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  التزام المصارففيأثر تعليمات مصرف سورية المركزي 
 بالقيمة العادلة لألدوات فصاحالقياس واإل بمتطلبات الخاصة

   التقارير الماليةعدادالمالية وفقاً للمعايير الدولية إل
  

  

   الدكتوراهإعداد طالب

  تامر مزيد رفاعه

إشراف األستاذ المساعد   
  رشا حمادة الدكتورة

  قسم المحاسبة

  لية اإلقتصادك

  جامعة دمشق
  

   الملخص

يشكل التوجه الجديد للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لتطبيق القيمة العادلة لألدوات المالية 
وتُطَالَب بإعداد ، تحدياً للمصارف السورية التي تلتزم بتعليمات مصرف سورية المركزي من ناحية

هدف البحث إلى لذلك ، لية إلعداد التقارير المالية من ناحية أخرىقوائمها المالية وفقاً للمعايير الدو
دراسة مدى توافق تعليمات مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة لألدوات 

وذلك لتحديد أثر هذه ، )القياس واإلفصاح(المالية بحسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 بالقيمة العادلة لألدوات المالية القياس واإلفصاحم المصارف الخاصة بمتطلبات التعليمات في التزا

  وفقاً لهذه المعايير، ولتحقيق هدف البحث قام الباحث بعرض تعليمات التقييم واإلفصاح لألدوات
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وتحليلها بشكل مقارن مع متطلبات تطبيق القيمة ، المالية التي تناولها مصرف سورية المركزي
ثم استخدم الباحث استبانة ، ة لهذه األدوات بحسب المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالعادل
 مجموعة من األسئلة تعكس مدى التزام المصارف الخاصة بمتطلبات تطبيق القيمة العادلة تتضمن

  .لألدوات المالية وفقاً للمعايير

القياس ديد من االختالفات بين متطلبات  وجود الع: مجموعة من النتائج من أبرزهاوخلص البحث إلى
 المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية في تعليمات مصرف سورية المركزي والمعايير واإلفصاح

أهمها قياس القيمة العادلة للديون وإعادة تقييمها وتكوين ، الدولية إلعداد التقارير المالية
معالجة الفوائد ، الستثمارات المحددة كمتاحة للبيعمعالجة فروقات القيمة العادلة لو، المخصصات

فقد أظهرت أنه نتيجة لهذه  الدراسة الميدانية أما، والعموالت المحتسبة على الديون غير المنتجة
 العادلة القيمة تحديد واعتبارات قائبطر يتعلق فيما في التعليمات فضالً عن القصور االختالفات
 قد أدى إلى عدم المركزي سورية مصرف تعليمات المصارف الخاصة بفإن التزام ،المالية لألدوات

 العادلة بالقيمة واإلفصاح القياس تطبيق يخص فيما التزامها بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  .المالية لألدوات
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    مقدمة البحث: أوالً

  : تمهيد-1
 وذلك بموجب على الجهاز المصرفي، مهمة الرقابة واإلشراف المصرف المركزييقع على عاتق 

األهداف االقتصادية والقوانين والتشريعات التي تضمن الرقابة واإلشراف الصحيحين بما يتالءم 
، ودور بالحوكمة العامة، هذا الدور عاد ليطرح نفسه بقوة من جديد خاصة بعد ظهور ما يعرف

بمهمة الرقابة ه  من خالل قيام،فهوم في ترسيخ هذا المالمصرف المركزيالهيئات الرقابية ومنها 
،  المحاسبيفصاحواإلشراف على المصارف في اتجاهات عدة كتقييم األداء وكفاية رأس المال واإل

تعليمات ومعايير   فقد صدرتذلكإلى ونظراً  ، في االقتصاد الوطنيوذلك ألهمية قطاع المصارف
لكن الممارسة العملية للمحاسبة ، فصاحالشفافية واإل ها ألغراض المصارف بتطبيقتلتزممحاسبية 

 من ثمعانت من مشكلة القياس خاصة في ظل مجتمع اقتصادي يتميز بالحركة والتطور، وفرضت 
التوجه للقياس بالقيمة العادلة بما يعكس األحداث االقتصادية والقيمة الحالية للمنشأة ويمكِّن من 

فعلى الصعيد الدولي ،  وغيرهاة واالستثماريةداريت اإلاستخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارا
تمثلت أهم المحاوالت التي بذلت في هذا المجال بالجهود التي بذلها مجلس معايير المحاسبة الدولي 
في إصدار معايير خاصة تتناول األدوات المالية وتركز على القيمة العادلة لها لما تشكله من وزن 

 تمثلت أهمها في معيار المحاسبة الدولي ، أصول المصرف والتزاماتهإجمالي إلى نسبي بالنسبة 

IAS39)االعتراف والقياس:األدوات المالية ( )IASB, IAS39: Revised 2008( ، ومعيار المحاسبة
 :األدوات المالية (IFRS7ومعيار التقرير المالي الدولي ، )العرض: األدوات المالية (IAS32الدولي 

الذي سيحل ) التصنيف والقياس: األدوات المالية (IFRS9 التقرير المالي الدولي ومعيار، )فصاحاإل
صداره إ جانب األصول المالية فقط من تصنيف وقياس في  حالياً حيث تناولIAS39محل المعيار 

صداره الجديد خالل إعلى أن يتم تناول جانب االلتزامات المالية في ، 2009 تشرين الثاني 12بتاريخ 
واستجابة لهذه  )IASB, IFRS9: 2009( ،2013اً من بداية العام بدء نافذاً للتطبيق يعدو، 2010العام 

 تعد ،التطورات وانسجاماً مع متطلبات المعايير الدولية في تطبيق القيمة العادلة لألدوات المالية
لوقوف على ضرورة ملحة ل، دراسة مدى توافق تعليمات مصرف سورية المركزي مع هذه المتطلبات

 العادلة لألدوات ة بالقيمفصاحالقياس واإلأثر هذه التعليمات في التزام المصارف الخاصة بمتطلبات 
  . منه65 في المادة 2006 لعام 55 التي ألزمها بها القانون  وفقاً لهذه المعاييرالمالية
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  :مشكلة البحث -2
  :اآلتيةالتساؤالت ن يسعى البحث لإلجابة ع

ليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة هل تتوافق التع )1
  التقارير المالية؟عداد المعايير الدولية إلبحسبلألدوات المالية 

 بحيث تصبح أكثر لمصارف الخاصةالتزام ا في المركزي سورية مصرف تعليماتهل تؤثر  )2
  عنفصاحبالقياس واإل المالية فيما يتعلق  التقاريرعدادمتطلبات المعايير الدولية إلوانسجاماً 

 ؟ لألدوات الماليةالقيمة العادلة

  :أهداف البحث -3
  : يأتهدف هذا البحث إلى دراسة ما ي

مدى توافق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة  )1
 .ر المالية التقاريعدادالمعايير الدولية إلبحسب لألدوات المالية 

 انسجاماً أكثر تصبح بحيث الخاصة المصارف التزام في المركزي سورية مصرف تعليمات أثر )2
 العادلة القيمة عن فصاحواإل بالقياس يتعلق فيما المالية التقارير عدادإل الدولية المعايير متطلباتو

 .المالية لألدوات

  :أهمية البحث -4
لذلك يجب أن تكون مالئمة ، نظمة العمل المصرفي ألريالعمود الفق المعلومات المحاسبيةتشكل 

،  ومن منطلق وظيفة مصرف سورية المركزي في الرقابة على الجهاز المصرفي،اً بهادقيقة وموثوقو
مة ءتطوير أدواته الرقابية لضمان مال سورية المركزي من مصرفن تأتي هذه الدراسة لتمكّ

  الدوليةللمعايير من سالمتها وتوافقها مع التوجه الجديد والتأكد،  وموثوقيتهاالمعلومات المحاسبية
 من خالل قيامها بدراسة مدى توافق تعليماته مع ،لألدوات المالية هاوتطبيق تبني القيمة العادلةحول 

القياس  التزام المصارف الخاصة بمتطلبات فيومعرفة أثر هذه التعليمات ، هذه المعايير من جهة
 التقارير المالية من جهة عدادلعادلة لألدوات المالية بحسب المعايير الدولية إلقيمة اعن ال فصاحواإل

  .أخرى
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    :الدراسات السابقة -5
، Jiri Strouhal & Carmen Giorgiana Bonaci&  Dumitru Matisدراسة : أوالً

 ,Dumitru) )نظرة تاريخية: محاسبة القيمة العادلة لألدوات المالية( : بعنوان2009

 Jiri, Carmen, 2009).  
مة القيمة العادلة كأساس لقياس األدوات المالية في األدبيات ءهدفت هذه الدراسة إلى تعميق فكرة مال

وهدفت أيضاً إلى الربط بين األنظمة والقوانين وتعليمات الرقابة مع التطور التاريخي ، المحاسبية
 تبني القيمة العادلة لألدوات المالية قد وإظهار كيف أن تجارب عدة دول في، للقياس بالقيمة العادلة

وتناولت الدراسة حالة ،  األساس في القياسا تطور أنظمتها وقوانينها وتكيفها مع هذفيأثرت 
 من إن كال : مجموعة من النتائج منهاوخلصت الدراسة إلى، األسواق في كل من رومانيا والتشيك

مة القياس بالقيمة العادلة ءمريكية أجمعوا على مالمعدي المعايير الدولية ومعايير المحاسبة األ
 في إيجابيأثر بشكل ) رومانيا والتشيك(وأن تبني هذا التوجه  في كل من البلدين ، لألدوات المالية

على مراعاة األسس نفس الوقت في لكنها شددت ، في أسواقها الماليةوقوانينها تطوير أنظمة الرقابة 
د القيمة العادلة التي حددتها المنظمات المهنية وخاصة  في وقت األزمات والقواعد الصارمة في تحدي

  .المالية

العالقة بين محاسبة القيمة ( بعنوان ,Milburn, J. Alex 2008,دراسة : ثانياً
 :Milburn J. Alex, 2008)) ( وكفاءة السوق المالي- والقيمة السوقية-العادلة

p293-316.  
مة الذي يحققه تطبيق محاسبة القيمة العادلة ءار العالقة بين هدف المالهدفت هذه الدراسة إلى اختب
قام ، بعد دراسة األدبيات المحاسبية والدراسات السابقة ذات العالقة، وبين كفاءة السوق المالي

أن وجود الكفاءة : مجموعة من النتائج منهاإلى  وتوصل، الباحث باختبار العالقة المفترضة
فكما هو ، سواق المالية يسهم في توفير إطار مفاهيمي مناسب لقياس القيمة العادلةوالعقالنية في األ

لقيمة السوقية لتحديد القيمة العادلة لألصول إلى ا فإنه يمكن االستناد SFAS157وارد في المعيار 
إال ألن القيمة السوقية ال تمثل القيمة العادلة ، وااللتزامات شريطة أن تكون األسواق نشطة وكفوءة

وعلى العكس أيضاً فإن تطبيق محاسبة القيمة العادلة ، إذا كانت األسواق كفوءة وعقالنية ونشطة
  .يسهم بدوره في جعل األسواق أكثر عقالنية وكفاءة
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التوجه الحديث للفكر المحاسبي لمفهوم "بعنوان :  2005دراسة  الطرايرة،  :ثالثاً
 "قوائم المالية للمصارف العاملة في األردنالقيمة العادلة وأثره في اإلبالغ المالي لل

  ).2005، الطرايرة(
هدف الباحث في دراسته إلى تحديد مدى توافق تعليمات المصرف المركزي األردني مع متطلبات 

 عن فصاح القيمة العادلة، واقتراح نموذج لإل عنفصاحمعايير المحاسبة المالية فيما يتعلق باإل
قام الباحث في دراسته ، أفراد عينة الدراسةيمة العادلة من وجهة نظر معلومات أخرى قد تتعلق بالق

لتزام ا، من أجل التأكد من مدى اً  مصرف15ل 2002 - 2001هذه بتحليل اإلبالغ المالي لسنتي 
لتزام استنتاجات إلى وتوصلت الدراسة في ضوء اال،  التي تضمنها المؤشرفصاحالمصارف بقواعد اإل

بالغ المالي السنوي وفقاً  للنماذج المعتمدة من المصرف المركزي دون األخذ  اإلإعدادالمصارف ب
المعايير الدولية  المتعلقة بالقيمة العادلة التي تتطلبها فصاح عن بعض قواعد اإلفصاح اإلبالحسبان

  .، لعدم اإلشارة إليها في نماذج المصرف المركزي األردني التقارير الماليةعدادإل

 مقابل العادلة القيمة محاسبة" بعنوان :Anagnostopoulos، 2005 دراسة: رابعاً
 انضباط، المالية التقارير إعداد، التحوط، الرقابة: البنوك في التاريخية التكلفة

  )Anagnostopoulos, 2005: p109-127" (األسواق
 في التاريخية فةوالتكل العادلة القيمة محاسبة لمدخلي التطبيق إمكانية فتعر إلى الدراسة هذه هدفت

 المالية األسواق وانضباط، جهة من والموثوقية الشفافية في منهما كل وتأثير، المصارف محاسبة
 في المستخدمين المدخلين من لكل والتكلفة المنفعة بتحليل الدراسة تقوم، أخرى جهة من هاواستقرار
 في الدراسة وتقترح، مصارفال حسابات في المالية لألدوات فصاحواإل االعتراف وتناولت، القياس
 من تحققه لما، ها وتطبيقالعادلة القيمة محاسبة لتبني التحول  مجموعة من التوصيات منهاالنهاية
 لهذا العملي للتطبيق الصعوبات من الرغم على القرارات واتخاذ المالي للتحليل مةءومال ميزات
 على الدراسة من الرئيسي الجزء زرك وقد، مناسب غير بشكل استغالله وسلبيات ومشاكل، المدخل
 التقارير وعلى له المالية المخاطر وإدارة مصرفال رأسمال في العادلة القيمة محاسبة تطبيق تأثير

 التنبؤية القدرة بسبب، العادلة القيمة محاسبة تطبيق أفضلية إلى الباحث توصل وبالنتيجة، المالية
 المخاطر إدارة إمكانية يؤسس مما، المدخل لهذا وفقاً عدالم النظام ينتجها التي المحاسبية للمعلومات
  .مصرفال مال رأس وتعزيز السوقية
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 2004، دراسة المصرف المركزي األوربي حول محاسبة القيمة العادلة: خامساً
 ,Andrea Enria & Others)) محاسبة القيمة العادلة واالستقرار المالي(: بعنوان

2004: p46)،  تحديد تأثير التزام المصارف األوربية بمحاسبة القيمة إلى هدفت هذه الدراسة
قسمت هذه الدراسة إلى ، ق الماليو استقرار السومن ثمالعادلة في التقلبات ألسهم هذه الشركات 

من ) تجريبي(وقسم عملي،  واستطالع آراء المحللين المالييناستبانة من خالل ميدانيقسمين قسم 
حركات أسهم الشركات المطبقة لمحاسبة القيمة العادلة بالسوق المالي خالل دراسة العالقة بين ت

 المحللون أن تطبيق محاسبة القيمة العادلةأجمع  آراء انياستبفمن خالل ، وتطبيقها للقيمة العادلة
 وإن االرتفاع باألرباح غير المحققة،  يزيد من التقلبات في القوائم المالية للمصارف األوربيةيمكن أن

 يويمكن استخدام التطبيق الخاطئ للقيمة العادلة بما يمكن مدير،  اصطناعياً ومضلالً أن يكونيمكن
إال أن ، المصارف والمحافظ االستثمارية من اصطناع أرباح وهمية لزيادة الحوافز الممنوحة لهم
ي أظهرت الدراسة التجريبية لتحركات أسهم الشركات المطبقة لمحاسبة القيمة العادلة بالسوق المال

 على التقلبات في  التقارير الماليةعدادالمعايير الدولية إللتطبيق )  داللةيذ(عدم وجود تأثير معنوي 
  . أسعار أسهم هذه الشركات السوقية

  : اختالف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة-6
 بيئة تتناول أنها هو الدراسة هذه يميز ما إن: الصلة يمكن القول ذات  السابقةالدراسات دراسةلدى 

ق الرقابي لمصرف سورية المركزي ومدى تواف ف الدورتعروذلك من خالل . السورية األعمال
 عداد بالقيمة العادلة لألدوات المالية بحسب المعايير الدولية إلفصاح متطلبات القياس واإلتعليماته مع

  .متطلبات السورية بهذه ال التزام المصارففي ذلكوأثر ، التقارير المالية

انطالقاً من مشكلة البحث وتحقيقاً ألهدافه وضع الباحث الفرضينين  :فرضيات البحث -7
  :اآلتيين

توافق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي مع متطلبات تال  H01: الفرضية األولى
  .الية التقارير المعدادالمعايير الدولية إلبحسب تطبيق القيمة العادلة لألدوات المالية 

H1 :توافق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة ت
  . التقارير الماليةعدادالمعايير الدولية إلبحسب لألدوات المالية 
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التزام المصارف الخاصة  في المركزي سورية مصرف تعليمات تؤثر ال 02H: الفرضية الثانية
بالقياس  التقارير المالية فيما يتعلق عدادمتطلبات المعايير الدولية إل مع بحيث تصبح أكثر انسجاماً

 . لألدوات المالية القيمة العادلة عنفصاحواإل

2H: انسجاماً أكثر تصبح بحيث الخاصة المصارف التزام في المركزي سورية مصرف تعليمات تؤثر 
 العادلة القيمة عن فصاحواإل بالقياس يتعلق افيم المالية التقارير عدادإل الدولية المعايير متطلبات مع

  .المالية لألدوات

اعتمد الباحث على المنهج االستقرائي واالستنباطي لتحقيق أهداف الدراسة : منهج البحث -8
  :يأتكماي

 من الكتب والبحوث المنشورة ،الرجوع إلى المراجع العلمية المختلفةب: المنهج االستقرائي )1
 وتعليمات مصرف ، التقارير الماليةعداد من إصدارات المعايير الدولية إلوالمقاالت العلمية وكل

 من أجل بناء اإلطار النظري ، بمحاسبة القيمة العادلة لألدوات الماليةسورية المركزي ذات العالقة
 .للبحث

صدارات المعايير الدولية لباحث هذا المنهج لمقارنة وتحليل إاستخدم ا: االستنباطي المنهج )2
 باستخدام المنهج  الستنتاج االختالفات بينهما، سورية المركزي ذات العالقةمصرفمات وتعلي

 أدوات باستخدام ستبانة في االالواردة اإلجابات تحليل فضالًَ عن، التحليلي وأداته الدراسة التحليلية
 قالفرو لمعرفة وتني مان واختبار المعياري واالنحراف الحسابي الوسط مثل الوصفي اإلحصاء
   .SPSS برنامج مستعيناً بالدراسة عينتي راءآ مابين الجوهرية

  : الباحث علىعتمدابهدف إيجاد حل لمشكلة الدراسة واختبار فرضياتها : أدوات الدراسة -9

لقيمة عن ا فصاحالتحليل المقارن لتعليمات مصرف سورية المركزي ومتطلبات القياس واإل )1
 .ير الدولية لمعرفة أوجه التوافق واالختالف بينهماالعادلة لألدوات المالية بحسب المعاي

التزام المصارف الخاصة  فيهذه التعليمات  على عينة الدراسة لمعرفة أثر وزع استبانة )2
 القيمة  عنفصاحبالقياس واإل التقارير المالية فيما يتعلق عدادمتطلبات المعايير الدولية إلب

  . لألدوات الماليةالعادلة
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  :اإلطار النظري للبحث: ثانياً
  :ها وتعريف مفهوم القيمة العادلة-1

 معموالً وظّلم مفهوم القيمة العادلة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بشكل كبير، خِداستُ
سنة مضت، حيث تم الرجوع عنها بسبب إساءة استخدامها في التالعب باألرقام ) 25(به حتى 

رير المالية، وقد وصلت إساءة استخدام القيمة العادلة إلى ذروتها خالل  التقاإعدادالمحاسبية عند 
ات من القرن الماضي في كثير من الدول الصناعية، فقد شجع الرخاء والتضخم على وضع يالعشرين

انعكاسات متفائلة جداً للقيم، وكثيراً منها عاد لينخفض بشكل كبير بسبب الكساد العالمي فيما بعد 
)Dean, 1998, p2.(  

 إلى عوامل  في بداية الثمانينيات من القرن الماضيويرجع االهتمام بمحاسبة القيمة العادلة من جديد
  أدى إلى زيادة في األسعار، وظهور التضخممما الشرائية لوحدة النقد ة القوخفاضناعدة، أهمها 
 الشرائية لوحدة ةالقو ثبات بفرضمع تمسك المحاسبة و، على القيم االستبدالية لألصولالذي انعكس 

،  المختلفةلم تعد هذه القيم ممثلة للقيمة االستبدالية لألصولالنقد كمبدأ من المبادئ المقبولة فيها،
راء ووجهات النظر المرتبطة بالتكيف المفاهيمي لمنهج اآلتعددت مرادفات القيمة العادلة بتعدد و

، ثم القيمة السوقية Exit Value يمة الخارجةالقيمة العادلة، فمن تكلفة اإلحالل إلى ما يسمى بالق
وصافي القيمة الحالية وصافي التدفقات النقدية المستقبلية إلى غير ذلك من مرادفات لها المفهوم 

  ).10,9 ص:2006، مطر وآخرون(، ولكنها تختلف في طريقة االحتساب ه نفسالعام

 عدة معايير تبنى فيها مفهوم القيمة IASB  التقارير الماليةعدادالمعايير الدولية إلأصدر مجلس وقد 
 تتمالمبلغ الذي يمكن أن : "بأنها المالية، وتناول فيها تعريف القيمة العادلة ائموالق إعدادالعادلة عند 

، "به مبادلة األصل، أو تسوية االلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس تجاري بحت
) 8(والفقرة ) 32( من المعيار رقم) 11( ديد من المعايير أهمها الفقرةوقد ورد هذا التعريف في الع

، و )40(من المعيار رقم ) 5(، والفقرة )39(من المعيار رقم ) 9(، والفقرة )38(من المعيار رقم 
 IFRS7وقد تعزز هذا التوجه بإصدار معيار اإلبالغ المالي رقم ، )41(من المعيار رقم ) 8(الفقرة 
  ،  عن القيمة العادلة لألدوات الماليةفصاحاإلالذي ركز على ، )اتفصاحاإل: دوات الماليةاأل( :بعنوان

الصادرة عن لجنة " IVS" (International Valuation Standards(معايير التقييم الدولية كما عرفتها 
 القوائم إعداد الخاص بتقييم األصول ألغراض الثالثفي المعيار ) IVSC( التقييم الدولية معايير

جب تبادل األصل بها بتاريخ التقييم ما القيمة التقديرية التي ي: "بأنهاالمالية والحسابات المرتبطة بها 
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 الذي تصرفت ضمنه ارية بحتة بعد إجراء تسويق مالئمبين مشتٍر راغب وبائع راغب في عملية تج
  ).IVSC, IVS3: 2003" (طالع وحصافة ودون إكراهااألطراف ب

، السعيد( :يأتويقصد بذلك ماي" اً راغبة ومطلعةأطراف" تعريف القيمة العادلة يتطلب نالحظ أنو
  )62 ص:2008

هو المشتري المحفز على الشراء وليس المجبر عليه أو المفرط في الرغبة : المشتري الراغب
هذه  لحقائق السوق الحالي وضمن توقعاته في اًوهذا المشتري يقوم بالشراء وفق، للشراء بأي سعر

  .السوق

فهو بائع ، هو البائع غير المجبر على البيع أو المفرط في الرغبة للبيع بأي سعر: البائع الراغب
محفز للبيع بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في السوق المفتوح بعد قيامه بإجراءات التسويق 

 .المناسبة

على علم ودراية كافية بطبيعة تعني أن كالً من المشتري الراغب والبائع الراغب : األطراف المطلعة
واستخداماتها الفعلية والمتوقعة وحالة السوق بتاريخ الميزانية  هاومواصفاتاألدوات االستثمارية 

 .العمومية

ويقصد بذلك أن تتم عملية التبادل بين ": ةعملية تجارية بحت"يشير تعريف القيمة العادلة إلى كما 
  .مؤثرة في تحديد السعر بشكل متفق عليهأطراف ال تربطها عالقة محددة أو خاصة 

  مفهوم القيمة العادلة مبني على أساس أن المنشأة مستمرة في أعمالها ألجل غير محدودنالحظ أن
 فالقيمة العادلة ال تمثل المبلغ الذي سوف تتسلمه أو تدفعه المنشأة ومن ثم ،في المستقبل المنظور

  .)13، ص2005السعافين، ( ، أو مضطرة للبيعفي عملية إجبارية أو تصفية غير اختيارية

) البائع والمشتري( في عقد الصفقة التبادل اأن يكون طرف معظم التعاريف تركز على يرى الباحث أن
 يتطلب تماثل المعلومات المتاحة في األسواق من وهذا ، على الحقائق األساسية ذات الصلةينمطلع

  .البيع والشراء بشكل نشط من جهة أخرىجهة ووجود أسواق مستقرة تتم بها عمليات 

  :أما الباحث فيقترح التعريف التالي للقيمة العادلة

سواء كانت على تبادل المعاملة به ) البائع والمشتري(هي الثمن أو السعر الذي اتفق الطرفان 
وأن  ،مللتزام ما على أن يتمتع الطرفان بكامل الحرية والرغبة بالتعااالمعاملة شراء أصل أو تسوية 

  . التكون عملية بيع قسري أو بيع بالتصفية
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  : وتعريفهامفهوم األدوات المالية -2
 برزت الحاجة لالستثمارات الكبيرة التي تفوق المقدرة الفردية للمنشأة بعد ظهور الثورة الصناعية

ومات خلق فرصة مناسبة للشركات والحك الذينشوء الشركات المساهمة و، لتمويل المشاريع الكبيرة
 وغالباً ،في الحصول على التمويل الالزم من خالل طرح األسهم والسندات وغيرها من األدوات المالية

ونتيجة لذلك ، مالية وعلى رأسها المصارف هي المؤسسات ال في التمويلما يكون الطرف المقابل
 التي تتم  التداولياتغرض تلبية حاجات المتعاملين من خالل عملب  الماليةازداد التعامل بهذه األدوات

على هذه األدوات سواء بين األفراد أو الشركات وبين المصارف أم من خالل األسواق المالية 
 عدادالمعايير الدولية إلويعرض الباحث تعريف األدوات المالية وفقاً لمجلس ، )البورصات(المنظمة 

  :التقارير المالية
 والتزامات، االقتصادية للوحدة مالية أصول نشوء احدو آن في عنه ينتج عقد أي هي: المالية األداة
  . )IASB, IAS32, para11 (أخرى اقتصادية ةلوحد ذلك مقابل ملكية حقوق أو مالية
  )1306ص، 2006، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (:يكون قد المالي األصلوإن 

 .نقد  .أ 

 .آخر مشروع من أخرى مالية موجودات أو نقد الستالم تعاقدي حق  .ب 

 .مواتية شروط بموجب آخر مشروع مع المالية األدوات لتبادل تعاقدي حق  .ج 

  . آخر لمشروع ملكية حقوق أداة  .د 
تعاقدية التزامات عن عبارة هيف: المالية االلتزاماتا أم) IASB, IAS32, para11(  
 .آخر مشروعإلى  أخرى مالية موجودات أو نقد لتسليم  .أ 

  . مواتية ليست أنها المحتمل من شروط بموجب آخر عمشرو مع المالية األدوات لتبادل  .ب 
 التي االلتزامات خصم بعد ما مشروع موجودات في متبقية حصة يظهر عقد أي هي: الملكية حقوقو

  .)IASB, IAS32, para11(  كلّهاعليها
مة  بالقيعنها فصاحواإل قياسها حول الجدل ازدياد مؤخراً المالية باألدوات التعامل تزايد ونتج عن

 التقارير عدادالمعايير الدولية إل مجلس وأهمها الدول معظم في المهنية الهيئات دفع مما ،العادلة
 ألفضل تحقيقياً التاريخية التكلفة عن عوضاً تطبيق القيمة العادلة لها  بضرورةللمطالبة المالية

 المحاسبة معايير لسمج أشار حيث، )والموثوقية المالءمة (المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص
 العادلة القيمة استخدام مبررات إلى) 32 (رقم الدولي المحاسبي المعيار من 78 الفقرة في الدولي
  )IASB, IAS32, para78:(وأهمها اتهاإيجابيو المالية لألدوات
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 اةاألد من المتوقعة النقدية للتدفقات الحالية للقيمة المالية األسواق تقدير العادلة القيمة تعكس  .أ 
 .المالية

 توضيح طريق عن األموال إدارة في اإلدارة كفاءة لتقييم محايداً أساساً العادلة القيمة توفر  .ب 
 أو سدادها أو المالية االلتزامات وتكبد مالية بأصول االحتفاظ أو أوالشراء بالبيع قراراتها تأثير

  .بها االلتزام
 أكبر )األسهمك( هاألسعار تفسيرية قوة  يعطيالمالية لألدوات العادلة القيمة تطبيق يرى الباحث أن

القروض ( القيمة الحقيقية ألدوات الدين تحديدإلى ؤدي يو ،التاريخية التكلفة توفرها التي تلك من
لمركز المالي الحقيقي والعادل من ثم إلى ا وصوالً ،وغيرها من األدوات المالية) والمديونيات

رأس المال  لألصول المالية المستخدمة في حساب  والعادلئمن من التقدير الماليمكّكما ، للمصرف
،  العالمية لحساب كفاية رأس المال المصرف بمتطلبات معايير الرقابةمن ثماالقتصادي والوفاء 

  .دارة المخاطر بكفاءةإبما يمكنها من ، توفير المعلومات الكافية عن المخاطرة والعائد من االستثمارو
 عدادلقيمة العادلة لألدوات المالية وفق المعايير الدولية إل متطلبات تطبيق ا-3

  :التقارير المالية
 التقارير عداديمكن تقسيم متطلبات تطبيق القيمة العادلة لألدوات المالية وفقاً للمعايير الدولية إل

  :المالية إلى
 .متطلبات االعتراف والقياس لألدوات المالية  .أ 

 .دلة لألدوات المالية عن القيمة العافصاحمتطلبات اإل  .ب 

 .ها وتحديدق تقدير القيمة العادلةائمتطلبات وطر  .ج 

  :اآلتييعرض الباحث كل نقطة على حدى وفق 
  . لألدوات المالية بالقيمة العادلةمتطلبات االعتراف والقياس  .أ 

  :ه وتعريفإلى عدة مجموعات أساسية وحدد مفهوم كل منها  بتصنيف األدوات الماليةالمعايير تقام
(IASB, IAS39, Revised 2008: para45)  

   المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلاألدوات
Fair Value Thought Profits & Loses )FVTPL(  

غرض المتاجرة وتوليد ربح من ب  أو االلتزامات التي تم تحملهاهي الموجودات التي تم امتالكها
 من محفظة يوجد دليل على أن لها نمطاً فعلياً اًً جزءكونأو ت، التقلبات قصيرة األجل في السعر

  .لتحقيق الربح قصير األجل
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  )Held to Maturity ) HTMاالستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق •
ة وقدرة على إيجابيللمشروع نية ،  مالية مع دفعات ثابتة أو قابلة للتمديد أو استحقاق ثابتأدواتهي 

  .عدا القروض والذمم المدينة التي أحدثها المشروع، الستحقاقاالحتفاظ بها حتى ا
  )Available For Sale) AFSاالستثمارات المتاحة للبيع   •

وهي االستثمارات التي ال يمكن تصنيفها ضمن المتاجرة أو المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق، كاألسهم 
  .والسندات المحتفظ بها لغايات غير المتاجرة

   Loans & Receivable المعتادةنشاطاتنيات التي تنشأ عن الالقروض والمديو •
 المالية المنشأة عن المؤسسة نفسها وذلك بقيام المؤسسة بتزويد المدين مباشرة بمبالغ األدواتوهي 

  . التي تقدمها المصارفكلّها ومثال عليها القروض والتسهيالت ،أو بضائع أو خدمات
 اختصر التصنيفات السابقة لألصول IFRS9تقرير المالي الدولي شارة هنا إلى أن معيار الوتجدر اإل

سة يوفئة األصول المالية المق، سة بالقيمة العادلةيفئة األصول المالية المق: المالية إلى فئتين فقط هما
 وذلك بحسب طريقة ضمن هاتين الفئتينجميعها   السابقةوتدرج األصول المالية، بالتكلفة المطفأة

  .)IASB, IFRS9: 2009( 2013لكن هذا المعيار ال يدخل حيز التطبيق حتى بداية عام ، نهاالقياس لكل م
لمعيار المحاسبي لالمعالجة المحاسبية لألدوات المالية بحسب تصنيفها وفقاً ) 1(ن الجدول رقم يبي

  IAS39  (Pauline Wallace, 2005: p7) الدولي
  )1(الجدول رقم 

  القياس  التصنيف

 القيمة التغيرات في
عدا المحدد (المسجلة 

منها كطرف في عالقة 
  )تحوط

فحص انخفاض 
  القيمة المطلوب

 المالية المقيمة بالقيمة العادلة من األدوات
بما فيها األدوات  خالل األرباح والخسائر

 المالية المشتقة غير المستخدمة في التحوط
  غير مطلوب  قائمة الدخل  القيمة العادلة

  تفظ بها لتاريخ االستحقاقاالستثمارات المح
  

 التكلفة المستهلكة أو المطفأة
Amortized Cost 

  نعم مطلوب  قائمة الدخل

القيمة العادلة ممثلة بالقيمة   القروض والمديونيات
  نعم مطلوب  قائمة الدخل  االستردادية

 أو قائمة حقوق الملكية  القيمة العادلة   المالية المتاحة للبيعاالستثمارات
  نعم مطلوب  خلقائمة الد

  ---------  قائمة الدخل  التكلفة المستهلكة أو المطفأة  االلتزامات المالية
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تحديد أن هذا  (للمنشآت من خالل التحديد ) 6/2005 -12/2003 (39وتسمح التعديالت على المعيار 
يمة العادلة مع بأن تقيس أي أصل أو التزام مالي بالق) األصل أو االلتزام المالية يقاس بالقيمة العادلة

 fair valueاالعتراف باألرباح والخسائر في الربح أو الخسارة وهو ما يسمى بخيار القيمة العادلة 

option ،وظل ، شريطة التحديد المسبق لهذه الفئة ومراعاة التبرير المناسب لتصنيف األدوات ضمنها
 اً معيناً ماليمصرف أن يقيس أصالً يمكن للإذْ IFRS9هذا الخيار موجوداً في مشروع المعيار الجديد 

لمقابلة  بقياس أحد األصول بالقيمة العادلة  مثالًهكقيام، بالقيمة العادلة إذا كان هناك مايبرر ذلك
matchingن التغيرات بالقيمة العادلة في التزام معي )IASB, IFRS9: 2009(.  

  . عن القيمة العادلة لألدوات الماليةفصاحاإلمتطلبات   .ب 
 من تمكنهم معلومات إلى يحتاجون المالية القوائم مستخدمي أن الدولي معايير المحاسبة لسمج أدرك
 وتمكنهم وأدائها لها المالي المركز ها فيوأساليب للشركة المالية القوائم إعداد سياسات تأثير معرفة

 كل في هوتعزيز حفصااإل مراجعة يجب أنه رأت لذلك، السليم القرار التخاذ النقدية تدفقاتها تقدير من
 األدوات (32 والمعيار، )المالية والمؤسسات للمصارف المالية القوائم في فصاحاإل (30 المعيارين من

 عن فصاحاإل يتناول الذي السابع الدولي المالي التقرير معيار وأصدرت) فصاحاإل: العرض المالية
 الدولي المحاسبة معيار عن وينوب اًكلي IAS30 الدولي المحاسبة معيار مكان ويحل، المالية األدوات
IAS32 يسمى وأصبح، المالية لألدوات العرض على يقتصر بدوره أصبح الذي فصاحباإل يتعلق فيما 

  32 رقم الدولي المعيار في 95 حتى 51 من الفقرات إلغاء تم حيث، )العرض: المالية األدوات(
 األصول وبنود فئات عن فصاحاإل اسيأس بشكل IFRS7 ويتطلب ،)IASB, 2006( فصاحباإل الخاصة

  )IASB, IFRS7, 2005: para8(: يأتي كما للشركة المالي المركز في المالية وااللتزامات

 .الدخل قائمةإلى  تقييمها خسائر أو أرباح تعود التي العادلة بالقيمة المقيمة المالية األصول •

 .الدخل قائمةإلى  تقييمها خسائر أو أرباح تعود التي العادلة بالقيمة المقيمة المالية االلتزامات •

 .االستحقاق لتاريخ بها محتفظ كاستثمارات المصنفة المالية األدوات •

 .والمديونيات القروض •

 .للبيع بها المحتفظ االستثمارات •

 .Amortized Cost المطفأة بالتكلفة المقيمة المالية االلتزامات •

 الدخل قائمة في فصاحاإل يجبف )IASB, IFRS7, 2005: para20 (والملكية الدخل قائمة اتإفصاح أما
  :عن الناجمة الخسارة أو الربح صافي عن المالية باألدوات يتعلق فيما
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 .العادلة بالقيمة المقيمة المالية وااللتزامات المالية األصول •

 حقوق في بها المعترف الخسارة أو الربح منفصل بشكل مبيناً، للبيع المتاحة المالية األصول •
 وتحويلها الملكية حقوق من حذفها تم التي الخسارة أو الربح ومقدار، الفترة خالل مباشرة الملكية

 .الدخل قائمة إلى

 .لالستحقاق بها المحتفظ االستثمارات  •

 .المدينة والحسابات القروض •

 .نخفاض في القيمة لكل بند من بنود األصول الماليةاال •

 فصاح باإليتعلق فيما 29 حتى 25 الفقرات في 7 رقم الدولي اليالم اإلبالغ معيار تضمنه ما أهم وإن
 ,IASB, IFRS 7 ( يأتي ما عفصاحاإل التقييموأساليب وتقديرها ق تحديد القيمة العادلة ائعن طر

2006, para25,29:(  

 بشكل المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيم تحديد في المطبقة مةهمال واالفتراضات قائالطر •
 .المالية وااللتزامات األصول من الهامة لألصناف فصلمن

 مباشر، بشكل جزئياً أو كلياً المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيم تحديد تم قد كان ما إذا •
 .التقييم أسلوب باستخدام تقديرها تم أو نشط سوق في المنشورة األسعار عروض إلى باإلشارة

 استخدامساس أعلى  العادلة بالقيمة قياسها تم مالية أدوات على المالية بياناتها اشتملت ما إذا •
 كان وإذا. هامعدالت  أوالملحوظة السوق بأسعار المدعمة غير االفتراضات على بناء التقييم أسلوب
 على يجب كبير، بشكل مختلفة عادلة قيمة سينتج معقول محتمل بديل إلى افتراض أي تغيير

 في المعقولة المحتملة البديلة االفتراضات تأثير عن وتفصح يقةالحق بهذه تصرح أن المنشأة
 .العادلة القيمة

تطلبت حيث المالية لألدوات العادلة القيمة عن فصاحلإل تطرقت فقد المصرفي لالشراف بازل لجنة اأم 
 Basle, 2000, pp:( لآلتي وفقاً  المحاسبي والقياس التقييم قائوطر المحاسبية األسس عن فصاحاإل

3-35(   

 .العادلة القيمة إلى الوصول كيفية تحديد مع ،استخدامها تم التي القياس أو التقييم قائطر •

 .العناصر لهذه السوقية والقيمة التجارية غير األوراق ومحفظة االستثمارية للمحفظة الكلفة تحديد •

 السوقية يماوالس ،المختلفة بنوعياتها المخاطر قيمة قياس في استخدامها يتم التي األسس •
  .واالئتمان
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  : وتحديدهاق تقدير القيمة العادلة لألدوات الماليةائطرمتطلبات و  .ج 
المعلومات المحاسبية مالئمة وذات قيمة إذا كان لها قوة تقديرية للقيمة العادلة للمنشأة الممثلة تعد 

ن تتبنى تقييم من هنا يجب على المنشأة أ، )بحال السوق النشط(غالباً بالقيمة السوقية للسهم 
لذلك ، ه ومخرجات المشروعنشاطاتنشاطاتها وعملياتها في ضوء تحركات أسعار السوق لمدخالت 

من ضمن متطلبات  هاوتحديد عن معلومات تمكن المستخدمين من تقدير القيمة العادلة فصاح اإليعد
 للبند موضوع البحث كن هناك مقدرة لتحديد القيمة العادلةتيق القيمة العادلة وذلك بحال لم تطب
  (Barth, Beaver and Landsman, 2001, p79)  عنه بالقيمة العادلةفصاحواإل

شجرة قرارات تتعلق بطريقة تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية حسب معيار )1(ن الشكل رقم يبي 
  IAS39المحاسبة الدولي 

  .(Beate Juettner-Nauroth, 2004: Figure 1, p21)  )1 (رقم الشكل

  

  

  

  
 

 

 

 

  

  
 

  

  

There exists an Active Market  
  ة  المالیلألدوات) فعال(یوجد سوق نشط 

 

Determination of Fair Value of Financial Instruments  
   المالیة لألدواتتحدید القیمة العادلة 
  

Fair Value = Market Price 
  السعر السوقي= القیمة العادلة 

 

There is no Active Market  
  لألداة المالیة ) فعال(حالة عدم وجود سوق نشط 

Fair Value = according to a Valuation Model  
  القیمة محددة وفق نموذج أو تقنیة تقییم معینة= القیمة العادلة 



                              تامر مزيد رفاعه2010-األول العدد -26 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 
 

633 

 الذي يتطلب استخدام أساس القيمة العادلة  IAASBوقد رأى مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
) 545(معيار التدقيق الدولي رقم من ) 8(و) 5(في عملية القياس المحاسبي في الفقرتين رقم 

 :يأتلنشطة هي أسواق تتميز بما يواق ا، أن األسها وإفصاحاتالمتعلق بتدقيق قياسات القيمة العادلة
  .)13ص: 2005السعافين، (

  . في أي لحظةوجود بائع ومشتٍر .1

 .فرة للعامةااألسعار معلنة ومتو .2

 .البنود التي يتم تداولها في هذا السوق تكون متجانسة .3

 أن هناك العديد من المحددات التي تحكم استخدام مقياس القيمة العادلة في )1(رقمنالحظ من الشكل 
) 39(حيث يشدد المعيار رقم ، والوقت المقيم، السعر، السوق: عملية القياس والتقويم المحاسبي وهي

  :اآلتية األمور بالحسبانأخذت :  إذا بهعلى أن القيمة العادلة تكون قابلة للقياس بشكل موثوق

 .األسعار المعلنة والمنشورة في سوق عامة نشطة لألوراق المالية .1

  .ي يمكن تقويم مدخالت بياناتها بشكل موثوق ألنها آتية من أسواق نشطةنماذج التقييم الت .2

  :نشطة أسواق في معروضة أسعار فراتو عدم بحال المستخدمة التقييم تقنيات وتشمل

Pauline Wallace, 2005: p8), (IASB, IAS39, 2008: AG71-82)(  

 ذات الجوهرية باألحداث لةمعد سابقة تواريخ في األسواق في المتاحة المعدالت أو األسعار .1
 .التقييم تاريخ وبين للتقييم كأساس المعتمد السابق التاريخ بين بالفترة حدثت التي العالقة

 .التقييم موضوع لألداة جوهري بشكل مشابهة أخرى مالية ألداة السوقية القيمة ىإل االستناد .2

 .التقييم وضوعم األداة من المتوقعة المخصومة النقدية لتدفقاتإلى ا االستناد .3

 .الخيارات لتقييم المختلفة النماذج .4

 .العادلة القيمة لتحديد المالية األسواق في المستخدمة واالفتراضات التقييم تقنيات .5

بشأن كيفية تحديد القيمة العادلة ) 31/12/2005( المعدل فيIAS39تضمنت التغيرات في المعيار 
، خنفر مؤيد، جمعة أحمد (:يأتييم مع مراعاة ما يضافية وذلك عند استخدام أساليب التقإإرشادات 

  )8ص، 2007

 .السعر  في وضع بالحسبانفي السوق  همكلّالتي يأخذها المشاركين  هاكلّتدمج العوامل  .1
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 . مع المنهجيات االقتصادية المقبولة لتسعير األدوات الماليةConsistentاالتساق  .2

يرات واالفتراضات التي تتسق مع المعلومات تستخدم المنشآت في تطبيق أساليب التقييم التقد .3
في السوق المستخدمة في وضع سعر األدوات  هموافتراضاتالمتاحة حول تقديرات المشاركين 

 .المالية

  Not quotedإن أفضل تقدير للقيمة العادلة عند االعتراف األولي لألدوات المالية غير المقتبسة  .4
ثبات القيمة العادلة لألداة إ، ما لم يتم  Transaction priceمن سوق نشط هو سعر المعاملة

بواسطة مالحظة معامالت السوق األخرى، أو المبنية على أسلوب تقييم تشمل متغيراته بيانات 
  . Observableفقط من األسواق الجديرة بالمالحظة 

، زامات الماليةق أو أساليب أو نماذج تقدير القيم العادلة  لألصول أو االلتائيالحظ الباحث تعدد طر
ومثل هذه ، ويرى أنه في ظل عدم وجود سوق نشط يتطلب األمر وضع تقديرات للقيم العادلة

، من جهة التقديرات يجب أن تعد بناء على أساليب وافتراضات تعكس وجهة نظر المتعاملين بالسوق
العتماد على خصم كا ، من جهة أخرىالمالية األدوات قيمة تقدير عند ةمتوقع منافع أو مخاطر وأية

 عوامل السوق المختلفة بالحسبانمع األخذ ، التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األداة المالية
 مخاطر السوق ومخاطر االئتمان المرافقة ألداة فضالً عن،  الفائدة السوقية للخصمكاستخدام معدل

     .الدين

ة وفقاً لتعليمات مصرف سورية متطلبات تطبيق القيمة العادلة لألدوات المالي -4
  المركزي

في العامة والخاصة مصرف سورية المركزي الجهة اإلشرافية والرقابية األساسية على المصارف يعد 
 التي موافقته عن القوائم المالية لهذه المصارف إال بعد اإلعالنوال يتم ، الجمهورية العربية السورية

 والقرارات الرقابية التي واإلجراءاتتأكد من تلبيتها للتعليمات يسبقها القيام بالتفتيش والتدقيق لل
  .يصدرها

 عن فصاحواإل من التعليمات والقرارات بخصوص القياس اًأصدر مصرف سورية المركزي عدد
وتقييم ، ائتمانية تسهيالتو أدوات الدين من قروض ومديونيات األدوات المالية في المصارف كقياس

واعادة التقييم وتكوين مخصصات الديون ،  كضمانات للحسابات المدينة المحددةاالستثمارات العقارية
 الذي ألغى 2009 /12 /20 تاريخ 4ب/م ن/597 بالقراربقرار مجلس النقد والتسليف  متمثلةوغيرها

من جهة أخرى طالب مصرف سورية المركزي و ،2004المعمول به منذ عام  4 ب/م ن/94القرار رقم
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اريخ ت 4 ب/ م ن/64 بقرار مجلس النقد والتسليف رقم  التقارير الماليةعدادإل الدولية المعاييربتطبيق 
 ليقابل التعديالت التي حصلت 2005 /2 /13 تاريخ 4 ب/ م ن/ 108ثم جاء القرار رقم ، 27/6/2004

) لماليةعرض القوائم ا( أهمها معيار المحاسبة الدولي  التقارير الماليةعدادالمعايير الدولية إلعلى 
IAS1 والمعيار الدولي IAS39) ومعيار المحاسبة الدولي )  االعتراف والقياس:األدوات المالية

IAS32) تعليمات القياس تناولت التي  وتبعها فيما بعد بالعديد من القرارات،) العرض:األدوات المالية 
  ويعرض الباحث،ادلة لهاق تقييمها وتحديد القيمة العائ عنها وطرفصاحلبعض األدوات المالية واإل

 التي تناولها ق تقييمها وتقدير القيمة العادلةائ لبعض األدوات المالية وطرفصاح القياس واإلأسس
  :اآلتي وفق  سورية المركزي في تعليماتهمصرف

  : االعتراف والقياس بالقيمة العادلة لألدوات الماليةتعليمات -أ
 المحاسبية السياسات (المركزي سورية مصرف عن لصادرةا المالية للبيانات الموحدة بالنماذج ورد
 تاريخ 439ن رقم /قرار م (:أنه والتسليف النقد مجلس عليها نص التي) المصارف في اتفصاحواإل
25-11-2008(  
 والمطلوبات الموجودات باستثناء التاريخية، التكلفة لمبدأ اًوفق الموحدة المالية البيانات إعداد يتم

 المالية والمشتقات، الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة المحددةو ،للبيع والمتوفرة جرةللمتا المالية
 والمطلوبات الموجودات العادلة بالقيمة تظهر كما. المالية البيانات بتاريخ العادلة بالقيمة تظهر التي

 لتاريخ بها المحتفظ دواتألإلى ا بالنسبة أما، العادلة قيمتها في التغير لمخاطر التحوط تم التي المالية
 عند التكلفة (العادلة بالقيمة بداية االستحقاق لتاريخ بها المحتفظ االستثمارات تسجيل يتم االستحقاق

 Amortized( المطفأة بالتكلفة قياسها يتم ذلك وبعد كالعموالت قتناءاال تكاليف ليهاإ مضافاً الشراء

cost( الفعلية الفائدة طريقة ستخداماب )Effective interest rate method( ًمخصص منها مطروحا 
  .القيمة في التدني

 يعرضها لعدد محدود من األدوات المالية سورية المركزي القياس والتقييم مصرفتناولت تعليمات 
 /19 تاريخ /4 ب/ م ن/94قرار (، )2009 /12 /20 تاريخ 4 ب/م ن/ 597 قرار( :لآلتيوفقاً الباحث 

9/ 2004(  

  .االئتمانية والتسهيالت الديون تصنيف تعليمات -1
 وقياسها  من قروض ومديونيات وتسهيالت ائتمانيةق تحديد قيمة أدوات الدينائتعتمد أسس وطر

 في البداية تصنيفها في فئات معينة ثم لذلك تطلبت التعليمات، على تصنيفها المعتمد وفقاً للتعليمات
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 سورية المركزي على مصرفونصت تعليمات ،  فئةللكوطرائهما   أسس التقييم والقياسحددت
  :اآلتيةتصنيفها وفقاً للفئات 

  :إلى وتقسم للعوائد المنتجة الديون •
، عليها خسائر أية حصول احتمال دون للتحصيل القابلة الديون وهي: متدنية المخاطر ديون )1

 تغطي نقدية تأمينات يقابلها التي الديونو، بكفالتها أو السورية للحكومة الممنوحة الديونك
  .مقبولة مصرفية بكفالة بالكامل المغطاة الديونو، والفائدة الدين أصل بالكامل

 منح بشروط المدينتصنف الديون في هذه الفئة عندما يلتزم : المخاطر مقبولة/عادية ديون  )2
 هتعكس للعميل قوي مالي مركزوله ، وتكون حركة حسابه الجاري نشطة، االئتمانية التسهيالت
 يوفره كاٍف نقدي دفقتولديه ، أصولية بعقود موثقةوتكون ديونه ، حديثة وبيانات استعالمات
 تصنيف شركات قبل من للعميل جيد) فرهاتو حال في (تصنيفوله ، الديون من الممول المشروع
 .األخرى المالية المؤسسات لدى بالسداده التزامو، بها معترف

 العديد من حاالت التأخر عن السداد عليها تنطبق التي لديونا هي: خاصاً اهتماماً تتطلب ديون )3
 :أبرزها

  .يوماً) 90 (عن وتقل يوماً) 60 (لىع تزيد مدة عوائده أو الدين أصل من المستحق تسديد عدم -
  .يوماً) 90 (عن وتقل يوماً) 30(تزيد على  مدة مكشوفة الطلب وتحت الجارية الحسابات -
 يوماً) 90 (عن وتقل يوماً) 60(تزيد على  مدة عقدها انتهاء تاريخ على مضى التي التسهيالت -

 .تجديدها يتم ولم

 وتقل يوماً) 60(تزيد على  ومدة أكثر أو% 10 بنسبة الممنوح للسقف مدين الجاري رصيد تجاوز -
  .يوماً) 90 (عن

 جخار حسابات عن الناتجة الذمم قيمة على دفع يوماً) 90 (من وأقل اًيوم) 30( من أكثر مضى -
 كتسهيالت أصوالً توثيقها يتم لم أو بتسديدها العمالء يقم ولم )كالكفاالت والضمانات (الميزانية
  .مباشرة ائتمانية

 كامل بتسديد العميل وقام ،المستوى دون الديون فئة ضمن صنفت وأن سبق التي لديونا -
 تسديد ضالً عنف مدين الجاري حساب على المحفوظة الفائدة رصيد كامل تسديد أو (المستحقات

  .الممنوح السقف من%) 10 (نسبة
  .أصولية بعقود موثقة غير الديونكأن تكون ، المدين من المقدمة المالية البيانات شفافية عدم -
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 أي على فأكثر يوماً 90 مضيعند تصنف الديون في هذه الفئة : منتجة غير ديون •
 :يأتي مما

  .دهعوائ أو أقساطه أحد استحقاق أو الدين استحقاق -

  .التسديدات لجهة مدين الجاري حساب جمود -

  .أكثر أو% 10 بنسبة الممنوح السقف عن مدين الجاري حساب في التجاوز -

  .المكشوفة الطلب وتحت الجارية الحسابات -

 العمالء يقم لم والتي العمالء عن نيابة المدفوعة الميزانية خارج حسابات عن الناتجة الذمم قيمة -
  .مباشرة ائتمانية كتسهيالت أصوالً توثيقها يتم مل أو بتسديدها

  .المجددة غير االئتمانية التسهيالت -

  :اآلتي الجدول حسب  لكل منهاالتصنيف يراعىوتقسم الديون غير المنتجة إلى ثالث فئات حيث 
  عدد أيام التأخر عن السداد  الفئة

  يوم) 179( إلى اًيوم) 90(  ديون دون المستوى
  يوم) 359( إلى اًيوم) 180(   تحصيلهاديون مشكوك في

   فأكثراًيوم) 360(  ديون رديئة

 للديون المخصصات وتكوين التقييم عادةإو هواحتساب الدين قياس تعليمات -2
  .)2009/ 12/ 20 تاريخ 4ب/ ن م /597 قرار(

 نالديو وتصنيف هاوتقييم والتسليفات القروض محفظة بتحليل دوري بشكل يقوم أن المصرف على
  :يأتي كما لتصنيفها تبعاً المخصصات لها وفقاً وتعد ،سابقاً عنها المنوه الفئات وفق

 بعد الدين أصل تغطي المنتجة غير للديون تدني مخصص تكوين يجب: الديون غير المنتجة •
   :ي يأتوحسب الضمانات كماوذلك حسب تصنيفها  ،)وجدت إن (المقبولة الضمانات قيمة استبعاد

  :مقبولة بضمانات المغطى غير الديون من الجزء )1
 على الدين ألقساط النقدية للتدفقات الحالية القيمة باحتساب قياسه يتم: المقبول المستوى دون دين  .أ 

 القيم مجموع بين الفرق بكامل مخصص أخذ يتمأي  قسط، لكل االسمية القيمة من % 80 أساس
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 من )80-100( 20% المخصص من ثمل  ويشك،للدين الدفترية والقيمة األقساط لهذه الحالية
 .دون المستوى الديون رصيد

% 50 أساس على الدين ألقساط النقدية للتدفقات الحالية بالقيمة تُقيم: بتحصيلها مشكوك ديون  .ب 
 لهذه الحالية القيم مجموع بين الفرق بكامل مخصص أخذ يتم أي قسط، لكل االسمية القيمة من

 الديون  رصيدمن )50-100(50%  المخصصمن ثمويشكل  ،دينلل الدفترية والقيمةط األقسا
 .تحصيلها في المشكوك

  .الدين رصيد بكامل  أيالرديئة الديون من% 100 بمعدل مخصص كون ي:الديون الرديئة  .ج 

  :مقبولة بضمانات المغطى الديون من الجزء) 2
بين القيمة العادلة  بالفرق قارنوت الضمانة لهذه العادلة القيمة تؤخذ الدين، مقابل ضمانة وجود حال

 مؤونة تكوين ينبغي خسائر الضمانة لهذه العادلة القيمة لىع يزيد ما يعدو ،للدين وقيمته الدفترية
  .هامقابل

 .الجزء هذا على مخصص أي تشكيل يتم ال: نقدية تأميناتإذا كانت الضمانات   .أ 

 مقبول بضمان المغطى الجزء قيمة بكامل تدني مخصص تكوين يتم :أما بحال كانت عقارات  .ب 
%) 20 (وبنسبة) المنتجة غير الديون فئة في الدين تصنيف تاريخ منذ (سنوات) 5 (مدار على

 الدين تصنيف على سنة بمرور الضمانة تسييل من المصرف يتمكن لم حال فيوذلك ، سنوياً
 .المنتجة غير الديون فئة في

 من المصرف يتمكن لم حال في: معداتآليات أو أو   أو سياراتالمالية اًأوراقأما بحال كانت   .ج 
 نهاية في يتم المنتجة، غير الديون فئة في الدين تصنيف على سنة بمرور الضمانة تسييل
وكذلك األمر بحال كانت ، مقبول بضمان المغطى الجزء قيمة بكامل تدني مخصص تكوين السنة

 ضمان مؤسسة تقم حال لمففي ، التأمين وشركات القروض ضمان مؤسساتالديون بضمانة 
 الجزء قيمة بكامل تدني مخصص تكوين خالل سنة يتم بالدفع التأمين شركة أو القروض
 .ضمان بهذا الالمغطى

 تدني مخصص يتم تكوين: ضمانة دون أو شخصية بضمانات الممنوحة المباشرة العادية الديون •
 .قيمتها من% 2 بنسبة

 :يأتي كما  تكوين مخصص تدني يتم:خاصاً اهتماماً تتطلب التي لديونا •
  .ضمانة دون أو شخصية بضمانة الممنوحة الديون جزء من% 3 -أ 
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 الديون باستثناء مقبولة بضمانات المغطى اًخاص اهتماماً تتطلب التي الديون جزء من% 2 -ب
 الجزءو، نقدية بتأمينات المغطى الديون من الجزءو، بكفالتها أو السورية للحكومة الممنوحة

  .مقبولة مصرفية بكفالة المغطى الديون من
 أو فوائد إيرادات الفوائد والعموالت المحتسبة على الديون غير المنتجة بأنواعها الثالثة تعدال 

 في 12820 محفوظة يجري تبويبها بالحساب رقم  وعموالت فوائدتعدبل ، مقبوضة في قائمة الدخل
 4844لمالية لألوضاع المصرفية الصادرة بالقرار رقم  القوائم اإعدادنماذج  من )1(النموذج رقم 

-13اريخ  ت108ن رقم /قرار م( 2005-2-13تاريخ 108 والمعدلة بالقرار رقم 2004-8-5تاريخ 
ويرى الباحث أنه يجب تضمينها في قائمة الدخل لكي تعكس قائمة الدخل صورة دقيقة ، )2-2005

ن ديون عط المصرف الرئيسي سواء كانت ناجمة عن جميع الفوائد والعموالت التي تتعلق بنشا
  .منتجة أم غير منتجة

  . عن القيمة العادلة لألدوات الماليةفصاح اإلتعليمات - ب
  )2008-11-25اريخ  ت439ن رقم /قرار م( :عن محدد بشكل فصاحاإل يتم

 ثرأ هال التي المحاسبية السياسات تطبيق خالل دارةاإل بها قامت التي والفرضيات االجتهادات )1
  .المالية البيانات في المسجلة باألرصدة االعتراف في جوهري

 المالية البيانات تاريخ في المؤكدة غير لألمور المستقبلية بالتقديرات المتعلقة الرئيسية الفرضيات )2
 أرصدة في جوهرية تعديالت لىإ تؤدي نأ الممكن من همةم مخاطر عنها ينتج قد التي

 ذلك مثلةأ ومن، القادمة المالية السنة خالل المالية البيانات في اهرةالظ والمطلوبات الموجودات
 :يأتي ما

 أسعار لها ليس التي المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة تقدير في المستخدمة قائالطر •
 .نشطة أسواق في

 .المباشرة التالتسهي على القيمة تدني خسائر احتساب عند هاوتوقيت النقدية التدفقات حجم تقدير •

 لتاريخ بها المحتفظ وأ للبيع المتوفر مجموعة ضمن المالية للموجودات القيمة تدني خسائر تقدير •
 .االستحقاق

 وبشكل العادلة قيمتها تحديد مكانيةإا عدم بسبب بالتكلفة تظهر التي المالية الموجودات قيمة •
 .مقارن

 تاريخ في بالتقييم قامت التي والجهة ها،وأسس العقارية لالستثمارات العادلة القيمة تقدير طريقة •
 .المالية القوائم إعداد
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  :ها وتحديدق تقدير القيمة العادلة لألدوات الماليةائطر  تعليمات-ج
 تمثل نشطة أسواق في المالية البيانات بتاريخ) مطلوبات بيع/موجودات شراء( اإلغالق أسعار إن

 عدم أو معلنة أسعار فراتو عدم حال فيأما ، سوقية سعارأ لها التي المالية  لألدواتالعادلة القيمة
 تقييم نماذج مباستخدا العادلة قيمتها تقدير يتم المالية والمشتقات األدوات لبعض نشط تداول وجود

)valuation technique (مثل: )2008-11-25 تاريخ 439ن رقم /قرار م(  
 مالية أداة في مستخدمة بنسبة المتوقعة النقدية التدفقات وخصم المستقبلية النقدية التدفقات تحليل •

  .لها مشابهة
  .كبير حد إلى لها مشابهة مالية ألداة الحالية السوقية بالقيمة مقارنتها •
 .الخيارات تسعير نماذج •

 بعد بالتكلفة إظهارها يتم عليه يعتمد بشكل العادلة قيمتها قياس يتعذر مالية أدوات وجود حال وفي
 القيمة العادلة بالحسبان المؤونات الواجب تكوينها يجب أن تأخذ ولما كانت، قيمتها يف تدٍن أي تنزيل

للضمانات المستلمة مقابل الدين موضوع التقييم لذلك حدد مصرف سورية المركزي مجموعة من 
 ن رقم/قرار م (:مانات وهيض عند تقدير القيمة العادلة لهذه البالحسباناالعتبارات التي يجب أخذها 

  .)2004-12-19 تاريخ 94
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها من الضمانات محسومة على أساس سعر   - أ

 . التسهيالت الممنوحة للمدينينالفائدة الفعلي على

القيمة السوقية لألوراق المالية إذا كانت الضمانات عبارة عن أصول مالية متداولة في األسواق   - ب
 .شطةالمالية النا

القيمة التخمينية العادلة للتأمينات العقارية المستلمة شرط أن تكون هذه التخمينات قد تمت من   - ت
 .في حال كانت ضمانات عقارية، قبل خبراء معتمدين

 .لتسديد الديون المكفولة موضوع التصنيف هم واستعدادتهموقدرمدى إمكانات الكفالء   - ث

 .ات المستلمةمدى القدرة والسرعة في تسييل قيمة الضمان  - ج

 التقارير عدادالمعايير الدولية إلب مقارنة تعليمات مصرف سورية المركزي -5
  .المالية فيما يخص تطبيق القيمة العادلة ألدوات الدين والقروض

ث بتحديد ما أمكنه من نقاط االختالف والتوافق بين تعليمات مصرف سورية المركزي  الباحقام
ة لبعض األدوات المالية التي تناولها مصرف سورية المركزي في ومتطلبات تطبيق القيمة العادل
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ن الجدول حيث يبي،   التقارير الماليةعدادتعليماته كأدوات الدين والقروض وفق المعايير الدولية إل
  .  أبرز نقاط االختالفاآلتي) 2(رقم 

  )2(الجدول رقم 

  مركزيمصرف سورية التعليمات   موضوع االختالف أو الفروقات  الرقم
ــايير   ــات المع متطلب

 التقارير  عدادالدولية إل 
  المالية

1  
تقييم الـديون واحتـساب القيمـة       
العادلة لها واحتساب المخصصات     

  .الالزمة لها
  

 القيمة العادلة للديون غير المنتجة      أ
    :وتصنف إلى

  ديون دون المستوى المطلوب  )1
لتدفقات النقدية ألقساط الـدين     لة الحالية   القيمتقيم ب 

، سمية لكـل قـسط    من القيمة اال  % 80على أساس   
  )80-100% (20 أي بمقدار ويكون مؤونة بالفرق

  ديون مشكوك بتحصيلها  )2
لتدفقات النقدية ألقساط الـدين     لالقيمة الحالية   تقيم ب 

، من القيمة االسمية لكـل قـسط      % 50على أساس   
  )50-100% (50 أي بمقدار قويكون مؤونة بالفر

  تكون مؤونة بكامل رصيد الدين  الديون الرديئة  )3

 القيمة العادلـة للـديون المنتجـة        ب
    :وتصنف إلى

  قيمتها من% 2 بنسبة تدني مخصص تكوين يتم  المباشرة العادية الديون  )1

  اًخاص اهتماماً تتطلب التي الديون  )2
 الـديون  جزء نم% 3  بنسبة تدني مخصص تكوين يتم

 مـن % 2و، ضمانة دون أو شخصية بضمانة الممنوحة
ـ  تتطلـب  التـي  الديون جزء  المغطـى  خاصـاً  اًاهتمام

  مقبولة بضمانات

 تقيم بالقيمة العادلة    -
القيمـــة المتمثلــة ب 

ــترداديةاال ــذه س  له
الديون والمحددة علـى   
أساس صافي القيمـة    
الحاليــة للتــدفقات   

سعر  مخصومة ب  النقدية
وذلـك  ، الفائدة األصلي 

سواء كانـت الـديون     
  .منتجة أم غير منتجة

ــون المخــصص -  يك
على أساس الفرق بين    
القيمة العادلة ممثلـة    

ســتردادية بالقيمــة اال
والقيمة الدفترية لهـذه    

  الديون

2  
تقدير القيمة العادلـة للـضمانات      
المقدمة مقابل الديون وتـسهيالت     

  ئتماناال
  

 بحال كانت الضمانات عبارة عـن       أ
  أوراق مالية

يمة السوقية لألوراق المالية إذا كانت متداولة في        الق
  األسواق المالية الناشطة

بحال كانت الضمانات اسـتثمارات       ب
  عقارية

القيمة التخمينية العادلة للتأمينات العقاريـة المـستلمة         
شرط أن تكون هذه التخمينات قد تمت من قبـل خبـراء            

  معتمدين

  ج
بحال كانت الضمانات عبارة عـن      

  كفالء
  

 همواسـتعداد تهم  وقـدر  إمكانات الكفالء    بالحسبانيؤخذ  
  لتسديد الديون المكفولة موضوع التصنيف

  د
بحال كانت الـضمانات موجـودات     

  عينية
  )--- بضاعة  –سيارات (

مدى القدرة والسرعة في تسييل     يؤخذ بعين االعتبار    
  قيمة الضمانات المستلمة

تقدر األوراق الماليـة     -
المتداولة بالقيمة العادلة   
بعــد طــرح مــصاريف 

أمــا األوراق ، يــعالب
المالية غيـر المتداولـة     

 بـصافي القيمـة     رفتقد
ــافي  ــة أو صـ البيعيـ
التدفقات النقدية المتوقعة   

  .منها
تقدر قيمـة الـضمان      -

بصافي القيمـة البيعيـة     
وتدخل ضمن التـدفقات    
ــة  ــة المتوقعـ النقديـ
الحتساب القيمة العادلـة    

  للدين
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  :اإلطار العملي للدراسة: ثالثاً
 سورية مصرف لتعليمات اً مقارنباحث االطار العملي للبحث إلى قسمين األول يتناول تحليالًقسم ال

 بالقيمة العادلة لألدوات المالية بهدف اختبار الفرضية فصاحالمركزي مع متطلبات القياس واإل
 التزام في أعده الباحث لمعرفة أثر هذه التعليمات استبانةوالثاني دراسة ميدانية من خالل ، األولى

 اختبار ومن ثم التقارير المالية الخاصة بالقيمة العادلة عدادالمصارف الخاصة بالمعايير الدولية إل
  .الفرضية الثانية

 :التحليل المقارن
في  المركزي ومصرف سورية ما جاء في تعليمات عرض وتحليل من خالل  الفرضية األولىتم اختبار

 ، ومقارنتهما بالقيمة العادلة لألدوات الماليةفصاحقياس واإلمتطلبات المعايير الدولية بخصوص ال
 استنتاج مدى التوافق واالختالف )2(رقم الجدول  ذلك وباالستعانة بحيث أمكن للباحث من خالل

  :اآلتيةويعرضها الباحث من خالل النقاط 
 راقواألو االستثمارات وقياس تصنيف تفاصيل على المركزي سورية مصرف تعليمات تنص لم -1

 لمتطلبات وفقاً المالية األدوات من وغيرها المالية وااللتزامات الملكية حقوق وأدوات المالية
أدوات الدين والقروض  تصنيف تعليمات على اقتصرت بل، المالية التقارير عدادإل الدولية المعايير
محدودية أنواع  لويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود، المالية األدوات أنواع كأحدها وقياس

ذلك ال يبرر القصور في تعليمات ولكن ، األدوات المالية المستخدمة من قبل المصارف السورية
 . في هذه الناحيةالمركزي

 الطريقتين بين متعددة اًفروق هناك فإن المنتجة غير للديون الخاص المخصص احتساب كيفية أما -2
 .)2 (رقم الجدول يوضحها اكم المنتجة  غيرللديون العادلة القيمة تحديد في

 البنوك على الواجب األدنى الحد المركزي مصرفال لتعليمات وفقاً المحتسب المخصص يمثل -3
 المحتسب المخصص هو الدفاتر في به االعتراف الواجب المخصص فإن من ثم، به االحتفاظ
 يتوافق مع المعايير  ليس بالضرورة أنومن ثم، أكبر أيهما ) التعليمات-المعايير ( من أي بموجب
 . التقارير الماليةعدادإلالدولية 

 تقييمها وإعادة للديون العادلة القيمة يخص فيما المركزي سورية مصرف تعليمات تتوافق ال -4
حيث تنص ، العالقة ذات المالية التقارير عدادإل الدولية المعايير متطلبات مع المخصصات وتكوين
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في حين تعتمد المعايير على ،  وفقاً لها واحتساب المخصصالتعليمات على نسب محددة للتقييم
 .ة الزمنيةمدالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من الدين التي يحددها معدل فائدة الدين وال

 اعتماد المركزي تعليمات تطلبتف، الديون مقابل المقدمة العقارية للضمانات العادلة لقيمةا أما -5
 البيعية قيمتها تحديد الدولية المعايير تطلبت في حين، خبير قبل من للعقار التخمينية القيمة

 .سوق لها فرايتو لم بحال منها المتولدة النقدية التدفقات خصم أو لها عادلة كقيمة الصافية

 كضمانات المحددة المالية لألوراق العادلة القيمة بتحديد يتعلق فيما المعايير مع التعليمات تتفق -6
 على االعتماد يتم ثم، كأولوية توفره بحال ةنشط سوق في السوقية القيمة على باعتمادها للديون
 .لها نشطة أسواق فراتو عدم بحال الثانية بالدرجة النقدية التدفقات كخصم محددة تقييم أساليب

 إعدادب يتعلق فيما المركزي سورية لمصرف العادلة القيمة تعليمات توافق بمدى يتعلقفيما  أما
 التقارير عدادالمعايير الدولية إل مع المصرفية لألوضاع المالية البيانات عدادإل الموحدة النماذج
  :بينهما المقارنة من المستخلصة االستنتاجاتيعرض الباحث أهم ف، المالية

 وفقاً لتعليمات للبيع المتاحة المالية الموجودات تقييم إعادة عن الناجمة الخسائر أو األرباح تقيد -1
أرباح أو ( 29200  في الحساب رقمحصراً المساهمين حقوق ضمن صرف سورية المركزيم

 ،)خسائر غير محققة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات مالية متاحة للبيع
-2-13 تاريخ 108 رقم ن/م قرار( تحققها عند الدخل قائمة في بها االعتراف عادةإ يتم أن على

 هذه يدالمتضمنة ق، IAS39 للمعيار وفقاً بها المسموح البديلة بالمعالجة تسمح ولم، )2005
 . مباشرةًالدخل بيان في الخسائر أو األرباح

 عن فصاحواإل القياس في التكلفة أسلوب استخدام تعليماته في المركزي سورية مصرف يتطلب -2
 العادلة القيمة باستخدام يسمح يالذ IAS40 المعيار خالف على، للمصارف العقارية االستثمارات

 ).IASB, IAS40, para24,19 (ذلك في االستمرار شريطة لها

 فوائد أو إيرادات الثالثة بأنواعها المنتجة غير الديون على المحتسبة والعموالت الفوائد ال ترحل -3
 12820 رقم بالحساب تبويبها يجري محفوظة وعموالت فوائد تعد بل، الدخل قائمة في مقبوضة

 مصرف عنالصادرة ، المصرفية لألوضاع المالية القوائم إعداد نماذج من) 1 (رقم النموذج في
 عدادبخالف المعايير الدولية إل، )2005-2-13 تاريخ 108 رقم ن/م قرار (سورية المركزي

 .التقارير المالية التي تنص على ترحيلها لقائمة الدخل

 المعايير عليه نصت الذي التدرج التعليمات راعت  فقدالمالية لألدوات العادلة القيمة تحديد أما  -4
 المالية البيانات بتاريخ) مطلوبات بيع/موجودات شراء( اإلغالق أسعار اعتماد :حيث من الدولية

 فراتو عدم حال وفي، سوقية سعارأ لها التي المالية دواتلأل العادلة القيمة تمثل نشطة سواقأ في
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 تقييم نماذج باستخدام العادلة قيمتها تقدير فيتم لبعضها نشط تداول ودوج عدم وأ معلنة أسعار
)valuation technique (مثل: 

 مالية أداة في مستخدمة بنسبة المتوقعة النقدية التدفقات وخصم المستقبلية النقدية التدفقات تحليل 
 .لها مشابهة

 .كبير حد لىإ لها مشابهة مالية ألداة الحالية السوقية بالقيمة مقارنتها 

  )2008 -11-25 تاريخ 439ن رقم /قرار م (.الخيارات تسعير نماذج 
 سورية المركزي مصرفيالحظ الباحث من خالل نتائج التحليل السابق عدم التوافق بين تعليمات 

 امم،  بالقيمة العادلة لألدوات الماليةفيما يتعلق،  التقارير الماليةعدادومتطلبات المعايير الدولية إل
   .للفرضية األولىيدفعه لقبول الفرضية العدمية 

 الدراسة الميدانية

  : وعينتهاالدراسةمجتمع : أوالً
المراقبين الميدانيين والمكتبيين في مصرف سورية المركزي الذين :  منالدراسةيتكون مجتمع 

 ومن مراجعي الحسابات الخارجيين للمصارف ، الخاصةيتولون مهمة الرقابة على المصارف
 يرى الباحث أنهم األقدر على تقييم مدى توافق تعليمات المركزي بالمعايير الدولية إذْ ،الخاصة

 تقييم أثر هذه التعليمات في التزام المصارف العاملة في سورية ومن ثم ،لمحاسبة القيمة العادلة
  .ختيار عينة منهم الختبار آرائهم اتمحيث ، بهذه المعايير

 صالحة استبياناً) 42 (منها استبياناً) 44 (وحصل منها على اًاني استب)60 (قام الباحث بتوزيع
لخصائص الديمغرافية لعينتي ا وستبانةة التي تبين نتائج توزيع االول التالياويعرض الجد، للتحليل
  :الدراسة

  :ستبانةنتائج توزيع قوائم اال  .أ 

  .ينة الدراسة الموزعة على أفراد عستبانةيوضح عدد قوائم اال) 3(الجدول رقم 
ات ستباناال

  الموزعة
  النسبة

%  
ات ستباناال

  المستردة
النسبة 

%  
ات ستباناال

غير 
  المستردة

النسبة 
%  

ات ستباناال
غير القابلة 

  للتحليل

النسبة 
%  

ات ستباناال
القابلة 
  للتحليل

النسبة 
%  

60  100%  44  73.33  16  26.66  2  3.33  42  70  

قائمة ) 42( ات المستردة والقابلة للتحليل بلغتستبان االأن عدد قوائم) 3(نالحظ من الجدول رقم 
  .ات الموزعة وهي نسبة كافية ومقبولة لتحليل البياناتستبانمن اال% 70بنسبة 



                              تامر مزيد رفاعه2010-األول العدد -26 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 
 

645 

 بلغ  إذ)ستبانةاال (الدراسة ألداة الداخلي االتساق من للتحقق استُخِدم:  ألفا كرونباخاختبار معامل .ب 
 .ه يمكن االعتماد على هذه األداة في الدراسةنّأن تبيعالية  نسبة وهي % 93.08المعامل هذا

  :الخصائص الديموغرافية لعينة البحث .ج 

 ، المؤهل العلمي،نوع الوظيفة(تم تحليل الخصائص الديموغرافية لعينة البحث التي تشمل على 
   :يآلتوكانت نتائج التحليل كا )سنوات الخبرة

   نوع الوظيفةيوضح توزيع أفراد العينة حسب) 4(الجدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  الوظيفة

  %61.9  26  مفتش مصرفي
  %38.1  16   خارجيمراجع حسابات
   %100  42  المجموع

   المؤهل العلميبيوضح توزيع أفراد العينة حس)  5(الجدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  المستوى العلمي

  %7.1  3  دكتوراه
  %54.8  23  ماجستير

  %4.8  2  ديلوم
  %33.3  14  الوريوسبك

   %100  42  المجموع

  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة) 6(الجدول رقم
  النسبة المئوية  العدد  سنوات الخبرة

  %35.7  15   سنوات5أقل من 
  %59.5  25   سنوات10 إلى 5من 
  %4.8  2  ة سن15 إلى 10من 

  0%  0  ة سن15أكثر من 
   %100  42  المجموع

، %54 بلغت نسبة الحاصلين على الماجستير أنّهصائص الشخصية لعينتي البحث نالحظ من الخ
سنوات بلغت  10 سنوات حتى 5 ا سنوات الخبرة فمن أم،%33.3 والبكالوريوس، %7.1والدكتوراه 

 15حتى  10 أما ما يفسر تدني نسبة من خبرتهم من، %35.7 سنوات بلغت 5 وأقل من % 59.5
ة المصارف الخاصة ث هو حدا من مفتشي ومراجعي المصارف الخاصةةسن15سنة وكذلك أكثر من

  .2001 لعام 28السورية نسبياً التي بدأت بموجب المرسوم 
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  :تحليل نتائج الدراسة وتقييمها: ثانياً
 جداً، موافق إلى) 1 (الرقم يشير إذ ،ستبانة االأسئلة عن لإلجابة الخماسي ليكرت مقياس استخدم الباحث

 وتم ،طالقعلى اإل موافق غير) 5(والرقم موافق، غير) 4(والرقم حيادي،) 3(والرقم وافق،م) 2(والرقم
 درجة على داالً) 3.99 – 2.51 (من والمدى ،التزام كبيرة درجة على داالً) 2.5 – 1 (من المدى اعتبار
  :ةاآلتيوكانت النتائج  ،ضعيفة التزام درجة على داالً) 5 – 4 (من والمدى متوسطة، التزام
  .الدراسة عينتي نظر وجهة من إليها التوصل تم التي النتائج) 6 (رقم الجدول يبين

  اختبار مان وتني   خارجيمراجع حسابات  مفتش مصرفي
متوسط   األسئلة

  حسابي
انحراف 
  معياري

درجة 
  لتزاماال

متوسط 
  حسابي

انحراف 
  معياري

درجة 
  Z  P  لتزاماال

  يتم تصنيف األدوات المالية المحددة-1
للقياس بالقيمة العادلة وفقاً لطبيعة 

  .هائاألداة والهدف من اقتنا
 0.20  1.26-  كبير  1.06262  2.0625  كبير  0.63730  1.6154

في حال كان األصل المالي أو  -2
االلتزام المالي محتفظاً به لغايات 

بالتغيرات فإنه يتم االعتراف ، المتاجرة
  .القيمة العادلة في قائمة الدخلب

 0.14 1.47-  كبير  0.57373  1.9375  كبير  0.73589  1.6923

في حال كان األصل المالي متوفراً  -3
للبيع فإنه يتم االعتراف بتغيرات القيمة 
العادلة في حساب األثر المتراكم للتغير 
  .في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية

 0.52 0.63-  كبير  0.61914  1.6250  كبير  0.80096  1.8077

خذ بالمعالجة البديلة  يتم األ-4
 IASالمسموح بها وفقاً للمعيار 

 االعتراف بتغيرات القيمة العادلةب
فر للبيع في قائمة الألصل المالي المتو

  .الدخل

 0.87 0.15-  ضعيف  0.81650  4.0000  ضعيف  0.72004  4.0385

 يتم االعتراف باألدوات المالية -5
المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق وقياسها 

  .فة المطفأةبالتكل
 0.97 0.02-  كبير  0.77190  2.0625  كبير  0.84489  2.0769

المبلغ الذي تم  عن فصاح يتم اإل-6
استبعاده من حقوق الملكية وتم 

  .االعتراف به في بيان الدخل للفترة
 0.93 0.08-  متوسط  1.15289  2.5625  متوسط  1.02657  2.5769

عادة تقييم الديون غير المنتجة إ يتم -7
يمة االستردادية والمحددة على القب

أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات 
  . مخصومة بسعر الفائدة األصليالنقدية

 0.39 0.84-  ضعيف  0.60208  4.3125  ضعيف  0.91568  4.0385

 يتم االعتراف بالفوائد والعموالت -8
الناجمة عن الديون غير المنتجة في 

  .قائمة الدخل
 0.87 0.15-  ضعيف  0.75000  4.1875  ضعيف  0.73170  4.1538
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  اختبار مان وتني   خارجيمراجع حسابات  مفتش مصرفي
متوسط   األسئلة

  حسابي
انحراف 
  معياري

درجة 
  لتزاماال

متوسط 
  حسابي

انحراف 
  معياري

درجة 
  Z  P  لتزاماال

 يتم تحديد أسس وتوقيت تحويل -9
األرباح غير المحققة من قائمة حقوق 

الملكية إلى أرباح محققة في قائمة 
  .الدخل بشكل واضح ودقيق

 0.22 1.22-  متوسط  1.09545  3.0000  متوسط .760570  2.5385

في حال تم التخلص من أصل  -10
صل مالي ونتج عن ذلك أ، مالي بكامله

 اإلعتراف بهذا يتم، لتزام جديداأو 
األصل أو االلتزام الجديد بالقيمة 

  .العادلة

 0.65 0.44-  كبير  0.71880  2.3750  كبير  0.92819  2.3077

 عن القيمة العادلة فصاحاإل يتم -11
للضمانات مقابل القروض والسلف 

  .الممنوحة
 0.97 0.02-  متوسط 1.20934 2.5625  متوسط 0.90213 2.5769

 الحسابات التي  يتم تحديد أنواع-12
ات القيمة إفصاح قياسات وهاتتطلب

  .العادلة
 0.75 0.31-  متوسط  0.89209  2.5625  متوسط .904690  2.5385

عادة تصنيف إ عن سبب فصاحاإل -13
أي أصل مالي معترف به بالقيمة العادلة 

 .إلى االعتراف به بالتكلفة المطفأة
 0.68  0.40-  متوسط  1.14746  2.6250  طمتوس  1.06771  2.5000

ق ائ عن الطرفصاح يتم اإل-14
واالفتراضات المطبقة من قبل االدارة عند 

  .تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية
 0.66 0.42-  متوسط  1.15470  2.5000  متوسط  1.01754  2.5002

مكانية إ عن أسباب عدم فصاح اإل-15
خدام استخدام القيمة العادلة عند است

  .نموذج التكلفة
 0.002 3.10-  متوسط  1.18145  4.0625  متوسط  1.00766  2.8462

 إلى أي مدى يتم االعتماد فصاح اإل-16
على مقيم مستقل وخبير في تحديد 

  .القيمة العادلة
 0.31 1.01-  متوسط  1.16726  3.1875  متوسط .833900  2.8462

 عن الطبيعة الخاصة فصاح يتم اإل-17
 مبلغ التدفقات فيي قد تؤثر لألدوات الت

 قيمتها ومن ثم فيالنقدية المتوقع منها 
  .العادلة

 0.30 1.01-  متوسط  1.20416  2.8750  متوسط  0.81240  2.5000

 عن طريقة التقييم فصاح يتم اإل-18
المستخدمة لحساب القيمة العادلة 
  .ومبررات استخدامها دون غيرها

 0.74 0.32-  متوسط  1.55858  2.8125  متوسط  0.70602  2.5615

 عن األساس فصاح يتم اإل-19
المستخدم لقياس خسائر االنخفاض في 
قيمة األدوات المالية عن التكلفة بحال 

 .تعذر قياسها بالقيمة العادلة

 0.97 0.02-  كبير  1.02470  2.3750  كبير  0.80384  2.3846
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  اختبار مان وتني   خارجيمراجع حسابات  مفتش مصرفي
متوسط   األسئلة

  حسابي
انحراف 
  معياري

درجة 
  لتزاماال

متوسط 
  حسابي

انحراف 
  معياري

درجة 
  Z  P  لتزاماال

 عن المعلومات فصاح يتم اإل-20
على همة التي قد تؤثر مواألحداث ال

  .القيمة العادلة لألدوات المالية
 0.33 0.96-  ضعيف .750000  4.1875  ضعيف .844890  4.0001

 يتم عرض المعلومات السردية -21
 فيوالوصفية التي يمكن أن تؤثر 
  .القيمة العادلة لألدوات المالية

 0.97 0.02-  متوسط .946480  2.6875  متوسط  1.01071  2.6923

قة تعذر  عن حقيفصاح يتم اإل-22
قياس القيمة العادلة لكل فئة من 
األصول والمطلوبات المالية مع 

معلومات تساعد في تقدير القيمة 
  .العادلة لهذه الفئات

 0.46 0.73-  متوسط  0.70415  2.6875  متوسط .808610  2.5769

 عن انخفاض القيمة فصاح يتم اإل-23
العادلة عن القيمة المرحلة لألدوات 

  .على أساس التكلفةالمالية المرحلة 
 0.66 0.43-  متوسط  0.99791  2.9375  متوسط .603830  2.7308

 عن أسباب تغيير فصاح يتم اإل-24
آخر إلى طريقة التقييم من عام 

االختالفات في القيمة العادلة الناجمة 
  .عنها

 0.41 0.80-  متوسط  1.44770  2.6875  متوسط  1.15092  2.5692

رقابة  عن أنظمة الفصاح يتم اإل-25
على تناسق البيانات المستخدمة في 
  .نماذج التقييم وتوقيتها وموثوقيتها

 0.05 1.94-  ضعيف 0.71880 4.3750  ضعيف .938900 4.0077

 0.53 0.62-  متوسط 0.6571 2.930  متوسط 0.5035 2.713  المتوسط العام

 القيمة العادلة لألدوات التزام المصارف الخاصة بتطبيق محاسبة درجة أن) 6 (رقم الجدول من نالحظ
 التقارير المالية التي حاول تلخيصها الباحث عدادوفقاً للمعايير الدولية إل) فصاحالمحاسبة واإل(المالية 

حيث تراوحت درجة االلتزام لها  4,7,8,20,25 ألسئلةإلى اكانت ضعيفة بالنسبة  ستبانةمن خالل اال
ساساً نقاط االختالف والفروقات التي وجدناها أ تمثل نهاأسئلة نالحظ ذا عدنا لهذه األوإ، 5-4بين 
نا المقارنة بين تعليمات مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بالقيمة العادلة لألدوات المالية إجرائعند 

 IAS للمعايير البديلة المسموح بها وفقاً المعالجة(مثل ،  التقارير الماليةعدادوالمعايير الدولية إل
عادة تقييم الديون وإ ،فر للبيع في قائمة الدخلا لألصل المالي المتوات القيمة العادلةاالعتراف بتغيرب

، القيمة االستردادية والمحددة على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقديةبغير المنتجة 
تطلبات م فضالً عن ،)االعتراف بالفوائد والعموالت الناجمة عن الديون غير المنتجة في قائمة الدخلو

حت  التي تراو25 حتى 13من ق تقدير وتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتمثلة باألسئلة ائوطر
 عن خسائر انخفاض القيمة للموجودات فصاح باستثناء اإلبين المتوسط والضعيفدرجة االلتزام بها 



                              تامر مزيد رفاعه2010-األول العدد -26 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 
 

649 

الكبير فيما يتعلق   المركزيمصرف ويعود ذلك لقصور تعليمات ال،19المسجلة بالتكلفة بالسؤال 
، ات المتعلقة بهافصاحواإلواعتباراتها ومعاييرها ق تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية ائبطر

وهي درجة التزام  2.93، 2.71بلغت درجة االلتزام بالمتوسط العام للعينتين على التوالي  بالنتيجة
، يمات كان االلتزام بالمعايير الدولية ضعيفاًنقاط الخالف بين المعايير والتعلإلى أما بالنسبة ، متوسطة

 فصاح سورية المركزي فيما يخص تطبيق القياس واإلمصرفما يدفع الباحث لالستنتاج أن تعليمات 
بالقيمة العادلة لألدوات المالية التؤثر في التزام المصارف الخاصة بحيث تصبح منسجمة مع متطلبات 

  .  بل الفرضية العدمية للفرضية الثانية نقومن ثم، المعايير الدولية لذلك

 ذات فروق وجدت ال أنهوتماثلت هذه النتائج في كل من العينتين حيث بين اختبار الفروق مان وتني 
 أكبر وهي P=0.53 وآراء المفتشين حيث بلغت الخارجين الحسابات مراجعي راءآ بين إحصائية داللة
  . ما يدل على عدم معنوية الفروق0.05من 

  :اتينتائج والتوصال
  :النتائج: أوالً

 لذلك فإن محدودية أنواع ، سورية المركزي استجابة لحاجات المصارفمصرفتأتي تعليمات  .1
 تصنيف  يفسر اقتصار التعليمات علىالسورية المصارف قبل من المستخدمةاألدوات المالية 

 . ولكنه ال يبرر ذلك،رها دون غيالمالية األدوات أنواع كأحد  فقطوالقروض الدين أدوات وقياس

 المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية فصاحالقياس واإل العديد من االختالفات بين متطلبات يوجد .2
أهمها قياس ،  التقارير الماليةعداد سورية المركزي والمعايير الدولية إلمصرففي تعليمات 

تقدير القيمة العادلة للضمانات و ،القيمة العادلة للديون وإعادة تقييمها وتكوين المخصصات
 .العقارية المقدمة مقابل الديون

 عدادتختلف المعالجة المحاسبية التي تتطلبها محاسبة القيمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية إل .3
 فيما يتعلق بفروقات القيمة العادلة  سورية المركزيمصرف مع تعليمات التقارير المالية

معالجة الفوائد والعموالت المحتسبة على الديون بوفيما يتعلق ، تاحة للبيعلالستثمارات المحددة كم
 وفقاً للمعيار الدولي  بالمعالجة البديلة المسموح بهاتسمح لم  التعليماتكما أن،  أيضاًغير المنتجة

IAS40  في االستمرار شريطة  بالقيمة العادلةللمصارف العقارية االستثمارات مكانية قياسإوهي 
 .ذلك
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،  االختالفات بين التعليمات والمعايير فيما يتعلق بالقيمة العادلة لألدوات المالية من جهةإن  .4
ق تحديد القيمة العادلة لألدوات ائالكبير فيما يتعلق بطر سورية المركزي مصرفوقصور تعليمات 

 مصرف تعليمات من جهة أخرى جعلت ات المتعلقة بهافصاحواإلواعتباراتها ومعاييرها المالية 
 بالقيمة العادلة لألدوات المالية التؤثر في فصاحسورية المركزي فيما يخص تطبيق القياس واإل

    .التزام المصارف الخاصة بحيث تصبح منسجمة مع متطلبات المعايير الدولية لذلك
أسئلة إلى بالنسبة حصائية بين آراء كل من عينتي الدراسة إوجد فروق معنوية ذات داللة تال  .5

  .ستبانةاال

  :التوصيات: ثانياً
فيما يتعلق  الشفافية والوضوحمن بمطالبة البنوك الخاصة بمزيد  سورية المركزي مصرفقيام  .1

 . وطرائقها وتقنياتهابأساليب تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية

 وليةالد المعايير متطلبات مع تطابقاً أكثر لتكون تعليماته طويربت  سورية المركزيمصرفقيام  .2
 من تقييم بتطبيق محاسبة القيمة العادلة لألدوات المالية يتعلق فيما  التقارير الماليةعدادإل
 .إفصاحو

 المركزي الرقابية مصرف الأدواتتوجيه البحوث والدراسات للتوسع بهذا الموضوع لتطوير  .3
 .الي نحو القيمة العادلة التقارير المعدادوجعلها اكثر انسجاماً مع التوجه الجديد للمعايير الدولية إل

نماذج البيانات و المركزي المسؤولة عن وضع التعليمات مصرف سورية أطرضرورة تأهيل  .4
 عدادالدولية إل التطورات الجديدة للمعايير لمتابعة، بشكل مستمرالمالية الموحدة للمصارف 

    .التقارير المالية
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