ورقة عمل
القيمة السوقية و القيمة العادلة
مقدمة:
يف عامل متسارع األحداث على مجيع املستوايت و خاصة اإلقتصادية ,و يف ظل حماولة التعايف على املستوى العاملي من أزمة هزت الكثري
من االقتصادات املتقدمة و اليت كانت تتفاخر مبتانة أنظمتها ,إال أن األزمة األخرية و املعنونة أبزمة الرهن العقاري و اليت حدثت يف
 2008أوضحت أن هناك الكثري من األنظمة اليت حتتاج إىل اعادة نظر ,ال سيما تلكم اليت سامهت يف رفع قيمة األصول و خاصة
العقارية منها  ,لذا ابت التعاون الدويل يف املسائل املالية و االقتصادية أمرا الزما نظرا لالنفتاح التجاري و املايل بني دول العامل و اليت أدت
إىل انتشار األضرار االقتصادية عند حصوهلا ,و لذا أضحت املعايري املهنية و منظماهتا تعمل بشكل دويل و تكاملي لتحقيق االستقرار و
االستدامة القتصادات العامل قدر اإلمكان ,و من أهم هذه املعايري هي معايري التقييم الدولية و اليت تعترب اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين
أحد أعضاء جملسها ,و كذلك المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  IFRSو اليت تبنت هيئة السوق املالية و اهليئة السعودية
للمحاسبني القانونيني تطبيقها على القوائم املالية املعدة للفرتات املالية بدء من 2017-1-1م  ,ابلنسبة للمنشآت املدرجة يف السوق
املالية .أما ابلنسبة للمنشآت االخرى فيبدأ التطبيق على القوائم املالية املعدة عن فرتات مالية تبدأ يف 2018-1-1م .و أحد أهم
التغيريات احلاصلة يف هذا اجملال هو امكانية اتباع منوذج القيمة العادلة بدال من التكلفة التارخيية يف بند األصول يف التقارير املالية ,و هبذا
حيق ألي شركة أن تتجه حنو منوذج اعادة تقييم أصوهلا بدل من تسجيل تكلفتها التارخيية ,و هذا يعين أن أحد أهم املعايري اليت تتعلق
ابملقيمني هو معيار قياس القيمة العادلة و اليت جاء تفصيلها يف املعيار  ,IFRS 13و لذا ينبغي على املقيم معرفة تفاصيل هذا املعيار و
كيف ميكن تبنيه يف سياق التقييم ل تطبيقه بشكل سليم و اجلمع بني متطلباته و متطلبات معايري التقييم الدولية.

هل تتشابه القيمة السوقية و القيمة العادلة:
يف مارس  ,2014أبرمت منظميت معايري التقييم الدولية و املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية بياان لربوتوكوالت التعاون بينها ,نظرا ألمهية
كل منهما لآلخر ,حيث متثل معايري التقييم الدولية أساسا ملمتهين التقييم و متثل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية أساسا ملمارسي
املراجعة و احملاسبة ,و يف ظل االهتمام املشرتك بني الطرفني إلزالة أي ارتباك لدى املمارسني ,قامت  IVSCكاحدى التغيريات املهمة
بتعديل مصطلح القيمة "العادلة" و الذي كان موجودا يف نسخة  2013و الذي كان املقصود منه قيمة "التسوية" و الذي يعرب عن القيمة
اليت يتم التوصل إليها من خالهلا مراعاة طريف الصفقة و حماولة التوفيق بني مصاحلهما قدر اإلمكان ,و لذا مت تعديل هذا التعريف يف نسخة
 , 2017و ذلك لالبتعاد عن أي خلل أو تداخل يف املفاهيم بني القيمة العادلة املذكورة يف املعيار  IFRS 13و الذي صدر يف مايو
 ,2012و املقصود بقيمة التسوية يف نسخة  IVSالصادرة عام  ,2013و هبذا أزيل أحد أوجه اللبس يف املصطلحات بني معايري التقييم
الدولية و املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.
و للتأكد من مدى توافق القيمة العادلة و القيمة السوقية سيتم حتليل تعريف كل منهما و اجياد أوجه الشبه و االختالف:
-

تعريف القيمة العادلة  :السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل ,أو دفعه لتحويل التزام يف معاملة نظامية بني املتعاملني يف السوق
يف اتريخ القياس (معيار  13يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية).

-

تعريف القيمة السوقية :املبلغ املقدر الذي يتم على أساسه مبادلة األصول و اإللتزامات يف اتريخ التقييم ,بني مشرت راغب و
ابئع راغب بعد تسويق كايف و كال من الطرفني يعمل وفقا ملصلحته ويتصرف على أساس من املعرفة و احلصافة دون اكراه
(معيار  ,101اساس القيمة يف معايري التقييم الدولية .)2017

القيمة السوقية

القيمة العادلة

عنصر املقارنة

مبلغ مقدر

سعر

مبادلة األصول و اإللتزامات

استالم لبيع أصل أو دفع لتحويل التزام

طريف الصفقة

البائع و املشرتي راغبني و كل يعمل ملصلحته

املعاملة نظامية بني املتعاملني ابلسوق

زمن القيمة

اتريخ التقييم

اتريخ القياس

وقت العرض يف السوق

تسويق كايف

مل تتم اإلشارة إليه

طريقة التبادل التجاري

يتضح من جدول املقارنة السابق أبن هناك العديد من السمات املشرتكة بني القيمة السوقية و القيمة العادلة فيما يتعلق ابلتعريف من عدة
نواحي لذلك ميكن القول من خالل حتليل التعريفني أبن املقصود ابلقيمة العادلة يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية هو القيمة السوقية
يف معايري التقييم الدولية ,و كذلك ميكن التأكد من ذلك عن طريق توضيح طرق التقييم املستخدمة يف كال القيمتني كما وردت يف املعايري
الدولية إلعداد التقارير املالية و معايري التقييم الدولية:
أسلوب التقييم

القيمة السوقية

أسلوب السوق

يقدم هذا األسلوب مؤشرا للقيمة عن طريق
مقارنة األصل الذي يتم تقييمه أبصول مطابقة
أو مماثلة تتوفر معلومات عن أسعارها

أسلوب التكلفة

أسلوب الدخل

يقدم هذا األسلوب مؤشرا للقيمة ابستخدام
املبدأ االقتصادي الذي ينص على أن املشرتي
ال يدفع مقابل حصوله على أصل ما أكثر من
تكلفة احلصول على أصل آخر له منفعة
مساوية ,سواء عن طريق الشراء أو البناء
يقدم هذا األسلوب مؤشرا للقيمة من خالل
حتويل التدفقات النقدية املستقبلية إىل قيمة
رأمسالية وحيدة وحالية

القيمة العادلة
استخدام األسعار و املعلومات ذات الصلة
ألصول أو التزامات مماثلة أو قابلة للمقارنة,
و اليت مت استنتاجها من صفقات مت ابرامها يف
السوق

هو املبلغ املطلوب حاليا إلستبدال منفعة
األصل (تكلفة االستبدال احلالية)

حتويل املبالغ املستقبلية (التدفقات النقدية) أو
اإليرادات و املصروفات إىل مبلغ حايل
(خمصوم) ,يعكس توقعات السوق احلايل
حيال املبالغ املستقبلية

لذا و بعد توضيح مدى التشابه بتعريف و أساليب التقييم للقيمة السوقية و القيمة العادلة ميكن استنتاج أن القيمتني متماثلتني من حيث
الوظيفة و أيتيتان يف سياق واحد إال أن املسمى خمتلف.

تطبيقات القيمة العادلة:
ميكن للمؤسسات اتباع منوذج التكلفة التارخيية أو القيمة العادلة لتسجيل أصوهلا يف تقاريرها املالية وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير
املالية  ,و ختتلف حاجاهتا التباع أي منوذج بناء على ما حتدده املعايري و كذلك توافر البياانت و رأي اخلرباء من مدراء ماليني و مراجعي
خارجيني ,و يتعلق تطبيق القيمة العادلة يف السياق احملاسيب بثالثة عناصر رئيسية:
-

مالك األصل :و هي اجلهة اليت متلك األصول و ترغب بتقييمها ,و غالبا ما ميثلها املدير املايل.

-

املراجع اخلارجي :و هي اجلهات املرخص هبا ابلقيام بعمليات املراجعة احملاسبية للتقارير املالية.

-

املقيم :و هي اجلهة اليت تقوم ابستنتاج القيمة العادلة  ,و هي اليت متاثل القيمة السوقية يف جمال التقييم وفقا ملا مت استنتاجه.

يف السوق السعودي أصدرت هيئة السوق املالية قرارا إبلزام الشركات املسامهة العامة ابستخدام منوذج التكلفة التارخيية للعقارات ,واآلالت
واملعدات واألصول غري امللموسة عند تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية و ملدة ثالث سنوات ابتداء من اتريخ تطبيقها يف بداية
السنة امليالدية  ,2017و أشارت اهليئة إىل أهنا ستجري دراسة مدى مناسبة االستمرار يف تقرير استخدام هذا النموذج عند انتهاء هذه
املدة أو مناسبة السماح ابستخدام خيار منوذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم ,و احلقيقة أن اهليئة مل تصرح ابألسباب وراء هذا القرار ,لكن
الكثري من املختصني حللوا أسباب القرار بضعف القدرات و االمكاانت للتوصل إىل القيمة العادلة يف السوق أو القيمة السوقية وفقا جملال
التقييم ,و لذلك كان اخليار األمثل اإللزام بنموذج التكلفة التارخيية حىت يتم التأكد من وجود كفاءات على مستوى العناصر الثالثة الذين
يتخذون قرار العمل ابلقيمة العادلة (مالك األصول ,املراجعني ,املقيمني) و هذه ليست مشكلة حملية فقط بل مشكلة عاملية كما وضح
التقرير الصادر من شركة ديلويت يف عام  2015و الذي ذكر أن منوذج القيمة العادلة ميثل ختوف حىت يف الدول املتقدمة خاصة يف مدى
توفر املعرفة و الكفاءة الالزمة للتطبيق و هي اليت تعترب ذات صدارة يف جماالت التأهيل املهين ,و لذا فقد وضح معيار  13مستوايت
املدخالت اليت يتم من خالهلا استنتاج القيمة العادلة وفقا للتايل:
•

املستوى االول  :يكون السوق نشط يف عدد عمليات التداول لالصل املماثل وبكثافة و يوجد عروض سعر لألصل نفسه أو
أصول مماثلة.

•

املستوى الثاين  :يكون السوق غري نشط و لكن توجد اصول مشابه للتداول و مع وضع بعض االفرتاضات .

•

املستوى الثالث  :يكون السوق غري نشط و ال توجد اصول مشابه او مقارنة و أغلب املدخالت بنيت على افرتاضات.

و ميكن تلخيص املستوايت الثالثة ابملصفوفة التالية:

التسلسل اهلرمي
املستوى االول
املستوى الثاين

نشاط السوق اصل مماثل اصل مشابه االفرتاضات
نعم

نعم
نعم

املستوى الثالث

نعم
نعم

هذا يعين أن كلما كان السوق أكثر شفافية و وضوح ستكون الثقة عالية يف مدخالت القيمة العادلة ,و ال شك أن أمهية وضع معايري
للثقة ابلتقييم تكمن يف أن هذه األصول و التقارير املالية اليت تتضمنها تعد أحد أهم الركائز يف املعامالت املالية و توضح موقف الشركة
املايل و يتم على أساسها اختاذ العديد من القرارات املهمة خاصة يف جمال اإلئتمان و التمويل.

تطبيقات القيمة العادلة حمليا:
يف اطار توجه الدولة خلصخصة بعض القطاعات ,و نظرا حلاجة بعض املؤسسات احلكومية لعمل تقارير مالية كخطوة مهمة حنو
اخلصخصة ,قامت الشركة السعودية لتقييم األصول (تثمني) ابجراء عمليات تقييم لعقارات لبعض املؤسسات احلكومية و مبشاركة كربى
شركات االستشارات العاملية امل تخصصة ابملراجعة و احملاسبة ,حيث تضمن التقييم اجياد القيمة التارخيية يف بعض األحيان ,و ذلك ألن
اجلهة احلكومية متتلك املعلومات اخلاصة ابلتكلفة التارخيية ألغلب أصوهلا ,إال أن تكلفة األراضي غري متوفرة و ذلك ألن صك امللكية إما
غري موجود أو ال يوضح ما هي التكلفة بعد انتقاهلا من أمالك الدولة إىل اجلهات احلكومية ,و لذا كان اخليار األنسب هو اعتماد منوذج
التكلفة و اجياد قيمة العقارات التارخيية.
و يف حاالت أخرى وجدت بعض املؤسسات احلكومية أن مستندات التكلفة التارخيية ألغلب أصوهلا غري متوفرة و ابلتايل قامت ابتباع
منوذج القيمة العادلة و لذا مت تسجيل العقارات ابلقيمة السوقية العادلة بشكل مباشر يف قوائمها املالية.

اإلستنتاج و التوصيات:
نستنتج من خالل استعراض اجلوانب النظرية بني القيمة السوقية و العادلة و كذلك املمارسة العملية احمللية ,و ابتفاق اخلرباء يف جمال
احملاسبة و املراجعة و التقييم ,أبن القيمة العادلة املطلوبة ألغراض التقارير املالية هي نفسها القيمة السوقية يف معايري التقييم الدولية.
كما أن أبرز التوصيات اليت ميكن استنتاجها من خالل الدراسات و التقارير اليت تطرقت هلذا املوضوع ميكن تلخيصها ابلتايل:
-

أمهية رفع الوعي بتطبيقات القيمة العادلة و األصول اليت ميكن تقييمها حتت هذا النموذج ,حبيث تكون هناك أرضية مشرتكة
من الفهم و الوعي لدى التنفيذيني املاليني يف الشركات ,و كذلك املارجعني و احملاسبني و املقيمني ,و هنا ميكن التوصية بعمل
برانمج تدرييب من أكادميية تقييم موجهة إىل امل اليني و احملاسبني و املراجعني و املقيمني لتوضيح معاير القيمة العادلة و تفاصيله.

-

وجوب تكثيف الرقابة على ممارسات املقيمني و التأكد من كفاءة العاملني يف جمال التقييم العقاري ,و التوصية أبن تقوم اهليئة
السعودية للمقيمني املعتمدين أبخذ مناذج عشوائية من تقارير تقييم عقاري مت تقدميها لشركات مسامهة عامة لغرض اعداد
التقارير املالية.

-

أمهية عمل الندوات و ورش العمل الدورية خالل الفرتة القادمة بني اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين و اهليئة السعودية
للمحاسبني القانونيني و هيئة السوق املالية ,و ذلك الستعراض املستجدات و اجناز الدراسات املشرتكة للوصول إىل قرارا بشأن
امكانية تطبيق منوذج القيمة العادلة يف بداية .2020

-

كانت احدى أبرز االشكاالت يف بعض الدول مثل الوالايت املتحدة وجود أكثر من جهة ترخص املقيمني مهنيا ,و هذا األمر
أوجد مستوايت خمتلفة و تباين يف أساليب التقييم بني املقيمني املهنيني ,لكن هذا األمر مت تفاديه يف السعودية حيث أن اهليئة
السعودية للمقيمني املعتمدين هم املرجع املهين الوحيد يف جمال التقييم.
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