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 أحد مقاييس القيمة مدخل مقرتح ملراجعة القيمة احلالية ك
 دراسة ميدانية –لعادلة يف إطار املعايري الدولية للمراجعة ا

 محد شاهنيامحد اد. عبد احلميد 
 :البحث ملخص

قياس  يفستخدم مقبلية املتوقعة كمنهج تحتليلية للقيمة احلالية للتدفقات النقدية املس ةجراء دراسإ يهدف البحث إىل

  تتضع إطار مقرتح ةادلعلقيمة الاجمال مراجعة قياس  يفج،  تققيي  اصإصدارات املهنية القيمة العادلة لألصول طويلة األ

ة ميدانية ابستخدام قائمة استقصاء الستطالع سرادملراجعة منوذج القيمة احلالية كمنهج لقياس القيمة العادلة  تإجراء 

اصإطار املقرتح ملراجعة  مةءمالى مدى علللوقوف ركات املسامهة املصرية  شاحلساابت تالقيادات اصإدارية ب مراقيب رأى

 :ة امليدانية إىلسرادشري نتائج الققياس القيمة العادلة. ت  يفمنوذج القيمة احلالية كمنهج مستخدم 

جماالت معرفة  :نأاحلساابت تالقيادات اصإدارية بش يببني مراق إحصائيةال قوجد اختالفات ذات داللة  -1

حتديد القيمة  يفاضات اصإدارة اهلامة املستخدمة رت اف مةءمالكة لتقيي  مدى شاط الشر نمراقب احلساابت ب

قبلية تاملبادئ العامة تالعوام، تقدية املسنلافقات لتدقدير اقالعادلة  تحتقق مراقب احلساابت من أسس 

النقدية حتديد القيمة احلالية للمتدفقات  يففقات تمعدل اخلص  املستخدم لتدحتديد سعر خص  ا يفاملؤثرة 

 .قبليةتاملس

احلساابت تالقيادات اصإدارية بشأن حتقق مراقب احلساابت  مراقيبني ب إحصائيةيوجد اختالفات ذات داللة  -2

 .من العناصر املكونة لتقديرات التدفقات النقدية
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Abstract: 

The research aims to conduct an analytical study to the present value of the future 

cash flows expected as a used way in measuring the fair value of long-term assets, 

and evaluation professional versions in the field of audit fair value measurement, and 

establish a framework proposal to audit of the present value model of a method for 

measuring fair value, and conduct a field study using the questionnaire of survey the 

poll auditors and administrative leaders Egyptian Shareholding Companies, to stand 

on the appropriateness of the proposed framework to audit the present value model as 

a way of used in the fair value measurement. 

The results of the field study to:  

1- There are no statistically significant differences between the auditors and 

administrative leaders on: areas of knowledge of the auditor actively company 

to evaluate the appropriateness of the significant management assumptions 

used in determining fair value, and the auditor substantive of the basis of 

estimating future cash flows and general principles and influencing factors in 

determining the discount rate of future cash flows and the discount rate used in 

determining the present value of future cash flows. 

2- There are statistically significant differences between the auditors and 

administrative leaders on the auditor substantive of estimates of the cash flows 

projections.  
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 ح ملراجعة القيمة احلالية كأحد مقاييس القيمةمدخل مقرت
 دراسة ميدانية –العادلة يف إطار املعايري الدولية للمراجعة  

 )*(د. عبد احلميد أمحد أمحد شاهني
 أوالً: اإلطار العام للبحث

 دوافع ومشكلة البحث: 1/1
موذج التكلفة نة العادلة كبدي، مناسب لحنو منوذج القيم اميا  نمت يلحظ قوجها   احملاسيبألدبيات الفكر  إن املتتبع

(  Financial Instrumentsبدايته على األدتات املالية ) يف  تهذا التوجه انصب احملاسيباح صتكأساس للقياس تاصإف
هور أت لتدعرض لتق اليتتاألصول احليوية تاألصول طويلة األج،  يقار عار التثممث مش، األصول امللموسة كاالس

 .قيمتها  ابصإضافة إىل األصول غري امللموسة كأصول امللكية الفكرية تالشهرة يف( impairmentاالضمحالل )
 حماسبة القيمة العادلة ال قعترب مفهوما   أننه ابلرغ  من أى لع Pannes and Delfavero (2010) تقد أكد

القيام بشك، كام، ببناء املهارات ي، من السنوات من اج، دن هذا املفهوم سيحتاج للعأجمال احملاسبة  إال  يف جديدا  
 احملاسيباملتعلقة بعملية القياس  (Complexities)تتضع القواعد ملعاجلة التعقيدات  (Appropriate Skill)سبة انامل

 .(Infancy) مراح، منوه األتىل يفللقيمة العادلة  فاالستخدام املوسع حملاسبة القيمة العادلة يعد 
ابلتعاتن ما بني جملس معايري احملاسبة الدتلية  (IFRS 13, 2011) 11 رق  املايلللتقرير  الدتيلتلقد صدر املعيار 

(IASB) ليةاتجملس معايري احملاسبة امل (FASB)  ملنشآتتذلك هبدف تضع إطار موحد لكيفية قياس القيمة العادلة 
حماتلة العم،  إىل  ابصإضافة املايلة للتقرير األعمال حول العامل عندما قكون مطلوبة تمسموحا هبا من قب، املعايري الدتلي

عملية التطبيق عند قياس القيمة العادلة.  يف (Improve Consistency)على ختفيض التعقيد تحتسني االقساق 
صح عن القيمة قفقيس ت قشآت األعمال أن نأضحت قتطلب تقسمح مل (IFRS)املايل ايري الدتلية للتقرير عري من املثفك

 وهلا تالتزاماهتا تكذلك أدتات امللكية اخلاصة هبا.العادلة ألص
 SFAS NO.157, 2006,  (lAS  2002  11 رق  يار احملاسبة املصر عيبة )ماحملاس ت معايريلأت كما 

NO.36, 2011)  ظ، غياب سوق  يفاهتماما متزايدا ابلقيمة احلالية املتوقعة كأحد مقاييس القيمة العادلة تخصوصا
 تاضعين مجه ك، اقو  اليت تحدايلتا Bell and Griffin (2012)ن اتل كال مقنقياس. ت شطة لألص، حم، الن

احلساابت  تاملتعلقة حبالة عدم التأكد العالية لتقديرات القيمة العادلة  تمن مث  تمراقيب نياملعايري تاملمارسني تاملستخدم
 ياسقعملية ال يفمن االرقياب املتأص،  صعوبة احلصول على أتكيد معقول عن هذه التقديرات مع تجود مستوى عال

(Inherent measurement Uncertainty)  ية للتحققحماتلة معاجلة املخاتف بشأن الشفافية تالقابلت. 
 ( SAS  2002  545 رق  املصريتلقد قناتلت معايري املراجعة )معيار املراجعة 

No.101, 2003, ISA No. 545,2004 إرشاداتيمة العادلة  من خالل قوفري مراجعة قياسات تإفصاحات الق 

                                           
 جامعة مدينة السادات. –كلية التجارة   –أستاذ مساعد احملاسبة تاملراجعة  )*(
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ابلقياس تاصإفصاح عن األصول  املتعلقةاحلساابت حول عملية املراجعة  تعلى تجه اخلصوص اعتبارات املراجعة  ملراقيب
 القوائ  املالية. يفرتضة أت املفصح عنها ابلقيمة العادلة عتااللتزامات تعناصر حمددة من حقوق امللكية امل

دم كفاية عل السبب أن  (PCAOB)رير التفتيش جمللس مراقبة شركات احملاسبة العامةتلقد ترد بتقا
(Deficiencies) احلساابت مييلون  مراقيبيرات املالية األخرى  هو أن دعادلة تالتقالفيما يتعلق مبراجعة القيمة   املراجعة

 Griffith et) قنفيذ أعمال املراجعة يفد املبذتل ابملقارنة ابجلهاصإدارة  ملراجعة افرتاضات إىل قكريس جهد قلي، نسبيا  

al., 2012). 
بة املقبولة ستمبادئ احملا (IFRS)للمعايري الدتلية  احلايلأن االجتاه  Carprntier, et al, (2008) كما أكد

نوعية  وماتحاجة ملعل يفهو بوضوح لصاحل قياس القيمة العادلة  تالقراء تاحملللون للبياانت املالية  (GAAP)عموما 
تضع افرتاضات للمتغريات املرقبطة أبصول ال يتوفر هلا سوق  يفتكمية كافية فيما يتعلق ابألساليب املختلفة املستخدمة 

قام  اليتالدراسة التجريبية  تلصخ تقد .أت لألصول املتشاهبة نشطة أت ألصول مشاهبة أت سوق غري نشطة لألصول ذاهتا
س املبادئ التوجيهية ف  أحد االستثمارات اعتمادا على ني  لتقيييقتتأربعني من خرباء الهبا الباحثون لعينة من ثالثة 

يمة العادلة لنفس االستثمار  تقساءل الباحثون عما إذا  لقققديرات ا يفات جوهرية بني اخلرباء فملعايري إىل تجود اختالات 
 كانت املعايري غري كافية أم أسئ قطبيقها أت جتاهلها.

ية مبراجعة قياس القيمة نعايري املراجعة املعم أن يفما ققدم  يرى الباحث أن أتىل دتافع هذا البحث قتمث،  على ء  تبنا
 دتالعادلة  ال قتناتل أنواعا حمددة من األصول أت االلتزامات أت املعامالت أت املمارسات اخلاصة بنشاط ما   حيث أك

عدم فعالية معايري  (Menelaides, et al., 2003, Pannese and Delfavero, 2010) الدراسات بعض
للقيمة العادلة  تحاجة قلك املعايري إىل  احملاسيبلتحقق من القياس ااحلساابت حنو  مراقيبقوجيه تإرشاد  يفاملراجعة احلالية 

 عادلة.مة اليت  قياسها ابلقي اليتاملزيد من اصإيضاح تالتفصي، للربط بني إجراءات املراجعة تبنود القوائ  املالية 
قد أتلت  (AICPA, IAASB, PCAOB) املنظمات تاجملالس املهنية املتخصصة أن يفيتمث،  الثاينتالدافع 

دم خاضات اهلامة لإلدارة تمنوذج التقيي  املسترت ار االفبة تاختأشنتفه  عمليات املباهتماما بضرترة قيام مراقب احلساابت 
مكانية االعتماد على منوذج التقيي  املبىن على ققدير تخص  التدفقات النقدية إ إىلقياس القيمة العادلة  ابصإضافة  يف

ن شأاحلساابت ب ملراقيباملعايري املصدرة مل قوفر إرشادات  أنحالة عدم تجود سوق نشطة لألص،  إال  يفاملستقبلية 
 :ات النقدية من اجلوانب التاليةفقالتحقق من منوذج القيمة احلالية للتد

 .ستقبليةملالتدفقات النقدية ا أسس ققدير -
 .دفقات النقديةتقديرات التناصر املكونة لالع -

 .حتديد سعر خص  التدفقات النقدية يفاملبادئ تالعوام، املؤثرة  -
يما يتعلق بعدم التأكد فالية للتدفقات النقدية املستقبلية الطبيعة املعقدة لنموذج القيمة احل يف، ثأما الدافع الثالث فيتم

بؤ  تعدد االفرتاضات اهلامة تاملعقدة املصاحبة نكبرية فيما خيص مصداقية عملية القياس  نتيجة طول فرتة التبصورة  
ب احلدتث حقصا اليتكد أتلتعدم ااالفرتاضات( احب قص اليت)م املوضوعية دللعملية  تتجود درجة عالية من ع
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يجة الستخدام تالبياانت املوضوعية ن يفملستخدمة  تالنقص اضات ارت املفرتض أت حتقق النتائج املبنية على االف املستقبلي
 (.2002  545 رق  املصريملراجعة ايار عم)قديرية بدرجة كبرية قعناصر 

مبمارسات إدارة األرابح لتعظي  منافعها  -ظ، هذه التعقيدات  يف -إمكانية قيام اصإدارة  يفتهنا يكمن اخلطر 
 احلكميقدير لتة زايدة املساحة املمنوحة لإلدارة ملمارسة االختيار تإعمال ااخلاصة على حساب أصحاب املصاحل  نتيج

 .منوذج القيمة احلالية كمدخ، لقياس القيمة العادلة بتطبيقالعديد من املعاجلات احملاسبية املرقبطة  يف
 Mark حيث عرب اابت احلس ملراقيبزايدة استخدام حماسبة القيمة العادلة يشك، حتداي  أن يفتالدافع الرابع يتمث، 

Olson رئيس جملس مراقبة شركات احملاسبة العامة (PCAOB)  ميكن للمنشآت  اليتعن قلقه بشأن الوسائ، املختلفة
بشأن  الكايفاحلساابت قد ال يكون لديه  التدريب  مراقيبن أقياسات القيمة العادلة لألصول  ت  إىلاستخدامها للتوص، 

االعتبار إمكانية  يفتمن مث جيب على املراقبني األخذ  .للقيمة العادلة املنشآتخيارات  قنيات التقيي  للتحقق من صحةق
ف عن تلن الرقابة الداخلية احمليطة بقياسات القيمة العادلة قد ختأققييماهت  للقيمة العادلة  ت  يفالبياانت املالية  معديحتيز 

 .(Johnson, 2007) قة ابملعامالت التجارية املعتادةلتعقلك امل
قياس  يف املهيناعتباره درجة عالية من االرقياب أت الشك  يفيضع  أنمراقب احلساابت  على ينبغيعلى ذلك   ء  تبنا

حتدث  أنميكن  اليتزيز قدرة املراقب على حتديد أنواع األخطاء املادية عالقيمة العادلة نتيجة خماطر االحتيال  تمن مث ق
 .(PCAOB, 2009) هذا الشأن يف ةباسنتقصمي  إجراءات املراجعة امل

ية يعد أحد املداخ، األساسية لقياس القيمة نقدن منوذج القيمة احلالية للتدفقات القدم  تنظرا ألقعلى ما  تبناء  
رتاضات اهلامة لإلدارة فكيفية قيام مراقب احلساابت مبراجعة اال  يفتبلور ق تاليتالعادلة  فإنه قبدت املشكلة الرئيسة للبحث 

 احملاسيبأدلة مراجعة كافية تمالئمة للتأكد من أن القياس  للحصول على العادلة القيمة قياس يفذج التقيي  املستخدم تمنو 
 :ث التساؤالت التالية الباحثرية. تمن مث ينشأامل يف املطبق التقارير املالية إعداد إطار مع يتمشى
على  قد قؤثر تاليت النقدية املستقبلية تدفقاتطبيعة املشاك، املتعلقة بنموذج القيمة احلالية لل يما ه -1

 .؟للقيمة العادلة مصداقية القياس احملاسيب
هذا  يفاحلساابت  مراقيبللقيمة العادلة قعد كافية صإرشاد  الدتلية ملراجعة القياس احملاسيب ته، املعايري -2

 ن؟.شأال

افرتاضات اصإدارة فيما يتعلق مبقدار  مةءمالمدى  يف الرأيساابت التحقق من تإبداء احل ملراقيبته، ميكن  -1
 خص  التدفقات النقدية املستقبلية؟. تمعدلتقوقيت 

 :أهداف البحث 1/2
 :يةلحتقيق األهداف التا يفيسعى الباحث إىل اإلجابة عن التساؤالت السابقة مبا يسهم 

قياس  يفة كمنهج مستخدم املتوقعاملستقبلية  ات النقديةقإجراء دراسة حتليلية لنموذج القيمة احلالية للتدف -1
 .يمة العادلة لألصول طويلة األج،الق
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إطللللللار مقللللللرتح   تتضللللللع الصلللللللة قياس القيمة العادلة تاملعايري ذات مراجعة جمال يف املهنية اصإصدارات قيي ق -2
 يفالتقللارير املاليللة املطبللق  إطللار إعللداد مللع عمليللة قيللاس القيمللة العادلللة تمشللىل لقيمللة احلاليللةاملراجعللة منللوذج 

 .املنشأة

  ت املسلامهة املصلريةابشلرك احلسلاابت تالقيلادات اصإداريلة ملراقيبإجراء دراسة ميدانية من خالل استقراء فكر  -1
قيللاس  يفسللتخدم ماملقللرتح ملراجعللة منللوذج القيمللة احلاليللة كمللنهج  ياصإطللار الفكللر  مللةءمالللوقللوف علللى مللدى 

 .القيمة العادلة
 :روض البحثف 1/1

 :البحث على النحو التايل ام الباحث بصياغة فروضقيق أهداف البحث، قلتح
معرفة  احلساابت تالقيادات اصإدارية بشأن جماالت مراقيب ال قوجد اختالفات ذات داللة إحصائية بني -1

حتديد القيمة  يفملستخدمة اافرتاضات اصإدارة اهلامة  مةءمالى دمراقب احلساابت بنشاط الشركة لتقيي  م
 .العادلة

دات اصإدارية بشأن حتقق مراقب ااحلساابت تالقي مراقيبفات ذات داللة إحصائية بني وجد اختالقال  -2
 .لتدفقات النقدية املستقبليةااابت من أسس ققدير ساحل

احلساابت تالقيادات اصإدارية بشأن حتقق مراقب  مراقيبال قوجد اختالفات ذات داللة إحصائية بني  -1
 .ملستقبليةالتدفقات النقدية احلساابت من العناصر املكونة لتقديرات ا

قب ااحلساابت تالقيادات اصإدارية بشأن حتقق مر  مراقيبجد اختالفات ذات داللة إحصائية بني قو ال  -4
 .ةبليقتملساحتديد معدل خص  التدفقات النقدية  يفاحلساابت من املبادئ العامة تالعوام، املؤثرة 

حلساابت تالقيادات اصإدارية بشأن حتقق مراقب ا مراقيبال قوجد اختالفات ذات داللة إحصائية بني  -5
 ات النقدية املستقبلية.ق حتديد القيمة احلالية للتدفيفاحلساابت من معدل اخلص  املستخدم 

 البحث: دحدو 1/4
إجراء دراسة حتليلية لنموذج القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية كمنهج لقياس القيمة  يفحدتد البحث  ث،تمق
 تاملصرية. إطار معايري احملاسبة الدتلية تاألمريكية يفادلة لألصول طويلة األج، تذلك الع

ية مبراجعة قياس القيمة العادلة  ناملع -الدتلية تاألمريكية تاملصرية  -كما اقتصر البحث على ققيي  اصإصدارات املهنية 
يادات اصإدارية مبنشآت األعمال املصرية  للوقوف على احلساابت تالق مراقيبتإجراء دراسة ميدانية الستطالع أراء ك، من 

 .لية كأحد مقاييس القيمة العادلةااملقرتح ملراجعة منوذج القيمة احل الفكرياصإطار  مةءمالمدى 
 أهمية البحث: 1/5

ري ض هذه املعايعب يفاتلت قن تاليت 2002 صدرت معايري احملاسبة املصرية عام أنمصر بعد  يفللبحث أمهية خاصة 
تصدرت معايري املراجعة . ية املستقبليةقدلناقات فللقيمة العادلة ابستخدام القيمة احلالية للتد احملاسيبأسس القياس 

تعلق مبراجعة قياسات تإفصاحات قرشادات إ 545 رق  املصريمعيار املراجعة  يفقناتلت  تاليت 2002 املصرية عام
 قياس القيمة العادلة. يفق مبراجعة النموذج املستخدم علتقفصيلية القيمة العادلة بشك، عام  دتن تضع إجراءات ق



551 

  يسه  قياس القيمة العادلة يفن مراجعة النموذج املستخدم أل احلساابت  نظرا   ملراقيبللبحث أمهية خاصة  أنكما 
يدة من خدمات قضييق فجوة التوقعات بني الدتر املرققب ملراقب احلساابت تكافة األطراف املستف يف إجيايببشك، 

  العادلة ةيمقلل احملاسيبعن مناذج القياس  الرأيق إببداء تعلاملراجعة للبحث عن دتر أتسع تأمش، للمراقب فيما ي
 .املعلومات احملاسبية أتللحقائق  اجلوهريابصإضافة إىل احلد من خماطر التحريف 

 يفظمات املهنية املتخصصة  للمسامهة نة للمعمومه يعد مبثابة دعوة فكرية مفتوح يفالبحث  أن إىلهذا ابصإضافة 
قياس القيمة  يفابلنموذج املستخدم  املتعلقةب املراجعة نشم، جوايل 545 رق  تاملصري الدتيلقعدي، معيار املراجعة 

 .العادلة
 :منهج البحث 1/2

 الفكرياصإطار  أهدافه تفرتضه تحتديد دصياغة مشكلة البحث تحتدي يف االستنباطياعتمد الباحث على املنهج 
 .يمة العادلةقنقدية املستقبلية كمنهج لقياس الفقات اللتدالية لملراجعة منوذج القيمة احل

لقيادات اصإدارية  تااحلساابت  مراقيبالع آراء ستطمليدانية الاالدراسة  يف االستقرائيبينما اعتمد الباحث على املنهج 
 .ملراجعة منوذج القيمة احلاليةاملقرتح  الفكرياصإطار  مةءمالمدى  علىللوقوف 

 :خطة البحث 1/7
 :التايلالنحو   بقية البحث على يسار مدى صحة فرتضه مت ققتيلتحقيق أهداف البحث تاخ

 .ي، الدراسات السابقةلعرض تحت: اثنيا  
 دلة.قياس القيمة العا يفالقيمة احلالية تخماطر استخدامها : اثلثا  
 .الية كمدخ، لقياس القيمة العادلةلقيمة احلملراجعة ا الفكرياصإطار : رابعا  

 .لتحقق من منوذج القيمة احلاليةا: دراسة ميدانية عن عناصر ا  خامس
 .نتائج تقوصيات البحثا : سادس

 يل الدراسات السابقةل: عرض وحتثانياً 
 يفادلة( تذلك لعاعن القيمة  احملاسيبقناتلت بعض الدراسات )األجنبية بصفة خاصة( مراجعة القياس تاصإفصاح 

تميكن  SAS NO.101.2003.Lsa no.545.2004  545تالدتيل رق   101 رق  األمريكيمعيار املراجعة  إطار
 ي:يما يلفنحو املوضح لعلى ا الشأنهذا  يفعرض بعض أه  الدراسات 

 Menelaides, et at. (2003) دراسة 5/1
 يفللقيمة العادلة  احملاسيبقياس لجمال مراجعة ا يفت ي، الدتر املوسع ملراقب احلساابلاستهدفت الدراسة عرض تحت

ة تالتقرير دلاملراقب من فه  كيفية قيام املنشأة بتحديد القيمة العا كنمي   تالذي101 رق  األمريكيإطار معيار املراجعة 
ام املراقب بتقيي  مع ضرترة قي  (GAAP)عما إذا كانت عملية القياس قتوافق مع مبادئ احملاسبة املقبولة قبوال عاما 

 .ملنشأةا إدارةت القيمة العادلة املعدة بواسطة افصاحإقياسات ت  يفلتحريف اهلام اخماطر 
لقياس اة عاحلساابت بشأن مراج ملراقيبتقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن املعيار يوفر إرشادات عامة 

حالة  يفملخصومة اد على منوذج القيمة احلالية للتدفقات النقدية العتمااعن القيمة العادلة  تإمكانية  احملاسيبتاصإفصاح 
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ن مراجعة أنواع حمددة من األصول أت االلتزامات أت عناصر شألنشط. بينما ال يوفر املعيار إرشادات باغياب السوق 
 صناعة ما.بحقوق امللكية أت املعامالت أت املمارسات اخلاصة 

 :Kohlbeck (2008) دراسة 5/5
ميكن أن  الذيمنوذج القيمة العادلة  تالدتر  يفتاملصداقية  مةءاملالخاصييت  قوافرت الدراسة التحقق من مدى استهدف

 رق  األمريكيمعيار املراجعة  اللجمال مراجعة قياسات تإفصاحات القيمة العادلة من خ يفيؤديه مراقب احلساابت 
 يلي:عدة نتائج أمهها ما  ىلتقد خلصت الدراسة إ. 101
بتوفري املعلومات املؤثرة على القرارات االقتصادية  مةءاملالحتقيق خاصية  يفدرة منوذج القيمة العادلة ق -1

 للمستخدمني.
  تخاصة عندما قكون القيمة العادلة حمددة (Suspect) إن خاصية املصداقية أت االعتمادية حم، شك -2

الشخصي قدير تعلى ال ءقياس بنالومات السوق. حيث يت  العلى أساس افرتاضات غري قائمة على مع
(Subjectivity) غري احملايد (Biases)   مما يؤدى إىل أن النتائج قكون أق، اعتمادية أت مصداقية أت

 .(reliability)موثوقية 

عن القيمة العادلة ميكن أن حيسن من مصداقية  احملاسيباحلساابت مبراجعة القياس تاصإفصاح  مراقيبإن إلزام  -1
 حتقيق هذا الغرض. يف 101 رق  األمريكيرين  تيسه  معيار املراجعة ثمملالية لدى املستاملعلومات ا

 :IAASB (2008) دراسة 5/3
للقيمة العادلة   احملاسيبلتقيي  اجمال  يفقواجه احملاسبني تاملراجعني  اليتاستهدفت الدراسة الوقوف على التحدايت 

قديرات احملاسبية تمراجعة القياس تفيما بتعلق مبراجعة ال 545ت 540 أرقاماملراجعة الدتليني  معياريتمدى إمكانية دمج 
 يلي:عن القيمة العادلة. تقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها ما  احملاسيبتاصإفصاح 

للقيمة العادلة ختتلف على نطاق  احملاسيببيعة تموثوقية املعلومات املتاحة لإلدارة لدع  عملية التقيي  إن ط -1
قواجه احملاسبني تاملراجعني لتأثري ذلك على درجة عدم التأكد من  اليتع  تيعد هذا من أه  التحدايت تاس

 طة أت فعالة.شحالة عدم تجود أسواق ن يفالتقديرات املرقبطة ابلقيمة العادلة 
تمبا   ريةهلا خماطر كب اليتاألساسية تغريها من مصادر عدم التأكد من التقديرات  االفرتاضاتأمهية حتديد  -2

لقيمة الدفرتية لألصول تااللتزامات  مع ضرترة اصإفصاح عن جمموعة من اى عل مادييؤدى إىل قعدي، 
إدارة املخاطر  اتتعرض هلا املنشأة تسياسات تإجراءقميكن أن  اليتظ، املخاطر احملتملة  يفالنتائج احملتملة 

 .من قلك املخاطر حلساابتاتاألساليب املستخدمة لقياس املخاطر تموقف مراقب 
 :PCAOB (2009) دراسة 5/4

عدم تجود سوق نشطة لألص، أت  حالة يفاستهدفت الدراسة الوقوف على مشاك، مراجعة قياسات القيمة العادلة 
أسواق غري  يفملتشاهبة اعلى األسعار املشتقة لألصول ذاهتا أت لألصول  صولاملتشاهبة أت عدم القدرة على احل ولصلأل

 يلي:أمهها ما النتائج   ت الدراسة إىل العديد منتخلص. نشطة
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لطبيعة تالتوقيت تاملدى بسبب قباين قياسات القيمة العادلة ما بني ا يفرجة كبرية دقنوع إجراءات املراجعة ب -1
 البسيط تالنماذج املعقدة.

ادلة  من حلساابت خبصوص عملية قياس القيمة العايقوم بعملها مراقبو  اليتإن االختيارات األساسية  -2
قطوير   ت األساسيةالبياانبار منوذج التقيي  ت تاالفرتاضات اهلامة لإلدارة تاخ اختبار كن أن قتضمن؛مامل

ث اتمراجعة األحد  ةاملنشأ بواسطة العادلةالقيمة تأتييد قياس  العادلة بغرض قعزيز للقيمة قلةتققديرات مس
 تالصفقات الالحقة.

 :Pannese and Delfavero (2010) دراسة 5/2
للقيمة العادلة  تمدى  يبحملاسا ملراجعة القياس احلساابتمراقيب  اجهاليت قو  على التحدايت استهدفت الدراسة الوقوف

ادلة  تحتديد مدى قدرة مهنة املراجعة على التكيف مع عقي  املشتقة من حماسبة القيمة الاختبار ال يفية املراقبني علقدرة تفا
 :يمهها ما يلأتائج  نلان مديد عراسة إىل الدب،. تقد خلصت القتاملس يفعملية القياس 

القوائ   يفعلى الرغ  من أن معايري حماسبة القيمة العادلة قد مت إصدارها من أج، حتسني منفعة املعلومات  -1
هذا  يفألعمال املراجعة  للتصدياحلساابت املسئولية  مراقيبإال أن هناك بدتن شك إمكانية لتحم،   املالية

 الشأن.
تجملس  (PCAOB) احملاسبة العامة قبة شركاتاتجملس مر  (FASB) احملاسبة املالية إن جملس معايري -2

مل يتوقعوا متاما النتائج املرتقبة من االستخدام املوسع حملاسبة القيمة العادلة  (IASB) معايري احملاسبة الدتلية
 .اجعةر على مهنة امل

لتفعي، تقطبيق  ينبغير مما ثأبن الوقت ما زال مبكرا أك (A warning sign) جيب قوفري إشارات حتذيرية -1
 احلساابت على حد سواء. تملراقيباالستخدام املوسع حملاسبة القيمة العادلة ابلنسبة للمحاسبني 

قدرة على فه   ثرأن يصبح احملاسبون تمراقبو احلساابت أك 2010 لعام تايللمن املتوقع خالل العقد ا -4
حلالة إصدار معايري دتلية اهذه  يفتمن املمكن   تقطبيق تاختبار حماسبة القيمة العادلة إمكانية استخدام

 الشأن. اهذ يفللمراجعة أكثر كفاءة 

 :Kumarasiri (2011) دراسة 5/2
لدتل النامية  فيما يتعلق مبحاسبة ا يفاحلساابت تخاصة  مراقيبقواجه  اليتاستهدفت الدراسة الوقوف على التحدايت 

اتلت الدراسة تجهات نظر عينة قنلدتل املتقدمة أت النامية. ت ا يفدرة البحوث التجريبية سواء لن يمة العادلة  تذلك نظرا  الق
ق جبدتى فيما يتعل - و تسريالنكابلقانونية بكولوماحملاسبة ا مراقب حساابت مبكاقب 152 -احلساابت مراقيبمن 

البلدان النامية   يفللقيمة العادلة  احملاسيبطة مبراجعة القياس قبملر ايت احدتالت  قضاايالحماسبة القيمة العادلة ت 
ك اخلاصة قلج أمهها ائتالن ديد منعخلصت الدراسة إىل ال قد. تلفيف من هذه التحدايتللتختاالسرتاقيجيات املمكنة 

 يلي:ا مبقياس القيمة العادلة تقشم،  ةرقبطملبتحدايت املراجعة ا
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 أكرت  يمة العادلة تمراجعة التقارير املالية املعدة تفقا هلاإن التحقق من قياسات الق -1
 Lack of) يفتقرتن إىل املعرفة التقنية احلساابت مراقيبقعقيدا من التحقق من التكلفة التارخيية  تأن 

technical knowledge) .عن حماسبة القيمة العادلة 
معظ   تان املتعددة  ختتلف تفقا للصناعاتالقيمة العادلة  إن التقنيات املستخدمة للتحقق من قياسات -2

 نشطة. أسواق يفال يت  قداتهلا  -بعملية القياس  -األصول تااللتزامات ذات الصلة 

 املتاحة ملراقيب تالفرص الرايضية تالنماذج افرتاضات اصإدارة  ققدر قيمة األصول تااللتزامات ابستخدام -1
 .ادلة حمدتدةقياس القيمة الع احلساابت الكتساب املعرفة عن

التدفقات  تقوقيت قيمة)ة كثريا ما قتضمن ققديرات األحداث تالظرتف املستقبلية لدن قياسات القيمة العاإ -4
 (.النقدية تمعدالت اخلص 

 :Backof, et al. (2012) دراسة 5/2
لدع   -ارة بواسطة اصإد -احلساابت  ملراقيبراسة حتديد ما إذا كانت طريقة عرض األدلة املقدمة داستهدفت ال

اضات رت ف عن االفشري امللموسة  ميكن أن قكغالقيمة العادلة لألصول  يدحتد يفاالفرتاضات األساسية املستخدمة 
 – احلساابت مراقيبراسة تجهات نظر عينة من داتلت القن. ت (Innovation) أت االبتداعية (Aggressive) العدتانية

من مدى معقولية  التحقق بشأن إجراءات -ر( ملية )األربعة الكبااملراجعة العا راقب حساابت من مؤسساتم 154
ي، اخنفاض القيمة لاعتمدت عليها اصإدارة لقياس القيمة العادلة للعالمات التجارية كجزء من حت اليتاالفرتاضات األساسية 

 يلي:ديد من النتائج أمهها ما عراسة إىل الدلألصول غري امللموسة. تلقد خلصت ال السنوي
احلساابت  مراقيبالتأثري على أحكام تقرارات تمدى قبول  -بقصد أت بدتن قصد  -اصإدارة ميكنها  إن -1

دع  االفرتاضات األساسية ق اليتتقديرات العدتانية أت االبتداعية  من خالل اختيار طريقة عرض األدلة لل
شك، أكرب عن ف بششك، رسوم بيانية قد يك يفلإلدارة. تعلى تجه التحديد  فإن عرض األدلة 

 شك، مكتوب. يفيما لو قدمت األدلة فالعدتانية   االفرتاضات
 Complex) قديرات املعقدةتجمال التحقق من ال يفاحلساابت  ملراقيب املهينقبدت أمهية زايدة درجة الشك  -2

estimates)  قنيات ق يفر نظال على يطو نهذه التقديرات غالبا ما ق أنإعداد التقارير املالية  ابعتبار يف
تاالفرتاضات املرتابطة تاألحداث تالظرتف  (Complicated valuation techniques) دة التقيي قمع

 .املستقبلية
 :Maksymov, et al. (2012)دراسة  5/2

 تتثبال أتتإجراءات التحقق  (Procedure frame) استهدفت الدراسة حتديد آاثر ك، من : إطار اصإجراءات
(Procedure Verifiability)  تكفاية جهد املراجعة(Audit efficiency pressure)  على ختطيط مراجعات

ني اثنمن  -من مدراء مكاقب املراجعة  44 – احلساابت مراقيبراسة تجهات نظر عينة من داتلت القنالقيمة العادلة. ت 
راسة إىل عدة نتائج أمها ما الد مراجعة القيمة العادلة. تقد خلصت يفلكبار  ته  من ذتى اخلربة امن الشركات األربعة 

 ي:يل
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طيط مراجعة خت يفإطار اصإجراءات تإجراءات التحقق تكفاية جهد املراجعة( )أمهية مجيع العوام، الثالثة  -1
هناية  يفاملراجعة لتوجيه مكاقب املراجعة  مما يؤثر  معايريتأمهية إطار اصإجراءات داخ،   القيمة العادلة

 لة.ادعال مةيقلل الكشف عن األخطاء املادية يفاملراجعة  يةعلاملطاف على كفاءة تفا
هام  معنويمعايري املراجعة املعنية ابلقيمة العادلة( تكفاية جهد املراجعة يؤثران بشك، )طار اصإجراءات إن إ -2

 بني اصإطار تإجراءات التحقق. معنويعملية التخطيط  كما يوجد قفاع،  يفعلى أحكام املراجعني 

قيي  مراقب احلساابت خلطر املراجعة احملقق تأن املراقبني قاءات تجهد املراجعة ال يؤثران على إن إطار اصإجر  -1
 اصإطار تاجلهد على أحكامه   مما يربز أمهية قيام املراقبني بتخصيص جهد املراجعة ثريال يدركون كيفية أت

 عادلة.الملختلف اصإجراءات الرامية إىل ققيي  معقولية ققديرات اصإدارة للقيمة 

 :Bratten, et al, (2012)ة دراس 5/2
ملراجعة فيما يتعلق ابلقيمة العادلة اعلى جودة أحكام  قؤثر اليتاستهدفت الدراسة حتديد املتغريات أت العوام، 

 :دت الدراسة ثالث عوام، أساسية تهىدتالتقديرات األخرى. تح
قانونية  تعالقات مؤسسة لتا التنظيميةات العوام، البيئية تقتضمن عدم التأكد من التقديرات  تالتأثري  -1

 املراجعة مع الكياانت اخلارجية.
عداد إيف  شم، الغموض أت املرتنةقت )تضمن صعوبة مراجعة املهمة  تهيك، املهمة قعوام، املهام ت  -2

 / احلوافز(.الفرص)اصإدارة  (Bias)   تحتيز أت ميولة(التقديرات املالية تقوجيهات املراجع

التعل  تالتطور(  تالشك )اكتساب( تقيمة اخلربة )رفة عاقب احلساابت تقتضمن قيمة املر عوام، خاصة مب -1
 .  تالقيود املعرفية تاملطالبات القضائيةاملهين

 يلي:وقد خلصت الدراسة النظرية لعدة نتائج أمهها ما 
 بنيريات التفاعلية ثالتأ مراجعة القيمة العادلة تالتقديرات األخرى  إمنا يعزى إىل يفإن غالبية أتجه القصور  -1

العوام، األساسية الثالثة  فقد يكون سبب عدم تجود الشك املهين من خالل التفاع، بني عدم التأكد من 
 يي .لتقالتقديرات البيئية تنقص معرفة مراقب احلساابت بكيفية ا

نتائج املالية لا عضق بقؤدى إىل زايدة الضغوط لتحقي ادية املتقلبة )عوام، البيئة( أنتصميكن للظرتف االق -2
 .عام، املهمة() ةدلققديرات اصإدارة للقيمة العا يفميكن أن قؤدى إىل التحيز  اليت

 على (Overreliance)االعتماد املفرط  يفعملية التقيي  من املرجح أن يسه   يفإن نقص املعرفة تاخلربة  -1
 .ناقد ملراجعة القيمة العادلةلاكري لتفيرات اصإدارة  مما يتطلب ضرترة قعزيز قنمية مهارات ادقق

 يلي: قدم، ميكن للباحث عرض أهم النتائج املستخلصة من حتليل الدراسات السابقة فيماتما  ىعل وبناء  
هج لقياس القيمة ناالعتماد على منوذج القيمة احلالية املتوقعة كم إمكانيةأمجعت الدراسات السابقة على  -1

لألص، أت لألصول املتشاهبة أت عدم القدرة على احلصول  نشطةحالة عدم تجود سوق  يفالعادلة تذلك 
 أسواق غري نشطة. يفقة لألصول ذاهتا أت لألصول املتشاهبة تعلى األسعار املش
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ن جماالت أي، أه  ما ترد مبعايري املراجعة األمريكية تالدتلية بشلاهتمت معظ  الدراسات السابقة بعرض تحت -2
 .ةمعن القيمة العادلة لألصول بصفة عا احملاسيبالقياس تاصإفصاح  اابت مبراجعةاحلساهتمام مراقب 

 يةالتقيي  تالبياانت األساس تمنوذجأبرزت معظ  الدراسات أمهية مراجعة تاختبار االفرتاضات اهلامة لإلدارة  -1
 جيب أن ختضع للمراجعة بواسطة اليتود األساسية ندتن أن قوضح الب  املرقبطة مبحاسبة القيمة العادلة

 .للقيمة العادلة احملاسيبالقياس  املستخدم يف موذجنالت مراقب احلساابت فيما يتعلق ابالفرتاضات اهلامة 
خ، لقياس القيمة دتخدام منوذج القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية كمستمما ققدم يرى الباحث إمكانية ا

جيب أن  تاليتبدت أمهية عرض اجلوانب املتعلقة هبذا النموذج  ة  تمن مث قشطال قتوافر هلا سوق ن اليتالعادلة لألصول 
دة تفقا هلذا النموذج  عاملعلومات احملاسبية امل يفاحلساابت لضمان حتقيق املصداقية تاملوثوقية  مراقيبواسطة بختضع للتحقق 

 .وضحه الدراسة التحليلية التاليةكمدخ، لقياس القيمة العادلة. تهذا ما ق
 ةقياس القيمة العادل يفاحلالية وخماطر استخدامها  ثالثا: القيمة

كن استخدامها ألغراض حتديد مي اليتاملستقبلية املتوقعة أحد أه  املقاييس نقدية وذج القيمة احلالية للتدفقات ال منتربيع
املستقبلية الناشئة  قدير التدفقات النقدية الداخلة تاخلارجةقد النموذج على عتمتي. ول طويلة األج،صالقيمة العادلة لأل

هلا  تصاىف التدفقات النقدية املتوقعة عن  اصإنتاجيعن االستخدام املتواص، لألص، أت جمموعة األصول حىت هناية العمر 
 ية  تحتديد القيمة احلالية لصاىف التدفقات النقداصإنتاجيهناية عمرها  يفبيع األص، أت جمموعة األصول أت التصرف فيها 

 معدل أت سعر اخلص  املالئ  . تخدام املستقبلية ابس
ات النقدية تالفرتة قدفتال مستوي  يعتمد على تضع افرتاضات عن يتنظرا ألن منوذج القيمة احلالية كمدخ، للتقي

النموذج   اوقعة  فإنه قبدت أمهية قناتل هذتاحلسبان املخاطر امل يفالتحلي، تمعدل خص  مالئ  أيخذ  يفالزمنية املستخدمة 
 .التايلالعرض  يفقاييس القيمة العادلة على النحو املوضح كأحد م

 أمهية قياس القيمة العادلة لألصول: 3/1
ميكن أن يشرتى )أت  أت االلتزام( الذي)ادلة أبهنا قيمة األص، عالقيمة ال 7 عرفت قائمة مفاهي  احملاسبة املالية رق 

 صفيةتأت ال يرب جلايع الب الفك خبذراغبني  ت  حيم،( أت يباع )أت يت  قسويته( يف صفقة حالية بني طرفني
The fair value of an .(SFAC No.7, 2000) asset (liability) as the amount at which 

that asset (or liability) could be bought (or incurred) or sold (or settled) in a current 

transaction between willing parties, that is, other than in a forced or liquidation sale 

ميكن احلصول عليه من بيع أص، أت  الذي املبلغقعريف القيمة العادلة أبهنا  11 رق  املصرياتل معيار احملاسبة قنت 
ائق ت لديه  الرغبة يف التبادل تعلى بينة من احلق فمنه قكاليف البيع يف عملية بني أطرا تحدات مولدة للنقد خمصوما  

محالل يف قيمته( أت للوحدة ضرض لالعق يلذايتعامالن إبرادة حرة  كما حدد املعيار مفهوم القيمة االسرتدادية لألص، )
ادلة انقصا قكاليف البيع أت قيمته االستخدامية أيهما أكرب. تعرف املعيار القيمة االستخدامية عاملولدة للنقد بقيمته ال

 يدة للنقد )معيار احملاسبة املصر لأص، أت تحدة مو  املستقبلية املتوقع حدتثها من أيية قدنلت االقيمة احلالية للتدفقا أبهنا
 (.2002  11 رق 
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ميكن احلصول عليه من بيع أحد  يهنا السعر الذأب 11 رق  املايلللتقرير  الدتيلكما ترد قعريف القيمة العادلة ابملعيار 
 ,IFRS 13) املشاركني يف السوق يف اتريخ القياس بنيية جتارية منظمة األصول أت يدفع من أج، سداد التزام يف عمل

2011). 
The price that would be received to sell as asset or paid to transfer a liability in an 

orderly transaction between market participants at the measurement date. 

هولندا  أمريكا( حول  ا رت موعة من الدتل )اسرتاليا  إجلاملقارنة بني جم Don, et al. (2002) دراسة قناتلتتلقد 
ة ممقياس القي مةءمالتوضيح مدى للومات احملاسبية علملاالختالفات يف ققيي  األصول استنادا إىل اخلصائص النوعية 

 عيد اللطيف  :)نقال عن ي:يل لقيمة العادلة حتقق ماراسة إىل أن الد  تقوصلت االتارخييةرنة مبقياس التكلفة االعادلة ابملق
2002). 
 .لتارخييةا ةلتكلفقيمة قنبؤية أكرب ابملقارنة اب -1
 لني تغريه .لرين تالدائنني تاحملتثمملساى قرارات علملؤثرة ائمة الملمات اعلو ملاقوفري  -2

 رتةاصإجراءات من فت  ياساتس الرييغات تعدم قثبر تالتقراالسات  (consistency)اققسع  خاصية االقد -1
 .ألخرى

 .للقوائ  املالية تمن مث زايدة درجة مصداقية تشفافية هذه القوائ  اصإعالميى تو حتسني احمل -4
ين  ستثمر ملا قفيدقاد أبن حماسبة القيمة العادلة تملخصا أله  أسباب االع Ryan (2008) ت دراسةلت قناا مك

مجعيات  عظ اتل تمتدؤسسات املالية القائمة على الامل عظ تم IASBت  FASB نعلى أحيث أكدت الدراسة 
لتكلفة التارخيية  ارين بشك، عام مقارنة مبحاسبة تثماملس فيددتن أبن حماسبة القيمة العادلة قعتق يرين تاألكادميينيتثمسملا

 :يللعدة أسباب من بينها ما ي
عدالت اخلص  املعدلة ابملخاطر قبلية تمتسحلالية حول التدفقات النقدية املقعكس القيمة العادلة املعلومات ا -1

 الية.احل
ركات إبدارة دخلها من خالل قداتل املكاسب  بسبب أن املكاسب شإن حماسبة القيمة العادلة ال قسمح لل -2

 .(Realized) عند حتقيقها يستل (occur)ت اخلسائر ين  قسجيلها عند حدتثها 

 (Skewed)قبلية خمتلفة أت غري متماثلة تاملسقدية الن التدفقات (Distributions)عندما قكون قوزيعات  -1
تيت  إدراج   سط بطريقة مالئمةتو ل املددتا على املعتميع يكل ستثمرينبة للمنسفإهنا قعد أكثر داللة ابل
 فقات النقدية املستقبلية املمكنة.لتدسبية لك، اناالحتماالت تاألمهية ال

رين  تفند الباحث هذه تثمن حماسبة القيمة العادلة قضر املستلقد عرضت الدراسة أيضا أسباب اعتقاد البعض أب
ار الصفقات االفرتاضية ععلى أس ء  حالة غياب سوق نشطة فإن القيمة العادلة يت  حتديدها بنا يفألسباب تمن بينها أنه ا

 يفا األمر ال يعترب إال أن الباحث يرى أن هذ  تاليت ال ميكن االعتماد عليها يف القياس (Hypothetical)لنظرية اأت 
احملاسبة قكون فيها عمليات القياس أمرا  يفذاهتا  فهناك العديد من القرائن  دالواقع نقدا حملاسبة القيمة العادلة يف ح

 (Ryan, 2008)  ري النقدية تاألصول غري امللموسة.غعمليات املقايضات  ث،يصعب إجراؤه م
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مها يف ادستخ ميكن ايت   تالقييللت ةتلفتصفا لثالث طرق أت مداخ، خم 11 للتقرير املايل رق  الدتيلتترد ابملعيار 
 (IFRS 13, 2011): لة تهىالعادقياس القمة 

األسعار تاملعلومات املناسبة األخرى يف السوق  تقشم، عمليات مماثلة : تيستخدم مدخ، السوق -1
(Identical) أت أصول أت التزامات مماثلة. 

قدية أت الدخ، أت نفقات اللتددخ، حتوي، املبالغ املستقبلية )مث، اتيتضمن هذا امل: مدخ، الدخ، -2
 املصرتفات( إىل قيمة حالية خمصومة.

تبدال اخلدمات احملققة من األص، ستيعكس هذا املدخ، املبلغ املطلوب يف الوقت احلايل ال: مدخ، التكلفة -1
 .املستهدفة( التكلفةعن ف تلة اجلارية تاليت ختيدالبليها ابلتكلفة االستإار ش)تكثريا ما ي

 :اابت منهاسالقيمة احلالية املتوقعة وموقف مراقب احل 3/5
تأه  األساليب املستخدمة يف  كثرالية يعد من أأن منوذج القيمة احلعلى  Truong, et al.(2008) سةاأكدت در 

على  (PCAOB, 2004)حملاسبة العامة اة شركات بفريق العم، جمللس مراق دتأك .ققيي  أصول منشآت األعمال
اثلة  تالعناصر مم أصولطة أت شحالة عدم تجود سوق ن يفيمة العادلة قياس القإمكانية استخدام منوذج القيمة احلالية ل

 :ةييف حتديد القيمة احلال ثرالتالية قؤ 
 املستقبلية.لنقدية اققدير التدفقات  -1
 .فقات النقديةتدت احملتملة يف قيمة أت قوقيت الاغري الت -2

 ة يف األص،.لت قيمة حتم، عدم التأكد الكافية أت املتأصأر عس -1

 .قود  ممثلة يف سعر الفائدة اخلايل من املخاطرنزمنية لللقيمة الا -4

ال أت تمولة تعدم اكسيعدم ال ث،م (other case - specific factors) عوام، أخرى حلاالت خاصة -5
 .(Market imperfections)نقصان السوق 

 SFAC)لألص، مها: دلة لعاية لقياس القيمة الاطريقتان للقيمة احل 7 هي  احملاسبة املالية رق امفتلقد حددت قائمة 

No.7, 2000) 
 يقدالنناريوهات التدفق يففي س  :(Expected - Present - Value) قعةاملتو الية طريقة القيمة احل -1

ملمكنة تمعدل اخلطر ا النتائجاق أت مدى نطقعكس هذه الطريقة  (Multiple) املضاعف أت املركب
 .ستخدم يف ققدير القيمة العادلةامل (Risk - free rate)املطلق 

قدير تحيد قن تضع قتضم: ت (Traditional - Present - Value)قليدية تالية الطريقة القيمة احل -2
 .ستخدامه يف ققدير القيمة العادلةال (دية تمعدل فائدة تحيد )معدل مطابق للخطرنقلا اتللتدفق

لقياس امشكالت  عضمعاجلة ب يفقد ال يكون مناسبا  التقليديأن املنهج  11 رق  املصريحملاسبة اأكد معيار  دلقت 
يف حني أن . بند ميكن مقارنته هبا أليقياس األصول غري املالية اليت ال قوجد سوق هلا أت ألحد بنودها أت  ث،م ةاملعقد

م مجيع التوقعات بشأن التدفقات خد  تيستهج التقليدين املنمية لفعا ثرأك الية املتوقعة يكون أداة قياسمة احليمنهج الق
 يملتوقعة عن املنهج التقليدان مث خيتلف منهج القيمة مت . ر احتماالثتاحد يكون أك نقديقدية املمكنة بدال من قدفق لنا
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اضات املستخدمة رت ت الواضحة عن االفمزيد من البياان عراسة مدقدية حم، النفقات الالتحلي، املباشر للتد ابلرتكيز على
 .القياس يف

شأة إىل مواءمة قكلفة نملاهذا تخيضع قطبيق منوذج القيمة احلالية لقيد قناسب التكلفة مع العائد  حيث حتتاج إدارة 
اسبة معيار احمل)ى القياس علمات لو قضفيها هذه املع اليتوقية اصإضافية ث، درجة املو بومات إضافية مقاعلاحلصول على م

عملية القياس  يفصإدارة اعن إمكانية حتيز  أشقن(. تهنا قد يواجه مراقب احلساابت مبخاطر 2002  11 رق  املصري
التدفقات تمعدالت  هخلص   حيث جيب أن قكون هذاعند حتديدها ملقدار تقوقيت التدفقات النقدية املتوقعة تمعدالت 

حم، القياس مث، التدفقات النقدية املرقبطة إبعادة هيكلة مستقبلية مل  م، ليس هلا صلة ابألص،اص  خالية من أية عو اخل
دفوعات ضريبة الدخ، حيث متزم املنشأة هبا بعد  تقطوير أت حتسني أداء األص،  تاألنشطة التمويلية  تمقبوضات أت قل

 .حيدد معدل اخلص  قب، الضريبة
ذلك قياسات القيمة  يفا مبية على ققديرات نياسات املبقأغلب ال الية املتوقعة  إال أنتابلرغ  من أمهية منهج القيمة احل

دية لنقك، من مقدار تقوقيت التدفقات ا  تغالبا ما حييطها عدم التأكد يف ةالعادلة قكون غري دقيقة بصورة متأصل
بلية تاملعامالت تميكن أن قكون قياسات القيمة العادلة أيضا مبنية على أساس افرتاضات عن الظرتف املستق  املستقبلية

تقبىن دراسات مراقب   كون نتائجها غري مؤكدة  تبذلك قكون عرضة إىل التغيري مبرتر الوقتق اليتأت األحداث 
تقت املراجعة  تال يكون املراقب مسئوال عن  يفضات على أساس املعلومات املتاحة للمراقب ااحلساابت ملث، هذه االفرت 

إذا ما كانت معرتفة تقت عملية املراجعة لكان ميكن أن يكون  اليتالت أت األحداث أت املعام املستقبليةقع الظرتف قو 
 رق  يمعيار املراجعة املصر )القيمة العادلة  اتقشك، أساس قياس اليتعلى إجراءات اصإدارة أت افرتاضاهتا  ي جوهر ثريهلا أت

545  2002.) 
  إال أن هذه األدلة املستقبليةيها املعلومات املالية عليت بن اليتتعلى الرغ  من احتمال تجود أدلة قؤيد االفرتاضات 

تذلك بعكس معظ  األدلة املتوفرة عادة  ايعتهطب يفأدلة قنبؤية  قعترب  تلذلك ةهتا موجهة حنو أحداث مستقبليذاحد  يف
النتائج  ذا كانتإ ى عماموقف يسمح له إببداء رأ يف سيلذا فإن مراقب احلساابت ل. عند مراجعة القوائ  املالية التارخيية

 على قدر كاف من احلصول املراقب حتققها  تقد يكون من الصعب على سيت املستقبلية  املالية املوضحة ابملعلومات
على مدى  الرأيتعليه فعند إبداء ثر. أبن قلك االفرتاضات خالية من التحريف اهلام تاملؤ  إجيايبصإبداء رأى  القناعة

ققدير املراقب أنه  يفم فقط مستوى معتدل من التأكد  أما إذا كان درة فإن مراقب احلساابت يقمعقولية افرتاضات اصإدا
الفرتاضات اعلى قلك  إجيايبع املراقب من إبداء رأى نلقناعة  فال يوجد ما مياقولة من عقد مت احلصول على درجة م

 (.2002  1400 رق  يمعيار املراجعة املصر )
لة أت دة منوذج القيمة احلالية كأحد مقاييس القيمة العاعحلساابت مهمة مراجاقب ايقب، مر بق قد ال سعلى ما  ء  تبنا

 افرتاضاتقكون ندما قريره عن نتائج املراجعة عق يفمتحفظا  قد ينسحب من املهمة أت قد يبدى رأاي عكسيا أت رأاي
أعدت  الذيأت غري مالئمة للغرض  بدرجة تاضحة تاقعية قبلية املتوقعة غريتقدية املسنالالتدفقات  قديرتاصإدارة اهلامة ل

 .يةلذات احلساسية العا اتلعواقب االفرتاض الكايفعن إعطاء اصإفصاح  يةللومات املستقبعحالة قصور امل يف من أجله أت
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قلك اصر املكونة لتقديرات لعنقدير التدفقات النقدية املستقبلية تاقأسس  11 رق  املصرييار احملاسبة عاتل مقنتلقد 
كما سيتضح فيما   -جيب أن ختضع للفحص تاملراجعة  اليتالتدفقات  تقعترب قلك األسس تالعناصر من اجملاالت اهلامة 

التنبؤ ابلتدفقات النقدية  يفيها إدارة املنشأة علقعتمد  اليت  ابصإضافة إىل فحص النماذج الرايضية ت اصإحصائية -بعد 
 .( 4/2 انظر:)املستقبلية 

 :ىف التدفقات النقدية املستقبليةاملالئم خلصم صا دلعامل 3/3
الية هلذه ب القيمة احلاساحت ينبغي  فةتلت النقدية املستقبلية تقوزيعها على الفرتات املخافقلتدد أن يت  ققدير اعب

سوق لل احلايللتقيي  ا يعكس الذيالضريبة  ر قب،السعر اخلص  هو عل أت سعد  تمية عن طريق خصمهادقنالتدفقات ال
  ةاملستقبليقديرات التدفقات النقدية قت  بشأنه قسوية ق الذية ابألص، بطرقية للنقود تاملخاطر املنلك، من القيمة الزم

 (:2002  11 رق  املصريحملاسبة ا)معيار  :املنشأة يف ضوء املعدالت التالية بواسطةر عتيقدر هذا الس
شأة نلمل (Weighted Average Cost of Capital-WACC) ملالامتوسط التكلفة املرجحة لرأس  -1

 الرأمسايلتاحملددة ابستخدام بعض األساليب مث، منوذج قسعري األص، 
(The Capital Asset Pricing Model - CAPM). 

 .شأةناملتزايد للم اضسعر االقرت  -2

 .ار االقرتاض األخرى يف السوقعأس -3
حوله أدبيات  دللغاية تقوج فينموضوع  (WACC) الاملساب متوسط التكلفة املرجحة لرأس تاسبة الحنتالطريقة امل

ني ب WACC حتديد اين تاسع يفبعلى تجود ق McLaney, et al. (2004) ة  حيث أكدت دراسةثري ميية كدأكا
: ةيلتامعادلة ال WACCيد حتديت   احلاالت   مناألع غلباأل لبورصات ابململكة املتحدة  تيفا الشركات املدرجة يف

(Ehrhardt and Brigham, 2011  2007  محاد) 

 
 :حيث إن

 aWAC= :متوسط التكلفة املرجحة لرأس املال بعد خص  الضريبة. 
R= :ش البنك ماهاملتضمن يف السندات احلكومية )أذتن اخلزانة( تيضاف إليها  لقكلفة الدين تحتدد ابملعد

 .ة التجاريةت لعالا يأ
R=لرأمسايلري األص، اقسع بواسطة منوذج : قكلفة حقوق امللكية تحتدد (CAPM). 
 .مللكيةانسبة القيمة السوقية للدين إىل القيمة السوقية حلقوق :=
c= :املتاح على مدفوعات خدمة الدين الضرييبعفاء معدل اصإ. 

 يالذ لضريبة، اقب لسعرل أت سعر اخلص  ابعدقد حددا م 11 رق  يملصر ات  12 رق  ن معيار احملاسبة الدتيلا  ألتنظر 
يرات التدفقات ققدقت  بشأنه قسوية  يلذابطة ابألص، قملخاطر املر اد ت و لنقلللسوق للقيمة الزمنية  قيي  احلايلتكس اليع

 ة التالية:لعادملط التكلفة املرجحة لرأس املال قب، خص  الضريبة حتدد ابسالنقدية املستقبلية  فإن متو 
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WACCb= WACCa × )1 (1- T)) 

 :نإحيث 
bWAC=: لتكلفة املرجحة لرأس املال قب، خص  الضريبةسط اتو م. 
 .معدل الضريبة املستحقة: =

عري األص، قسن حيث إمكانية التحديد  تيستخدم منوذج م WACCيف تقعد قكلفة حقوق امللكية أصعب مكون 
هو النموذج األكثر  CAPM على أن IPART (2012) حيث أكدت دراسةيف هذا اجملال.  (CAPM) الرأمسايل
ة حدالوالايت املت يفتأن بعض الدراسات االستقصائية األكادميية   ققدير قكلفة حقوق امللكية يفتاستخداما  شيوعا

 يف %47ملتحدة تاالوالايت  يف %71 لتقدير بنسبةاعملية  يستخدم يف CAPM تاململكة املتحدة تاسرتاليا قوضح أن
 .هذه الدتل يذيني ابلشركات يفنفتلن ان مشله  االستطالع ممماسرتاليا  يف %72اململكة املتحدة ت

ئد أذتن اع)من املخاطر  اخلايلل العائد دأن قكلفة حقوق امللكية مساتية ملع يه CAPM النظرية اليت يقوم عليهات 
ق ملكية ار يف حقو تثماب، االسقرتن متثماخلزانة( تيضاف إليه معام، بيتا لعالتة املخاطر السوقية تاليت يطلبها املس

املرقبطة  (Systematic risk)املنتظمة النموذج على املخاطر  ز(. تيرك2007 محاد )سندات احلكومية خبالف ال
قاس هذه املخاطر مبعام، بيتا  تيت  حتديد قكلفة حقوق امللكية تفقا قال ميكن التخلص منها  ت  تاليتابالقتصاد كك، 

 .(Fama and French,2004, IPART, 2012) ة:تاليلاابملعادلة  (CAPM) ايلالرأمس ص،ألا يقسعلنموذج 
  

 حيث إن:
E(R=) :كيةلة حقوق امللفقك. 

FR: خلزانةاعائد أذتن  =ن املخاطر م معدل العائد اخلايل. 
=Ṝ: ق املتوقع لألص،و متوسط عائد الس. 
= :ص،لألا تمعام، بي. 

  )القتصادية االقامتة للحالة  ، االحتماالتظ يفعائد السوق املتوقع لألص، جيب أن يت   يدتيرى الباحث أن حتد
ملتوقع لألص، ابملعادلة اوق س  تحيدد متوسط عائد اللألص، ياجتصإناكساد  منو  ازدهار( خالل الفرتة الزمنية للعمر 

 :التالية
ṜM= ((Ps1ṜM1+ Ps2ṜM2+ PsaṜM3)1 + (Ps1ṜM1+ Ps2ṜM2+ PsaṜM3)2+……+ (Ps1ṜM1 

 :إن حيث
.3.=s1:Pساد  منو  ازدهار(.)كية دتصااحتمال حتقق احلالة االق 

.=.3M1R :ادية.صعائد السوق لألص، إذا حتققت احلالة االقت 
 الفرتات الزمنية.: .1.2.1 =    

 (Fama and French, 2004): أما معام، بيتا لألص، فيت  حتديده ابملعادلة التالية
)RM( 2= )) M. Rj= (cov (R1 
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 حيث إن:
)M=Cov (Rj.  :قسو ال ئد األص، تعوائدالتغاير بني عوا. 

2 (RM)ألص،للسوق ائد اباين عو : ق. 
دلة عامل، أت جمموعة األصول ابصاملتوقعة من األالنقدية  تافقلتدلقيمة احلالية لاتبناء على ما ققدم  يت  حتديد صاىف 

 (Ehrhardt and Brigham, 2011) التالية:

 

 

 

 حيث إن:
N=v :دية املستقبليةقنقات الفصاىف القيمة احلالية للتد. 

nF 1.2….. :إىل 1 ية يف السنوات مندقنصاىف التدفقات ال n. 
 ص،.أللقع تو املاصإنتاجي ، العمر متثت اليت انو س: عدد ال=
bK= WAC=ملرجحة لرأس املال قب، الضريبة.التكلفة امتوسط = دل اخلص :مع 

حملاسبة ايار عمب  حتديدها يف إطار ما ترد ( يتf1.2…..n) ويةسندية النقتمن انقلة القول أن صاىف التدفقات ال
 ثريكون أك دتاح نقدين قدفق ماملمكنة بدال النقدية  ابستخدام مجيع التوقعات بشأن التدفقات 11 رق  يملصر ا

ن أ  تمن مث ميكن ملنهج التدفقات النقدية املتوقعةألساسية ا استخدام االحتماالت أحد العناصر ترباحتماال  حيث يع
 .الزدهاراية تهى الكساد تالنمو ت دحلالة االقتصاا ققحتضوء االحتماالت الثالثة ل ك، سنة يف  دفقات يفتال كقلحتدد 
بعائد أذتن اخلزانة؛  -  األغلب األع  من احلاالتيفيتحدد  -من املخاطر  اخلايللعائد ار اصإشارة إىل أن معدل دتجت

رجال )املوضوع  اجانب املهتمني هبذن  حتتاج إىل دراسة خاصة ميتلسالمية من األمور اإنظر تجهة هذا املعدل من  يعدت 
 يش الشرعنقاع لل( عدة بدائ، ختض2004) تآخرتن ىحلنات اية يقرتح بدئتكمحاتلة م(  تاملالتصاد القاالشريعة ترجال 

 ي:  تمن بني هذه البدائ، ما يلرع من عائد أذتن اخلزانةشمن جانب املهتمني مبوقف ال
 متث، صإسالمية حيث إهنا الالبنوك اقدمها قسنة اليت احل اخلاص ابلقرتض "، اخلدمةمقاب"ستخدام ا -1

يضاف  القرتض تميكن أن حمنى لفعال ع ملنفقةااملصاريف  نعالتعويض  ب، هي احملرمة شرعا " لفائدة"ا
 .إذا تافق رجال الشريعة على ذلك" بدل قضخ " إليها

منخفضة للغاية  ا سبة أهنلنهذه ا   تيؤخذ على%2.5  حدتديف تهى" ى األموالعلزكاة لنسبة ا"خدام است -2
 .االعتبار التضخ  يف أتخذ عنصر ال أهنا يف" احلسنة خدمة القرتض مقاب،" تشابه معقكما أهنا 

وي، التجارة اخلارجية على أساس متقستخدمه بعض البنوك اصإسالمية يف  يالذ"استخدام هامش الريح  -3
مؤكدة للسداد يف  ذلك يف حالة حصول هذه البنوك على ضماانت مصرفيةعمليات املراحبة اصإسالمية ت 

 رة املستفيد على السداد.دحالة عدم ق
ون شئات من جانب بعض املهتمني برتاضتبصفة عامة  يواجه استخدام أساليب خص  التدفقات النقدية ابع

  2004 احلناتى تآخرتن )ادة ابلفائدة احملرمة ية اصإسالمية الرقباط مفهوم اخلص  علتاملعامالت املا ياالقتصاد اصإسالم



533 

تمن بينها ما  ياسب مع منهج االقتصاد اصإسالمتنل اخلص  مبا يدحات ملعقرت تمن مث عرض البعض عدة م .(271ص
 (.2010 مسحان ): ييل

 كمعدل لشريعة(ايت ال قتعارض مع أحكام )الاالستثمارات املثيلة  ئدستخدام املتوسط املرجح ملعدل عواا -1
طلب حصر البياانت تلدراسة. تهذا ياتصف بنفس درجة املخاطرة ألصول املنشأة موضوع ق ليتاللخص  ت 

ألتزان الرتجيحية لتكرار ايلة  تحساب ثارات املتثمية عن االسنى شك، سالس، زملتاملعلومات التفصيلية ع
 .عائدلحدتث ا

ارية إىل ثمطة االستنشققسي  األ عدل للخص  حبيث يت مك  القطاعي التشغيلي دلعائابة نساستخدام  -2
ىل ثالث مستوايت حسب إي  القطاعات ققس(  كما يت  اخل .. ماتدخ /زراعة /جتارة /صناعة)قطاعات 
لدخ، يت  استخراج نسبة العائد اكبري( تمن خالل قوائ  / متوسط/ مستوى صغري)رة تثمملسااألصول 
. رةستثماألصول امل إمجايلعلى  لتشغيليالك، مستوى يف القطاعات بقسمة صاىف الربح  التشغيلي

لك، مستوى ضمن النشاط جيمع النسب املستخرجة تقسمتها على  التشغيليائد عتيستخرج متوسط ال
 ك، مستوى.  الناجحة فقط( يف)عدد الشركات 

حتديد مع   صإسالميةاالصكوك  يفى املتوسط املرجح لتكلفة االستثمار لث استخدام معدل خص  مبىن عحالباقرتح تي
صكوك  ن:أنشطة منشآت األعمال  مث، معدالت خص  لك، م بطبيعةاملعدل تفقا لطبيعة الصكوك تحماتلة ربطها 
  اريةثم  تصكوك الصناديق تاحملافظ االستنتاجاصإ صكوك املشاركة يف  التموي،  صكوك اصإجارة  صكوك االستثمار

 .ملقرتحاهذا  يفتذلك بعد أخذ رأى رجال الشريعة 
تقوقيت مقدار ك، من   يفلتأكد اعدم  ااحلالية املخصومة غالبا ما حييطهألن القيمة  ا  تنظر   قدمقعلى ما  تبناء  

راجعة الدتيل ملا مبعياريابصإضافة إىل ما ترد . ل أت سعر اخلص  املالئ دقبلية املتوقعة تحتديد معستملقدية انالتدفقات ال
شأة للقيمة نقياس امل يفلتحريف اهلام تاملؤثر اتعام، مع خطر ق اليت ةملراجعابشأن قنوع إجراءات  545 رق  تاملصري

تعم، ققديرات   ألساسيةاانت ابيلتقيي  تالضات اهلامة لإلدارة تمنوذج اام، هذه اصإجراءات اختبار االفرت قشالعادلة  ت 
 .ةدلة للقيمة العاملنشأادعي  قياس تك للقب احلساابت تذامستقلة للقيمة العادلة ابستخدام منوذج من عم، مر 

جماالت  ديدمة العادلة  تحتيقيي  اصإصدارات املهنية املعنية مبراجعة قياس القتدت أمهية قيام مراقب احلساابت بقبفإنه 
ضات اهلامة لإلدارة  تهذا ما يوضحه االفرت ا اختبارمقاييس القيمة العادلة ابالرقكاز على  دالية كأحمراجعة القيمة احل

 .التايل ضالعر 
 رابعًا: اإلطار الفكري ملراجعة القيمة احلالية كمدخل لقياس القيمة العادلة

 اليتعملية قياس القيمة العادلة يعترب أحد السب،  يفأن استخدام عم، اخلرباء  Humphrey, et al. (2009) ذكر
احلساابت  مراقيبمالحظة أن عملية القياس  مع  يفميكن أن قعتمد عليها مكاقب احملاسبة ملعاجلة نقص اخلربة تاملهارة 

لى املدى عت  .القياس قيي  عم، اخلرباء املكلفني بعمليةقى فه  تمراقبة ت علاملعرفة تاملهارة تالقدرة  لديه  قدر كاف من
ى عم، اخلرباء  حيث جيب على املراقبني اكتساب املعارف علاالعتماد  يفاابت االستمرار ساحل ملراقيبالطوي، ال ميكن 
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 ,Carmichael)للقيمة العائلة  احملاسيبمن خرباء التقيي  من أج، التحقق مباشرة من عملية القياس تاملهارات 

2004). 
 ب أن يقوم فيه اخلبري املثمنجي الوقت الذي يفإىل أنه  King (2006) تقد أشار

(Valuation, Specialists)  زام  إال أن اختبار حمدد للقيمة العادلة لألص، أت االلت موضوعيتاصإدارة بوضع قصور
حالة عدم تجود سوق نشطة  تمن مث  يفتفحص عملية التقيي  بواسطة مراقب احلساابت ليست مهمة سهلة تخاصة 

 Optimistic) حنو ابتداع قيمة قفاؤلية مدعري متغمد أت متعدارة املنشأة بشك، إ (Biased) احملتم، أن متي، من

Value) ،لألص. 
احلساابت حنو مراجعة قياسات القيمة العادلة  قوجيه تإرشاد مراقيب ظمات املهنية يفنامل بعد يوضح دتر اآليتتالعرض 

. 
 ة:للقيمة العادل احملاسيبجمال مراجعة القياس  يفتقييم اإلصدارات املهنية  4/1

ى علجيب  اليتارات تبابالع اهتماما (SAS NO.101, 2003) 101 معايري املراجعة األمريكية رق  ةر شت نلأت 
ه  عمليات املنشأة لتحديد قياسات تإفصاحات القيمة العادلة قفحسبانه عند  يفمراقب احلساابت أن أيخذها 

اضات اهلامة لإلدارة تمنوذج التقيي  تالبياانت رت بار االفتتققيي  املخاطر  تكذلك اخ ةتإجراءات الرقابة ذات الصل
 األساسية.

فحص باحلساابت  بقاام مر تمعلى ضرترة اه (PCAOB, 2007) تأكد جملس مراقبة شركات احملاسبة العامة
حماتلة  تيف .تأهنا قوفر أساسا معقوال للقياس حتديد القيمة العادلة يفتققيي  االفرتاضات اهلامة لإلدارة تاملستخدمة 

القيمة العادلة  ميكن أن حتدث نتيجة للمخاطر املتصلة بقياس اليتى حتديد أنواع األخطاء املادية عللتحسني قدرة املراقب 
 ,PCAOB): س التوصية ابصإجراءات التاليةلجملاالقياس  قدم بعض أعضاء  يفمع تجود درجة عالية من االرقياب 

2009) 
 القيام بوضع ققديرات دقيقة للقيمة العادلة. يفققيي  مدى خربة اصإدارة  -1

 .امو عمي  ما إذا كان يت  استخدام منوذج معني تحتديد مدى قبول النموذج يقق -2

 ضعت  ىلع اصإدارة قدرة ققيي يف  تاستخدامها اصإدارة افرتاضات عن بديلة افرتاضات عن البحث -1
 .االفرتاضات

 .ق من صحة املعلومات من طرف اثلثالتحق -4
مراجعة قياس القيمة العادلة تاصإفصاح عنها بغرض قوفري  545 رق  يصر تامل الدتيلاملراجعة  معيارياتل قنتقد 

املعياران ابجلوانب  اهت . ت تعلق مبراجعة قياسات تإفصاحات القيمة العادلة ابلقوائ  املاليةقحلساابت ا ملراقيبادات شإر 
 (ISA No.545, 2004  2002  545التالية: )معيار املراجعة املصري رق  

رقابة ذات الصلة تققيي  حتديد قياسات تإفصاحات القيمة العادلة تأنشطه ال يفشأة نفه  إجراءات املق -1
 .خاطرامل

 قياسات تإفصاحات القيمة العادلة. مالئمة ىديي  مقق -2
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 .ة للقيمة العادلةشأقياسات تإفصاحات املن يف ثرعام، مع خطر التحريف اهلام تاملؤ تق إجراءات املراجعة اليت -1
العادلة للقيمة  احملاسيبحتدايت مراجعة التقيي   (IAASB, 2008) اتل جملس املعايري الدتلية للمراجعة تالتأكيدقنت 

احلساابت على بينة  مراقيبالعديد من أطر إعداد التقارير املالية املطبقة  تأنه من املتوقع أن يكون  يفتأمهية عملية التقيي  
جمال  يفألمهية املناسبة اه  املبادئ احملاسبية تالقواعد املتعلقة ابحملاسبة على أساس القيمة العادلة تإعطاء فمن احلاجة إىل 

تقد أكد اجمللس على أمهية فه  املراقب للمنشأة تبيئتها للوقوف على صحة افرتاضات اصإدارة تالتقديرات  التطبيق.
 قديرات يزيد تيؤثر بدتره على خماطر األخطاء اجلوهرية.تحيث أن درجة عدم التأكد من ال احملاسبية للقيمة العادلة 

بعدم التأكد بصورة كبرية فيما خيص  -ج القيمة احلالية كنموذ   -تعادة ما قتصف القياسات املعقدة للقيمة العادلة 
االفرتاضات  عدد طول فرتة التنبؤ : يكون عدم التأكد بدرجة أكرب نتيجة لك، من أنمصداقية عملية القياس  تميكن 

 يفستخدمة قصاحب االفرتاضات تالعوام، امل اليتاملوضوعية  اهلامة تاملعقدة املصاحبة للعملية  تجود درجة عالية من عدم
ة على نتائج املبيناملفرتض أت حتقق ال املستقبليقصاحب احلدتث  اليتالعملية  تجود درجة عالية من عدم التأكد 

البياانت املوضوعية نتيجة الستخدام عناصر ققديرية بدرجة كبرية. )معيار املراجعة  يفاالفرتاضات املستخدمة  تالنقص 
 (. 2002  545 ق ر  املصري
قق حتلام مراقب احلساابت ابتمعلى ضرترة اه Grego and Zollo (2003) ى ما سبق   يؤكد ك، منعل ء  تبنا
رتاضات معقولة تقعكس فقيي  ما إذا كانت هذه االقيقوم عليها منوذج القيمة احلالية ت  اليتاضات اهلامة رت من االف

لنقدية تالفرتة الزمنية استوى التدفقات مبقتعلق  ظ، هذا النموذج يفها. تاالفرتاضات عالءم مقتاملعلومات السوقية أت ال 
  تمن مث يت  عادة دع  االفرتاضات من خالل األنواع املختلفة من األدلة من خلص ا عدلالتحلي، تم يفاملستخدمة 

 ىقيي  املصدر تمدتلالفرتاضات املستخدمة   تيقوم املراقب ب املوضوعيمتد ابلدع   اليتاملصادر الداخلية تاخلارجية 
ضوء املعلومات التارخيية تققيي  ما إذا   يفذلك دراسة االفرتاضات  يفقؤيد افرتاضات اصإدارة مبا  أدلة املراجعة اليت مصداقية

 .وعبها القدرة اصإنتاجية للمنشأةكانت مبنية على خطط قست
ليشم، حتديد  :حملاسبيةتاملرقبط مبراجعة التقديرات ا 2004 عام  540 رق  الدتيلتلقد مت قعدي، معيار املراجعة 

مراقب احلساابت على أدلة املراجعة املالئمة  حصول القيمة العادلة للتقديرات احملاسبية تاصإفصاحات ذات الصلة  هبدف
املطبق  املايلسياق إعداد التقرير  اانت املالية يفللبي الصلة اتديرات تكفاية إصإفصاحات ذتقتالكافية حول معقولية قلك ال

 .(ISA 540, 2009) املنشأة يف
شأة للقيمة العادلة  تحيث أن مدى ناستخدام امل مةءمالحتديد مدى  يفيار على أن نية اصإدارة قكون هامة عتأكد امل

  فمن املعتاد أن قشم، إجراءات املهينك  حأمر يرجع لل تربجيب احلصول عليها عن نية اصإدارة قع اليتأدلة املراجعة 
 :،ثدارة  مع قوثيق مالئ  للردتد تذلك ماملراقب استفسارات من اصإ

 .األصول تااللتزامات صفيذ أهدافها املقررة تذلك فيما خينق يفدراسة التاريخ السابق لإلدارة  -1
 .كاملوازانت تحماضر االجتماعات  ىدات األخر نفحص اخلطط املكتوبة تاملست -2

 لنة الختيار أسلوب معني.عراسة أسباب اصإدارة املد -1
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ريها ثذلك أت يف، الظرتف االقتصادية للمنشأة  مبا ظ يففيذ أسلوب عم، معني  نارة على قدراسة قدرة اصإد -4
 اطاهتا التعاقدية.قبعلى ار 

جاالت املعرفة بنشاط مباابت سقدم  أن املنظمات املهنية أتلت اهتماما بضرترة إملام مراقب احلقتيتضح للباحث مما 
بعد  اآليترض عقدية املستقبلية. تالنفقات اللتدققديرها ل يفامة لإلدارة املنشأة ليتمكن من التحقق من االفرتاضات اهل
التحقق من صحة افرتاضات اصإدارة اهلامة تققديراهتا للتدفقات  يفها منيوضح قلك اجملاالت تكيفية استفادة املراقب 

لقيمة احلالية كأحد مقاييس القيمة النقدية املستقبلية تمعدالت اخلص  املالئمة  تمن مث إمكانية قصمي  برانمج ملراجعة ا
 .ختضع للفحص تالتحقق بواسطة مراقب احلساابت اليتمن هذا الربانمج أه  اجلوانب تضالعادلة  تي

 لنقدية:ابرانمج مراجعة االفرتاضات اهلامة لتحديد القيمة احلالية لصاىف التدفقات  4/5
يكون مبقدتره أن يقي  ما لعرفة عن نشاط املنشأة  على مراقب احلساابت أن حيص، على مستوى كاف من امل ينبغي

اضات اهلامة املطلوبة صإعداد ققديرات التدفقات النقدية تمعدل اخلص  قد مت حتديدها بشك، مالئ . تىف رت إذا كانت االف
 ن اجلوانب التالية:مق قأحد أركانه التح يفسبي، ذلك يصم  مراقب احلساابت برانجما للمراجعة يتضمن 

 لنقدية:انظام إعداد تقديرات التدفقات  لىالرقابة ذات الصلة عأنشطة  4/5/1
جلة املعلومات تعناصر الرقابة املادية تقوزيع اة بتقومي األداء تمبعقبطياسات تاصإجراءات املر سضمن هذه األنشطة القتت 

عة فعالة لإلدارة انج  عن عدم تجود متاب صاالختصاصات. تقزداد عوام، اخلطر املرقبطة ابلتحريفات نتيجة زايدة فر 
ري غغرية من األفراد على اصإدارة تبدتن تجود رقابة على مستحقاهت  املالية  تاصإشراف صفرد أت جمموعة نسيطرة شخص م
كمة على عملية إعداد التقارير املالية تالرقابة الداخلية  تكذلك نتيجة زايدة فرص تجود و ولني عن احلئسالفعال من قب، امل

اصإدارة العليا أت املسئولني عن احلوكمة   ملسئويل العايلل الدتران دستقر انج  عن معمري غمعقد أت  ميقنظيهيك، 
ري الفعالة مبا غجة نظ  املعلومات تاحلساابت تيمكوانت الرقابة الداخلية ن يفابصإضافة إىل زايدة فرص تجود أتجه قصور 

 (.2002  240 رق ي معيار املراجعة املصر )اخلية. الرقابة الد يفذلك نقاط الضعف اهلامة تاملؤثرة  يف
ظي  جلسات مناقشة فعالة بني أعضاء فريق نعبء ق -لة ءرءا للمسئولية تاملساد -تيقع على عاقق مراقب احلساابت 

تإجراء استفسارات موسعة مع اصإدارة  املهينلق مبخاطر الغش مع ممارسته لدرجة مالئمة من الشك عاملراجعة فيما يت
  تاختاذ إجراءات موجهة يش اجلوهر غللتعرف على خماطر ال( املراجعة الداخلية موظفيجلنة املراجعة  )طراف األخرى تاأل

تذلك بغية  (McCoonell and Banks, 2003) اصإدارة للرقابة الداخلية (Override) حنو خماطر جتاتز أت اخرتاق
 يلي:التحقق من صحة ما 

لألص، على  ةدياأفض، ققديرات اصإدارة للظرتف تاألتضاع االقتص ث،تمت ةولة تمؤيدقإن االفرتاضات مع -1
 .يجاتنمدار عمره اصإ

 دة إعدادا جيدا على أساس قلك االفرتاضات.عخلة تاخلارجة ماإن التدفقات النقدية املستقبلية الد -2

خدام مبادئ تية تابسق مع القوائ  املالية التارخيتسإن التدفقات النقدية املستقبلية مت إعدادها على أساس م -1
 حماسبية مناسبة.
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ققيي  االفرتاضات يف ظ، ها ي  مبا فاهلامة تاخلارجية املؤيدة الفرتاضات اصإدارة ةيالداخل دراملصاققيي   -4
 التارخيية. املعلومات املالية

 .ركة حتقيقها من خالل قدراهتا املتوفرةشرتاضات مبنية على خطط ميكن للفققيي  ما إذا كانت اال -5

 اعتمدهتا اصإدارة. يتاملستقبلية قد مت على ضوء آخر املوازانت تالتوقعات ال النقديةير التدفقات دقن قأ -2
 :ى إعداد تقديرات التدفقات النقديةعلة األشخا  القائمني ب مدى خ 4/5/5

ود قرقبط بوج يتوارد البشرية تالات املسصر اخلربة من خالل فحص تدراسة سيانيتعرف مراقب احلساابت على ع
السابقة تأدلة النزاهة تالقي   تاصإجازاتمعايري الختيار أفض، األفراد املؤهلني مع الرتكيز على اخللفية التعليمية تاخلربة 

ملتوفرة لدى اصإدارة اق من املعرفة تاخلربة قهذه احلالة إىل التح يفاألخالقية تسياسات التدريب. تيسعى مراقب احلساابت 
، التعل  ثارسها اصإدارة ممت اليتمة العادلة  من خالل الوقوف على طرق التعل  يي  املناسبة للققيالتاستخدام مناذج  يف
 ل  القائ  على دراسة احلالة لتعزيز تقنمية مهارات التفكري الناقدلتع  على ح، املشاك، تاائ تالتعل  القيبتجريال

(Bratten, et al., 2012). 
شأة على االستمرار من خالل ما نقوم به اصإدارة من قطوير مستمر نن قدرة املابصإضافة إىل حتقق مراقب احلساابت م

د على ثالثة قواعد أساسية تهى؛ حتسني عتمي تالذي  عل  عن طريق االبتكار تالتتالتشغيلي اصإداريتجات تاألداء نللم
لسلطة تاصإجراءات اويض تقف (Motivation)قدرات العاملني  رفع كفاءة نظ  املعلومات  تالدافعية أت التحفيز 

  ابصإضافة إىل التحقق من قدرة اصإدارة على حتديد العناصر املكونة (Kaplan and Norton, 1996)ظيمية تنال
 (.2002  11 رق  ي)معيار احملاسبة املصر  :التالية املستقبليةلتقديرات التدفقات النقدية 

ن زايدة األسعار اليت أالثابتة بش االفرتاضاتخلص  ل ادأن قعكس ققديرات التدفقات النقدية املستقبلية تمع -1
 قرجع إىل التضخ .

رتج  القيمة احلالية قفقات النقدية املستقبلية ابلعملة األجنبية  ت لتدخص  مناسب ل معدليت  استخدام  -2
 يف اتريخ حساب القيمة العادلة. يور فرف الصلاابستخدام سعر 

التدفقات النقدية الداخلة أت اخلارجة اليت ال : شم، ك، منق دفقات النقدية املستقبلية التن ققديرات الأ -1
د  تقطوير أت حتسني أداء عمستقبلية مل قلتزم الشركة هبا ب ط مباشرة ابألص، حم، الدراسة  تإعادة هيكلةقبر ق

  تمقبوضات أت مدفوعات ضريبة الدخ، حيث حيدد معدل اخلص  قب،   تاألنشطة التمويليةاألص،
 .ةالضريب

 اج والعمالء واملوردين:تيات النشاط املتعلقة ابإليراد والسوق واإلنعمل 4/5/3
، العمالء الرئيسيني ثت اخلدمات تاألسواق )مأث يدرس مراقب احلساابت طبيعة مصادر اصإيراد  تاملنتجات حي

يجية قارت تإس اتجملنتعري تمسعة اتسرات تسياسات الدافسني تالصانالسوق تامل يفتالتعاقدات تشرتط السداد تالنصيب 
  تاملوردين اهلامني اجلغرايفار شالتجارة اصإلكرتتنية  تاالنت يف  تإدارة العمليات اصإنتاجية  تاملشاركة (تأهداف التسويق

كما يقوم مراقب احلساابت بدراسة  .اصإمدادات تشرتط السداد( تاستقرارات طويلة األج، د، التعاقثللسلع تاخلدمات)م



532 

 ,Kaplan and Norton)يلي: من بينها ما  تاليت يالداخل التشغي،فيها كفاءة تفعالية عمليات  قظهر يتال اجملاالت

2001). 
استجابة املنشأة لعمليات االبتكار سيؤدى إىل ضرترة فه  تمعرفة احتياجات السوق املتغرية دتما  تمن مث  -1

 .األسواق بشك، أفض، إىل (Penetrate) اخلدمات املتطورة تاجلديدة للنفاذ/ ققدمي املنتجات يفاصإبداع 
حيث يت  حتسني  التشغيليتس  ابلتميز قاخلدمات جيب أن  /تقوصي، املنتجات إبنتاجإن العمليات املرقبطة  -2

 .استخدام تقشغي، األصول يفخلدمية تحتقيق الكفاءة / اجودة العمليات اصإنتاجية

املتميز تخدمات ما بعد البيع لتوسيع تقعميق تج نقدمي املق مرحليت يفة أشنزايدة قيمة العمي، ابلنسبة للم -1
 .األداء يفره  متضامنون تباالعالقات التجارية مع العمالء تإشباع حاجاهت  تاع

 االقتصاديى ما إذا كان األداء علهذا ابصإضافة إىل فحص مراقب احلساابت للتقارير الداخلية للمنشأة للوقوف 
فقات النقدية الفعلية لتدر على اثاملستقب،  مبا يؤ  يف( أت أسوأ)سيكون أفض،  مما كان متوقعا  أت (أت أسوأ)لألص، أفض، 

معيار احملاسبة )اخلارجية للمعلومات تاملتعلقة بك، من  أت املتوقعة من استخدام األص،. تكذلك التحقق من أدلة املصادر
 (:2002  11رق   ياملصر 

 .ص، خالل الفرتةالقيمة السوقية لأل يف (أت الزايدة) اجلوهرياالخنفاض  -1
أت لصاحل ) سليبقغيريات جوهرية يف البيئة التكنولوجية تالسوقية تاالقتصادية تالقانونية  تهلذا التغريات أتثري  -2

ت حمتم، على الفرص املكتسبة للمنشأة من عملياهتا أت من السوق املخصص لألص، خالل أاملنشأة( فعلى 
 .الفرتة

على معدل أت سعر اخلص  املستخدم يف  ثرمبا يؤ ( اخنفاض املعدلأت )زايدة معدالت الفائدة السوقية  -1
أت زايدة )   تمبا يؤدى إىل اضمحالل جوهريلنقدية املستقبلية من األص،احساب القيمة احلالية للتدفقات 

 .القيمة االسرتدادية لألص، يف (جوهرية

 .القيمة السوقية لرأس املال عن صاىف القيمة الدفرتية لألصول اخنفاض -4

 :ق االفرتاضات اهلامة لإلدارةثيتو  4/5/4
يقوم عليها قياس  اليتاقب احلساابت احلصول على أدلة عن نوااي اصإدارة فيما يتعلق ابالفرتاضات اهلامة ر على م ينبغي

قعترب  يها عن نية اصإدارةعلجيب احلصول  اليتتحيث أن مدى أدلة املراجعة  .القيمة العادلة ابستخدام منوذج القيمة احلالية
، إجراءات املراقب استفسارات من اصإدارة  مع قوثيق مالئ  للردتد تذلك مقشرا يرجع للحك  املهين  فمن املعتاد أن مأ
 (.2002  545 رق  )معيار املراجعة املصري ث،:م

 ات.زاملتقنفيذ أهدافها املقررة تذلك فيما خيص األصول تاال يفراسة التاريخ السابق لإلدارة د -1
 .ت األخرى كاملوازانت تحماضر االجتماعاتنداط املكتوبة تاملستاخلط صفح -2

 .ملعلنة الختيار أسلوب عم، معنيااصإدارة  أسبابراسة د -1

ذلك أتثريها  يفشأة  مبا نظ، الظرتف االقتصادية للم يفدراسة قدرة اصإدارة على قنفيذ أسلوب عم، معني   -4
 .التعاقدية ارقباطاهتاعلى 
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ات ثبأساليب القياس تاالفرتاضات اهلامة لإلدارة تال مةءمبالق قتعلوبة من اصإدارة حلصول على إقرارات مكتا -5
 .ك األساليبقلقطبيق  يف

ضات اهلامة لإلدارة تإىل أي حد ميكن االعتماد ارت املؤيدة لالف( الداخلية تاخلارجية)ققيي  مصادر األدلة  -2
 .عليها

 االفرتاضات: هذه يفإلدارة ومتابعة التغيريات يق وتطوير افرتاضات ابمة لتطدستخاألساليب امل 4/5/2
نظرا ألن بعض قياسات القيمة العادلة قكون أكرت قعقيدا عن غريها بشك، متأص، تقرقبط بعدم أتكد متعلق حبدتث 

جيب أن قت    الشخصيميكن أن قرقبط ابستخدام احلك   يتفإن االفرتاضات ال تابلتايلاألحداث املستقبلية أت نتائجها  
حتديد خماطر  يفذلك درجة قعقيده  قساعده  يفه  مراقب احلساابت لعملية القياس مبا قفت . من عملية القياس كجزء

 .التحريف اهلام تاملؤثر تققييمها  تذلك من أج، حتديد طبيعة تقوقيت تمدى إجراءات املراجعة اصإضافية
ى البياانت تاملعلومات عللألص، اعتمادا  بقياملت اصإنتاجيبؤ ابلقي  املتوقعة للطلب خالل العمر تنجمال ال يفف

ة على األساليب أت أشناد إدارة املتمرس مراقب احلساابت مدى اعدتاحلاضر تاملستقب،  ي املاضي يفالتسويقية املتاحة 
مدى معني بؤ بقي  املتغري التابع داخ، نالت يفدار املتعدد ي، االحنلالنماذج اصإحصائية كنموذج السالس، الزمنية تمنوذج حت

( مدخالت النموذج)املراقب عبء التحقق من سالمة البياانت  ققلى عاعع قابحتمال معني. تهنا ي( السعر /الطلب)
 .يقوم عليها النموذج املستخدم يتاضات الرت تمالءمتها لالف

ص  خلل امعد مةءماليدرس مراقب احلساابت مدى  ةتىف جمال حتديد معدل خص  صاىف التدفقات النقدية املستقبلي
 .يد معدل أت سعر اخلص دحت يفحتديد القيمة احلالية من خالل التحقق من املبادئ العامة تالعوام، املؤثرة  يفاملستخدم 

 يلي:ختضع للتحقق بواسطة املراقب ما  اليتالعامة  املبادئحيث قشم، 
قة مع االفرتاضات املتأصلة تفضات املرتاية تاالفدقنت الاقلتدفسعار الفائدة املستخدمة لتخصي  اظهر أقأن  -1

 .لنقدية املقدرةافقات لتديف ا
 .هلا صلة ابألص، حم، التقيي  سأن قكون أسعار اخلص  خالية من أية عوام، لي -2

 .أن قعكس أسعار اخلص  جمموعة من النتائج املمكنة تليس فقط قيمة احلد األدىن تاحلد األقصى -1

اختالف  أليتلفة قكون فيها القيمة العادلة حساسة أن قستخدم أسعار خص  مستقلة لفرتات مستقبلية خم -4
 يف املخاطر عن الفرتات املختلفة أت قكون حساسة لتوقيت تشرتط سعر الفائدة.

أن يكون سعر اخلص  قب، الضرائب تعندما يكون األساس املستخدم لتقدير سعر اخلص  بعد الضرائب يت   -5
 املصرية. اما مبعايري احملاسبةألساس ليظهر السعر قب، الضرائب  التز اقعدي، هذا 

 يلي:ختضع للتحقق بواسطة مراقب احلساابت ما  تاليتحتديد معدل أت سعر اخلص   يفكما قشم، العوام، املؤثرة 
 .لألص، اصإنتاجير مود للفرتات حىت هناية العقية للننالقيمة الزم -1
 ية.ن االختالفات املمكنة يف قيمة أت قوقيت التدفقات النقدشأالتوقعات ب -2

 .ب، حتم، درجة عدم التأكد املتأصلة يف األص،اقم -1

 عدم قابلية قسيي، األص،. -4
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مراقب احلساابت  تيقوم  املستقبلية ات النقديةقيد القيمة احلالية للتدفدحت يفقستخدم  اليتتقتعدد معدالت اخلص  
  رجحة لرأس املالالتكلفة امل وسطتحة  ماتاملل املناسب  تمن بني معدالت اخلص  دبدراسة تحتديد املع

(WACC)الرأمسايل شأة تاحملددة ابستخدام منوذج قسعري األص، نللم(CAPM) ابملعادالت السابق حتديدها تهى: 
 
 
 
 
 :اعة والبيئة التنظيميةنظروف الص 4/5/2

عرية سفسة التالقدرة اصإنتاجية تاملنا فبالنسبة لظرتف الصناعة يقوم مراقب احلساابت بدراسة السوق تاملنافسة تالطلب
تجات املنشأة  تدراسة أثر هذه الظرتف على مقدار تقوقيت نتقكنولوجيا اصإنتاج املتعلقة مب تاألنشطة الدترية أت املومسية

املنافسة  ما بنيقرتاتح  تاليتالسوق  يفدفقات النقدية املستقبلية. تعلى سبي، املثال يدرس املراقب درجة املنافسة تال
 .ةنشأتجات املنعرية ملسرة املنشأة على قصمي  السياسة الدتام لتحديد مدى قار الكالكاملة تاالحت
قؤثر بشدة على العمليات اصإنتاجية للمنشأة  تالسياسات  اليتظيمية فيدرس املراقب التشريعات تاللوائح نأما البيئة الت

سوق املنتجات أت  يف احلكوميتالتدخ،  ة كالسياسات املالية تالنقديةأشنقؤثر حاليا على سلوك أنشطة امل اليتاحلكومية 
شاط ن، املستوى العام للثقؤثر حاليا على نشاط املنشأة م اليتأسواق املدخالت اصإنتاجية  تالعوام، اخلارجية األخرى  يف

 .خ ضالكساد  النمو  االزدهار( تالت) االقتصادي
التحيز  يفج املالية مبا يسه  ئتانال بعضة لتحقيق فالظرتف االقتصادية املتقلبة قد قؤدى إىل زايدة الضغوط على اصإدار 

مراقب احلساابت التحقق من سالمة قوقعات اصإدارة  يتطلب من تهذا (Bratten, et al., 2012) اصإدارة ققديرات يف
 (.2002  11 رق  معيار احملاسبة املصري: )التالية ةللعناصر املكونة لتقديرات التدفقات النقدية املستقبلي

 .م املتواص، لألص، أت جمموعة األصولاة من االستخداخللداالنقدية قات التدف -1
 .ة ابلضرترة صإحداث التدفقات الداخلةأشنقتكبدها امل اليتالتدفقات النقدية للخارج  -2

 اصإنتاجيهناية عمره  يفاملتوقع حتصيلها أت سدادها لبيع األص، أت التصرف فيه  النقديةالتدفقات صاىف  -1
 (.ة لألص،القيمة املتبقي)

 :فقات النقديةالتدحتديد تقديرات  يفاء ب ل اخلعماالستعانة ب 4/5/2
على مراقب  ينبغيحتديد االفرتاضات اهلامة لتقدير التدفقات النقدية   يف، اخلبري عمة بأشنحالة استعانة إدارة امل يف

ئمة أت عضويته فيها  تخربة تموضوعية ري من جهة مهنية مالباملمنوح للخ صاحلساابت دراسة الشهادة املهنية أت الرتخي
 .هام املكلف هبا بواسطة اصإدارةجمال امل يفتمسعة اخلبري 

ادر صكانت م ، استفسارات خبصوص أية إجراءات يقوم هبا اخلبري ليتأكد عما إذاعمابت باكما يقوم مراقب احلس
تاألساليب فرتاضات تفه  اال  ريبخلا يستخدمها اليتأت اختبار البياانت  صالبياانت ذات صلة تموثوق هبا  تفح
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ى معرفة املراقب ابلنشاط تنتائج إجراءات املراجعة لع قوليتها استناداعاملستخدمة بواسطة اخلبري تدراسة مدى مالءمتها تم
 (.2002  220 رق  يمعيار املراجعة املصر . )األخرى

قولية القيمة العادلة أت تضع ققديرات مستقلة عن مع لتقيي ادة بعم، اخلرباء تفتقد حيتاج مراقب احلساابت إىل االس
 يفإجراءات مراجعة إضافية  تقنفيذي  عم، اخلرباء يطلب املعايري املهنية من املراقب قققالقيمة العادلة  تىف كلتا احلالتني  

التحريف اهلام تيدرس املراقب درجة معرفة فريق العم، تخربقه السابقة اخلاصة بعملية القياس  تخطر  .حالة الضرترة
تاملؤثر على طبيعة تقشابك تاألمهية النسبية للموضوع حم، املراجعة  تكيفية تنوعية أدلة املراجعة األخرى املتوقع احلصول 

 (.2002  220 رق  املصريمعيار املراجعة )عليها 
 :وكمة بشنن قياس القيمة العادلةاتصال مراقب احلساابت ابملسئولني عن احل 4/5/2

من املخاطر اهلامة  ألييرقبط غالبا ببعض قياسات القيمة العادلة  فإن التأثري احملتم،  الذية عدم التأكد بسبب حال
ى القوائ  املالية ميكن أن ميث، أمهية للحوكمة فعلى سبي، املثال  يدرس املراقب قوصي، طبيعة االفرتاضات اهلامة عل

يت   اليتضوعية املتعلقة بوضع االفرتاضات  تاألمهية النسبية للبنود   تدرجة عدم املو قياس القيمة العادلة يفاملستخدمة 
نظ  الرقابة  يف. ابصإضافة إىل نقاط الضعف الية كك، للمستولني عن احلوكمةئ  املاقياسها ابلقيمة العادلة ابلنسبة للقو 

  545 رق  ييار املراجعة املصر عم)ش غحوادث  يفالداخلية تالتساؤالت حول نزاهة صإدارة تمدى ضلوع اصإدارة 
2002.) 

ولني عن احلوكمة  سئللمديرين أت للم املايلهذا ابصإضافة إىل دراسة مراقب احلساابت للمعلومات املتاحة حول املوقف 
ا من شأة أت أن جزءا كبري نامل يفشأة نتيجة تجود مصاحل مالية كبرية نللم املايلري إىل أنه سيكون مهددا ابألداء شقد ق تاليت

أت  املايلمما جيب ألسعار األسه  أت نتائج التشغي، أت املوقف  ثرطموحة أك فعوائده  يكون مشرتطا بتحقيق أهدا
شغي، لتحقيق أهداف مالية قد تضعها تدية  أت تجود ضغط هائ، على اصإدارة أت األفراد املسئولني عن النقالتدفقات ال

 (.2002  240 رق  املصرييار املراجعة عم)املستهدفة ذلك املبيعات  يفوكمة مبا املسئولون عن احل
 :تقديرات الفرتات السابقة عوقعة متية املستقبلية املنقدفقات الداتساق تقديرات الت 4/5/2

كانت املعلومات املالية ا  ومات املالية التارخيية لتقيي  ما إذعلحيص، مراقب احلساابت على درجة من املعرفة عن امل
 لتقيي  كن استخدامهاميفري قاعدة اترخيية لتو مت إعدادها تفقا ألساس متسق مع املعلومات التارخيية  ت املستقبلية قد 

ضوء مبادئ حماسبية مقبولة  يف إعدادهاافرتاضات اصإدارة. فعلى املراقب أن حيدد ما إذا كانت املعلومات التارخيية قد مت 
  .تمت مراجعتها

 (.2002  220 رق  يملصر ايار املراجعة عم)
 (.2002  240 رق  معيار املراجعة املصري)ة من اجلوانب التالية: أشنرس مراقب احلساابت اتريخ املدكما ي

 .تاللوائح تخمالفة القوانني لتدليس  ابلغش تائولني عن احلوكمةسملالدعاتى ضد املنشأة أت إدارهتا أت ا -1
لوقت املناسب  يف انظام الرقابة الداخلية  يفة قصحيح نقاط الضعف اهلامة تاملؤثر  يفستمر لإلدارة امل الفش، -2

 ات النقدية املتوقعة.قفلتدذات األثر على ا
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اع املتكرر مع نز ح ذلك من خالل التضاألعوام السابقة  تي يفقوقر العالقة بني اصإدارة تمراقب احلساابت  -1
، مع مراقب التعام يفلإلدارة  يةدتبدااملراقب السابق على األمور احملاسبية أت أمور املراجعة  تالسلوكيات االس

اختيار أت استمرار األفراد  يفطاق عمله أت ناحلساابت تبصفة خاصة املتعلقة مبحاتالت التأثري على 
 املكلفني بعملية املراجعة.

مستقبلية  نتائج بتحقيق األخرى اعتياد اصإدارة على ققدمي تعود للمحللني أت الدائنني أت غريه  من األطراف -4
 .مما جيب ثرقعية أت طموحة أكري تاغ

 يففقات النقدية لتشغي، األص، أت صيانته أعلى مما هو مقرر لتدة قوضح أن اأشنإن التقارير الداخلية للم -5
 .املوازنة يفر دصاىف التدفقات النقدية الفعلية أت خسائر األص، أسوأ مما هو مق أنت أاملوازنة  

 يم:تقيماذج النقابة وإجراءات األمن لر إعداد وتغيري أنظمة ال يفالنزاهة  4/5/12
صإدارة تمتابعة العناصر امدى فعالية التصمي  ت  يفثر قؤ  اليتعناصر أساسية لبيئة الرقابة  هيإن النزاهة تالقي  األخالقية 

تكيف يت   تالسلوكية للمنشأة  ةنتاح املعايري األخالقي هينظام الرقابة الداخلية  فالنزاهة تالقي  األخالقية  يفاألخرى 
ميكن أن قدفع األفراد  اليتتهى قشم، إجراءات ملنع أت احلد من الدتافع تاصإغراءات  العملي.الواقع  يفقبليغها تفرضها 

 من األفراد إىل ةأشنأفعال غري قانونية أت غري أخالقية  كما أهنا قشم، قوصي، معايري قي  تسلوكيات امل يفإىل التورط 
 الشرف تقواعد السلوك إبعطاء القدتة. عرض السياسات تميثاق خالل

لقي  تاملبادئ تمدى االلتزام التحقق من خطط اصإدارة املوثقة لإلشراف على برامج ا يفتيربز دتر مراقب احلساابت 
ة ريب العاملني على كيفية قطبيق املعايري تاصإجراءات املرقبطة ابلقي  األخالقية  تالعقوابت التأديبية النامجدتبرامج ق  هبا

 .عن خمالفات القيادات اصإدارية تالعاملني لتلك الربامج
هذا ابصإضافة إىل حتقق مراقب احلساابت من اصإجراءات الرقابية الواجب قوافرها لتحقيق معايري القيادة األخالقية 

 حتقيق   األخالقيشم،؛ قواعد جاح الربامج األخالقية تعوام، املناخ قت 
 الشركة تحتقيق النزاهة املالية  عدم قضارب املصاحل  أصولتمعية  محاية الشركات تالقيادة اجمل مواطنة

 (,Marza, 2005  2012  شاهني)تمنع غسي، األموال  تااللتزام ابلنظ  القانونية تالتنظيمية 
Reamer, 2007, Carmichael et al., 2011. 

 :نةللمنشوغري املايل  يلألداء املافحص ا 4/5/11
ملالية اهلامة  تمؤشرات اسب املالية تغري نال: ميكن ملراقب احلساابت دراستها اليتاملوضوعات  تقشم، األمثلة على

ي، االحنرافات  لي، االجتاهات تاستخدام ققارير التنبؤ تاملوازانت التقديرية تحتلهلامة تمقاييس أداء العاملني  تحتااألداء 
معيار املراجعة )و اصإيرادات تالرحبية منمن فرتة ألخرى مبا يتضمنه من  املايلاملنافسني تاألداء  ي،تققارير احملللني املاليني تحت

تذلك مبا ميكن مراقب احلساابت من أداء مهام مراجعة األسس التالية لتقدير التدفقات (. 2002  115 رق  املصري
 :النقدية
قدية الفعلية  للحك  على مدى قات النقدية تالتدفقات النتدفار أسباب الفرتق بني التنبؤات املاضية للتباخ -1

 .بؤاتنيها قلك التعل تمعقولية االفرتاضات اليت قام
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لألص، قد مت ابستخدام معدل منو اثبت أت متجها  اصإنتاجيإن ققدير التدفقات النقدية حىت هناية العمر  -2
أمناط  ضوعية حولتوافق مع املعلومات املو قاملعدل  يفكن هناك زايدة قلالخنفاض يف السنوات التالية  ما مل 

 اصإنتاجي.املنتج أت دترة العمر 

ى املدى الطوي، ابلنسبة علل النمو دفقات النقدية املستقبلية متوسط معتدعدم جتاتز معدل النمو يف ال -1
 .يستخدم فيها األص، وق الذيسلصناعات أت الاللمنتجات أت 

لنمو  للوقوف على صعوابت جتاتز راسات اخلاصة إبمكانية دخول املنافسني للسوق تققييد الدمتابعة ا -4
 .ملدى البعيدامعدالت النمو التارخيية على 

املقرتح ملراجعة منوذج  يفكر لااصإطار  مةءمالعلى ما ققدم  قبدت أمهية إجراء دراسة ميدانية  للوقوف على مدى  ء  تبنا
 التايل.ما يوضحه العرض  قات النقدية املستقبلية كمدخ، لقياس القيمة العادلة  تهذافحلالية للتداالقيمة 

 خامسًا: دراسة ميدانية عن عناصر التحقق من منوذج القيمة احلالية
على للوقوف  احلساابت تالقيادات اصإدارية مبنشآت األعمال املصرية  مراقيباستقراء فكر  إىلامليدانية  هتدف الدراسة

العادلة لألصول طويلة األج،.  ةلقيما يسايكأحد مقالية  ن استخدام القيمة احلأاملقرتح بش الفكرياصإطار  مةءمالمدى 
ير التدفقات النقدية  دن صحة االفرتاضات اهلامة لتقماط الشركة للتحقق بنشفة ر تذلك من خالل حتديد جماالت املع

 ديدحت يف املؤثرة ناصر املكونة هلا  تكذلك التحقق من املبادئ تالعوام،عق من أسس ققدير قلك التدفقات تالتالتحق
 .النقدية املستقبلية فقاتلتدل اليةاخلص  املتاحة لتحديد القيمة احل ابصإضافة إىل التحقق من معدالت اخلص   لدعم

فرتض البحث  تهذا  ي، النتائج تاختبارلتحت الدراسةقلك  راسة امليدانية يتناتل الباحث طبيعةدتلتحقيق اهلدف من ال
 التايل.ما يوضحه العرض 

 :تغريات الدراسةملامليدانية تاختبار االعتمادية طبيعة الدراسة  5/1
ي، البياانت  لحت يفراسة  تطريقة جتميع البياانت  تاألساليب اصإحصائية املستخدمة ديتضمن هذا اجلزء جمتمع تعينة ال

 ار االعتمادية ملتغريات الدراسة.تبتاخ
 جمتمع وعينة الدراسة وطريقة جتميع البيانات:  5/1/1

 :تنيئلدراسة من فيتكون جمتمع ا
، حازم حسن تشركاؤه ثم)ية لع مؤسسات مراجعة دت قتب تاليتى كرب احلساابت مبؤسسات املراجعة ال مراقيب  قضت : األتىل
 (.Howarth مراس، حجازيالعزيز  عبد تد. KPMG مراس،

بع قطاعات تاملالية املصرية  تق سوق األتراق يفركات املسامهة املصرية املقيدة أسهمها ش  القيادات اصإدارية بضالثانية: تق
 وك تاالقصاالت تاألدتية تالعقارات.نوعة كالبتنم

دد مائة مفردة مت اختيارها بطريقة عاحلساابت( ب مراقيبعينة )تقد مت حتديد حج  عينة الدراسة من اجملموعة األتىل 
ة ئعينة القيادات اصإدارية( بعدد ما)ية راسة من اجملموعة الثاندملؤسسات  بينما مت حتديد حج  عينة الاحكمية من قلك 

 .(1 ملحق رق )يد تالصلب دمفردة مت اختيارها من قطاعات متنوعة كالبنوك تاالقصاالت تاألدتية تالعقارات تاحل
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 تاليتف من الدراسة امليدانية عن طريق قائمة استقصاء دتمت جتميع البياانت الالزمة الختبار فرتض البحث تحتقيق اهل
صإدارية بشأن ات ااحلساابت تالقياد مراقيبيها الباحث كوسيلة رئيسة جلمع البياانت األتلية بغية استقراء فكر اعتمد عل

إجراءات التحقق من حتديد القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية كمدخ، لقياس القيمة العادلة. تقد مت استخدام 
بينما مت   %71 تجابة قدرهااسسبة نجملموعة األتىل  تبااملستلمة من قصاء تارة من قوائ  االسمعدد إحدى تسبعني است

  %75 تبنسبة استجابة قدرها  تمارة من قوائ  االستقصاء املستلمة من اجملموعة الثانيةاساستخدام عدد مخسة تسبعني 
 .اصإحصائيلتمثي، لب قصلح نستهى 

 :من املراح، تهىتجتدر اصإشارة إىل أن إعداد قائمة االستقصاء قد مر بعدد 
هليئات املعنية مبعايري احملاسبة ااستقراء الكتاابت السابقة تما صدر عن املنظمات املهنية املتخصصة ت  -1

 تضمنها قائمة االستقصاء  تمن مث مت إعداد قائمةقميكن أن  حصر كافة اجلوانب اليت تاملراجعة  بغية
 .مبدئية استقصاء

احلساابت تالقيادات اصإدارية  بغية التأكد من مدى   مراقيبتد من مت عرض القائمة املبدئية على عدد حمد -2
 .اردة ابلقائمةمة األسئلة الو ءكفاية تمال

ملقابالت الشخصية  اضوء ما أسفرت عنه نتيجة  يفصورهتا النهائية  تذلك  يفإعداد قائمة االستقصاء  -1
 .البعض اآلخر األسئلة تإعادة صياغة ضت حذف تإضافة لبعاحيث متت عملي

ة مراقب فاتلت جماالت معر ( قن2 ملحق رق )مخسة أسئلة  ئيشكلها النها يفتلقد قضمنت قائمة االستقصاء 
أسس  :ضات اهلامة لتقدير التدفقات النقدية املستقبلية  تحتقق املراقب مناشاط الشركة لتحديد كافة االفرت نحلساابت با

ل أت سعر دديد معفقات النقدية  تاملبادئ تالعوام، املؤثرة يف حتلتدا اتفقات  تالعناصر املكونة لتقدير تدققدير قلك ال
 .اختبار فرتض البحث يفاخلص   تمعدالت اخلص  املتاحة. تمت قرقيب أسئلة القائمة مبا يسه  

 حتليل البيانات: يفاألساليب اإلحصائية املستخدمة  5/1/2
لواردة بقائمة االستقصاء  سوف يت  إدخال تقشغي، بعد إجراء عمليات الرتميز الالزمة لكافة متغريات الدراسة ا

 .SPSS ابستخدام جمموعة الربامج اصإحصائية اجلاهزة املسماة اآليلالبياانت من خالل احلاسب 
 على  الباحث يعتمد فسوف  ار فرتض البحثتبتنظرا لطبيعة البياانت اجملمعة تحىت ميكن اخ

 يلي:ما 
 :Mann - Whitney Uاختبار  -1

يما فدم ملعرفة ما إذا كانت قوجد اختالفات ذات داللة إحصائية بني آراء مراقيب احلساابت تالقيادات اصإدارية ختيست
فقات النقدية املستقبلية  لتديتعلق بدرجة األمهية النسبية صإجراءات حتقق مراقب احلساابت من حتديد القيمة احلالية ل

 .ياس القيمة العادلةقكمدخ، ل
 :(Discriminant Analysis) التمايزيل لاختبار حت -5

ه  العالقات فد صعوبة نتيعترب من أساليب حتلي، املتغريات املتعددة الستكشاف أسباب االختالفات املشاهدة ع
ار للتوص، إىل حتديد جمموعة املتغريات اليت هلا بتيستخدم هذا االخت (.1442 رن شجونسون تت )السببية بدرجة كافية 
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د معام، االرقباط تحتدي  Chi-Square اختيار خالل من ،ياخلاضعة للتحل اجملتمعات بنيمييز ت اليفأتثري معنوي 
تقوقه يف حتلي، التمايز بني  يوضح أمهية النموذج تالذي (Canonical Correlation) فقيوااألساسي أت الت

ضمن  (Absolute size of correlation) اطقبيب املتغريات تفقا للحج  املطلق لالر قاجملتمعات  ابصإضافة إىل قر 
رة النموذج على التمييز بني عينات دحيدد مدى ق الذيت  Wilks Lambda قيمة معام، ديد  تكذلك حتدالة التمييز

 الدراسة.
 Cronbach's Alpha ارتبخا -3

بني بنود  ليالداخاسق نقيي  درجة التقداللة يف  (Reliability)ي، االعتمادية لر أساليب حتثتيستخدم ابعتباره أك
تبار. حيث يستخدم للتأكد من اقساق متغريات الدراسة مع بعضها البعض  من خالل ارقباط خاللاملقياس اخلاضع 

و حنية قوظيفها على نكاإم تذلك للتأكد من  عضها البعضبباملتغريات داخ، اجملموعة الواحدة  تارقباط كافة املتغريات 
 اختبار ألفا لالعتمادية تالثقة. علىعتماد   تذلك ابالالبحثيةمتكام، حل، املشكلة 

ى األمهية النسبية داملرجح للوقوف على م احلسايبالوسط  مث، الوصفي اصإحصائياستخدام أساليب التحلي،  -4
 ختضع للتحقق بواسطة مراقب احلساابت(. اليتالعناصر )لكافة املتغريات 

النقاط اخلمسة لتحديد درجات األمهية  ذيرت الدرجى على مقياس ليك دتجتدر اصإشارة إىل أن الباحث قد اعتم
ني )قلي، األمهية( تقطنمتوسط األمهية( ت )هام( تثالث نقاط )هام جدا( مث أربع نقاط )اط نقدأ من مخس قبية  ت بسنال

 .قطة تاحدة )عدمي األمهية(نب تقنتهي
 اختبار االعتمادية ملتغريات الدراسة: 2/1/3

الدراسة  تذلك ابستخدام اختبار  يفالثبات للمقاييس املستخدمة / ائج اختبار االعتماديةنت يلييما فيتناتل الباحث 
 Correlation (Alpha) ن خالل أسلوب معام، االرقباط ألفام (Cronbach's Alpha) ألفا كرتنباخ

Coefficient. 
تيوضح  (Ellison, et al., 2009) 0.2 ، عنققار جيب أال تبيه إحصائيا أن إحصائية االخعلتمن املتعارف 

ألفا كرتنباخ ملتغريات الدراسة  حيث يتضح أن درجة االرقباط الكلية سواء  -( معام، االرقباط 1رق  ) التايلاجلدتل 
كس قوافر االعتمادية يع   ابلشك، الذي0.2 ، عنققة  أت مستوى كافة املتغريات  ال على مستوى اجملموعة الواحد

متغريات الدراسة تيؤكد صالحيتها  يفقة ثيدع  ال ابلشك، الذي %45 قة قدرهاثلك بدرجة الدراسة تذ اتري غتالثقة مبت
 ملراح، التحلي، التالية.
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 (١جدول رقم )
 ملتغريات الدراسة Cronbach's Alpha قيمة معامالت

 املتغري
رمز 
 املتغري

 Cronbach's Alphaمعامل ارتباط 
مراقيب 

 احلساابت
القيادات 

 اإلدارية
 احلساابت مراقيب

 والقيادات اإلدارية
 0.4477 0.4120 0.4504  املقياس الكلي. -

 A 0.4124 0.2422 0.2274 جماالت معرفة املراقب بنشاط الشركة. -
 B 0.2722 0.2224 0.2717 أسس ققدير التدفقات النقدية. -

 C 0.7452 0.7417 0.7201 العناصر املكونة لتقديرات التدفقات. -
 D 0.2724 0.2721 0.2212 عوام، حتديد معدل اخلص .مبادئ ت  -

 E 0.2424 0.2221 0.2754 معدالت اخلص  املتاحة. -
 :روضفالنتائج واختبار ال حتليل 5/2

تحقق بمليدانية املرقبطة البياانت الدراسة  اصإحصائيهذا اجلزء عرض أه  ما أظهرقه نتائج التحلي،  يفتل الباحث تناي
ار مدى صحة فرتض البحث على النحو تبالقيمة احلالية كأحد مقاييس القيمة العادلة  تذلك الخ مراقب احلساابت من

 .يلياملوضح فيما 
 اضات اهلامة:رت لشركة للتحقق من صحة االفانشاط بأمهية جماالت املعرفة  2/5/1

اصإدارية  تالقياداتت احلسااب مراقيبه ال قوجد اختالفات ذات داللة إحصائية بني ناألتل للبحث أب الفرضيقضى 
حتديد  يفافرتاضات اصإدارة اهلامة املستخدمة  مةءمالاط الشركة لتقيي  مدى نشمراقب احلساابت ب معرفةن جماالت أبش

 .القيمة العادلة
 يلي: إىل ما( 2) رق  التايلرض تاملوضحة ابجلدتل فار مدى صحة هذا التبالخ اصإحصائيتائج التحلي، نشري أه  قت 

بشأن أمهية معرفة مراقب احلساابت بنشاط الشركة لتقيي  مدى  ةاحلساابت تالقيادات اصإداري مراقيبرؤية  فاققا -1
املرجح لكافة جماالت  احلسايباتح الوسط ر لقيمة العادلة  حيث قاحتديد  يفافرتاضات اصإدارة اهلامة املستخدمة  مةءمال

 .4.54ت 4.00 معرفة املراقب ما بني
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 (5جدول رقم )
 ركة للتحقق من االفرتاضات اهلامة لإلدارةشلاية معرفة مراقب احلساابت بنشاط أمه

جماالت املعرفة بنشاط الشركة لتحقق املراقب من 
االفرتاضات اهلامة لإلدارة لتقدير التدفقات النقدية 

 املستقبلية

 الوسط احلسايب املرجح
اختبار 
Mann-
whitney 

اختبار 
Discriminant 

Analysis 

مراقيب  عينة
 احلساابت

عينة القيادات 
معامالت االرتباط  P- value اإلدارية

 التجميعية**
أنشلللللطة الرقابللللللة ذات الصلللللللة عللللللى نظللللللام إعللللللداد  -1

 4.54 4.22 0.002 (2 )0.424 .(A1)ققديرات التدفقات النقدية 

مني عللللللى إعلللللداد ئاقلللللة األشلللللخاص الخلللللرب ملللللدى  -2
 4.41 4.05 0.001 (1 )0.255 .(A2) ققديرات التدفقات النقدية

 قو ستال ابصإيرادعمليات النشاط تاملرقبطة  -1
 4.17 4.20 0.022 (7 )0.100 .(A3) مالء تاملوردينلعتا تاصإنتاج

 4.22 4.25 0.410 (10 )0.050 .(A4) قوثيق االفرتاضات اهلامة لإلدارة -4
األسلللاليب املسلللتخدمة لتطبيلللق تقطلللوير افرتاضلللات  -5

 4.21 4.15 0.555 (2 )0.102 .(A5) تغيريات يف هذه االفرتاضاتاصإدارة تمتابعة ال

لطللللب تقكنولوجيلللا اة ت سلللنافملاكظلللرتف الصلللناعة   -2
التشلللللللللريعات الللللللللللوائح كظيميلللللللللة  نتالبيئلللللللللة ال  ت اصإنتلللللللللاج

 .ةميكو حلات ااستالسي
4.00 4.00 0.472 (11 )0.000 

لشلللللركة بعمللللل، اخللللللرباء يف حتديلللللد املللللدى اسلللللتعانة  -7
 4.17 4.14 0.142 (2 )0.102 .(A7) ت النقديةققديرات التدفقا

ولني علن احلوكملة ئسلاابت ابملسلاقصال مراقلب احل -2
 4.20 4.15 0.422 (4 )0.022 .(A8) بشأن قياس القيمة العادلة

سللللللاق ققللللللديرات التللللللدفقات النقديللللللة املسللللللتقبلية قا -4
ققلللديرات الفلللرتات السلللابقة  لتلللوفري قاعلللدة  عاملتوقعلللة مللل

دارة سللللللتخدامها لتقيللللللي  افرتاضللللللات اصإاترخييللللللة ميكللللللن ا
(A9). 

4.15 4.04 0.022 (1 )0.444 

لنزاهة يف إعداد تقغيري أنظمة الرقابة تإجلراءات ا -10
ا مبل تنظ  املعلوملات ذات الصللة  التقيي من لنماذج األ

 .(A10)ماد تعيف ذلك إجراءات اال
4.14 4.17 0.045 (5 )0.177 

ذللك ملن  يفا مبل ايل امللريتغل اء امللايلداألفحص  -11
 اصإيرادات وي، املنافسني تققارير التنبؤ تاملوازانت تمنلحت

(A11). 
4.42 4.25 0.112 (4 )0.402 
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االختالف( )رة على التمييز در قثيب املتغريات األكقرققوضح  تاليتني عتقي  معامالت االرقباط التجميعية للمجمو ** 
 .لتمييزااط ضمن دالة قبالدراسة تفقا للحج  املطلق لالر  عينيتبني 

Whitney U جاالت معرفة مبية العينتني فيما يتعلق ؤ شري إىل عدم تجود اختالفات ذات داللة إحصائية بني ر ق
يق وث  تق(A3)تاج تالعمالء تاملوردين نتالسوق تاصإ ابصإيرادطة قبعمليات النشاط تاملر  :مراقب احلساابت بك، من
  تظرتف الصناعة (A5)تاألساليب املستخدمة لتطبيق تقطوير افرتاضات اصإدارة   (A4)االفرتاضات اهلامة لإلدارة 

  تمدى استعانة (A6) سياسات احلكوميةللوائح تالتالتشريعات تا اصإنتاجظيمية كاملنافسة تالطلب تقكنولوجيا تنة البيئتال
  (A8)أن قياس القيمة العادلة ولني عن احلوكمة بشئ  تاقصال مراقب احلساابت ابملس(A7)الشركة بعم، اخلرباء 

  حيث (A11) تاملوازانت تمنو اصإيرادات ؤالتنبي، املنافسني تققارير لذلك من حت يفمبا  املايلتغري  املايلتفحص األداء 
 أن

P-Value للمتغريات السبعة. 0.05 أكرب من مستوى املعنوية عند 
لعينتني فيما يتعلق بك، من أنشطة الرقابة اية ؤ بني ر حصائية إحني أظهرت النتائج تجود اختالفات ذات داللة  يف

قديرات مع تاقساق ال   تمدى(A2) إعداد التقديرات يف  تمدى اخلربة (A1) قديراتتذات الصلة على نظام إعداد ال
-P أن  حيث (A10)  إعداد تقغيري أنظمة الرقابة تإجراءات األمن تاالعتماد يف  تالنزاهة (A9) البياانت التارخيية

Value 0.05 ق، من مستوى املعنوية عندأ 
ري إىل عدم تجود اختالف متمايز ذات قش( 1رق  ) التايلابجلدتل  Discriminant Analysis إن نتائج اختبار -1

 = P-Value أنشاط الشركة حيث نالدراسة بشأن مبجاالت معرفة مراقب احلساابت ب عينيتداللة إحصائية بني 

تهى أق، من نظريهتا اجلدتلية  11 بدرجات حرية 12.515 احملسوبة قعادل Chi-Square قيمة أن  كما 0.070
 دعن 24.720 قعادلتاليت  اجلدتلية تكذلك أق، من نظريهتا  0.05 ستوى معنويةمعند  14.220 لدقعا تاليت

ود اختالف هو ارقباط ضعيف مما يدل على عدم تجت  0.154األساسي االرقباط  ام،ع  تبلغ م0.01 معنوية مستوى
ي، لحت يفأمهية النموذج تقوقه  تصحيح ازداد دفكلما ارقفعت قيمة هذا املعام، تاقرتبت من تاح)متمايز بني العينتني 

متمايز بني  تيدل على عدم تجود اختالف 0.275 ما قيمته Wilks’ Lambda  تكذلك بلغ معام، (ايزتمال
نموذج على لب من الصفر دل ذلك على قدرة ارت فر تالواحد  تكلما اقعلما أبن املعام، قرتاتح قيمته بني الص)العينتني 

 (.التمييز بني اجملتمعات
قيب املتغريات األكثر قدرة على قر  (2)ني ابجلدتل السابق رق  عتتقوضح قي  معامالت االرقباط التجميعية للمجمو 

توافق مع نتائج قدالة التمييز  تهذه النتائج الدراسة تفقا للحج  املطلق لالرقباط ضمن  عينيتبني ( االختالف)التمييز 
 .Mann- Whitney U اختبار
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 (3جدول رقم )
 (Discriminant Analysis) نتائج اختبار حتليل التمايز

 ’Wilksمعامل  املتغريات

Lambda Chi-Square DF P-Value 
 معامل االرتباط األساسي

Canonical 
Correlation 

A1 – A11 

جماالت معرفة مراقب احلساابت  0.154 0.070 11 12.515 0.275
 بنشاط الشركة.
B12 – B21  

 0.152 0.044 10 12.127 0.272 أسس ققدير التدفقات النقدية

C22 – C28  
العناصر املكونة لتقديرات 

 التدفقات النقدية
0.421 20.225 7 0.004 0.270 

D29 – D37  
مبادئ تعوام، حتديد معدل 

 اخلص 
0.270 14.152 4 0.022 0.120 

E38 – E43  
 0.111 0.012 2 12.172 0.240 معدالت اخلص  املتاحة

يقضى أبنه ال قوجد اختالفات ذات داللة إحصائية بني  تالذيعلى ما ققدم  يت  قبول الفرض األتل للبحث  ء  تبنا
افرتاضات  مةءمالالشركة لتقيي  مدى  شاطنن جماالت معرفة مراقب احلساابت بشأاحلساابت تالقيادات اصإدارية ب مراقيب

ت املهنية قه اجملالس تاملنظمادتفق هذه النتائج أيضا مع ما أكقحتديد القيمة العادلة. ت  يفاصإدارة اهلامة املستخدمة 
ضات اهلامة لإلدارة رتااط الشركة كأساس للوقوف على مدى صحة االفنشقب احلساابت بارفة مر عتالباحثني على أمهية م

 .دير التدفقات النقدية املستقبليةققال جم يف
 قدية املستقبلية:نقات الفأمهية حتقق مراقب احلساابت من أسس تقدير التد 2/5/5

 اصإداريةاحلساابت تالقيادات  مراقيبللبحث أبنه ال قوجد اختالفات ذات داللة إحصائية بني  الثاينيقضى الفرض 
 النقدية املستقبلية. دفقاتالتقدير قن حتقق مراقب احلساابت من أسس أبش

 ما إىل (.4)رق   التايلالختبار مدى صحة هذا الفرض تاملوضحة ابجلدتل  اصإحصائيج التحلي، ائتنتقشري أه  
 ي:لي
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 (4ول رقم )دج
 أمهية حتقق مراقب احلساابت من أسس تقدير التدفقات النقدية املستقبلية

اليت  التدفقات النقدية املستقبلية أسس تقدير
 ضع للتحقق بواسطة مراقب احلساابتخت

 الوسط احلسايب املرجح
اختبار 
Mann-
whitney 

اختبار 
Discriminant 

Analysis 

عينة مراقيب 
 احلساابت

عينة القيادات 
معامالت االرتباط  P- value اإلدارية

 التجميعية
يدة تمتث، أفض، ؤ ن االفرتاضات معقولة تمأ -1

اع االقتصادية ققديرات اصإدارة للظرتف تاألتض
 .(B12)اصإنتاجي  هر مى مدار عل، عألصل

4.54 4.20 0.002 (2 )0.247 

ن التدفقات النقدية املستقبلية الداخلة تاخلارجة إ -2
 ضاتاعدادا جيدا على أساس قلك االفرت إدة عم

(B13). 
4.54 4.25 0.001 (1 )0.711 

مت إعدادها على ن التدفقات النقدية املستقبلية إ -1
تخدام سية تابق مع القوائ  املالية التارخيتسم أساس

 .(B14) سبةنام حماسبيةمبادئ 
4.42 4.11 0.022 (7 )0.242 

ارجية املؤيدة اخلت  الداخلية صادراملققيي   -4
يها ققيي  فاصإدارة  مبا  ترتاضات أفض، ققديرافال

 يةضات يف ظ، املعلومات املالية التارخيارت فاال
(B15). 

4.17 4.24 0.244 (4 )0.224 

ى خطط علية نبمانت االفرتاضات كققيي  ما إذا   -5
 توفرةملقدراهتا ا لة حتقيقها من خالكر شن للكمي

(B16). 
4.12 4.04 0.107 (4 )0.451 

 علىقدية املستقبلية قد مت نقات الفققدير التدإن  -2
  اعتمدهتا اصإدارةاليتوقعات التضوء آخر املوازانت ت 

(B17). 
4.14 4.15 0.044 (5 )0.147 

بني التنبؤات املاضية الفرتق  ختبار أسبابا -7
ة  للحك  يفعلالة يلتدفقات النقداة ت يدقلناقات فدتلل
عليها قلك  تقام اليتضات رتاة االفيلو ى مدى معقعل

 .(B18)التنبؤات 

4.15 4.05 0.012 (1 )0.512 

ر العمنقدية حىت هناية الن ققدير التدفقات إ -2
بت أت اثل منو عد ابستخدام ممتألص، قد ل اصإنتاجي

ما مل قكن . اليةالت السنوات يفمتجها لالخنفاض 
4.20 4.00 0.152 (2 )0.152 



521 

ملوضوعية ال قتوافق مع املعلومات ملعداك زايدة يف انه
 .(B19)اصإنتاجي اط املنتج أت دترة العمر أمنحول 

قدية النمو يف التدفقات نعدم جتاتز معدل ال -4
الطوي،  ىقبلية متوسط معدل النمو على املداملست

 يذالالسوق  تالصناعات أ تنتجات أمابلنسبة لل
 .(B20) ص،دم فيها األيستخ

4.02 4.11 0.425 (10 )0.074 

خول دمتابعة الدراسات اخلاصة إبمكانية  -10
و  للوقوف على النماملنافسني للسوق تققييد 

ى املدى صعوابت جتاتز معدالت النمو التارخيية عل
 .(B21) البعيد

4.21 4.02 0.402 (2 )0.255 

  قدية املستقبليةلنر التدفقات اقديقت من أسس ساابن أمهية حتقق مراقب احلأالدراسة بش عينيتاقفاق رؤية  -1
 .4.54ت 4 ير ما بنيدلتقااملرجح لكافة متغريات أسس  احلسايبط سحيث قراتح الو 

 ات داللة إحصائية بني رؤيةذإىل عدم تجود اختالفات  ريشق Mann- Whitney U ارتبخاإن نتائج  -2
إعداد التدفقات النقدية على حنو متسق مع القوائ  املالية  :بك، من املتعلقةن أسس التقدير أبش العينتني

قيي  املصادر الداخلية تاخلارجية املؤيدة الفرتاضات ق  ت (B14) التارخيية تابستخدام مبادئ حماسبية مناسبة
ير التدفقات د  تأن قق(B16) ى خطط مسبقةعلققيي  ما إذا كانت االفرتاضات مبنية   ت (B15) اصإدارة

  تعدم جتاتز معدل (B19)السنوات التالية  يف ضل منو اثبت أت متجها لالخنفادقد مت ابستخدام مع
  (B20) يها األص،فيستخدم  الذيوق ستجات أت الصناعات أت النالنمو متوسط معدل النمو للم

 P-Value نأ  حيث (B21)النمو خول املنافسني للسوق تققييد دمتابعة الدراسات اخلاصة إبمكانية ت 
 .للمتغريات الستة 0.05 أكرب من مستوى املعنوية عند

 ,B12, B13, B17 ني للمتغرياتعينتت ذات داللة إحصائية بني رؤية الحني أظهرت النتائج تجود اختالفا يف

B18 نأ  حيث P-Value ،0.05 من مستوى املعنوية عند أق. 
ايز متمري إىل عدم تجود اختالف ش( ق1دتل رق  )جب Discriminant Analysis اختبارإن نتائج  -1

 = P-Valueأن ية حيث دقنقدير التدفقات القالدراسة بشأن أسس  عينيتذات داللة إحصائية بني 

  أن  كما 0.01 عند مستوى معنوية 0.049
Chi-Square لادقع تاليتتلية دتهى أق، من نظريهتا اجل 10 بدرجات حرية 12.127 عادلاحملسوبة ق 

تهو ارقباط ضعيف مما  0.152األساسي تبلغ معام، االرقباط   0.01 عند مستوى معنوية 21.21
 ما قيمته Wilks’ Lambda معام، بلغ ني  تكذلكتعلى عدم تجود اختالف متمايز بني العين يدل

 .العينتني د اختالف متمايز بنيى عدم تجو تيدل عل 0.272
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رة على دقرقيب املتغريات األكثر ق( 4) تقوضح قي  معامالت االرقباط التجميعية للمجموعات ابجلدتل السابق رق 
ج  املطلق لالرقباط ضمن دالة التمييز  تهذه النتائج قتوافق مع نتائج حبني عينات الدراسة تفقا لل( االختالف)التمييز 
 .Mann- Whitney U اختبار

يقضى أبنه ال قوجد اختالفات ذات داللة إحصائية بني  تالذيللبحث  فرض الثاينلعلى ما ققدم  يت  قبول ا تبناء  
تهذا . قدية املستقبليةالن ير التدفقاتدق مراقب احلساابت من أسس قققاصإدارية بشأن حت اتقيادلاحلساابت تا مراقيب

لق عيما يتفالواردة مبعايري احملاسبة  يردالتق ألسس األعمال مبنشآت اصإدارية تاحلساابت تالقيادا يؤكد إدراك مراقيب
 .بنموذج القيمة احلالية املخصومة

 ية املستقبلية:دقنلاالعناصر املكونة لتقديرات التدفقات  ةأمهية حتقق مراقب احلساابت من سالم 2/5/3
احلساابت تالقيادات اصإدارية  مراقيبة إحصائية بني ال قوجد اختالفات ذات دالل نهرض الثالث للبحث أبفيقضى ال

 .قدية املستقبليةندفقات التبشأن حتقق مراقب احلساابت من العناصر املكونة لتقديرات ال
 ( إىل ما يلي:5) رق  التايلالختبار مدى صحة هذا الفرض تاملوضحة ابجلدتل  اصإحصائيتقشري أه  نتائج التحلي، 

قديرات التدفقات تناصر املكونة لعق مراقب احلساابت من القن أمهية حتشأسة ب الدرايتية عينؤ اقفاق ر  -1
ناصر املكونة لتقديرات التدفقات عاملرجح لكافة متغريات ال احلسايبراتح الوسط قية املستقبلية  حيث دالنق

 .4.54ت 1.27 ما بني
ة إحصائية بني رؤية قشري إىل عدم تجود اختالفات ذات دالل Mann- Whitney U إن نتائج اختبار -2

العينتني على أن منهج القيمة احلالية املتوقعة تاملبىن على استخدام االحتماالت يعد أداة قياس أكثر فعالية 
ر عمن التدفقات النقدية تمعدل أت س تاملبىن على تضع ققدير تحيد لك، يةمن منهج القيمة احلالية التقليد

قعد من  (C25) عمره هناية يف األص، لبيع حتصيلها املتوقع النقدية التدفقات صاىف تأن  (C22) اخلص 
للتدفقات املستقبلية ابلعملة  مناسب خص  لدمع تخداماس تكذلك التقديرات  لتلك املكونة العناصر

  (C27) اتريخ حساب القيمة العادلة يف الفورير الصرف عمجة القيمة احلالية ابستخدام سقر األجنبية ت 
 النتائج أظهرت حني يف .ةثالثال للمتغريات 0.05 عند املعنوية مستوى من أكرب P-Value أنحيث 

 نأحيث   C23, C24, C26, C28 تغرياتإحصائية بني رؤية العينتني للم تجود اختالفات ذات داللة
P-Value 0.05 أق، من مستوى املعنوية عند. 

ايز ذات متمتجود اختالف ري إىل ش( ق1دتل رق  )جب Discriminant Analysisاختبار إن نتائج  -1
 P-Valueأن ية حيث دقنالتدفقات ال اتقدير تل العناصر املكونةالدراسة بشأن  عينيتداللة إحصائية بني 

نظريهتا قفوق  7 بدرجات حرية 20.225 احملسوبة قعادل Chi-Square قيمة أنكما     0.004 =
قفوق نظريهتا اجلدتلية تاليت قعادل تكذلك   0.05 د مستوى معنويةعن 14.070 لادقع تاليتتلية داجل

 معام، بلغ تكذلك  0.270 األساسيتبلغ معام، االرقباط   0.01عند مستوى معنوية  12.420
Wilks’ Lambda العينتني تيدل على تجود اختالف متمايز بني 0.421 ما قيمته. 
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 (2) رقم جدول

العناصر املكونة لتقدير التدفقات النقدية املستقبلية 
 ضع للتحقق بواسطة مراقب احلساابتاليت خت

 الوسط احلسايب املرجح
اختبار 
Mann-
whitney 

اختبار 
Discriminant 

Analysis 

عينة مراقيب 
 احلساابت

عينة القيادات 
معامالت االرتباط  P- value اإلدارية

 التجميعية
ىن على استخدام بمنهج القيمة احلالية املتوقعة تاملإن  -1

أداة قياس أكثر فعالية من منهج القيملة االحتماالت يعد 
احلالية التقليديلة تاملبلىن عللى تضلع ققلدير تحيلد لكل، ملن 

 .(C22) اخلص  أت سعر لدعلنقدية تماالتدفقات 

4.17 4.15 0.412 (7 )0.017 

االستخدام  ة الداخلة منيقدنالتدفقات ال اتقوقع -2
 4.42 4.20 0.005 (2 )0.212 .(C23)املتواص، لألص، 

قتكبدها  اليتة للخارج يقدنالقوقعات التدفقات  -1
 4.54 4.12 0.000 (1 )0.220 .(C24) لةخلدااة ابلضرترة صإحداث التدفقات كر شال

املتوقع  -إن تجدت  -صاىف التدفقات النقدية  -4
يه يف فع األص، أت التصرف بيسدادها( ل أت)حتصيلها 

 .(C25)اصإنتاجي ره عمهناية 
4.12 4.11 0.042 (5 )0.140 

التدفقات النقدية املستقبلية  اتن قعكس ققدير أ -5
ة األسعار دايز ل اخلص  االفرتاضات الثابتة بشأن معدت 

 .(C26) قرجع إىل التضخ  اليت
4.27 4.00 0.041 (4 )0.422 

قات فصلللللل  مناسللللللب للتللللللدخاسللللللتخدام معللللللدل يللللللت   -2
اليلة ة احلمليلقا ج رت قلت   النقدية املستقبلية ابلعملة األجنبيلة

اتريلخ حسلاب القيملة  يف الفوريستخدام سعر الصرف اب
 .(C27) العادلة

4.21 4.04 0.272 (2 )0.211 

قدية نلاقات فدت، ققديرات المال قشأجيب  -7
ة جار داخلة أت اخلال، من: التدفقات النقدية كاملستقبلية  

ال قرقبط مباشرة ابألص، حم، الدراسة  تإعادة  اليت
ة هبا بعد  تقطوير أت كر شزم اللتقستقبلية مل مهيكلة 
ت أات تمقبوضالتمويلية   تاألنشطةاألص،   أداءحتسني 

دد معدل أت سعر حيث يخ، حلدمدفوعات ضريبة ا
 .(C28) اخلص  قب، الضريبة

4.24 1.27 0.002 (1 )0.572 

 .تقبليةقديرات التدفقات النقدية املستأمهية حتقق مراقب احلساابت من سالمة العناصر املكونة ل
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قيب املتغريات األكثر قدرة على قر  (5)لسابق رق  اية للمجموعات ابجلدتل عتقوضح قي  معامالت االرقباط التجمي
 وافق مع نتائجتلة التمييز  تهذه النتائج قاللحج  املطلق لالرقباط ضمن د الدراسة تفقا   عينيتبني ( االختالف)التمييز 
 .Mann- Whitney U اختبار
يقضى بوجود  تالذيتقبول الفرض البدي، ( فرض العدم) الثالث للبحث فرضيت  رفض ال  ما ققدم ىء  علتبنا

 احلساابت تالقيادات اصإدارية بشأن حتقق مراقب احلساابت من العناصر مراقيباختالفات ذات داللة إحصائية بنب 
لعدم حيث ال قوجد اختالفات ذات داللة تمع ذلك ميكن قبول فرض ا. لنقدية املستقبليةااملكونة لتقديرات التدفقات 

ة ور صبات مأخوذة غري لثالث مت Mann- Whitney U اختبارئج ء نتاو ض يفيادات اصإدارية قلاإحصائية بني املراقبني ت 
 .C22, C25, C27تهي  منفردة

 ملراقيبة بنسابل C23, C24, C26, C28 ى الرغ  من األمهية النسبية للمتغرياتعلتيتضح للباحث مما ققدم  أنه 
 يفاحلساابت تالقيادات اصإدارية  إال أن االختالف بينهما قد يعزى إىل االختالف حول الدتر املوسع ملراقب احلساابت 

 .هذا الدتر أبقعاب املراجعة ةجمال الفحص تاملراجعة هلذه العناصر تعالق
لنقدية ا تقافصم التدخ لدعم حتديد يفأمهية حتقق مراقب احلساابت من املبادئ والعوامل املؤثرة  2/5/4

 :املستقبلية
احلساابت تالقيادات اصإدارية  مراقيبيقضى الفرض الرابع للبحث أبنه ال قوجد اختالفات ذات داللة إحصائية بني 

 .ستقبليةدية املنقفقات التدحتديد معدل خص  ال يفبشأن حتقق مراقب احلساابت من املبادئ العامة تالعوام، املؤثرة 
 ي:ىل ما يل( إ2) رق التايل الختبار مدى صحة هذا الفرض تاملوضحة ابجلدتل  اصإحصائيه  نتائج التحلي، تقشري أ

 لدعحتديد م يفملؤثرة اراسة بشأن أمهية حتقق مراقب احلساابت من املبادئ العامة تالعوام، دال عينيترؤية فاق قا -1
 يفاملرجح لكافة متغريات املبادئ العامة تالعوام، املؤثرة  سايباحلخص  التدفقات النقدية املستقبلية  حيث قراتح الوسط 

 .4.41ت 1.41 حتديد معدل اخلص  ما بني
 (2) جدول رقم

 فقاتدحتديد معدل خصم الت يفأمهية حتقق مراقب احلساابت من املبادئ والعوامل املؤثرة 

خصم  معدل املبادئ العامة والعوامل املؤثرة يف حتديد
واليت ختضع للتحقق  ة املستقبليةالنقديالتدفقات 

 احلساابتمراقب بواسطة 

 الوسط احلسايب املرجح
اختبار 
Mann-
whitney 

اختبار 
Discriminant 

Analysis 

عينة مراقيب 
 احلساابت

عينة القيادات 
معامالت االرتباط  P- value اإلدارية

 التجميعية
     املبادئ العامة لتحديد معدل أو سعر اخلصم: -أ

أن قظهر أسعار الفائدة املستخدمة لتخصي   -1
 املتفقة مع االفرتاضات تضااالفرتاالتدفقات النقدية ت 

 .(D29) التدفقات النقدية املقدرة املتأصلة يف
4.24 4.12 0.251 (5 )0.111 

 0.427( 2) 0.024 4.07 4.12خلص  خالية من أية عوام، اأن قكون معدالت  -2
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 .(D30) لتقيي الة ابألص، حم، صليس هلا 
ن قعكس معدالت اخلص  جمموعة من النتائج أ -1
 األقصى دنة تليس فقط قيمة احلد األدىن تاحلكملما

(D31).  
4.15 4.01 0.212 (4 )0.215 

دالت خص  مستقلة لفرتات عقستخدم مأن  -4
 أليسة اكون فيها القيمة العادلة حسقمستقبلية خمتلفة 

أت قكون  ختلفةامل الفرتاتن عاختالف يف املخاطر 
 .(D32) ائدةفر العقيت تشرتط سو حساسة لت

4.41 4.02 0.011 (1 )0.501 

تعندما يكون  بالضرائون معدل اخلص  قب، كأن ي -5
 بالضرائص  بعد اخلمعدل  األساس املستخدم لتقدير

  الضرائبعر قب، السهذا األساس ليظهر  ،ديعيت  ق
 .(D33) حملاسبة املصريةاعايري التزاما مب

4.24 4.04 0.220 (1 )0.221 

     ر معدل، اخلصم:يتقدالعوامل املؤثرة يف  -ب
 هناية العمر ىتقود للفرتات حنالقيمة الزمنية لل -1

 4.17 4.14 0.057 (4 )0.142 .(D34) اصإنتاجي لألص،

 أتنة يف قيمة كالتوقعات بشأن االختالفات املم -2
 4.14 1.42 0.001 (2 )0.725 .(D35) قديةالنتدفقات القوقيت 

 األص، يفتأصلة املم، درجة عدم التأكد حتمقاب،  -1
(D36). 4.14 1.41 0.000 (1 )0.520 

 4.27 1.41 0.002 (1 )0.570 .(D37) ي، األص،بقسعدم قابلية  -4
لعينتني رؤية ا عدم تجود اختالفات ذات داللة إحصائية بني إيل قشري Mann- Whitney U اختبارإن نتائج  -2

ت اقلتدفظهر أسعار الفائدة املستخدمة لتخصي  اقأن : خلص  تهىااملبادئ العامة لتحديد معدل  ببعضفيما يتعلق 
اخلص  جمموعة  معدالت أن قعكس  ت (D29)لنقدية افقات لتدقة مع االفرتاضات املتأصلة يف اتفضات املرتاية تاالفدقنال

اخلص  قب، الضرائب تعندما   تأن يكون معدل (D31) ألدىن تاحلد األقصىمن النتائج املمكنة تليس فقط قيمة احلد ا
قب، الضرائب التزاما  املعدلألساس ليظهر ايكون األساس املستخدم لتقدير سعر اخلص  بعد الضرائب يت  قعدي، هذا 

 ات الثالثة.للمتغري  0.05أكرب من مستوى املعنوية عند  P- valueحيث أن   (D33) املصرية مبعايري احملاسبة
حتديد معت، اخلص  تهو  يفكما أظهرت النتائج عدم تجود اختالفات ذات داللة إحصائية بشأن أحد العوام، املؤثرة 

 أنحيث   (D34) لألص، اصإنتاجيمر العالقيمة الزمنية للنقود حىت هناية 
P- value = 0.057. 

  ينتني للمتغرياتعرؤية ال ت ذات داللة إحصائية بنيتجود اختالفا النتائجحني أظهرت  يف

D30, D32, D35, D36, D37  نأحيث P- value ،0.05عند  ستوى املعنويةممن  أق. 
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ري إىل عدم تجود اختالف متمايز ذات داللة قش( 1ابجلدتل رق  ) Discriminant Analysis إن نتائج اختبار -1
 P-Valueأن حيث ثرة يف حتديد معدل خص  التدفقات املبادئ العامة تالعوام، املؤ الدراسة بشأن  عينيتإحصائية بني 

 4 بدرجات حرية 14.152 احملسوبة قعادل Chi-Square قيمة أنكما    0.01عند مستوى معنوية    0.022 =
األساسي االرقباط  ام،عتبلغ م  0.01 ستوى معنويةمعند  21.270 لدقعا تاليتتهى أق، من نظريهتا اجلدتلية 

تيدل على عدم تجود  0.270 ما قيمته Wilks’ Lambdaتكذلك بلغ معام،   فهو ارقباط ضعيت  0.120
 .متمايز بني العينتني اختالف

قيب املتغريات األكثر قدرة على قر  (2)ابجلدتل السابق رق   اتعتقوضح قي  معامالت االرقباط التجميعية للمجمو 
توافق مع نتائج قباط ضمن دالة التمييز  تهذه النتائج الدراسة تفقا للحج  املطلق لالرق اتعينبني ( االختالف)التمييز 
 .Mann- Whitney U اختبار
حصائية بني إ يقضى أبنه ال قوجد اختالفات ذات داللة تالذيالرابع للبحث  ض  ميكن قبول الفر على ما ققدم ء  تبنا
ص  التدفقات النقدية ديد معدل خحت يفة ثر ن املبادئ العامة تالعوام، املؤ شأاحلساابت تالقيادات اصإدارية ب مراقيب

 .املستقبلية
 خصم التدفقات النقدية املستقبلية: يفاملعدل املستخدم  ةق مراقب احلساابت من صحة وسالمقأمهية حت 2/5/2

احلساابت تالقيادات اصإدارية  مراقيباختالفات ذات داللة إحصائية بني  دال قوج أبنهيقضى الفرض اخلامس للبحث 
 .قدية املستقبليةنال للتدفقاتالية حتديد القيمة احل يفص  املستخدم قب احلساابت من معدل اخلبشأن حتقق مرا

 يلي: ( إىل ما7) رق التايل ار مدى صحة هذا الفرض تاملوضحة ابجلدتل بالخت اصإحصائيري أه  نتائج التحلي، قشت 
خص  صاىف  يفتخدم سل املعدتسالمة امل ن أمهية حتقق مراقب احلساابت من صحةأالدراسة بش عينيتاق رؤية قفا -1

 .410ت 1.25 املرجح لكافة املتغريات ما بني احلسايبلنقدية املستقبلية  حيث قراتح الوسط االتدفقات 
شري إىل عدم تجود اختالفات ذات داللة إحصائية بني رؤية العينتني ق Mann- Whitney U نتائج اختبارإن  -2

 :ر خص  صاىف التدفقات النقدية تهىعمعدل أت س فيما يتعلق ببعض بدائ، اختيار
-Pأن    حيث(E38) الرأمسايلدة ابستخدام منوذج قسعري األص، دكة تاحملشر ط التكلفة املرجحة لرأس املال للمتوس -أ

Value = 0.109. 
ة  مع حتديد ار يف الصكوك اصإسالميتثم على املتوسط املرجح لتكلفة االسىنللتدفقات النقدية مب إسالميل خص  دمع

ثمار تاملشاركة يف اصإنتاج تاملعدل تفقا لطبيعة الصكوك اصإسالمية مث، معدالت خص  لصكوك التموي، تاصإجارة تاالس
 أن    حيث(E41)ارية تثمتصكوك الصناديق تاحملافظ االس

P-Value = 0.139. 
اليت ال قتعارض ) لةثيد االستثمارات املفقات النقدية مبىن على املتوسط املرجح ملعدل عوائلتدل إسالميمعدل خص   -ج

 = P-Valueأن    حيث(E42)ركة موضوع الدراسة شمع أحكام الشريعة( اليت قتصف بنفس درجة املخاطرة لل

0.098. 
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 ية العينتني للمتغرياتؤ بينما أظهرت النتائج تجود اختالفات ذات داللة إحصائية بني ر 
E39, E40, E43 أن   حيثP-Value 0.05 عنداملعنوية   توىأق، من مس. 

 (2) جدول رقم
 التدفقات النقدية خصم صاىف يفاملستخدم  لدعراقب احلساابت من صحة وسالمة املمهية حتقق مأ

النقدية التدفقات املعدالت املتاحة لالستخدام يف خصم صايف 
 احلساابتمراقب واليت ختضع للتحقق بواسطة  املستقبلية

 الوسط احلسايب املرجح
ر اختبا

Mann-
whitney 

اختبار 
Discrimina
nt Analysis 

عينة 
مراقيب 

 احلساابت

عينة 
القيادات 

 اإلدارية
P- value 

معامالت 
االرتباط 
 التجميعية

أوال : معدالت خصم مشتقة من املعامالت يف االقتصاد الرأمسايل 
     وتشمل:

ام املال للشركة تاحملددة ابستخد لرأسة املرجحة فالتكل متوسط -1
 4.10 1.25 0.104 (4 )0.441 .(E38) اليةأمسبعض األساليب كنموذج قسعري األصول الر 

 4.17 1.74 0.004 (2 )0.252 .(E39) ةكسعر االقرتاض املتزايد للشر  -2
 4.10 1.77 0.000 (1 )0.222 .(E40) لسوقا يفدة ئأسعار االقرتاض السا -1

اإلسالمي  القتصادا يفاملعامالت ن مشتقة م مصخدالت ع: ماثنيا  
     :تشملو 

على املتوسط  بىنالنقدية م تللتدفقا ميص  إسالخمعدل  -1
وك اصإسالمية  مع حتديد املعدل كالص يفاملرجح لتكلفة االستثمار 

ن: مدالت خص  لك، عقا لطبيعة الصكوك اصإسالمية مث، مفت 
وك االستثمار  صكوك كوي،  صكوك اصإجارة  صموك التكص

 .(E41) ريةماث اصإنتاج  تصكوك الصناديق تاحملافظ االستاملشاركة يف

1.27 1.25 0.114 (2 )0.171 

قدية مبىن على املتوسط نلا تخص  إسالمي للتدفقا عدلم -2
ام كقتعارض مع أح ال )اليتلة يثاملرجح ملعدل عوائد االستثمارات امل

 ةاس قتصف بنفس درجة املخاطرة للشركة موضوع الدر يتالشريعة( ال
(E42). 

1.42 1.71 0.042 (5 )0.414 

د ئعاالالنقدية مبىن على متوسط  تالمي للتدفقاإسص  خمعدل  -1
ة لشريعام اكألنشطة استثمارية ال قتعارض مع أح غيليالتش

ة/ خدمات(  تتفقا زراعصناعة/ جتارة/ )قطاعات لاصإسالمية  تفقا ل
 ةجحالناة(  تذلك للشركات بري ك  /متوسطة/ صغرية)لشركة احلج  

(E43). 

4.01 1.25 0.004 (1 )0.242 
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ري إىل عدم تجود اختالف متمايز ذات داللة قش( 1دتل رق  )جب Discriminant Analysis إن نتائج اختبار -1
أن حيث  النقدية املستقبلية  لتدفقاتصايف ا خص  بدائ، اختيار املعدل املستخدم يفالدراسة بشأن  عينيتإحصائية بني 

P-Value = 0.012    قيمة أنكما    0.01عند مستوى معنوية Chi-Square 12.172 احملسوبة قعادل 
االرقباط  ام،عتبلغ م  0.01 ستوى معنويةمعند  12.210 لدقعا تاليتأق، من نظريهتا اجلدتلية  2 بدرجات حرية

دل على عدم تي 0.240 ما قيمته Wilks’ Lambdaتكذلك بلغ معام،   هو ارقباط ضعيفت  0.111األساسي 
 .متمايز بني العينتني تجود اختالف

ر قدرة على ثيب املتغريات األكق  قر (7امالت االرقباط التجميعية للمجموعات ابجلدتل السابق رق  )تقوضح قي  مع
ج تائج قتوافق مع نتائنبني عينات الدراسة تفقا للحج  املطلق لالرقباط ضمن دالة التمييز  تهذه ال( االختالف)التمييز 
 .Mann- Whitney U اختبار
قوجد اختالفات ذات داللة إحصائية  يقضى أبنه ال تالذيعلى ما ققدم  ميكن قبول الفرض اخلامس للبحث  ء  تبنا
حتديد القيمة  يفاخلص  املستخدم  لدعحتقق مراقب احلساابت من م نأدات اصإدارية بشااحلساابت تالقي مراقيببني 

اخلص  الوارد مبعايري احملاسبة الدتلية تاملصرية تهو  لدعفقت اآلراء على مقحيث ا .ستقبليةاحلالية للتدفقات النقدية امل
  كما اقفقت اآلراء على الرأمسايل(االقتصاد  يفتهو معدل مشتق من املعامالت )متوسط التكلفة املرجحة لرأس املال 

ل عوائد دصإسالمية تاملتوسط املرجح ملعالصكوك ا يفمعدلني مقرتحني تمها املتوسط املرجح لتكلفة االستثمار 
 اصإسالمي(.االقتصاد  يفدالت املشتقة من املعامالت عتمها من امل)االستثمارات املثيلة 

الية كأحد مقاييس القيمة ن إمكانية مراجعة القيمة احلشأب تامليداين النظريراسة جبانبيها لدتبناء على ما قدمته هذه ا
 احلايللبحث الدتلية للمراجعة  يعرض الباحث أه  نتائج الدراسات السابقة تعالقتها أبهداف إطار املعايري ا يفالعادلة 
 ايل:ج املستخلصة من الدراسة امليدانية  تذلك من خالل الشك، التئتانتأه  ال



522 

 (1) شكل رقم
 عالقة نتائج الدراسات السابقة أبهداف البحث ونتائج الدراسة امليدانية

ى منوذج القيمة إمكانية االعتماد عل
 املتوقعة كمنهج لقياس احلالية

حالة عدم  يفالقيمة العادلة تذلك 
تجود سوق نشطة لألص، أت 
لألصول املتشاهبة أت عدم القدرة 

األسعار املشتقة  لىعلى احلصول ع
لألصول املتشاهبة  أتلألصول ذاهتا 

 .أسواق غري نشطة يف

ي، أه  ما ترد لعرض تحت 
مريكية مبعايري املراجعة األ

شأن جماالت اهتمام بتالدتلية 
مراقب احلساابت مبراجعة 

ن ع يبالقياس تاصإفصاح احملاس
القيمة العادلة لألصول بصفة 

 .عامة

أمهية مراجعة تاختبار االفرتاضات  
اهلامة لإلدارة تمنوذج التقيي  
تالبياانت األساسية املرقبطة 
مبحاسبة القيمة العادلة  دتن أن 

جيب  اليتساسية البنود األ حقوض
أن ختضع للمراجعة بواسطة مراقب 

يما يتعلق ابالفرتاضات ف احلساابت
 يفستخدم ملاهلامة تالنموذج ا

 .للقيمة العادلة احملاسيبالقياس 

 

بقة
لسا

ت ا
راسا

 الد
ائج

  نت
أه

 

 
لنموذج القيمة  ةيليلحت دراسةإجراء 

احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية 
قياس  يفخدم املتوقعة كمنهج مست
ول طويلة ألصالقيمة العادلة ل

 .األج،

 يفققيي  اصإصدارات املهنية  
جمال مراجعة قياس القيمة 

ايري ذات الصلة  عالعادلة تامل
تتضع إطار مقرتح ملراجعة 
منوذج القيمة احلالية لتتمشى 

القيمة العادلة مع  ساية قيعمل
إطار إعداد التقارير املالية 

 .شأةنامل يفاملطبق 

إجراء دراسة ميدانية من خالل  
احلساابت  مراقيباستقراء فكر 

كات شر اصإدارية ب تتالقيادا
املسامهة املصرية للوقوف على 

 الفكريار طاصإ مةءمالمدى 
ية  لقيمة احلالاملقرتح ملراجعة منوذج ا

قياس القيمة  يفستخدم مكمنهج 
 العادلة

 

حث
ف الب

هدا
أ

 

                
املتوقعة  حلاليةاإن منهج القيمة 

تاملبىن على استخدام االحتماالت 
يعد أداة قياس أكثر فعالية من 

 التقليدية. احلالية منهج القيمة

أمهية معرفة مراقب احلساابت  
ى لبنشاط املنشأة للوقوف ع

مدى سالمة االفرتاضات 
ن ققدير أبش لإلدارةاهلامة 

 .التدفقات النقدية املستقبلية

؛ ت منابسامراقب احل حتققأمهية  
ة  يقدنالتدفقات ال ققدير أسس

هذه  تتالعناصر املكونة لتقديرا
التدفقات  تاملبادئ العامة 

حتديد معدل  يفتالعوام، املؤثرة 
ل عدم تصحة تسالمة اخلص  

 .اخلص  املستخدم

 

راس
 الد

ائج
  نت

أه
 ة

انية
مليد

ا
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 سادسا: نتائج وتوصيات البحث

ارات الفرتض تعدد من التوصيات يوجزها براسة امليدانية تاختدج املرقبطة ابلئاتنإىل العديد من ال ةخلصت الدراس

 :التايلالباحث على النحو 

 :نتائج البحث 2/1

 التايل: نحورتض البحث على الفطة ابلدراسة امليدانية تاختبار قبرض أه  النتائج املر عميكن للباحث 

ن شأاضات اهلامة لإلدارة برت على مدى سالمة االفشاط املنشأة للوقوف نرفة مراقب احلساابت بعأمهية م -1

يعة تمصادر اصإيراد بققدير التدفقات النقدية املستقبلية  تمن أه  جماالت املعرفة؛ عمليات النشاط كط

اضات اهلامة رت االف العمليات اصإنتاجية تالعمالء الرئيسيني تاملوردين اهلامني  تقوثيق تإدارةتظرتف السوق 

افسة نظيمية كاملناعة تالبيئة التنملستخدمة لتطبيق تقطوير االفرتاضات  تظرتف الصاليب لإلدارة  تاألسا

رة ثرة على العمليات اصإنتاجية تالسياسات احلكومية املؤ ثشريعات تاللوائح املؤ لتتالطلب تقكنولوجيا اصإنتاج تا

اابت مع املسئولني عن ، اخلرباء  تقواص، مراقب احلسعمتمدى استعانة الشركة ب  شأةنعلى أنشطة امل

ي، املنافسني تققارير لذلك من حت يفمبا  املايلتغري  املايلن قياس القيمة العادلة  تفحص األداء شأاحلوكمة ب

 .التنبؤ تاملوازانت تمنو اصإيرادات

ية دقنلاأمهية حتقق مراقب احلساابت من أسس ققدير التدفقات النقدية املستقبلية تقشم،؛ إعداد التدفقات  -2

  تققيي  املصادر الداخلية تابستخدام مبادئ حماسبية مناسبة ق مع القوائ  املالية التارخييةمتسلى حنو ع

دير ققن أقيي  ما إذا كانت االفرتاضات مبنية على خطط مسبقة  ت قتاخلارجية املؤيدة الفرتاضات اصإدارة  ت 

سنوات التالية  تعدم جتاتز معدل ال يفمنو اثبت أت متجها لالخنفاض  عدلالتدفقات قد مت ابستخدام م

بعة ايستخدم فيه األص،  تمت نتجات أت الصناعات أت السوق الذيللم موالنمو متوسط معدل الن

 .النمو يدقيقوق ت سني للفسالدراسات اخلاصة إبمكانية دخول املنا
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فعالية من منهج  ىن على استخدام االحتماالت يعد أداة قياس أكثربمنهج القيمة احلالية املتوقعة تاملإن  -1

 اخلص . أت سعر لدعلنقدية تماالقيمة احلالية التقليدية تاملبىن على تضع ققدير تحيد لك، من التدفقات 

  تكذلك اصإنتاجيهناية عمره  يفقع حتصيلها من بيع األص، أت التصرف فيه تو فقات النقدية املدإن صاىف الت -4

ستخدام ابة احلالية ميلقمجة اقر بلية ابلعملة األجنبية ت ة املستققات النقديفص  مناسب للتدخاستخدام معدل 

ختضع للفحص  أنجيب  اليتدان من أه  العناصر ع  ياتريخ حساب القيمة العادلة يف الفوريسعر الصرف 

 بواسطة مراقب احلساابت.

قبلية  املست ةر خص  التدفقات النقديعيد معدل أت سدأمهية حتقق مراقب احلساابت من املبادئ العامة لتح -5

 يلي:شم، أه  هذه املبادئ ما قت 

ات املتأصلة يف اضفرت مع اال ةقفاضات املترت الفاأن قظهر أسعار الفائدة املستخدمة لتخصي  التدفقات النقدية ت  -

 .التدفقات النقدية

 .ىصد األقة تليس فقط قيمة احلد األدىن تاحلقعكس معدالت اخلص  جمموعة من النتائج املمكنأن  -

تقدير معدل اخلص  بعد الضرائب يت  لاخلص  قب، الضرائب تعندما يكون األساس املستخدم  أن يكون معدل -

 قعدي، هذا األساس ليظهر املعدل أت السعر قب، الضرائب التزاما مبعايري احملاسبة املصرية.

حتديد  يف العوام، املؤثرة أه من  عدلألص، ق اصإنتاجير عمرتات حىت هناية الفلل دقو نالقيمة الزمنية للإن  -2

تفحص بواسطة مراقب  دراسةقكون حم،  أنجيب  تاليتية املستقبلية  دقنمعدل خص  صاىف التدفقات ال

 احلساابت.

يؤثر بشك، مباشر  تالذيل خص  صاىف التدفقات النقدية املستقبلية  دأمهية حتقق مراقب احلساابت من مع -7

احلساابت  مراقيباقفق عليها  اليتالت اخلص  ك التدفقات  تمن بني معدتلالقيمة احلالية ل استنتاجعلى 

  يلي:ن إمكانية استخدامها ما شأتالقيادات اصإدارية ب

 .عري األص، الرأمسايلقسام منوذج متوسط التكلفة املرجحة لرأس املال للمنشأة تاحملددة ابستخد -
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مية  مع ال الصكوك اصإسار يفتثمقدية مبىن على املتوسط املرجح لتكلفة االسنللتدفقات ال إسالميمعدل خص   -

، معدالت خص  لصكوك التموي، تاصإجارة تاالستثمار ثل تفقا لطبيعة الصكوك اصإسالمية معدحتديد امل

 .اريةتثمتاملشاركة يف اصإنتاج تصكوك الصناديق تاحملافظ االس

اليت ال )يلة ثط املرجح ملعدل عوائد االستثمارات املسللتدفقات النقدية مبىن على املتو  إسالميمعدل خص   -

 .اليت قتصف بنفس درجة املخاطرة للمنشأة موضوع الدراسة( مع أحكام الشريعة ضتعار ق

 :توصيات البحث 2/2

 يف مصريحاجة إىل إصدار معيار مراجعة  يفما ترد بنتائج البحث  يرى الباحث أن بيئة األعمال املصرية  علىبناة 

استخدام منوذج القيمة احلالية  ث،  مة العادلة لألصول طويلة األج،قيملقياس ا يفدمة خجمال مراجعة النماذج املست

كمنهج   أساسيهذا النموذج قد مت طرحه بشك،  أنتخصوصا )عملية القياس  يفقدية املستقبلية املتوقعة نفقات اللتدل

 (.11 ق ر  يتاملصر  12 رق  الدتيلاحملاسبة  مبعياريحالة اضمحالل قيمة األصول  يفالقيمة العادلة  لقياس

يار تإبداء تمبهام املراجعة اخلاصة ابخ احلساابت فيما يتعلق ملراقيبدات شااتل معيار املراجعة املقرتح إصداره قوفري إر تنتي

ققدير التدفقات النقدية املستقبلية  تطرح عدد حمدتد من خيارات حتديد  يفعن افرتاضات اصإدارة اهلامة املستخدمة  الرأي

اتل املعيار قوفري تنخص  قلك التدفقات. كما ي يفيستخدم  تالذياملناسب لك، نوعية من األصول حمدد أت سعر اخلص  

الية لعادلة ابستخدام منوذج القيمة احلن إمكانية قيام مراقبو احلساابت بعم، ققديرات مستقلة للقيمة اشأادات بشإر 

 .اسات القيمة العادلةقي مةءتمالصإثبات صحة 

  احلساابت بشأن التحقق من أسس ققدير التدفقات النقدية املستقبلية ملراقيبإرشادات  ر املعيارفتجيب أن يو 

دفقات لتخص  صاىف ا يفحتديد املعدل أت السعر املستخدم  يفونة هلذه التقديرات  تاملبادئ تالعوام، املؤثرة كاصر املعنتال

 تاملبىن على استخدام االحتماالت.الية املتوقعة هج القيمة احلنإطار م يفاملستقبلية. تذلك  النقدية

جمال  يفيقية مبنشآت األعمال املصرية طباجة صإجراء املزيد من البحوث العلمية امليدانية تالتهذا ابصإضافة إىل احل

 خ، لقياس القيمة العادلة لألصول طويلة األج،.دبلية املتوقعة كمتقملسادية ققات النلتدفموذج القيمة احلالية لناملراجعة ل
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 مالحق البحث
 (1) ملحق رقم

 بيان عينة شركات املسامهة املوجه هلا قائمة االستقصاء
 اسم الشركة سلسلم

 يسنك قناة السو ب 1
 مصر -بنك فيص، اصإسالمى  2
 يماتيةرية لألدتية تالصناعات الكسكنداصإ 1
 العربية لألدتية تالصناعات الكيماتية 4
 مينا فارم لألدتية تالصناعات الكيماتية 5
 كويبيا -ائية ة للصناعات الدت ية الدتلير صامل 2
 بنك الشركة املصرفية العربية الدتلية 7
 يه جنرالتسوس األهليالبنك  2
 ية العقاريةتنمار تالتثمالقاهرة لالس 4

 مصر - الوطينبنك االحتاد  10
 لالقصاالتاملصرية  11
 مريتعلالستثمار تال املعاديزهراء  12
 مريتعتال لإلسكانالقاهرة  11
 ر(صم) الدتيل التجاريالبنك  14
 مصر - اصإسالمي ظيبمصرف أبو  15
 شاء تالصناعةنأتراسكوم لإل 12
 املهن الطبية لألدتية 17
 ةي، لألدتية تالصناعات الكيمات لنيا 12
 يس لألدتية تالصناعات الكيماتيةفمم 14
 سوديك - مارتثة تاالستنميكتوبر للأالسادس من  20
 العقاري تاالستثماراجليزة العامة للمقاتالت  21
 احلديد تالصلب املصرية 22
 ليجياخل ياملصر  البنك 21
 الكرتيك السويدي 24
 ياملصر  ينك الوطلبنا 25

 www.egx.com.eg/arabic/homepage.aspx  2011املصرية  : البورصة املصدر
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 (5) ملحق رقم
 اءــصقائمة استق

 السيد األستاذ /
 يفمدخ، مقرتح ملراجعة القيمة احلالية كأحد مقاييس القيمة العادلة " رب هذه القائمة جزء مكم، لبحث بعنوانتقع

 ".دراسة ميدانية -إطار املعايري الدتلية للمراجعة 
 يباحلساابت  تالقيادات اصإدارية املعنية ابلقياس احملاس مراقيبمة إىل استقراء فكر املمارسني من تهتدف هذه القائ

ن حماسبة القيمة ملك بشأن األمهية النسبية صإجراءات حتقق مراقب احلساابت ذللقيمة العادلة بشركات املسامهة املصرية  ت 
قات النقدية فتهو القيمة احلالية للتد)شركة تمنوذج التقيي  املستخدم العادلة  من خالل اختبار االفرتاضات اهلامة صإدارة ال

 .املستقبلية املتوقعة( تالبياانت األساسية
احلساابت من حماسبة القيمة العادلة ابستخدام منوذج القيمة احلالية  اقباتل القائمة حتقق مر نتلتحقيق ما ققدم قت

 :وانب التاليةاجل قات النقدية املستقبلية املتوقعة  منفللتد
 رتاضات اهلامة لتقدير التدفقات النقدية.فجماالت املعرفة بنشاط الشركة لتحديد كافة اال -1
 دية املستقبلية.قأسس ققدير التدفقات الن -2

 ة.قدية املستقبلينالعناصر املكونة لتقديرات التدفقات ال -1

  حتديد معدل خص  صاىف التدفقات النقدية.يفاملبادئ تالعوام، املؤثرة  -4

 معدالت اخلص  املتاحة. -5
لك  ابملعاتنة الصادقة تاملخلصة الستيفاء القائمة  علما ضلتف قدم الباحث لسيادقك  خبالص الشكر تالتقدير سلفا  تتي

 .بحثالمن هذا  املستخلصةن استجابتك  سيكون هلا عظي  األثر على النتائج أب
 الباحث

 محد شاهنيأمحد أد. عبد احلميد 
 سبة واملراجعةاحملا دساعمأستاذ 

 جامعة مدينة السادات -كلية التجارة 
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  الوظيفة
  املؤه،

  مدة اخلربة
 
ق قيام إدارة الشركة حقلشركة بواسطة مراقب احلساابت للتدرجة األمهية النسبية جملاالت املعرفة التالية لنشاط ا هيما  -1

 :قدية املستقبليةقات النفقدير التدتبتحديد كافة االفرتاضات اهلامة املطلوبة ل

 لإلدارةرفة بنشاط الشركة لتحقق املراقب من االفرتاضات اهلامة عاالت املجم

 النقدية املستقبليةلتقدير التدفقات 

 املقياس واألوزان الرتجيحية

هام 

 جدا  
 هام

متوسط 

 األمهية

قليل 

 األمهية

عدمي 

 األمهية

2 4 3 5 1 
      .يةنقدداد ققديرات التدفقات العإظام نرقابة ذات الصلة على الأنشطة  -1

      .ةيقدالن قاتالتدف د ققديراتعداإ القائمني علىربة األشخاص خمدى  -2

      تاج تالعمالء تاملوردين.نق تاصإو تالس ابصإيرادلنشاط تاملرقبطة اعمليات  -1

      قوثيق االفرتاضات اهلامة لإلدارة. -4

تقطوير افرتاضات اصإدارة تمتابعة التغيريات يف مة لتطبيق يب املستخدسالألا -5

 ت.اهذه االفرتاض
     

التنظيمية   تالبيئةتقكنولوجيا اصإنتاج   فسة تالطلباعة كاملناالصنظرتف  -2

 سات احلكومية.اريعات تاللوائح تالسيشالتك
     

      مدى استعانة الشركة بعم، اخلرباء يف حتديد ققديرات التدفقات النقدية. -7

      ولني عن احلوكمة بشأن قياس القيمة العادلة.ئاقصال مراقب احلساابت ابملس -2

املستقبلية املتوقعة مع ققديرات الفرتات  النقديةالتدفقات ات اقساق ققدير  -4

 .اصإدارةالسابقة  لتوفري قاعدة اترخيية ميكن استخدامها لتقيي  افرتاضات 
     

     ماذج التقيي  تنظ  نري أنظمة الرقابة تإجراءات األمن لزاهة يف إعداد تقغيالن -10
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 االعتماد. إجراءاتمبا يف ذلك  املعلومات ذات الصلة 

ي، املنافسني تققارير التنبؤ لك من حتذل مبا يف املايلتغري  األداء املايل فحص -11

 انت تمنو اصإيرادات.از تاملو 
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د التالية حلصول مراقب احلساابت على أدلة كافة تمالئمة عن أسس ققدير درجة األمهية النسبية للبنو  ما هي -2
 التدفقات النقدية املستقبلية:

مراقب اليت ختضع للتحقق بواسطة  النقدية املستقبليةتقدير التدفقات أسس 
 احلساابت

 املقياس واألوزان الرتجيحية
هام 
متوسط  هام جدا  

 األمهية
قليل 
 األمهية

عدمي 
 األمهية

2 4 3 5 1 
، أفض، ققديرات اصإدارة للظرتف ثمعقولة تمؤيدة تمت تن االفرتاضاأ -1

      .اصإنتاجيمدار عمره  علىتاألتضاع االقتصادية لألص، 
ى علن التدفقات النقدية املستقبلية الداخلة تاخلارجة معدة إعدادا جيدا أ -2

      االفرتاضات.أساس قلك 
ستقبلية مت إعدادها على أساس متسق مع القوائ  أن التدفقات النقدية امل -1

      حماسبية مناسبة. مبادئخدام ستاملالية التارخيية تاب
، ققديرات اصإدارة  ضفأققيي  املصادر الداخلية تاخلارجية املؤيدة الفرتاضات  -4
      ومات املالية التارخيية.املعليها ققيي  االفرتاضات يف ظ، فمبا 
ة حتقيقها من كر شن للكية على خطط ميبنات مضت االفرتانذا كاإققيي  ما  -5

      ملتوفرة.اخالل قدراهتا 
ت انواز مللية قد مت على ضوء آخر ابتقملسن ققدير التدفقات النقدية اأ -2
      .اعتمدهتا اصإدارة اليتتوقعات لات 
لتدفقات النقدية تا للتدفقاتالفرتق بني التنبؤات املاضية  أسباباختبار  -7
قولية االفرتاضات اليت قامت عليها قلك ع  للحك  على مدى مةفعليالقدية نال

 .التنبؤات
     

لألص، قد مت  جيتانر اصإعمهناية ال ىتن ققدير التدفقات النقدية حأ -2
ية  ما مل قكن ليف السنوات التالالخنفاض تجها مل منو اثبت أت عدابستخدام م

املنتج أت دترة  أمناطفق مع املعلومات املوضوعية حول عدل قتوااملدة يف زايهناك 
 .اصإنتاجيالعمر 

     

عدم جتاتز معدل النمو يف التدفقات النقدية املستقبلية متوسط معدل النمو  -4
على املدى الطوي، ابلنسبة للمنتجات أت الصناعات أت السوق الذي يستخدم 

 فيها األص،.
     

  نموالني للسوق تققييد سافنخول املدانية كإبم متابعة الدراسات اخلاصة -10
      للوقوف على صعوابت جتاتز معدالت النمو التارخيية على املدى البعيد.
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ما هي درجة األمهية النسبية للبنود التالية لتحقق مراقب احلساابت من سالمة العناصر املكونة لتقديرات  -1
 التدفقات النقدية املستقبلية:

اليت  النقدية املستقبليةالتدفقات  اتتقدير ملكونة لالعناصر ا
 احلساابتمراقب ختضع للتحقق بواسطة 

 املقياس واألوزان الرتجيحية
هام 
متوسط  هام جدا  

 األمهية
قليل 
 األمهية

عدمي 
 األمهية

2 4 3 5 1 
على استخدام  تاملبينية املتوقعة لحلاان منهج القيمة أ -1

س أكثر فعالية من منهج القيمة احلالية االحتماالت يعد أداة قيا
، من التدفقات ك على تضع ققدير تحيد لىنالتقليدية تاملب

 ر اخلص .عس أتالنقدية تمعدل 
     

االستخدام املتواص،  ة الداخلة منيقدنالتدفقات ال اتقوقع -2
      لألص،.

ة كر شقتكبدها ال اليتة للخارج يقدنالقوقعات التدفقات  -1
      لة.خلدااصإحداث التدفقات  ابلضرترة

املتوقع حتصيلها  -إن تجدت  -صاىف التدفقات النقدية  -4
ره عميه يف هناية فع األص، أت التصرف بيسدادها( ل أت)

 .اصإنتاجي
     

ل معدالتدفقات النقدية املستقبلية ت  اتن قعكس ققدير أ -5
جع إىل قر  اليتة األسعار دايز اخلص  االفرتاضات الثابتة بشأن 

 التضخ .
     

سب للتدفقات النقدية نادام معدل خص  مخيت  است -2
تخدام سعر ابسة يمة احلاليقال  جة  تقرت جنبيية ابلعملة األلقبتملسا

 اب القيمة العادلة.حسيف اتريخ  الفوريالصرف 
     

، كقدية املستقبلية  نلاقات فدتال ققديرات ،مال قشأجيب  -7
ال قرقبط مباشرة  اليتة جار داخلة أت اخلال من: التدفقات النقدية

ة هبا كر شزم اللتستقبلية مل قمابألص، حم، الدراسة  تإعادة هيكلة 
التمويلية   تاألنشطةاألص،   أداءبعد  تقطوير أت حتسني 

دد معدل أت حيث يخ، حلدت مدفوعات ضريبة اأات ضتمقبو 
 سعر اخلص  قب، الضريبة.
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يد دحت ة يفة النسبية للبنود التالية لتحقق مراقب احلساابت من املبادئ العامة والعوامل املؤثر درجة األمهي هيما  -4
 دية املستقبلية.لنقخصم التدفقات امعدل 

املبادئ العامة والعوامل املؤثرة يف حتديد معدل خصم 

واليت ختضع للتحقق بواسطة  النقدية املستقبليةالتدفقات 

 احلساابتمراقب 

 ألوزان الرتجيحيةاملقياس وا

هام 

 جدا  
 هام

متوسط 

 األمهية

قليل 

 األمهية

عدمي 

 األمهية

2 4 3 5 1 
      املبادئ العامة لتحديد معدل أو سعر اخلصم: -أ

أن قظهر أسعار الفائدة املستخدمة لتخصي  التدفقات  -1

التدفقات  املتأصلة يف املتفقة مع االفرتاضات تضااالفرتاالنقدية ت 

 املقدرة. النقدية

     

لة صخلص  خالية من أية عوام، ليس هلا اأن قكون معدالت  -2

 لتقيي .اابألص، حم، 
     

نة كملمان قعكس معدالت اخلص  جمموعة من النتائج أ -1

 األقصى. دتليس فقط قيمة احلد األدىن تاحل
     

دالت خص  مستقلة لفرتات مستقبلية خمتلفة عقستخدم مأن  -4

ن عاختالف يف املخاطر  أليسة االقيمة العادلة حس كون فيهاق

 ائدة.فر العقيت تشرتط سو أت قكون حساسة لت ختلفةامل الفرتات

     

تعندما يكون األساس  بالضرائون معدل اخلص  قب، كأن ي -5

هذا  ،ديعيت  ق بالضرائص  بعد اخلمعدل  املستخدم لتقدير

حملاسبة اعايري مب  التزاما الضرائبعر قب، الساألساس ليظهر 

 املصرية.
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      ر معدل اخلصم:يتقدالعوامل املؤثرة يف  -ب

اصإنتاجي  هناية العمر ىتقود للفرتات حنالقيمة الزمنية لل -1

 لألص،.
     

قوقيت  أتنة يف قيمة كالتوقعات بشأن االختالفات املم -2

 قدية.النتدفقات ال
     

      األص،. يفتأصلة املم، درجة عدم التأكد حتمقاب،  -1

      .ي، األص،بقسعدم قابلية  -4

 



522 

 املعدل املستخدم ةللمعدالت التالية لتحقق مراقب احلساابت من صحة وسالم نسبيةدرجة األمهية ال هيما  -2
 .ةاملستقبليخصم صاىف التدفقات النقدية  يف

 ملستقبليةالنقدية االتدفقات املعدالت املتاحة لالستخدام يف خصم صايف 

 احلساابتمراقب واليت ختضع للتحقق بواسطة 

 املقياس واألوزان الرتجيحية

هام 

 جدا  
 هام

متوسط 

 األمهية

قليل 

 األمهية

عدمي 

 األمهية

2 4 3 5 1 
      أوال : معدالت خصم مشتقة من املعامالت يف االقتصاد الرأمسايل وتشمل:

ركة تاحملددة ابستخدام بعض املال للش لرأسة املرجحة فالتكل متوسط -1

 الية.أمساألساليب كنموذج قسعري األصول الر 
     

      ة.كسعر االقرتاض املتزايد للشر  -2

      لسوق.ا يفدة ئأسعار االقرتاض السا -1

      :تشملاإلسالمي و  القتصادا يف املعامالتن مشتقة م مصخدالت ع: ماثنيا  

على املتوسط املرجح لتكلفة  بىننقدية مال تللتدفقا ميص  إسالخمعدل  -1

قا لطبيعة الصكوك فوك اصإسالمية  مع حتديد املعدل ت كالص يفاالستثمار 

وي،  صكوك اصإجارة  موك التكن: صمدالت خص  لك، عاصإسالمية مث، م

وك االستثمار  صكوك املشاركة يف اصإنتاج  تصكوك الصناديق تاحملافظ كص

 رية.ماثاالست

     

قدية مبىن على املتوسط املرجح ملعدل نلا تخص  إسالمي للتدفقا عدلم -2

 قتصف بنفس يتام الشريعة( الكقتعارض مع أح ال )اليتلة يثعوائد االستثمارات امل

 ة.اسدرجة املخاطرة للشركة موضوع الدر 

     

      غيليد التشئعاالالنقدية مبىن على متوسط  تالمي للتدفقاإسص  خمعدل  -1
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قطاعات لة اصإسالمية  تفقا للشريعام اكرية ال قتعارض مع أحألنشطة استثما

ة(  بري ك  /متوسطة/ صغرية)لشركة اة/ خدمات(  تتفقا حلج  زراعصناعة/ جتارة/ )

 ة.جحتذلك للشركات النا
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