وذلك في ظل عدم وجود ظروف غير طبيعية  ما عند وجود رغبة وقدرة مالية بين مشتري 
 .(4م، ص 2007)هوام،  كالتصفية أو االفالس أو ظروف احتمالية.
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مما سبق يتضح للباحث أن القيمة العادلة في الفكر المحاسبي بأنها ثمن مالي توازني عادل 
منافع مع يمكن أحد طرفي أي عملية اقتصادية من امتالك أصل او تسوةة التزام, او تحوةل 

 توفر المعلومات الالزمة والرغبة الكافية في بيئة الظروف العادية.
 ثانيًا: أهمية محاسبة القيمة العادلة:

 تتمثل أهمية محاسبة القيمة العادلة في : 
 تادم معلومات محاسبية مالئمة ذات أهمية للمستثمرةن تمكنهم من الماارنة وإظهار الفرق . .1
قتصاد مع تطور األسواق التي ال يمكن التنبؤ بأحوالها, وحاجة المستثمرةن زةادة حركة وديناميكية اال .2

 لمعرفة الثروة الكامنة في األصول ومعرفة ما تحمله من قيمة عند الحصول عليها. 
كثرة واختالف المشارةع واالنشطة االقتصادية والبيانات المحاسبية وضرورة توفير أساس للماارنة زاد  .3

 .(37م، ص 2003األصول والخصوم بالقيمة العادلة. )رضوان، من أهمية قياس بعض 
منفعة استخدام قياس القيمة العادلة لكافة األدوات المالية, من حيث اظهار العالقة بين األصول  .4

والخصوم وعكس التغير في معدالت الفائدة والمعدالت المالية األخرى في كل األوقات, انها مشاكل 
 لشفافية بالاوائم المالية وزةادة درجة المحتوي االعالمي.محاسبة التحوط وحل قصور ا

تزايد االتجاه الي القياس واالفصاح عن القيمة العادلة في اطار إعداد التاارةر المالية الدولية,  .5
ومعالجة أثر تغيرات االسعار والتضخم علي داللة الاوائم المالية, واهتمام معايير المحاسبة والمراجعة 

 .(185م، ص 2008)الهادي،  ة ألفضلية معلومات القيمة العادلة.الدولية, اشار 
( في GAAPsعملية قياس القيمة العادلة وجدت طرةاها الي المبادئ المحاسبية المابولة قبواًل عامًا ) .6

( تحتوى علي معلومات FASB( معيارًا من قبل )44الواليات المتحدة األمرةكية وقد صدر حوالي )
( ومجلس معايير المحاسبة FASBة العادلة, وهنالك جهود مشتركة لكل من)عن أهمية قياس القيم

 الكندي فيما يتعلق بتطبيق القيمة العادلة.
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أهمية محاسبة القيمة العادلة لمراقـب الحسـابات بعـد التطـور فـي مجـال القيـاس واإلفصـاح عـن القيمـة   .7
تحاــق مــن المعلومــات والتحاــق العادلــة للشــركات فرضــت تحــديا جديــد لمراجعــي الحســابات فــي كيفيــة ال

إلضفاء الثاة عليها بما يزةد من درجة مصـداقية تلـك المعلومـات وبمـا يزةـد أيضـا مـن منفعتهـا لمتخـذي 
 .(37،ص مرجع سابق، )رضوان،  الارارات.

يــري الباحـــث ان محاســـبة القيمـــة العادلـــة لهـــا أهميـــة علـــي المســـتوي الفـــردي لمســـتخدم المعلومـــات 
ت االقتصــــادية وخاصــــة الماليــــة منهــــا, وعلــــي مســــتوي االقتصــــاد الاــــومي المحاســــبية, وللمؤسســــا

واصــــدار المعــــايير الوطنيــــة, وان هنالــــك اهميــــة خاصــــة تتمثــــل فــــي تكامــــل الفائــــدة مــــن اســــتخدام 
 محاسبة القيمة العادلة علي كل المستوةات. 
 ثالثا: أهداف تطبيق محاسبة القيمة العادلة:

 إلى: يهدف تطبيق محاسبة القيمة العادلة 
إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة األقرب إلى الواقع في تارةخ إعداد الميزانية العمومية، بحيث  .1

يعترف بالدخل بعد الحفاظ على الاوة الشرائية العامة لحاوق المساهمين في الوحدة االقتصادية, وبعد 
 الحفاظ على الطاقة التشغيلية للمنشأة.

ة والتجارةة الرشيدة المتعلاة بالبيع أو الشراء, وقرارات االندماج التي تتم بين اتخاذ الارارات االستثمارة .2
 .الوحدات, بحيث تبني على معلومات مالية ذات موثوقية عالية

 بتوفير المعلومات المالئمة التي تساعد علي التنبؤ..التخطيط ألعمال المنشأة .3
 .(19م، ص 2011والمارضين. )خالد،  إظهار القيمة الحالية لكل من حملة األسهم والمستثمرةن .4
المساعدة في إدارة وقياس المخاطر التي تحيط بالوحدة االقتصادية، بحيث يؤخذ بالحسبان المخاطر  .5

المالية المتوقعة المالزمة لارارات االستثمار التي تحدث عن تغيرات ذات بعد اقتصادي في القيم 
 .(13م، ص 2006)نائل،  .السوقية وأسعار العمالت والفوائد ووضع المدينين

 المساعدة في تحديد كمية رأس المال الذي يجب توفيره لخطط األعمال المتنوعة. .6
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إحداث تغيير نوعي في شكل ومحتوي البيانات والمعلومات المالية لتعكس بدقة أكبر الوضع المالي  .7
اإلفصاح للوحدات االقتصادية، وتعزةز الشفافية من خالل سماحها بتحديد متطلبات العرض و 

 . للمعلومات المالية
زةادة منفعة استخدام المعلومات المحاسبية واعطاء قدرة تفسيرةة أعلي, وتحسين وعي وبصيرة والنظرة  .8

 التنبؤةة المستابلية للمستخدمين, ومالئمة للمستثمرةن.
 (haldeman, 2006,p14توفر أساسًا أفضل للتنبؤات بنتائج األعمال والتدفاات النادية. ) .9

 طيع الباحث إضافة األهداف التالية:يست
مسـاعدة متخـذي الاـرارات الماليـة فـي التعـرف علـي مسـتوي مخـاطر كـل قـرار, وتحديـد عائـد  مجــزي أو  .1

 تحمل تكلفة مناسبة.
 المساعدة علي اتخاذ قرارات متكاملة ومتناساة تسهم في تحايق األهداف الرئيسة للمنشأة والفرد. .2

ومساعدتها في تاديم معلومات محاسبية تتطابق مع حوجة تاليل أخطاء النظم المحاسبية 
 مستخدميها. 

 قياس القيمة العادلة لألصول في معايير المحاسبة الدوليةرابعًا: 
تناولت معايير المحاسبة الدولية طرق ومداخل قيـاس القيمـة العادلـة خـالل مجموعـة مـن المعـايير 

 وتعديالتها المتالحاة.
يــة هــي مبــادئ محاســبية أصــبحت مابولــة علــي الصــعيد العــالمي, وتتســم المعــايير المحاســبية الدول

بالمصداقية والموضوعية وهي مضمونة لمستواها الرفيع وتم االعتـراف بهـا علـي المسـتوي الـدولي 
نســبة لرجـــراءات الصــارمة التـــي تتبــع فـــي اعـــدادها وشــرحها, وان امكانيـــة ماارنــة اعـــداد التاـــارةر 

، )ســيد باســتمرار تعتبــر مــن ضــمن الــدعامات األساســية لهــذه المعــاييرالماليــة وتوافاهــا وتحســينها 
 .(169م، ص 2009
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( اعتبــارات قيــاس القيمــة العادلـــة IAS16) 16: حــدد المعيــار الــدولي رقــم اوال: االصووول الثاةتووة
لألصول الثابتة بان يحق للمنشأة االختيار بـين اسـلوب التكلفـة أو اعـادة التايـيم كسياسـة محاسـبية 

كـــل عناصـــر االصـــول الثابتـــة, وتعكـــس قيمـــة اعـــادة التايـــيم القيمـــة العادلـــة طبياهـــا علـــي يمكـــن ت
لألصل في تـارةخ اعـادة التايـيم مطروحـًا منهـا مجمـع االهـالك الالحـق وأيـة خسـارة مجمعـة الحاـة 
عن الهبوط في القيمة, والقيمة العادلة لبنود االصول الثابتة تعبر عن القيمـة السـوقية, وفـي حالـة 

لــي القيمــة الســوقية بســبب الطبيعــة المتخصصــة أو بســبب نــدرة تــداول االصــل عــدم وجــود دليــل ع
اال كجزء من نشاط مستمر يتم التاييم علي أساس العائد او التكلفة االستبدالية التـي تاـدر بمعرفـة 
الخبراء والمتخصصـين فـي التايـيم والتثمـين, وخصـم مجمـع االهـالك, وربـط المعيـار تكـرار حـدوث 

الجــــوهري لقيمــــة االصــــل الدفترةــــة والقيمــــة العادلــــة وان تكــــون لكــــل مجموعــــة  التايـــيم بــــاالختالف
االصــول, وةجــب اضــافة الزةــادة فــي التايــيم الــي حاــوق المســاهمين بمســمي فــائض اعــادة التايــيم, 
بالنســبة لرفصــاح حــال اتبــاع اســاس القيمــة العادلــة علــي المنشــاة اإلفصــاح عــن المعلومــات التــي 

 -IASB, 2003, pp133) ماليـة علـي تفسـيرها واالسـتفادة منهـا وهـي:تساعد مستخدم الاوائم ال
133). 

كشــف التســوةة موضــحا بــه القيمــة الدفترةــة بدايــة ونهايــة الفتــرة, والزةــادات والتخفيضــات الناتجــة عــن  .1
 اعادة التاييم.

 تارةخ سرةان اعادة التاييم. .2
 مدي االستعانة بخبير مستال إلعادة التاييم. .3
 االساسية المستخدمة لتادير القيمة العادلة. الطرق واالفتراضات .4
مـدي االعتمـاد علـي أسـعار السـوق المرتبطـة بمعـامالت حديثـة حـرة أو أسـاليب التايـيم األخـرى لتاــدير  .5

 القيمة العادلة.
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أما في حالة اختيار المنشأة ألساس التكلفة, فيجب ان تفصح عـن القيمـة العادلـة لألصـول الثابتـة 
 معدلة اختالفًا جوهرةا عن القيمة الدفترةة.التي تختلف قيمتها ال

( اعطـــي مرونـــة للمنشـــات باســـتخدام القيمـــة العادلـــة 16يتضـــح للباحـــث ان المعيـــار الـــدولي رقـــم )
لألصــول الثابتــة فــي عــدم اخيــار القيمــة العادلــة أو عنــد اختيــار القيمــة العادلــة, لــم يحــدد المعيــار 

كــرر وةســتمر قياســها بالقيمــة العادلــة, وحــدد ذلــك األصــول التــي تاــاس بالقيمــة العادلــة أو التــي يت
بحجم االختالف بين القيمة الدفترةة والقيمة العادلة ووصـفه انـه جوهرةـًا. ووضـح طـرق االفصـاح 
عن الحالتين بالاوائم المالية أو في الاائمة الملحاـة, وفـي راي ان تطبيـق المعيـار حسـن مـن شـكل 

 ومحتوي المعلومات بالاوائم المالية.
قياس القيمة العادلة لألصول غير الملموسة وردت في المعيار  يا: االصول غير الملموسة:ثان

( متطلبات قياس القيمة العادلة لألصول غير الملموسة واتبعت ذات IAS38) 38الدولي رقم 
المنهج في قياس االصول الثابتة, وسمح المعيار بان تختار المنشأة اما نموذج التكلفة او 

التاييم كسياسة محاسبية للقياس واالفصاح عن القيمة العادلة لألصول المعنوةة,  نموذج اعادة
يجب االعتراف بزةادة القيمة الدفترةة لألصل غير الملموس في االرباح والخسائر في حدود رد 
مبلغ الناص الناتج عن اعادة التاييم لذات االصل الذي تم االعتراف به ساباا, أما في حالة 

تم االعتراف به في االرباح والخسائر علي ان يتم خصم الناص مباشرة من بند حدوث ناص في
 .(287م، ص 2010)احمد  فائض اعادة التاييم بحاوق الملكية في حدود الرصيد الدائن.
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 : مفهوم القرار:خامسًا: 
دة الارار بشكل عام هو عملية االختيار من متعدد, اى عمليـة اختيـار البـديل المناسـب مـن بـين عـ

)احمـد،  بدائل لحل مشكلة معينة. وبالتالي وجود تعدد الخيارات هو أسـاس الحاجـة التخـاذ الاـرار.
وعمليــة إتخــاذ الاــرار اإلدارى تعنــى ان  يتمتــع المــدير بصــالحيات وســلطات    (23م، ص 2000

م، 2004)ناصـر،  تمكنه مـن إتخـاذ الاـرار اإلدارى والقيـام بالوظـائف اإلدارةـة المختلفـة للمشـروع.
 . (132ص 

 مراحل اتخاذ القرار:سادسًا: 
 مرحلة وضع األهداف: .1

يجب ان يبنى الارار على هدف واضح ومحدد وةمكن تحقياه. وتختلف األهداف من منشأة  
 .(41م، ص 2002)كاظم،  الى اخرى ومن فترة الى فترة حتى فى المنشأة الواحدة.

 مرحلة تحديد المشكلة: .2
ف وتحديد المشكلة او الموضوع بصورة جيدة. وتتمثل للمنشات التخاذ قرار سليم يجب التعر 

التجارةة مثاًل فى تعظيم الربح ومنه كيفية الحصول على األموال ذات التكلفة والمخاطر األقل 
 وكيفية استثمار هذه االموال وغيرها

 مرحلة تحديد الحلول البديلة للمشكلة: .3
 ى يمكن ابتاعها لحل المشكلةفى هذه المرحلة يجب البحث عن كافة البدائل الت

 (56م، ص 2005)خليل،  مرحلة تجميع البيانات الالزمة عن كل ةديل: .4
 يجب تجميع المعلومات الالزمة لدراسة كل بديل من البدائل الماترحة لحل المشكلة.

 مرحلة مقارنة البدائل المتوفرة التخاذ القرار: .5
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يل األفضل واالنسب فى تحايق أهداف تجميع المعلومات عن البدائل يجب تاارن وتحدد البد
 المنشأة بدرجة أكبر واختياره.

 مرحلة تنفيذ القرار: .6
 بعد تحديد البديل المناسب تصدر االدارة التعليمات بشان تنفيذه.

 مرحلة متابعة القرار: .7
بعد تنفيذ الارار يجب تجميع المعلومات حول النتائج الفعلية للارار لبيان ما اذا كان قد حاق 

 ف المنشأة كما كان مخططًا أم ال.اهدا
على نظام المعلومات المحاسبى مساعدة االدارة فى جميع مراحل اتخاذ الارار وتوفير 

( من تلبية جميع احتياجات المستخدمين AISالمعلومات الالزمة لكل مرحلة. وحتى يتمكن ال )
ري . )ت المطلوبة لكلعليه دراسة وتحليل األنشطة اإلدارةة وهيكل الارارات وماهى المعلوما

 . (37م، ص 2002اتش، 
 المعلومات العامة المطلوبة ألغراض قرارات االستثمار في األوراق المالية :سابعًا: 

يحتاج المستثمرون في سوق األوراق المالية إلى العديد من المعلومات العامة أو الخاصة عن  
حيث تصنف المعلومات التي تستخدم الشركة المصدرة لألوراق المالية )مجاالت االستثمار( ، 

كإطار لتحليل األستثمارات حسب البيئة إلى معلومات تتعلق بالبيئة الداخلية ومعلومات تتعلق 
بالبيئة الخارجية. المعلومات التي تتعلق بالبيئة الخارجية : تمثل تلك المعلومات التي تعبر عما 

قتصاد الاومي والصناعة ، بينما تمثل ياع في خارج نطاق الشركة وهي المرتبطة بالسوق واال
المعلومات المتعلاة بالبيئة الداخلية تلك التي تاع داخل نطاق الشركة ومرتبطة بها سواء من 
حيث وضعها في السوق أو هيكل استثماراتها أو خصائصها التشغيلية ونتيجة عملياتها ، 
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االستثمار في األوراق المالية وبصفة عامة فإن المعلومات الالزمة والمطلوبة لتنفيذ قرارات 
 تتمثل في اآلتي :

 المعلومات االقتصادية العامة والبيئية :  .1
تعد المعلومات االقتصادية العامة والبيئيـة أحـد أهـم المعلومـات التـي يحتـاج إليهـا متخـذي الاـرارات 

لاــة بالنظــام االســتثمارةة فــي ســوق األوراق الماليــة ، وتتمثــل هــذه المعلومــات فــي المعلومــات المتع
االقتصــــــادي واألحــــــداث الجارةــــــة ســــــواء كانــــــت متعلاــــــة بــــــالنواحي االقتصــــــادية أو السياســــــية أو 

 . (73م، ص 2000محمد، )االجتماعية وترتبط هذه المعلومات بالبيئة الخارجية المحيطة 
 المعلومات المرتبطة بسوق األوراق المالية: .2

مسـتثمرون فـي سـوق األوراق الماليـة نجـد المعلومـات إن من المعلومات العامة التي يحتاج إليهـا ال
الخاصـــة بســـوق األوراق الماليـــة حيـــث يحتـــاج المســـتثمرون إلـــى العديـــد مـــن المعلومـــات التارةخيـــة 
والحاضـــرة والمســـتابلية عـــن ســــوق األوراق الماليـــة ، وتتمثـــل هـــذه المعلومــــات فـــي ســـلوك أســــعار 

الية المحااــة فــي الســوق ، عمولــة السمســرة ، األســهم ، ســهولة بيــع األســهم ، حجــم األربــاح الرأســم
رســوم وتكـــاليي تســجيل الشـــركات فــي بورصـــة األوراق الماليـــة وغيرهــا مـــن المعلومــات التـــي تعـــد 

 .(96م، ص 1991، )ثناءذات فائدة بالنسبة لمتخذي الارارات االستثمارةة 
 المعلومات المرتبطة بالصناعة : .3

الية إلـى العديـد مـن المعلومـات ذات الصـلة بصـناعة مـا، يحتاج المستثمرون في سوق األوراق الم
مثــل اســـتمرار أو اســتارار معـــدالت النمــو فـــي الصــناعة وحجـــم الطلــب علـــى منتجاتهــا واتجاهـــات 
اإلنتــاج بهـــا علـــى المـــدى الاصـــير والطوةـــل ، باإلضــافة إلـــى المعلومـــات الخاصـــة باالتجـــاه العـــام 

ر السياســي العــام فــي الدولـة المعنيــة والتــي تواجــد ألربـاح الصــناعة والمعلومــات الخاصــة باالسـتارا
 فيها الصناعة.
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 : المعلومات الخاصة بالشركة المصدرة لألوراق المالية .4
إن المعلومات المتعلاـة بالشـركة المصـدرة لـألوراق الماليـة المدرجـة فـي سـوق األوراق الماليـة تمثـل 

الماليـة وهـذه المعلومـات تتعلـق بالبيئـة  أحد أهم المعلومـات التـي يحتاجهـا المسـتثمرون فـي األوراق
 الداخلية للشركة وتشمل العديد من المعلومات منها : 

 معلومات عن وضع الشركة في السوق ومركزها التنافسي وإستراتيجيتها التنافسية والتسوةقية. .أ
معلومــات عــن خصائصــها التشــغيلية مثــل طبيعــة وثبــات مراحــل اإلنتــاج ، وهيكــل ومكونــات  .ب
 فة المنتج ، النمو واالبتكارات .تكل
معلومـــات عــــن هيكــــل االســـتثمارات التــــي تعتمــــد عليــــه الشـــركة )هيكــــل رأس المــــال العامــــل ،  .ج

 المعلومات المالية والتشغيلية( .
معلومــات عــن نتــائج التشــغيل بالشــركة مثــل معــدالت نمــو واســتارار المبيعــات وهــامش الــربح ،  .د

 .)ثناء، مرجع سابق( ق الملكية ، نسبة استغالل الطاقةمعدل العائد على االستثمار، حاو 
يالحظ الباحث أن توافر هذه المعلومات بالنسبة لمتخذي الارارات االستثمارةة في األوراق المالية 
من شأنها ترشيد قرار االستثمار ، وبالتالي زةادة كفاءة السوق ، باإلضافة إلى تاليل معدالت 

 لها المستثمرةن في األوراق المالية .  المخاطر التي يمكن أن يتعرض 

 المحور الرابع: الدراسة الميدانية:

ترشيد يستعرض الباحث دراسة بعنوان)االفصاح المحاسبي عن معلومات القيمة العادلة وأثره في 
( دراسة ميدانية علي عينة من المؤسسات المدرجة في سوق العاارةةقرارات صناديق االستثمار 

المالية، من محاسب، مراجع داخلي، موظف، محلل مالي، مدير مالي، مفردة  الخرطوم لالوراق
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( استمارة تحصل الباحث 170من ذوي اإلختصاص، تم اختيار عينة عشوائية للباحث من  )
 ( استمار صالح للتحليل. 150على )

 يستعرض الباحث فيمايلي اختبار الفرضيات:

 إختبار الفرضيات:

، الثانية، الثالثة( تم استخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط، حيث الختبار الفرضيات )االولى
( في Y(، ومتغير واحد تابع )Xيستخدم هذا النموذج في حالة وجود متغير واحد مستال )

 فرضية الدراسة، وةأخذ نموذج االنحدار البسيط المعادل االساسية التالية:

 ( تمثل الجزء الثابت للنموذج.B0حيث ان )

 ( فهي تمثل معامل االنحدار.B1وان )

 إختبار الفرضية األولى:  

من فرضيات الدراسة على اآلتي:" هناك عالقة ذات داللة احصائية بين  ولىتنص الفرضية اال
 ".اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في ترشيد الارارات االستثمارةة العاارةة 

بالقيمة العادلة في قائمة الدخل في ترشيد  تهدف هذه الفرضية إلى بيان اثر اإلفصاح المحاسبي
الارارات االستثمارةة العاارةة، وللتأكد من صحة الفرضية سيتم استخدام اسلوب االنحدار الخطي 
البسيط في بناء النموذج حيث أن اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة الدخل كمتغير 

وذلك كما  y)مارةة العاارةة كمتغير تابع ممثل بـ )( و ترشيد الارارات االستثx1مستال ممثل بـ )
 في الجدول اآلتي:
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 (1جدول )ال

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس الفرضية الثانية:

 التفسير ((Sigالقيمة االحتمالية (tأختبار ) معامالت االنحدار 

0B̂ 1.275 3.462 0.000 معنوية 

1B̂ 0.691 0.729 0.000 معنوية 

  0.84 (Rمعامل االرتباط )

  0.73 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي  341.612 (Fأختيار  )

ترشيد  و سبي بالقيمة العادلة في قائمة الدخلاإلفصاح المحاهناك عالقة ذات داللة احصائية بين 
 الارارات االستثمارةة العاارةة

 م2022المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 

اإلفصاح ( قد أظهرت نتائج التادير وجود ارتباط طردي قوي بين 1يتضح للباحث من الجدول )
 ترشيد الارارات االستثمارةة العاارةة ل وكمتغير مستا المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

(، وبلغت قيمة معامل التحديد 0.84كمتغير تابع، حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط )
(2R( )0.73 هذه القيمة تدل على ان ،)اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة الدخل 

)المتغير التابع(،  ترشيد الارارات االستثمارةة العاارةةى ( ف%73كمتغير مستال تؤثر بـ )
( وهي دالة عن 341.612)F)ونموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة أختبار )

اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة  دور، متوسط 2.462(، و0.000مستوى داللة )
اإلفصاح ، وتعني 0.729، و( مره3) يساوي  ترشيد الارارات االستثمارةة العاارةةفي  الدخل

ب  ترشيد الارارات االستثمارةة العاارةة في تؤثر المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة الدخل 
73%. 
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مما تادم يستنتج الباحث أن فرضية الدراسة الثانية والتي نصت على أن: " هناك عالقة ذات 
ترشيد الارارات و  العادلة في قائمة الدخلاإلفصاح المحاسبي بالقيمة داللة احصائية بين 

 " قد تحاات. االستثمارةة العاارةة

 إختبار الفرضية الثانية:  .2

من فرضيات الدراسة على اآلتي:" هناك عالقة ذات داللة احصائية بين  ثانيةتنص الفرضية ال
ستثمارةة ترشيد الارارات االو  اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي

 ". العاارةة

 اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي دورتهدف هذه الفرضية إلى بيان 
، وللتأكد من صحة الفرضية سيتم إستخدام اسلوب  ترشيد الارارات االستثمارةة العاارةةفي 

بي بالقيمة العادلة اإلفصاح المحاساالنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث تم تحديد 
 ترشيد الارارات االستثمارةة العاارةة ( وx1كمتغير مستال ممثل بـ ) في قائمة المركز المالي

 وذلك كما في الجدول اآلتي:y) كمتغير تابع ممثل بـ )
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 (2جدول )ال

 .لخامسةنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس الفرضية ا

يمة الق (tأختبار ) معامالت االنحدار 
 ((Sigاالحتمالية

 التفسير

0B̂ 2.111 3.121 0.000 معنوية 

1B̂ 0.672 0.621 0.000 معنوية 

  0.80 (Rمعامل االرتباط )

  0.72 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي  362.331 (Fأختيار  )

و  اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة المركز الماليهناك عالقة ذات داللة احصائية ةين 

 ترشيد القرارات االستثمارية العقارية

 م2022المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 

اإلفصاح ج التادير وجود ارتباط قوي بين ( قد أظهرت نتائ2يتضح للباحث من الجدول )
ترشيد الارارات االستثمارةة  كمتغير مستال و المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي

(، و بلغت قيمة معامل 0.80كمتغير تابع، حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط ) العاارةة
اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة هذه القيمة تدل على ان (، 2R( )0.72التحديد )

)المتغير  ترشيد الارارات االستثمارةة العاارةة( فى %72كمتغير مستال تؤثر بـ ) المركز المالي
( وهي دالة 362.331) F)التابع(، و نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة أختبار )

اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في  دور، ومتوسط 3.121(، و0.000عن مستوى داللة )
: وتعني أن 0.621( مرة، 3) ترشيد الارارات االستثمارةة العاارةة في قائمة المركز المالي
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ترشيد الارارات تؤثر على  اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي
 .%62بــ  االستثمارةة العاارةة

ة والتي نصت على: " هناك عالقة ذات داللة ثانيتادم يستنتج الباحث أن فرضية الدراسة ال مما
ترشيد الارارات  و اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي احصائية بين

 " قد تحاات. االستثمارةة العاارةة

 إختبار الفرضية الثالثة: 

يات الدراسة على اآلتي:" هناك عالقة ذات داللة احصائية بين من فرض ةثالثتنص الفرضية ال
ترشيد الارارات  و اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة التغير في حاوق الملكية

 ". االستثمارةة العاارةة

اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة التغير في  دورتهدف هذه الفرضية إلى بيان 
، وللتأكد من صحة الفرضية سيتم  ترشيد الارارات االستثمارةة العاارةة في ةحاوق الملكي

اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة البسيط في بناء النموذج حيث أن  استخدام اسلوب االنحدار الخطي
 ةةترشيد الارارات االستثمارةة العاار ( و x1كمتغير مستال ممثل بـ ) في قائمة التغير في حاوق الملكية

 وذلك كما في الجدول اآلتي: y)كمتغير تابع ممثل بـ )
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 ( 3جدول )ال

 :سادسةنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس الفرضية ال 

معامالت  
 االنحدار

القيمة  (tأختبار )
 ((Sigاالحتمالية

 التفسير

0B̂ 1.246 4.252 0.000 معنوية 

1B̂ 0.639 0.563 0.000 معنوية 

  0.87 (Rمعامل االرتباط )

  0.73 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي  392.434 (Fأختيار  )

ادلة في قائمة التغير في اإلفصاح المحاسبي بالقيمة الع هناك عالقة ذات داللة احصائية ةين
 ترشيد القرارات االستثمارية العقارية و حقوق الملكية

 

 م2022المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 

( قد أظهرت نتائج التادير وجود ارتباط طردي قوي بين 3يتضح للباحث من الجدول )
ترشيد كمتغير مستال و  الملكية اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة التغير في حاوق 

(، 0.87كمتغير تابع، حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط ) الارارات االستثمارةة العاارةة
اإلفصاح المحاسبي (، هذه القيمة تدل على ان 2R( )0.73وبلغت قيمة معامل التحديد )

ترشيد ( فى %73كمتغير مستال تؤثر بـ ) الملكية بالقيمة العادلة في قائمة التغير في حاوق 
)المتغير التابع(، ونموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت  الارارات االستثمارةة العاارةة

 دور، متوسط 4.252(، و0.000( وهي دالة عن مستوى داللة )392.434)F)قيمة أختبار )
ترشيد الارارات في  في حاوق الملكيةاإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة التغير 
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و اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في ، 0.563( مرات، و4يساوي ) االستثمارةة العاارةة
 .%56ب  ترشيد الارارات االستثمارةة العاارةةتساهم في  قائمة التغير في حاوق الملكية

" هناك عالقة ذات داللة مما تادم يستنتج الباحث أن فرضية الدراسة والتي نصت على أن: 
ترشيد و  اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة التغير في حاوق الملكية احصائية بين

  " قد تحاات. الارارات االستثمارةة العاارةة

 الخاتمة: وتشتمل على االتي:

 أواًل: النتائج:

 نتائج منها:من خالل االطار النظري و الدراسة الميدانية توصل الباحث الي عدة 

ترشيد  و اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي بين إيجابيةعالقة وجدت  .1
 في سوق الخرطوم لالوراق المالية. الارارات االستثمارةة العاارةة

 اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلة في قائمة التغير في حاوق الملكية بين إيجابيةوجدت عالقة  .2
 في سوق الخرطوم لالوراق المالية. الارارات االستثمارةة العاارةة ترشيدو 

في ترشيد الارارات  في قائمة الدخل اإلفصاح المحاسبي بالقيمة العادلةبين  إيجابيةعالقة وجدت  .3
 في سوق الخرطوم لالوراق المالية. االستثمارةة والعاارةة

 ثانيًا: التوصيات: 

 يوصي الباحث باالتي:بناءًا علي هذه النتائج الساباة 
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اصدار عدد من الاوانين واالنظمة والتعليمات المتعلاة بالجوانب تطبيق االفصاح المحاسبي عن  .1
القيمة العادلة في الاوائم المالية والزام المنشات المدرجة في سوق الخرطوم لالوراق المالية بالعمل بها 

 وفرض عاوبات رادعه.
زةد من الدراسات والبحوث في مجال تطبيق االفصاح حيث الجهات االكاديمية باجراء الم .2

 المحاسبي عن القيمة العادلة في الاوائم المالية في ترشيد قرارات االستثمار.
االهتمام تطبيق االفصاح المحاسبي عن القيمة العادلة في الاوائم المالية التي تساهم في ترشيد  .3

 قرارات االستثمار في اصناديق االستثمارةة.
لعاملين والمحاسبين بصورة مستمرة لمواكبة التطورات الجديدة بخصوص تطبيق االفصاح تدرةب ا .4

المحاسبي عن القيمة العادلة في الاوائم المالية لما له من اثر فعال في ترشيد الارارات 
 االستثمارةة.

 قائمة المراجع والمصادر:
 المراجع باللغة العربية:

سبة القيمة العادلة فى تعظيم منفعة دور محاجالل عبد الرحمن الختمي علي,  -
المعلومات المحاسبية بسوق األوراق المالية, )الخرطوم: جامعة السودان للعلوم 

 م(2020والتنولوجيا, كلية الجراسات العاليا, رسالة دكتوراة في المحاسبة غير منشورة, 
مالها في جودة زةد عائد مروان, ابراهيم عبد موسي السعبري, القيمة العادلة وتأثير استع -

التاارةر المالية, )بغداد: جامعة بغداد, المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية, مجلة 
 م(.2013, 15دراسات محاسبية ومالية, المجلد الثامن, العدد 

محمد الحافظ آدم, أهمية االفصاح عن معلومات القيمة العادلة لألوراق المالية ألغراض  -
م, 2008 -2004دراسة تطبيقية  -سوق الخرطوم لألوراق الماليةتشجيع االستثمار في 
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)الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا, كلية الدراسات العليا, رسالة ماجستير 
 م(.2010غير منشورة, 

نموذج ماترح للمحاسبة عن  -أحمد ميرغني موسي ، المحاسبة عن القيمة العادلة  -
شركات الاطاع التجاري المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق  القيمة العادلة بالتطبيق على

المالية ، )الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا, رسالة ماجستير غير منشورة, 
 م(.2007

محمود محمد زعطوط, أثر اختالف بدائل القياس المحاسبي للقيمة العادلة الستثمارات  -
ى مالءمة المعلومات المحاسبية, )االسكندرةة: البنوك التجارةة في االوراق المالية عل

 م(.2007جامعة االسكندرةة, كلية التجارة, رسالة ماجستير غير منشورة, 
طارق عبد العال حماد, المدخل الحديث لمحاسبة القيمة العادلة, )االسكندرةة: الدار  -

 م(.2003الجامعية للنشر, 
عادلة في تاييم االستثمارات في األوراق محمد عبد هلل ابراھيم, استعمال طرةاة القيمة ال -

المالية واثره علي العرض واالفصاح في الاوائم المالية )بغداد: المجلة العراقية للعلوم 
 (.م2009العدد الرابع والعشرون, – االقتصادية, السنة الثامنة

ار، هوام جمعة، مدى مالئمة القيمة العادلة للتادير المالي، )الجزائر: جامعة باجي مخت -
 م (.2007الملتاى الوطني حول المؤسسة على ضوء التحوالت المحاسبية الدولية, 

رضوان حلوة حنان، النموذجي المحاسبي المعاصر من المبادئ إلي المعايير,)عمان،  -
 م (.2003دار وائل للنشر، 

الهادي آدم محمد ابراهيم, تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة في سوق الخرطوم لألوراق  -
المالية, )سوهاج: جامعة سوهاج, كلية التجارة, مجلة البحوث التجارةة المعاصرة, العدد 

 م(.2008االول, المجلد الثاني والعشرون, يونيو 
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خالد عبد الرحمن جمعة, أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة لألدوات المالية على عوائد  -
ن لألوراق المالية,)غزة: دراسة تحليلية للشركات المدرجة في سوق فلسطي -األسهم

الجامعة االسالمية, كلية الدراسات العليا, قسم المحاسبة, رسالة ماجستير في المحاسبة, 
 م(.2011غير منشورة, 

نائل عدس، عبد الناصر نور، القياس المحاسبي المستند الى القيمة العادلة، )عمان:  -
 م(.2006المؤتمر العلمي المهني السابع، 

النموذج الدولي الجديد, )عمان: دار  -ة, نظرةة المحاسبة المالية( أحمد حلمي جمع -
 .1م(, ط2010توزةع, صفاء للنشر وال

سيد عطا هللا السيد, المفاهيم المحاسبية الحديثة, )عمان: دار الراية للنشر والتوزةع,  -
 .1م(, ط2009

ةخ للنشر ري اتش جارةسون ، وارةك نورةن ، المحاسبة اإلدارةة ،) الرةاض: دار المر  -
 .م(2002،

أحمد حسين على حسين، المحاسبة اإلدارةة المتادمة، )اإلسكندرةة: الدار الجامعية  -
 .م(2000للنشر، 

ناصر نور الدين عبدا للطيي,االتجاهات الحديثة فى المحاسبة اإلدارةة وتكنولوجيا  -
 م(.2004المعلومات,)اإلسكندرةة :الدار الجامعية:

ت الجدوى االقتصادية وتاييم المشروعات,)عمان: دار كاظم جاسم العيساوى, دراسا -
 م(.2002المناهج، 

خليل عواد أبو حشيش، المحاسبة اإلدارةة لترشيد الارارات التخطيطية، )عمان: دار وائل  -
 م(.2005للنشر، 
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ثناء عطية فراج ، تطوةر فعالية المعلومات المحاسبية لخدمة قرارات االستثمار في  -
سة نظرةة تطبيقية ماارنة, )الااهرة:  جامعة الااهرة, كلية التجارة ، األوراق المالية درا

 م(.1991رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة، 
لؤي علي زةن العابدين ، دور معايير المراجعة في تشجيع االستثمار في سوق األوراق  -

ورة( ، كلية المالية "دراسة نظرةة وتطبيقية" ، رسالة ماجستير في المحاسبة )غير منش
 م.2005التجارة ببني سوةي ، جامعة الااهرة ، 

محمد فخرى مكى، جمال سعد مروان: مدخل استراتيجي فى المحاسبة  -
 م(.2000اإلدارةة،)
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