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أثر استخدام احملاسبة عن القيمة العادلة على تنشيط
سوق األوراق املالية الليبي
"دراسة ميدانية على الشركات املسجلة بسوق األوراق املالية اللييب"
( )د .معتز عبد احلميد علي كبالن
( )د .املعتز رمضان أبو بكر الشيخي
( )1مقدمة البحث:

تعترب عملية القياس احملاسيب من أهم مرتكزات اإلفصاح احملاسيب الكايف وذو الكفاءة ،والذي يعترب بدوره اهلدف األساسي
من عملية إعداد التقارير املالية ،حيث أن التقارير املالية واليت متثل الناتج النهائي لعملية احملاسبة ليست غاية يف حد
ذاهتا ،بل هي وسيلة اتصال بني الشركة املعدة لتلك التقارير ومستخدميها على اختالف حاجتهم وتعارض مصاحلهم
هبدف توفري معلومات تساعدهم يف عملية اختاذ القرار االستثماري الرشيد يف ظل نظرية العائد واملخاطرة.
وميكن القول أن عملية اإلفصاح احملاسيب قد أتثرت ابلعديد من املتغريات خالل العقدين األخريين على رأسها تكامل
األسواق املالية حول العامل  ،واهنيار العديد من الشركات األمريكية العمالقة والرائدة عامليا ،بعد تواطؤ كربايت مكاتب
املراجعة واشهرها ،ابإلضافة لالنعكاسات املالية لألزمة املالية العاملية " ،"8002وهي العوامل اليت جعلت مهنة احملاسبة
ككل أمام حتدايت حقيقية البد من إجياد بدائل وحلول انجعة لتخطيها.
ويضيف كل من ( )Selvi and Yilmas , 2010أن ظهور هذه املستجدات قد يفرض على اإلدارة اإلفصاح بشكل
خمتلف أو بشكل أكثر دقة عن بعض بنود التقارير املالية ،حيث أن اإلفصاح قد تطور بشكل ملحوظ كنتيجة تلقائية
( )حماضر بقسم احملاسبة – كلية االقتصاد – جامعة بنغازي – ليبيا.
( )حماضر بقسم احملاسبة – كلية االقتصاد – جامعة بنغازي – ليبيا.
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لطبيعة وخصائص املرحلة اجلديدة ،فأصبحت تلك الشركات مطالبة إبفصاحات تعتمد على مفاهيم واعتبارات جديدة
على رأسها مفهوم القيمة العادلة " ."FAIR VALUE
( )2مشكلة الدراسة:

عادة ما ختتلف خصائص وطبيعة املعلومات املفصح عنها يف التقارير املالية ابختالف طبيعة األنشطة االقتصادية
املمارسة من قبل الشركات املعدة هلذه التقارير من جهة  ،وكذلك ابختالف كل من املفاهيم واالعتبارات احملاسبية اليت
تعتمدها هذه الشركات عند إعداد هذه التقارير من جهة أخرى.
وميكن القول أن فاعلية العديد من القرارات اليت يتم اختاذها يف ختصيص املوارد املتاحة بني االستخدامات املتنافسة
تتحسن وتصبح أكثر رشدا حلد كبري إذا ما توفرت املعلومات املالئمة ابلشكل ويف التوقيت املناسب.
وفيما يتعلق بسوق األوراق املالية حتديدا ،فإنه ابإلمكان القول أن دور املعلومات احملاسبية الواردة ابلتقارير املالية للشركات
املسجلة به يتصل بفاعلية القرارات االستثمارية سواء على مستوى املستثمر الفرد أو املستثمر املؤسسي خالل السوق ،مما
ميهد لقيام السوق بدوره الرئيسي املتمثل يف التخصيص األمثل للموارد املتاحة.
وجدير ابإلشارة إىل أن املعلومات املفصح عنها يف التقارير املالية هلذه الشركات ما هي إال نتاج طبيعي ملستوى عملية
القياس احملاسيب لإلحداث احملاسبية اليت كانت طرفا فيها ،فإذا كانت عملية القياس احملاسيب تتمتع مبستوى مقبول من
اجلودة فستكون املعلومات املقدمة على نفس املستوى من اجلودة ،والعكس ابلعكس.
واستطرادا ابحلديث عن القياس احملاسيب فإنه ميكن القول أنه وابلرغم من اإلجيابيات اليت قد حيققها تطبيق مبدأ التكلفة
التارخيية إال انه ونتيجة للمنجزات االقتصادية واملالية اليت شهدهتا منظمات األعمال يف العقود الثالثة األخرية واليت ألقت
بظالهلا وبصورة سلبية على واقعية وسالمة القياس احملاسيب وفقا هلذا املبدأ ،مما أدى إىل قصور فائدة املعلومات اليت
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تقدمها التقارير املالية واليت ال تستطيع توفري مؤشرات مالية تعرب عن املركز املايل ونتائج األعمال لتلك املنظمات ،األمر
الذي دعم وبقوة االجتاه إىل تطبيق أسس قياس أخرة بديلة.
وكنتيجة ملا سبق فقد اندت العديد من املنظمات املهنية املهتمة بصياغة معايري احملاسبة املالية كما أسلفنا ابستخدام
أسلوب القيمة العادلة " " Fair Valueكمدخل رئيسي للقياس ،وهو ما أاثر اجلدل عند املفاضلة بني أسلوب القيمة
العادلة وأساليب القياس البديلة األخرى ،وأن التغريات الناجتة عن تطبيق التكلفة التارخيية جعلت تلك اهليئات تتحول إىل
مفهوم القيمة العادلة الذي أصبح أساسا ومقياسا هاما لالعرتاف وللقياس عند املعاجلة احملاسبية للعمليات ،ومن مث
اإلفصاح عنها .وقد ظهر هذا التحول بشكل واضح يف العديد من معايري احملاسبة الدولية " International
" "Accounting Standards "IASواليت أطلق عليها بعد ذلك معايري إعداد التقارير املالية " International
".(Ernest & Young, 2008) Financial Reporting Standards "IFRS

وفيما يتعلق جبودة املعلومات املفصح عنها ،فإن البعض ( )Kieso and et ai, 2005يضيف أن مدخل القيمة العادلة
مقارنة أبساليب القياس األخرى واليت على رأسها مدخل التكلفة التارخيية ال يعد من األمور احلديثة  ،فبالرغم من تفضيل
مستخدمي البياانت املالية ملبدأ التكلفة التارخيية لفرتات طويلة من الزمن إال أهنم يرون اآلن أن هناك فائدة كبرية إلظهار
بنود األصول وااللتزامات ابلقيمة العادلة هلا ال التارخيية ،وذلك لتأثريها على العديد من اخلصائص النوعية جلودة
املعلومات احملاسبية.
ومن جهة أخرى فإن (اللحلح )8002 ،يؤكد أن ظهور أسواق األوراق املالية يف الدول النامية عموما والعربية خصوصا
ومنها ليبيا وانتشار هذه الثقافة يف تلك الدول يعقد عليه عديد اآلمال يف حتقيق كفاءة عالية يف توجيه املوارد ابعتبارها
مراكز الجتذاب وجتميع رؤوس األموال من املدخرين ،لتوظيفها يف األنشطة االستثمارية املختلفة واملناسبة مما ينعكس
ابإلجياب على اقتصاد الدولة ككل.
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وألمهية هذا الدور الذي يلعبه سوق األوراق املالية إلحداث إصالحات اقتصادية هامة فإن (حممدين  )8000 ،يرى أن
وجوده فقط ال يكفي ،بل املهم هو أن يؤدي دوره على درجة مقبولة من الكفاءة ،ويف هذا االجتاه ميكن القول أن أسواق
األوراق املالية تبدأ يف الدول النامية غالبا كأسواق غري ذات كفاءة ،بسبب ضآلة األموال املتداولة فيها ابلقياس إىل الناتج
احمللي اإلمجايل ،وبقلة الشركات املسجلة فيها  ،ابإلضافة إىل اخنفاض معدل الدوران وضعف البنية التنظيمية واملؤسسية.
ويؤكد على ذلك كل من (الفضلي والشمري ، )8002 ،حيث يران أنه من املمكن أن تتطور كفاءة هذه األسواق مع
مرور الزمن بتطور آليات التداول وزايدة مستوى اإلفصاح والشفافية وإجياد بيئة تنظيمية ولوائح مناسبة تنظم هذه
األسواق ،مع عدم إغفال دخول احملافظ األجنبية إىل هذه األسواق الناشئة مما يزيد من تنشيطها وتطويرها ،والذي ميثل
عامال هاما وحامسا يف تطور كفاءة هذه األسواق.
وميكن القول أن انتقال الشركات العامة للقطاع اخلاص بطرح أسهمها خالل سوق األوراق املالية قد جيعل من هذه
الشركات واملسجلة طرف السوق تقدم إفصاحا يتماشى ومتطلبات السوق احلر وحرية التبادل التجاري بني خمتلف دول
العامل ،وابلتبعية ما تقتضيه معايري إعداد التقارير املالية الدولية " ،"IFRSSاألمر الذي يؤثر ابإلجياب على تنشيط ومن
مث كفاءة سوق األوراق املالية.
وأتسيسا على ما سبق فإن األسباب سالفة الذكر تعزز شعور الباحثني أبن تبين استخدام حماسبة القيمة العادلة كأساس
للقياس احملاسيب من قبل الشركات املسجلة طرف سوق األوراق املالية اللييب من شأنه أن يؤثر أتثريا مباشرا ابإلجياب على
تنشيط السوق ومن مث كفاءته.
( )3الدراسات السابقة:

يتناول هذا اجلزء من الدراسة الدراسات السابقة ذات العالقة مبجال البحث ،وهي اليت تناولت متغري أو أكثر من
املتغريات اليت تتناوهلا هذا الدراسة جمتمعة ،واليت نستعرضها وفق اآليت:
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( )3.1دراسة العوام (:)3991
استهدفت هذه الدراسة حتليل وتقييم أسس حتديد القيمة العادلة لالستمارات املالية قصرية األجل فقا ملعايري احملاسبة
األمريكية " ،FASB "115", "001وكذلك األسس اليت يتضمنها القانون رقم " "22لسنة " "0228والئحته
التنفيذية  ،واخلاصة بتحديد القيمة العادلة لالستمارات املالية واإلفصاح عنها يف التقارير املالية املنشورة لسوق األوراق
املالية املصري وخلصت الدراسة إىل أن هناك اختالفا كبريا بني القيمة العادلة والقيمة السوقية ،وأشارت النتائج إىل أنه
جيب أن تعكس القيمة العادلة قوة املركز املايل للمنشأة املصدرة لألوراق املالية وكذلك العوائد املتوقعة من األوراق املالية ،
سواء يف صورة عوائد موزعة أو يف صورة زايدة القيمة الرأمسالية هلذه األوراق وكذلك جمموعة العوامل اليت قد تؤثر يف
االستمارات املالية قصري األجل.
( )3.1دراسة محاد (:)3003
تناولت الدراسة مشكالت تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البيئة املصرية ابلتطبيق على البنوك التجارية ،واستهدفت
الدراسة املقارنة أو املفاضلة بني بعض النماذج التالية كنماذج لقياس األدوات املالية ،وهي منوذج التكلفة التارخيية ،ومنوذج
القيمة العادلة ،والنموذج املختلط ،مبعىن أن يتم تطبيق القيمة العادلة على جمموعة من األدوات املالية ومنوذج التكلفة
التارخيية على جمموعة األخرى.
وخلصت الدراسة إىل وجود تباين واضح بني املستجيبني بشأن مربرات التمسك ابلقينة العادلة ،وذلك لعامل إمكانية
استخدام تقديرات القيمة العادلة يف التالعب ابلدخل.
وأوضحت الدراسة إىل ضرورة االنتقال إىل حماسبة القيمة العادلة لألدوات املالية يف البنوك املصرية ينبغي أن يتم تدرجييا
على مراحل ،كذلك فقد أوصت الدراسة بتطبيق النموذج املختلط لقياس األدوات املالية يف البنوك املصرية.

212

( )1.1دراسة الصياح وآخرون (:)3002
وهدفت الدراسة للتعرف على متطلبات تطبيق سياسة اخلصخصة واالنتقال إلرساء مبادئ وأليات السوق احلر ،وما
يفرضه ذلك من اعتبارات تطالب عديد املنظمات احملاسبية اإلقليمية والدولية الوفاء هبا ،وأثر ذلك على كفاءة سوق
األوراق املالية .وبعد استعراض البحاث لعديد التجارب على عديد األسواق حول العامل ،وإجراء دراسة مقارنة على دراسة
مقارنة على سوق عمان املايل توصلت الدراسة إىل أن أحد أهم عوامل كفاءة سوق األوراق املالية هو أن يكون السوق
نشطا وغري كاسدا ،ويقاس ذلك وفق الدراسة بكمية األوراق املالية اليت يتم تداوهلا وقيمة تلك األوراق ،وكذلك بعمليات
"أوامر" للبيع والشراء لألوراق املالية  ،ابإلضافة إىل عدد الشركات املقيدة يف السوق ،ورأس املال السوقي اإلمجايل.
( )3.1دراسة حممد (:)3002
وكان هدف هذه الدراسة هو الوقوف على مدى مالئمة تشريعات سوق األوراق املالية املصري على جذب االستثمار
املؤسسي ،مما ينعكس ابإلجياب على تنشيط السوق ،وتوصلت الدراسة إىل أن جناح السوق يف جلب املزيد من هذا النوع
من االستثمار من شأنه أن يضيف إىل السوق خاصيتني إضافيتني ،تعرف األوىل بعمق السوق ""Market Depth
ويقصد هبا وجود عدد كايف من أنواع األوراق املالية املختلفة لشركات انجحة ذات مراكز مالية قوية ،واملتاحة يف السوق
ملقابلة الطلب ،ويف نفس الوقت وجود تعامل مستمر من املستثمرين أو من ينوب عنهم فيما يتعلق أبوامر البيع والشراء
على األوراق املالية املقيدة ابلسوق ،مما يوفر إمكانية حتقيق التوازن عند حدوث أي خلل غري متوقع بني الكميات
املعروضة واملطلوبة.
وتعرف اخلاصية الثانية ابتساع السوق " " Market Breadthويقصد هبا أن يتوافر يف السوق عدد كبري من األصول
املالية ،ويف نفس الوقت وجود صناع السوق "  "Market Makersمن شركات السمسرة والوساطة املالية القادرين
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على القيام ابلتداول هبامش ربح معتدل لتحقيق االستقرار يف األسعار  ،ومن مث ضمان استمرارية تنفيذ أوامر البيع
والشراء.
( )3.1دراسة (:)Al-Khadash and Abdullatif, 2009
هدفت هذه الدراسة إىل حتليل أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة لألدوات املالية على األداء املايل للشركات وعائد السهم
من األرابح ،ومشلت الدراسة القوائم املالية لعينة خمتارة من البنوك األردنية لفرتة " "4سنوات ومتت املقارنة بني النتائج
املنشورة ابستخدام القيمة العادلة وتلك احملسوبة ابستخدام التكلفة التارخيية لنفس السنوات ،وقد توصلت الدراسة إىل
األداء املايل للمصارف يتأثر بشكل كبري بسبب تقومي األدوات املالية ابلقيمة العادلة ،حيث كانت هناك قيمة موجبة
عالية جدا لعائد السهم من األرابح عند تطبيق القيمة العادلة مقارنة ابلعائد عند حذف مكاسب أو خسائر األدوات
املالية وفقا ألساس القيمة التارخيية.
( )4أهمية الدراسة:

تتبع أمهية الدراسة من أهنا ستبحث يف أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف عملية القياس واإلفصاح املنصوص عليها يف
معايري احملاسبة الدولية على تنشيط سوق األوراق املالية اللييب ابعتباره من األسواق الناشئة  ،واليت حتتاج إىل املزيد من
الدراسة والتحليل حول آليات التنشيط وزايدة الكفاءة ،ابإلضافة إىل ذلك ندرة الدراسات املتعلقة بتحليل تطور كفاءة
األسواق املالية خاصة يف دولة مثل ليبيا.
( )5أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل حتليل أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة على تنشيط سوق األوراق املالية اللييب وذلك من خالل ما
يلي:

212

 .0معرفة انعكاس تطبيق حماسبة القيمة العادلة على تنشيط السوق وزايدة كفاءته من خالل أراء معدي ومستخدمي
املعلومات املالية للشركات املدرجة يف سوق األوراق املالية.
 .8الوقوف على أتثري تطبيق حماسبة القيمة العادلة على توفري معلومات أكثر شفافية ،بشكل يساعد يف ترشيد قرارات
املستثمرين يف سوق األوراق املالية.
 .3التعرف على مفهوم وأهداف القيمة العادلة  ،وأهم املعايري احملاسبية اليت يتناوهلا ومشكالت تطبيقها ومربرات الدعوة
إىل التحول من مبدأ التكلفة التارخيية إىل القيمة العادلة.
( )6فرضيات الدراسة:

وفقا هلدف الدراسة الرئيسي والقائم على التعرف على أثر استخدام واعتماد حماسبة القيمة العادلة للقياس احملاسيب من
قبل الشركات املسجلة بسوق األوراق املالية على تنشيطه ،وبعد استعراض وتلخيص الدراسات واألحباث السابقة والتعرف
على املتغريات اخلاصة ابلدراسة فإن الدراسة تقوم على أساس إثبات صحة الفرضية الرئيسية التالية:
توجد عالقة ذات داللة معنوية بني استخدام حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة بسوق األوراق املالية اللييب
وتنشيط السوق.
وقد أشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األوىل  :توجد عالقة ذات داللة معنوية بني استخدام حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة
بسوق األوراق املالية اللييب وزايدة رأس املال السوقي للسوق.
الفرضية الفرعية الثانية :توجد عالقة ذات داللة معنوية بني استخدام حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة
بسوق األوراق املالية اللييب وزايدة عدد وقيمة أوامر البيع والشراء.
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الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة معنوية بني استخدام حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة
بسوق األوراق املالية اللييب وزايدة عمق السوق واتساعه.
( )7منهجية الدراسة :

لتحقيق أهداف الدراسة فقد قام الباحثان ابالعتماد على املنهج االستقرائي يف مراجعة أدبيات موضوع الدراسة ،ومن مث
صياغة فرضيات الدراسة ،مث استخدام املنهج االستنباطي الذي يقوم على اختبار الفرضيات واستخالص النتائج  .وقد مت
تقسيم منهجية الدراسة إىل شقتني أساسيا:
اجلانب النظري :استطالع األدب احملاسيب واملعايري احملاسبية املتعلقة مبتغريات الدراسة لتكوين خلفية نظرية للموضوع.
اجلانب العملي  :مت خالله استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،حيث مت االعتماد يف جتميع البياانت األولية للدراسة على
قائمة االستقصاء اليت مت إعدادها وتوزيعها على عينة الدراسة املختارة.
( )8اخللفية النظرية للدراسة :

يعترب القياس احملاسيب أحد وظائف احملاسبة األساسية بل أحد فروضها العلمية ،وذلك ألمهيته يف السري حنو التوافق
احملاسيب  ،حيث تنطوي عملية القياس احملاسيب على حتديد القيم املتعلقة بكل العناصر اليت تشملها القوائم املالية ،وعرض
هذه القوائم املالية مبعلومات ذات مصداقية وشفافية ،فعملية القياس احملاسيب تعتمد على جمموعة من املفاهيم واألركان
واألساليب فقد عرفت مجعية احملاسبية األمريكية "" " American Accounting Association "AAAعام
" "0221يف تقرير هلا القياس احملاسيب أبهنا "يتمثل يف قرن األعداد ابألحداث املنشأة املاضية واجلارية واملستقبلية وذلك
بناء على املالحظات ماضية أو جارية مبوجب قواعد حمددة".
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ويرى البعض (ابوزر  )4 :8002،أبن القياس وفقا ملعايري احملاسبة الدولية هو "عملية حتديد القيم النقدية للعناصر اليت
سيعرتف هبا يف البياانت املالية ،واليت ستظهر مبوبة يف امليزانية وقائمة الدخل".
لقد استخدمت التكلفة التارخيية لعدة عقود من الزمن كأساس للقياس احملاسيب  ،وذلك الستنادها على فروض ومبادئ
حماسبية مقبولة عموما ،كما أهنا متتاز مبزااي عديدة منها سهولة التطبيق واملوثوقية العالية  ،كما أهنا ال ختلو من النقائص
ذلك أبهنا ال تراعي التغريات يف األسعار ،ونتيجة لذلك فقد برز من ينادي ابستخدام القيمة العادلة من خالل كل من
جملس معايري احملاسبة الدولية " "IASBوجملس معايري احملاسبة املالية "( " FASBصاحل  )8002،وذلك يف حماولة
تغطية التغريات الناجتة عن تطبيق التكلفة التارخيية ،خاصة يف معاجلة األدوات املالية ومشتقاهتا.
فبالرغم من العديد من مزااي تطبيق مبدأ التكلفة التارخيية واليت منها املوثوقية والقابلية للمقارنة يرى (عبد اهلادي)8000 ،
أن استخدام التكلفة التارخيية حيسن املقارنة بني القوائم املالية لنفس املنشأة خالل فرتات متعددة نتيجة إلزالة الفروق اليت
حتدثها التغريات يف األسعار ،وابلرغم من ذلك فهناك العديد من االنتقادات املوجهة هلا واليت من أمهها أن مبدأ التكلفة
التارخيية ال يتماشى ومتطلبات بعض القطاعات كقطاع البنوك اليت حتتاج إىل معلومات متجددة ومتوافقة مع السوق.
كذلك يضيف طرح أخر أبن عملية التحليل املايل ال تكون مفيدة بشكل كبري إذا كانت األرقام احملاسبية ال تعكس ما
عليه يف الواقع ،خاصة ابلنسبة للقطاعات املدرجة يف سوق األوراق املالية ،األمر الذي ينعكس سلبا على نشاطه
وكفاءته ،ومن مث على الوضع االقتصادي العام للبلد ككل ،وذلك ملا لسوق األوراق املالية من دور كبري يف إحداث
إصالحات اقتصادية هامة (حممدين .)8000 ،ويؤكد البعض (الفضلى والشمري )8002 ،أن وجود سوق األوراق
املالية جيب أن يكون على درجة مقبولة من الكفاءة ،حىت يؤدي ذلك الدور املنوط به ،وحىت ميكن تطوير تلك الكفاءة
فإنه جيب زايدة مستوى اإلفصاح والشفافية واملالئمة واليت ميكن أن تتحسن من خالل استخدام مدخل القيمة العادلة.

225

وأتسيسا على ما سبق سيتم التطرق إىل مفهوم القيمة العادلة  ،وكذلك حمددات أسواق األوراق املالية النشطة كوهنا
متغريات الدراسة األساسية.
( )3.2القيمة العادلة:
جتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد اتفاق من الناحية النظرية حول إجياد مفهوم حمدد للقيمة العادلة ،وذلك بسبب تعدد
العوامل املؤثرة يف القيمة العادلة وذلك عند استخدام التقييم  ،ولتأثر اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية بطريقة
القياس املتبعة ،عليه فإنه لتحديد مفهوم القيمة العادلة إىل حد وايف نوعا ما فإنه جيب التعرف عليه وفق ما ورد يف الفكر
احملاسيب ،وكذلك معايري احملاسبية الدولية.
( )3.3.2مفهوم القيمة العادلة يف الفكر احملاسيب ومعايري احملاسبة الدولية:
إن عبارة القيمة العادلة " " Fair Valueجاءت ملواجهة القصور يف التكلفة التارخيية اليت مل تستطيع التعبري عن املركز
املايل للوحدة بشكل ميكن املوثوق فيه ،كما جيدر اإلشارة هنا أن املصطلح املستعمل للقيمة العادلة من قبل جملس معايري
احملاسبة الدولية "  "IASBهو أساسا القيمة السوقية العادلة " ."Fair market value
لقد تعددت التعريفات الصادرة ملفهوم القيمة العادلة فقد عرفها معايري احملاسبة الدولية أبهنا "املبلغ املتفق عليه بني البائع
واملشرتي لتبادل سلعة ما ،مع اطالع اتم على السوق ،دون وجود ظروف خاصة أبحد الطرفني تؤثر على عملية البيع "
(محاد .)822 :8008
كما عرفها "  "FASBأبهنا املبلغ الذي تقبله أطراف ذو معرفة ولديهم رغبة ملبادلة أصل أو تسوية التزام يف عمليات ال
تشمل أطراف ذات العالقة ) .)FASB, 2006كما يعرفها البعض اآلخر أبهنا "السعر الذي يتم من خالله انتقال
ملكية من ابئع راغب يف البيع ومشرتي راغب يف الشراء" ( .)Keye, 2000: 35كما عرفتها العديد من معايري
احملاسبة الدولية واملالية من خالل العديد من املعايري فقد عرفها املعيار احملاسيب رقم " "001الصادر عن جملس معايري
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احملاسبة األمريكي عام  0220واخلاص ابإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية أبهنا " القيمة اجلارية اليت ميكن على
أساسها تبادل األدوات املالية بني خمتلف األطراف" ( . )FASB, 1991ويشري البعض إىل أن هذا املعيار يعترب حتوال
قواي اجتاه استخدام القيمة العادلة فهو أول معيار يظهر مصطلح القيمة العادلة ضمن عنوان املعيار .ابإلضافة إىل ذلك
فقد أظهر أيضا املعيار رقم " "002لعام " "0223يف امللحق" "Aواخلاص ابألدوات املالية لفظ القيمة العادلة عوضا عن
القيمة السوقية (. )Ernest, 2008
ويعترب املعيار األمريكي رقم " "021واخلاص بقياس القيمة العادلة والصادر يف سبتمرب " "8001وبدء سراينه يف نوفمرب
" "8001أهم معايري تعمل على تطبيق القيمة العادلة ،فقد عرفها أبهنا " ذلك السعر الذي يتسلمه البائع عند بيع أحد
األصول أو يدفعه عند حتويله الحد االلتزامات يف عملية منتظمة بني شركاء السوق يف اتريخ القياس" ،ويتضح من
التعريف أبن املقصود ابلقيمة العادلة هي القيمة السوقية العادلة " ،"Fair Market Value "FMVفالتعريف كما
يرى البعض (صاحل )8002 ،يقصد سعر الذي سيسلم نظري بيع أصل أو السعر الذي سيدفع نظري حتويل التزام وليس
سعر االستحواذ "  "Acquireعلى األصل أو املستلم نظري التزام.
أما ابلنسبة ملعايري احملاسبة الدولية فقد عرفت القيمة العادلة يف عدد من املعايري ،مثل املعيار رقم " "38اخلاص إبفصاح
وعرض األدوات املالية ،واملعيار رقم " "31اخلاص ابضمحالل قيمة األصول ،وكذلك املعيار رقم " "32اخلاص األدوات
املالية :االعرتاف والقياس ،واملعيار رقم " "40االستثمار العقاري " " Investment Propertyواإلفصاحات املتعلقة
هبا ،وكذلك املعيار الدويل رقم " "40واخلاص بقياس واإلفصاح عن األنشطة الزراع ،ومجيعها حددت أبن القيمة العادلة
هي املبلغ الذي ميكن أن تتم مبادلة األصل أو سداد االلتزام به ،ويكون ذلك بني أطراف مطلعة وراغبة ،وأهنا تتحدد
بتاريخ معني ،وتبعا لتغري أحوال األسواق من وقت إىل آخر.
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وميكن اإلشارة إىل أن التعريف الوارد يف معايري احملاسبة الدولية قد خيتلف عن نظريهتا يف معايري احملاسبة األمريكية وخباصة
معيار رقم " "021وذلك يف عدة نقاط منها (:)FASB, 2007
 االختالف يف حتديد السعر اخلاص ابلقيمة العادلة يف املعايري األمريكية ،وهو سعر التخلي ،أما الدولية مل حيدد
ذلك.
 االختالف من حيث ضرورة وجود سوق ،فاملعايري األمريكي تنص على ضرورة وجود سوق سواء كان نشط أو غري
ذلك أما املعايري الدولية قلم تشرتط وجود سوق بل اشرتطت وجود معرفة والرغبة يف إجراء التعامل.
( )3.3.2مربرات التوجه إىل استخدام القيمة العادلة:
استمر متسك العديد من املنظمات املهتمة مبهنة احملاسبة املالية أبسلوب التكلفة التارخيية يف القياس احملاسيب لفرتات
طويلة امتدت لعقود :غري أنه بعد ذلك بدأت العديد من املنظمات املهتمة بصناعة معايري احملاسبة املالية مثل "FASB

" " IASB" ،ابالهتمام مبدخل القيمة العادلة  ،واجلدير ابلذكر هنا أن هناك جدال بني أنصار التكلفة التارخيية وأنصار
القيمة العادلة ،فأنصار التكلفة التارخيية يركزون على املوثوقية أكثر بينما أنصار القيمة العادلة يركزون على املالئمة ،ولذا
يرى البعض ( )Quagli and Avallone, 2010أن احملاسبة على القيمة العادلة أكثر مالئمة للمستخدمني ،فعبارة
القيمة العادلة هلا وقع جيد على آذان السامعني ،ويؤكد (حنان )8003 ،أنه وابلرغم من تلك املربرات اليت يقوم على
أساسها مبدأ التكلفة التارخيية واتساقه مع الفروض واملبادئ احملاسبية إال أنه أاثر الكثري من االنتقادات حول حمدودية
فائدة استخدام القوائم املالية الناجتة عنه ،خصوصا االنتقاد بعدم املالئمة الختاذ القرارات ومن ذلك النقد بدأ التوجه حنو
حماسبة القيمة العادلة مستندا يف ذلك التوجه لعدة مربرات أهم ما يلي:
 إن احملاسبة وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية ال تصلح ألن تكون أساسا مناسبا للقياس احملاسيب ألهنا مل تعد قادرة على
إعطاء املعلومات املالئمة الحتاد القرارات واليت تطلبها األطراف املختلفة.
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 إن تطبيق التكلفة التارخيية يؤدي إىل تشويه نتائج القياس احملاسيب بسبب جتاهل التغري يف قيمة وحدة القياس
احملاسيب ،مما يؤدي إىل مشكالت منها اختاذ قرارات خاطئة سواء من قبل اإلدارة أو األطراف األخرى املستخدمة
هلا.
 إن القيمة العادلة هتدف إىل إظهار بنود احلساابت املختلفة ابلقيمة األقرب إىل الواقع يف اتريخ إعداد امليزانية
(السعافني.)8002 ،
 رغبة املستثمرين واملقرضني يف وضع أمهية أكرب على املالئمة أكثر من املوثوقية ،من أجل اختاذ قرارات رشيدة ،وهذا
ما يعتقد أن توفره القيمة العادلة.
 تعترب أداة قياس ذات كفاءة خصوصا إذا تعلق األمر ابلنسبة ألسعار األسهم والسندات " األدوات املالية بشكل
عام".
 مرتبطة مبفهوم الدخل الشامل الذي يعترب أحد املقاييس اجلديدة للدخل ،والذي يعطي فائدة أكثر املستخدمني
القوائم املالية خصوصا يف األسواق املالية.
 تساعد يف حتسني عملية التحليل املايل ،وذلك إبعطاء نسب تبني لنا الواقع الفعلي ألداء املؤسسة.
 يؤدي إىل حتسني درجة شفافية املعلومات املالية وغري املالية مقارنة ابلعديد من املداخل البديلة (.)Power, 2010
 تعترب ذات أمهية ابلنسبة لألسواق املالية ،خاصة يف االقتصادايت اليت تعاين من ارتفاع مستمر يف معدالت التضخم.
 يرى البعض أن اتباع القيمة العادلة مينع تكوين ما يعرف ابالحتياطات السرية عند تقييم البنود ابلتكلفة األمر الذي
جيعل األرقام الظاهرة ابلقوائم املالية غري معربة عن أداة املنشأة ومركزها املايل (.)Krumwide, 2008
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( )1.3.2املشاكل احمليطة ابلقيمة العادلة:
تتمثل املعوقات أو املشاكل اليت حتيط ابلقيمة العادلة ابآليت:
 لتقدير القيمة العادلة قدر كبري من االجتهاد واحلكم الشخص واتباع أسس قياس متباينة قد ال يكون له أدلة إثبات
موثوقة ودقيقة.
 وفقا للمبادئ والفروض احملاسبية أن اإليرادات تتحقق من استمرار املنشأة يف أعماهلا وليس من تقلبات األسعار
قصرية األجل ،اليت قد تكون انجتة من عوامل اقتصادية حملية ودولية ،وتعد أيضا خروج عن املفاهيم احملاسبية
التقليدية.
 إن حماسبة القيمة العادلة معقدة وذات طرق متعددة منها ما له عالقة برغبه الشركة ابالحتفاظ ابالستثمارات ،ومنها
ما يتعلق مبوضوع القيمة العادلة.
 يف حالة عدم وجود سوق نشط فإن البياانت املالية اليت تقدمها القيمة العادلة أكثر تقلبا مما هو يف احلقيقة.
( )3.2مؤشرات األسواق النشطة كمقياس لكفاءهتا:
يؤكد املهتمون بتحليل أداء األسواق املالية أن من اهم خصائص سوق األوراق املالية ذو الكفاءة هو أن يتصف بكونه
سوقا نشطا وغري كاسدا ،وكذلك أن يتصف السوق خباصية أخرى هامة تعرف خباصية سرعة استجابة السوق ،حيث أن
توفر هاتني اخلاصيتني من األمهية مبكان للوصول إىل التسعري والتقييم العادل لألوراق املالية ابلسوق.
ويعرف سوق األوراق املالية النشط ابنه السوق الذي حيوي عدد كايف ومتزايد مع مرور الزمن من كل من :عدد األوراق
املالية املتداولة وقيمة هذه األوراق ،أوامر البيع والشراء لألوراق املالية ،عدد الشركات املسجلة ابلسوق ،ابإلضافة إىل
إمجايل رأس املال السوقي ،هذا ابإلضافة إىل تواجد عدد كبري من املستثمرين سواء األفراد واملؤسسات أو من ينوب عنهم
يف عملية التداول كشركات السمسرة والوساطة املالية.
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ويرى (سعد )8002 ،أنه عالوة على املقاييس املذكورة آنفا فإنه هناك مؤشرات أخرى ابلغة األمهية ،ميكن االحتكام
إليها لقياس مدى نشاط سوق األوراق املالية ،وهي:
 )3مؤشر رأس املال السوقي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل:
ويقاس املؤشر بقيمة رأس املال السوقي  ،والذي ميثل القيمة السوقية ألسهم الشركات املقيدة ابلبورصة على الناتج احمللي
اإلمجايل ،ويعكس هذا املؤشر مدى مقدرة سوق األوراق املالية على تعبئة املدخرات وتوجيهها التوجيه األمثل إىل
الشركات املقيدة ابلسوق ،وتشري الدراسات االقتصادية إىل أن ارتفاع هذا املؤشر دليل على اتساع حجم السوق وكفاءة
توجيه املوارد االقتصادية خالله ،مما يؤدي إىل زايدة النمو االقتصادي للدولة ككل.
 )3مؤشر عدد الشركات املسجلة:
حيث يؤدي ارتفاع الشركات املسجلة يف البورصة إىل زايدة اتساع حجم السوق وارتفاع حجم االستثمارات ،مما يؤدي إىل
آاثر إجيابية على االقتصاد القومي ،والذي يرتبط كذلك ابرتفاع رأس املال الشركة وحجم تداوهلا لتنشط كفاءة االستثمار،
من حيث احلجم واالجتاه.
أما فيما يتعلق بسوق األوراق املالية سريع االستجابة ،فيوضح كل من ( )Attig and et al, 2006أن هذه اخلاصية
تعين سرعة السوق يف معاجلة أي خلل غري متوقع بني أوامر الشراء والبيع لألوراق املالية حمل التداول يف السوق ،ومبا
يرتتب عليه من حتقيق توازن السوق ،حبيث ال يسمح لفرد أو فئة دون غريها من حتقيق أرابح كبرية أو تفادي خسائر
كبرية ،وذلك بسبب حصوهلم على معلومات جوهرية قبل غريهم ،وهذا ما يعرف بظاهرة عدم متاثل املعلومات يف سوق
األوراق املالية واليت تنجم بسبب ما يعرف ابإلفصاح االنتقائي " Selective "Disclosureمن قبل الشركة اليت تعد
التقارير املالية لصاحل فئة دون غريها ،أو حصول أطراف داخلية ابلشركة على معلومات هامة وجوهرية ،ويف ظل غياب
خاصية سرعة استجابة السوق سوف يضر ضررا ابلغا بكفاءة السوق ،وذلك مرده إىل أن استحواذ فئة على معلومات
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هامة بشأن االستثمارات املتاحة بني أيديهم أو املتوقعة قبل ابقي الفئات سيجعلهم يقومون بعمليات مضاربة على
األسعار املعلنة يف السوق ،واليت ابتت غري عادلة وغري حقيقية بسبب تسرب تلك املعلومات اهلامة ،وابلتايل حتقيقهم
أرابحا أو تفاديهم خسائر على حساب اآلخرين بصورة غري عادلة.
ومن خالل استقراء الدراسات املهتمة بكفاءة سوق األوراق املالية أمكن القول أبنه حىت يكون السوق سريع االستجابة
فإنه يعتمد على مقومني أساسيني مها:
 عمق السوقMarket Depth :

يقصد بعمق السوق وجود عدد كاف من األصول املالية املتاحة يف السوق واليت متثل شركات تتصف مبراكز مالية قوية
ملقابلة الطلب عليها ،ويف نفس الوقت وجود تعامل نشط واستمرارية تدفق أوامر البيع والشراء على األوراق املالية املقيدة
ابلسوق ،مبا يوفر إمكانية حتقيق التوازن عند حدوث أي خلل غري متوقع بني الكميات املعروضة واملطلوبة.
وجدير ابلذكر يف هذا الصدد اإلشارة إىل دراسة كل من ( )Eldor and et al, 2006واليت حثت على أمهية توفر
شبكة حديثة وذات كفاءة من خمتلف أنواع االتصاالت اإللكرتونية بني املتعاملني داخل السوق عند إمتام التعامالت
،لتحقيق مسة االستمرارية يف تنفيذ أوامر البيع والشراء.
 اتساع السوقMarket Breadth :

يتسم السوق بسرعة االستجابة ليس فقط عندما يتوافر فيه عدد كبري من أنواع األصول املالية ،بل يف نفس الوقت وجود
صناع السوق القادرين على القيام ابلتداول هبامش ربح معقول لتحقيق االستقرار يف األسعار ومن مث ضمان استمرارية
طلبات أوامر البيع والشراء.
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ويوضح (الصياح وأخرون  )8002،أن الفرق بني السوق العميق والسوق املتسع هو أنه يف السوق العميق تكون أوامر
البيع والشراء مستمرة  ،بينما يف السوق املتسع تكون األوامر فيه ليست فقط مستمرة ولكن أيضا بقيم كبرية.
وكما تناولنا ابلذكر أن هناك مقاييس للحكم على السوق النشط فكذلك هو احلال للحكم على سرعة استجابة السوق،
حيث يقدم (النشريت )8002 ،املؤشرين التاليني لقياس سرعة السوق ،ومها:
 )3مؤشر قيمة التداول كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل:
ويتم قياس هذا املؤشر عن طريق قسمة التداول السنوي على الناتج احمللي اإلمجايل ،ويستخدم هذا املؤشر لقياس القدرة
على بيع وشراء "تداول" األوراق املالية بسهولة ،ومدى إقبال املستثمرين على تداوهلا.
 )3مؤشر قيمة التداول كنسبة من رأس املال السوقي:
ويتم قياس هذا املؤشر عن طريق قسمة قيمة التداول السنوي على رأس املال السوقي ،أو مبعىن آخر فإن هذا املؤشر يدلل
على حجم التداول السنوي ابلنسبة إىل القيمة السوقية ألسهم الشركات املقيدة ابلسوق ،أو ما يعرف حبجم السوق أو
رأس ماله السوقي ،وبذلك فهو يعطي قياس ميثل مقدار تداول األوراق املالية فعال من خالله األوراق املالية املتاحة
ابلسوق خالل العام.
واستنتاجا من العرض السابق ،نالحظ أن هناك تكامال واضحا بني سوق األوراق املالية النشط والسوق سريع االستجابة
،حيث أن فرضية السوق سريع االستجابة تقوم على أساس وجود عدد كبري من صناع السوق القادرين على القيام
ابلتداول بشكل مستمر ،وهو األمر الذي ال يتأتى إال يف ظل وجود عدد كبري من الشركات املسجلة ابلسوق واليت تطرح
أوراقها املالية بكثافة  ،وهو ما تقوم عليه فرضية السوق النشط.
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( )9الدراسة امليدانية:

تستهدف الدراسة امليدانية اختبار فرضيات الدراسة وحتديد مدى قبول الفرضيات من عدمه وذلك من خالل استقصاء
أراء عينة خمتارة من جمموعات متمثلة يف جمموعة الشركات املسجلة يف سوق األوراق املالية اللييب بصفتها من تعد التقارير
املالية ،ومسؤويل االستثمار يف شركات السمسرة والوساطة املالية بصفتهم مستخدمي املعلومات املفصح عنها "كوهنم
وكالء عن املستثمرين" ،وجمموعة احملللني املاليني ومراجعي احلساابت واالكادمييني وقد قام الباحثان ابستخدام مقياس
ليكرت ( )Likert Scaleوالذي يتكون من:
املستوى

موافق بشدة

موافق

حمايد

غري موافق

غري موافق ابملرة

الوزن

2

4

3

8

0

( )3.9جمتمع وعينة الدراسة :
يتكون جمتمع الدراسة من ثالثة جمموعات رئيسية وهي كالتايل:
اجملموعة األوىل :الشركات املسجلة يف السوق.
اجملموعة الثانية :مسؤولو االستثمار يف شركات السمسرة والوساطة املالية.
اجملموعة الثالثة :االكادمييون واحملللون املاليون ومراجعو احلساابت املقيدون يف سجالت السوق.
أما فيما يتعلق بعينة الدراسة فقد قام الباحثان ابختبار عينة من كل جمموعة بينها كالتايل:
 اجملموعة األوىل :الشركات املسجلة طرف سوق األوراق املالية اللييب يف جدول السوق الرئيسي ،واملمثلة للمؤشر
الرئيسي للسوق  ،والبالغ عددها أربعة عشر شركة ،ابإلضافة إىل ثالث شركات مدرجة يف جدول السوق الفرعي ،
واليت هي مرشحة قبل غريها وفق جلنة مراقبة السوق لالنضمام للشركات املمثلة للمؤشر الرئيسي للسوق يف الفرتة
القريبة القادمة ،وابلتايل سيبلغ عدد الشركات املسجلة يف السوق يف عينة الدراسة سبع عشر شركة ،يف حني أن

222

املستهدفني ابلتعليق على استمارة االستقصاء خالل كل شركة هم رئيس وأعضاء جملس اإلدارة ،وكذلك مدير إدارة
شؤون األسهم.
 اجملموعة الثانية :وهي جمموعة شركات السمسرة والوساطة املالية ،واملستهدفني ابلتعليق على استمارة االستقصاء
خالل هذه اجملموعة هم املدير العام ،واملدير التنفيذي ،واملنفذ ،وقد تناول الباحثان مجيع شركات السمسرة والبالغ
عددها " "00شركات وفقا لبياانت السوق.
 اجملموعة الثالثة :وهم األكادمييون واحملللون املاليون ومراجعو احلساابت املقيدون يف جداول سوق األوراق املالية
اللييب ،وقد اختار الباحثان جمموعة من أعضاء هيأة التدريس بقسم التمويل بكلية االقتصاد  /جامعة بنغازي،
واحملللون املاليون املقيدون ابلسوق وفقا للتقرير الصادر عن جلنة إدارة السوق والبالغ عددهم " "01حملال وقد مت
أخيار عينة منهم مجيعا.
ويوضح اجلدول التايل بياان بعدد االستمارات املرسلة ملفردات العينة واملستلمة منهم ،واالستمارات اليت أجري عليها
التحليل اإلحصائي.
جدول رقم ( )3استمارات االستقصاء املوزعة واملستلمة واليت أجرى عليها التحليل اإلحصائي
بيان االستمارات
جمموعات جمتمع الدراسة

عدد

عدد

عدد

االستمارات

االستمارات

االستمارات

املوزعة

غري املرتدة

املرتدة

عدد

عدد

االستمارات غري

االستمارات

الصاحلة

الصاحلة

النسبة

للتحليل

للتحليل

الشركات املسجلة يف السوق

22

02

10

2

12

%11

شركات السمسرة والوساطة
املالية

80

00

00

0

2

%42

األكادمييون واحملللون املاليون
ومراجعو احلساابت

82

2

80

4

01

%14

اإلمجايل

030

30

000

00

20

%14

225

ويتضح من اجلدول رقم " "0أن نسبة االستمارات الصاحلة للتحليل اإلحصائي إىل االستمارات املوزعة حوايل ""%14
بعدد " "20استمارة ،ويرى الباحثان أنه عدد كايف إلجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة ،فقد مت االعتماد على برانمج
احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية " Statistical Package for Social Sciences "SPSSوقد قام الباحثان
ابستخدام معامل ألفا كرونباخ " "Cronbach's Alphaلقياس مدى ثبات عبارات املقياس حيث كان معدل معامل
املقياس ابلكامل حوايل " "2821وهو معدل جيد جدا ،ويدل على ثبات العبارات املستخدمة يف املقياس .ولقد قام
الباحثان إبعداد استمارة االستقصاء حبيث مت تقسيمها إىل ثالثة أقسام ،يتناول كل قسم جمموعة من العبارات اليت تغطي
كافة البياانت املختلفة للفرضية املراد اختبار مدى صحتها ،حيث غطت العبارات من العبارة رقم " "0حىت العبارة رقم
" "2العبارات اخلاصة ابلقسم األول ،واخلاص ابختبار الفرضية الفرعية األوىل ،بينما العبارات من العبارة رقم " "1إىل رقم
" "00العبارات ابلقسم الثاين فقد اختصت ابختبار الفرضية الفرعية الثانية ،أما العبارات من رقم " "00إىل رقم ""02
ابلقسم الثالث فقد اختصت ابختبار الفرضية الفرعية الثالثة .كما مت استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية واملتمثلة يف
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ،كذلك مت استخدام اختبار كروسيكال واليس ""Kruskal Wallis Test
واختبار مربع كاي " "Chi-square testوالذي يعدا بديال لتحليل التباين أحادي االجتاه.
( )3.9اختبار الفرضيات:
الختبار مدى قبول أو رفض الفرضيات فقد مت حتليل اإلجاابت اليت تقدم هبا أفراد العينة وكانت النتائج كالتايل:
الفرضية الفرعية األوىل :توجد عالقة ذات داللة معنوية بني استخدام حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة
بسوق األوراق املالية اللييب وزايدة رأس املال السوقي للسوق.
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جدول رقم ()3
الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لعبارات الفرضية الفرعية األوىل
الشركات املسجلة شركات السمسرة

االكادمييون واحملللون

احنراف

احنراف

ابلسوق

الرقم

العبارة

0

يقدم دليل تطبيق معايري احملاسبة الدولية
وملحقاته شرحا وافيا ملتطلبات تطبيق
مدخل القيمة العادلة.

8

إن إجيابيات استخدام حماسبة القيمة
العادلة تفوق سلبياهتا.

4208

3

يتواجد لدى الشركات املسجلة سوق
األوراق املالية كوادر مؤهلة وقادرة على
فهم متطلبات تطبيق حماسبة القيمة
العادلة.

322

4

يتوفر ابلسوق خرباء ومثمنني ميكن
االستعانة هبم لتحديد قيم بعض األصول
وااللتزامات اليت يصعب إجياد قيمة عادلة
هلا.

02004 3228

2

إن اعتماد حماسبة القيمة العادلة يساعد
يف تقدمي تقارير مالية تتصف ابالعتمادية
وصدق التعبري والقابلية للمقارنة.

02203 3222

وسط

احنراف

حسايب معياري

والوساطة املالية

وسط

حسايب

معياري

املاليون واملراجعون
وسط

حسايب

معياري

02088 4208

3201

02011

4200

02222

0212

320

02210

322

02203

02221

أما فيما يتعلق بناتج اختبار ( )One sample T-testفهي كاآليت:

322

8212

3201

02121

02118

02230

8220

822

321

02202

02123

0240
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جدول رقم ()1
نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل ابستخدام اختبار ( )tلعينة واحدة
قيمة  tاحملسوبة

قيمة  tاجلدولة

مستوى املعنوية

املتوسط العام

النتيجة

82020

820011

02034

320021

قبول

يتضح من خالل اجلدول السابق أن قيمة " "tاحملسوبة أكرب من " "tاجلدولية ،كذلك مستوى الداللة املعنوية احملسوبة أقل
من مستوى الداللة املعنوية احملدد والبالغ   = 0.05مما يعين رفض فرضية العدم "الصفرية" وقبول الفرضية البديلة،
والقائمة على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني استخدام حماسبة القيمة العادلة وزايدة رأس املال السوقي للسوق ،وهذا
ما أكدته قيمة اختبار  Chi-squarواليت أظهرت قيمة داللة معنوية  "02038" A symp sig.وهي أقل من ""0202
املستوى احملدد ،كما أن املتوسط العام قد بلغ " ،"320021وهو يدل على أن هناك مؤشرات إجيابية تتعلق بتأثري
استخدام القيمة العادلة على زايدة عدد االستمارات داخل السوق.
الفرضية الفرعية الثانية :توجد عالقة ذات داللة معنوية بني استخدام حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة
بسوق األوراق املالية اللييب وزايدة عدد وقيمة أوامر البيع والشراء.
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جدول رقم ()3
الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لعبارات الفرضية الفرعية الثانية

الرقم

1

1

العبارة

الشركات املسجلة شركات السمسرة

االكادمييون واحملللون

احنراف

احنراف

ابلسوق

وسط

احنراف

والوساطة املالية

وسط

حسايب معياري

حسايب

إن تبين الشركات املسجلة ابلسوق مدخل
القيمة العادلة كان له دور واضح يف زايدة 02212 4202
عدد املستثمرين أفرادا أو مؤسسات.

4202

االعتماد على مدخل القيمة مثل حافزا
قواي لدخول االستثمارات األجنبية غري
املباشرة يف السوق اللييب.

02202 3200

8222

2

تتوقع مستقبال قيام العديد من الشركات
األجنبية بطرح أوراقها املالية خالل السوق
02241 3242
اللييب بعد انتشار وتوايل تطبيق مدخل
القيمة العادلة.

3212

2

مثل االعتماد على مدخل احملاسبة على
أساس القيمة العادلة ابلتبعية ملا اسلفنا
عامال حامسا يف زايدة وتطور مؤشرات
سرعة استجابة السوق ،مثل نسبة قيمة
التداول إىل كل من الناتج احمللي اإلمجايل
ورأس املال السوقي.

02143 4242

3211

إن استخدام حماسبة القيمة العادلة له أتثري
إجيايب على مستخدمي املعلومات يف
02022 3222
00
ترشيدهم يف اختاذ قراراهتم مما يزيد من ثقة
املتعاملني يف السوق.

3202

معياري
02114

02202

02202

02203

02223

املاليون واملراجعون
وسط

حسايب
3211

3220

3202

8222

3280

معياري
02004

02202

02112

02220

02212

221

أما فيما يتعلق بنتائج اختبار ( )One sample T-testفهي كالتايل:
جدول رقم ()3
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية ابستخدام اختبار ( )tلعينة واحدة
قيمة  tاحملسوبة

قيمة  tاجلدولة

مستوى املعنوية

املتوسط العام

النتيجة

002424

820011

02000

322120

قبول

يتضح من خالل اجلدول السابق أن قيمة " "tاحملسوبة أكرب من قيمة " "tاجلدولية حيث بلغت "، "002424كذلك فإن
مستوى الداللة املعنوية احملسوب قد ظهر " "02000وهو أقل من مستوى الداللة املعنوية احملدد "  = "0202وبذلك
يتم رفض الفرضية الصفرية (العدم) وقبول الفرضية البديلة ،القائمة على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني استخدام
حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة بسوق األوراق املالية اللييب وزايدة عدد وقيمة أوامر البيع والشراء داخل
السوق ،كذلك يتضح من خالل نتائج االختبارات اإلحصائية األخرى كاختبار "كا  "8أن القيمة احملسوبة له أكرب من
القيمة اجلدولية ،ومستوى الداللة املعنوية احملسوب قد بلغ " "020410وهو أقل من مستوى الداللة احملدد " = "0202

ابإلضافة إىل أن املتوسط العام يبلغ " ،"322120وهو يعترب مؤشر إجيايب على أن استخدام حماسبة القيمة العادلة ميكن
أن يؤدي أن يؤدي إىل زايدة عدد وقيمة أوامر الشراء والبيع ،مما يؤدي إىل تنشيط السوق بشكل عام.
الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة معنوية بني استخدام حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة
بسوق األوراق املالية اللييب وزايدة عمق السوق واتساعه .يوضح اجلدول رقم " "2الوسط احلسايب واالحنراف املعياري
إلجاابت عينة البحث حول الفرضية الفرعية الثالثة.
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جدول رقم ()3
الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لعبارات الفرضية الفرعية الثالثة

الرقم

العبارة

الشركات

شركات السمسرة

االكادمييون واحملللون

املسجلة ابلسوق

والوساطة املالية

املاليون واملراجعون

احنراف

وسط

احنراف

وسط

احنراف

وسط

حسايب معياري

حسايب

معياري

حسايب

معياري

إن اعتماد حماسبة القيمة العادلة بوضعها
00

احلايل يف السوق اللييب من شأنه أن يساعد
يف القياس العادل ومن مث اإلفصاح عن

02112 4288

3221

02214

3212

02112

املشتقات املالية حال اعتمادها.
اعتماد فكر احملاسبة على أساس القيمة
08

العادلة عوضا على أساس التكلفة التارخيية
ساعد بوضوح يف حل األزمة املالية العاملية

02241 3220

3212

02280

3221

02104

اليت عصفت ابلعديد من األسواق العاملية.
إن تبين احملاسبة على أساس القيمة العادلة
من شأنه أن جيعل السوق اللييب أكثر
03

تكامال مع أسواق ذات كفاءة مالية على

02120 3218

3283

02100

4200

02213

غرار ما حدث يف اتفاقية بورصة إسطنبول
،وهو ما ينعكس ابإلجياب على تنشيطه.
إن زايدة عدد املستثمرين سواء احملللني أو
04

األجانب ،األفراد واملؤسسات له أثر إجيايب
مباشر على زايدة عدد شركات السمسرة
والوساطة املالية.

02218 3221

3221

02021

3283

02281
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العبارة

الرقم

الشركات

شركات السمسرة

االكادمييون واحملللون

املسجلة ابلسوق

والوساطة املالية

املاليون واملراجعون

احنراف

وسط

احنراف

وسط

احنراف

وسط

حسايب معياري

حسايب

معياري

حسايب

معياري

إن طرح أوراق مالية لشركات أجنبية خالل
02

السوق اللييب من شأنه أن ميكن املستثمرين
تشكيل حمفظة االستثمارات وبذلك تقلل

02223 3212

8242

02234

3240

02100

املخاطر.
أما فيما يتعلق بنتائج اختبار ( )One sample T-testفيها كالتايل:
جدول رقم ()1
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية ابستخدام اختبار ( )tلعينة واحدة
قيمة  tاحملسوبة

قيمة  tاجلدولة

مستوى املعنوية

املتوسط العام

النتيجة

002838

820011

02000

32021

قبول

من خالل اجلدول السابق يتضح أن قيمة " "tاحملسوبة والبالغة " "002838وهي أكرب من قيمة " "tاجلدولية البالغة
" "820011وكذلك مستوى الداللة املعنوية احملسوب قد ظهر " "02000وهو أقل من مستوى الداللة املعنوية احملدد
"،  = "0202وبذلك يتضح رفض الفرضية الصفرية (العدم) ،وقبول الفرضية البديلة ،والقائمة على وجود عالقة بني
استخدام حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة بسوق األوراق املالية اللييب وزايدة عمق السوق واتساعه،
كذلك فإن املتوسط العام والبالغ " "32021يعترب مقبوال ،وهو ما يعطي مؤشرا إجيابيا حول دور استخدام حماسبة القيمة
العادلة يف إمكانية اتساع السوق وزايدة عمقه ،وكذلك فإن التحليل اإلحصائي الختبار مربع "كا  "8قد أكد نفس
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النتيجة ،حيث بلغت قيمته اجلدولية أقل من احملسوبة ،ومستوى الداللة املعنوية احملسوب قد بلغ " "02083وهو أقل من
مستوى الداللة املعنوية احملدد والبالغ "  = "0.05كما أظهرهتا نتائج التحليل اإلحصائي.
وأتسيسا على نتائج التحليالت اإلحصائية السابقة واليت أوضحت قبول الفرضيات الفرعية الثالثة للدراسة ميكن اإلقرار
بنتيجة مؤداها قبول الفرضية الرئيسية للدراسة والقائمة على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني استخدام حماسبة القيمة
العادلة من قبل الشركات املسجلة بسوق األوراق املالية اللييب وتنشيط السوق.
كما قام الباحثان ابستخدام اختبار كروسيكال واليس كما سبق اإلشارة ،حيث أن هذا االختبار يستخدم عندما يتم
تقسيم عينة البحث إىل أكثر من قسم أو جمموعة ،وعندما يراد التعرف ما إذا كان هناك اختالف يف آراء هذه اجملموعات
جتاه متغريات الدراسة  ،وابلتطبيق على الدراسة احلالية فإن استخدام اختبار كروسيكال واليس يكون هبدف التعرف على
ما إذا كان هناك اختالف يف آراء جمموعات العينة الثالثة سابقة الذكر حول أمهية حماور أو أقسام الدراسة املراد اختبارها
"املتغريات التابعة الثالثة" ،وهي :
احملور "املتغري األول " :رأس املال السوقي للسوق.
احملور "املتغري الثاين" :وزايدة عدد وقيمة أوامر البيع والشراء.
احملور " املتغري الثالث" :زايدة عمق السوق واتساعه.
ولغرض اختاذ القرار بشأن وجود اختالف بني آراء جمموعات عينة البحث جتاه أمهية كل حمور من حماور الدراسة تتم
املقارنة بني مستوى الداللة املعنوية احملسوب مبستوى الداللة املعنوية احملدد والبالغ " " = 0.05حيث كانت نتائج
االختبار للمحاور الثالثة كالتايل:
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جدول رقم ()7
نتائج اختبار كروسيكال واليس حملاور الدراسة
قيمة اختبار

احملور

مستوى الداللة

درجات حرية

كروسيكال واليس

نتيجة االختبار

املعنوية

األول

80220

8

020000

وجود اختالف

الثاين

12203

8

02021

وجود اختالف

الثالث

002001

8

02002

وجود اختالف

أما فيما يتعلق برتتيب آراء جمموعات العينة جتاه أمهية حماور الدراسة فكانت كالتايل:
جدول رقم ()2
ترتيب آراء جمموعات العينة جتاه أمهية حماور الدراسة وفقا ملتوسطاهتا الرتبية

اجملموعة
احملور

الشركات املسجلة يف

شركات السمسرة

االكادمييون واحملللون

السوق

والوساطة املالية

املاليون واملراجعون

العدد ""13

العدد ""9

العدد ""31

املتوسط
الرتيب
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يتضح من خالل اجلدول السابق ووفق نتائج اختبار كروسيكال واليس أن هناك اختالف بني آراء جمموعات عينة البحث
حول أمهية حماور الدراسة ،وهو يظهر أمهية كل منها وفق وجهة نظر كل جمموعة.
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( )11نتائج الدراسة:

من خالل ما سبق عرضه وإبجراء التحليل اإلحصائي خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:
 .0يؤثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة بشكل إجيايب على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية الواردة يف التقارير املالية
للشركات املسجلة بسوق األوراق املالية اللييب ،األمر الذي يؤدي إىل تنشيط السوق.
 .8إن إجيابيات استخدام القيمة العادلة تفوق سلبياهتا بشكل عام.
 .3يساعد استخدام حماسبة القيمة العادلة يف القياس احملاسيب مستخدمي املعلومات املالية على اختاذ قرارات بشكل
أفضل.
 .4إن استخدام حماسبة القيمة العادلة يتطلب توافر القوانني والتشريعات اليت تساهم يف ضبط أخالقيات إدارة الشركات
املطبقة هلا ،كذلك تتطلب توافر الكوادر الفنية املؤهلة للتعامل مع القيمة العادلة.
 .2اتضح للباحثني من خالل إجراء املقابالت عند توزيع استمارات االستقصاء أن هناك اقتناع لدى فئة األكادمييني
واحملليني املاليني واملراجعني أبن استخدام حماسبة القيمة العادلة مل يكن السبب يف نشوء األزمة املالية العاملية ،وإمنا
كانت إحدى األدوات اليت أظهرت وكشفت العيوب وسوء اإلدارة وخصوصا اإلدارة االئتمانية.
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( )11التوصيات:

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فإن الباحثني يقدمان التوصيات التالية:
 .0العمل على زايدة التدريب والوعي ملعدي التقارير املالية ومراجعيها يف الشركات املسجلة يف سوق األوراق املالية
اللييب أبمهية وطرق احتساب القيمة العادلة واملعايري اليت حتكمها  ،وذلك من خالل رفع مستوى التنسيق والتفاعل
بني اجلامعات واملؤسسات التعليمية والتدرييب وتلك الشركات املسجلة يف السوق من خالل إقامة ور العمل
والندوات العلمية.
 .8يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من أاثر إجيابية الستخدام القيمة العادلة يف تنشيط سوق األوراق املالية اللييب فإن
الباحثني يوصيان بتشكيل جلنة لدراسة معايري احملاسبة الدولية اليت تعين ابلقيمة العادلة ،واستخالص املالئم منها
للبيئة الليبية وظروفها االقتصادية.
 .3توفري قواعد اسرتشادية واضحة لقياس القيمة العادلة ،ملا للموثوقية من مشاكل فيما يتعلق بتطبيق القيمة العادلة.
 .4زايدة البحوث والدراسات فيما يتعلق ابلقيمة العادلة ابلبيئة الليبية وآاثر تطبيقها على القطاعات املختلفة.
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مراجع البحث

أوال :املراجع العربية:
)0

إبراهيم ،حممد زيدان ( ،)8008مدى أمهية اإلفصاح عن معلومات القيمة العادلة لألوراق املالية ألغراض
تشجيع االستثمارات يف سوق األوراق املالية ،اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عني
مشس العدد الرابع.

)8

ابوزر ،عفاف اسحق ( ،)8002احملاور الرئيسية للقياس احملاسيب لألصول ابستخدام مفهوم القيمة العادلة يف
إطار معايري احملاسبة الدولية ،جامعة البرتاء ،األردن.

)3

السعافني ،هيثم ( ،)8002القيمة العادلة يف معايري احملاسبة الدولية ،املؤمتر العلمي املهين السادس حتت شعار:
احملاسبة يف خدمة اجملتمع ،عمان – األردن 02-08 ،أبريل.

)4

الصياح ،عبد الستار مصطفى ؛عزت ،حممد؛ عبد اجمليد ،أكثم ( )8002اختبار أثر أنشطة اخلصخصة على
كفاءة األسواق املالية :دراسة حتليلية على سوق عمان املايل ،جملة البحوث التجارية املعاصرة ،كلية التجارة
جامعة سوهاج ،العدد الثاين  ،ديسمرب.

)2

العوام ،عاطف حممد ( ،)0221احملاسبة عن القيمة العادلة لالستثمارات املالية قصرية األجل يف إطار املعايري
احملاسبية وقانون سوق املال املصري ،اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة جامعة عني مشس ،ملحق
العدد الثاين.

222

)1

الفضلى ،منصور ؛الشمري ،تركي ( )8002التطور الزمين للكفاءة املعلوماتية مع التطبيق على سوق األوراق
املالية ،اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عني مشس ،القاهرة ،العدد الثاين ،أبريل.

)1

اللحلح ،أمحد أمحد ( ،)8002مؤشرات أداء قطاع األعمال العام للغزل والنسيج يف ظل التوجه للخصخصة،
اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عني مشس ،القاهرة ،العدد األول.

)2

النشريت ،مصطفى ( ،)8002تقييم كفاءة البورصة يف مصر ،اجمللة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ،كلية
التجارة وإدارة األعمال ،جامعة حلوان ،القاهرة ،العدد األول.

)2

محاد ،طارق عبد العال ( ،)8008مشكالت تطبيق احملاسبة عن القيمة العادلة يف البيئة املصرية ابلتطبيق على
البنوك ،اجمللة العلمية ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،فرع بين سويف ،العدد األول.

 )00محاد ،طارق عبد العال ( ،)8008موسوعة املعايري احملاسبية الدولية القياس والتقييم احملاسيب ،الدار اجلامعية،
مصر.
 )00حنان ،رضون حلوة ( ،)8003النموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ إىل املعايري ،عمان دار وائل للنشر.
 )08خطاب ،مجال سعد ( ،)8001أتثري قياس القيمة العادلة لألصول املستحوذ عليها وااللتزامات احملتملة عن
نشاط توريق الديون على املعلومات احملاسبية املرتبطة ابملخاطر االئتمانية – دراسة ميدانية ،جملة آفاق جديدة
للدراسات التجارية ،كلية التجارة ،جامعة املنوفية ،العدد الثالث والرابع.
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 )03سعد ،فيفيان بشري ( " ،)8002حتليل ألهم املتغريات احملددة لكفاءة سوق األوراق املالية املصري يف ضوء
النماذج االقتصادية" ،اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة جامعة عني مشس ،القاهرة ،العدد الرابع
،أكتوبر.
 )04صاحل ،رضا إبراهيم ( ،)8002أثر توجيه معايري احملاسبة حنو القيمة العادلة على اخلصائص النوعية للمعلومات
احملاسبية يف ظل األزمة املالية العاملية ،جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ،جامعة اإلسكندرية ،العدد الثاين،
اجمللد السادس واألربعون.
 )02عبد اهلادي ،إبراهيم عبد احلفيظ ( ، )8000أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية على مشكلة تغري األسعار يف
ظل التضخم ،جامعة بين سويف ،مصر ،بدون انشر.
 )01حممد ،فراج خميمر (، )8002دراسة مدى مالئمة الشكل احلايل لالستثمار املؤسسي لطبيعة سوق األوراق املالية
املصري ،جملة احملاسبة واإلدارة والتأمني ،كلية التجارة والتأمني ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،العدد الواحد
والسبعون ،اجلزء األول.
 )01حممدين ،رضا حممد ( ،)8000دور االستثمارات األجنبية غري املباشرة يف التنمية االقتصادية يف األسواق
الناشئة ،اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة  ،جامعة عني مشس ،القاهرة ،العدد األول.
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استمارة استقصاء

السيد احملرتم
حتية طيبة وبعد ...
ميكن القول إنه ووفق دليل تطبيق معايري احملاسبة الدولية وملحقاته الصادر من هيأة سوق املال اللييب عام " "8002ابسم
الدليل االسرتشادي املتكامل لتطبيق معايري احملاسبة الدولية ،والذي طالب بتطبيق حماسبة القيمة العادلة ،فإنه سيتم طرح
وتوجيه عبارات استمارة االستقصاء على حضرتكم بناء على تطبيق العديد من الشركات املسجلة ابلسوق حملاسبة القيمة
العادلة يف القياس احملاسيب .إن تعاونكم يف التعليق على عبارات هذه االستمارة سيكون له ابلغ األثر يف إجناز هذه
الدراسة ،مع العلم أبن إجاابتكم ستعامل بسرية اتمة وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
القسم األول:

العالقة بني استخدام حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة بسوق األوراق املالية اللييب وزايدة رأس املال
السوقي للسوق.
م

0
8
3
4
2

العبارة
يقدم دليل تطبيق معايري احملاسبة الدولية وملحقاته شرحا وافيا
ملتطلبات تطبيق مدخل القيمة العادلة.
إن إجيابيات استخدام حماسبة القيمة العادلة تفوق سلبياهتا.
يتواجد لدى الشركات املسجلة سوق األوراق املالية كوادر مؤهلة
وقادرة على فهم متطلبات تطبيق حماسبة القيمة العادلة.
يتوفر ابلسوق خرباء ومثمنني ميكن االستعانة هبم لتحديد قيم
بعض األصول وااللتزامات اليت يصعب إجياد قيمة عادلة هلا.
إن اعتماد حماسبة القيمة العادلة يساعد يف تقدمي تقارير مالية
تتصف ابالعتمادية وصدق التعبري والقابلية للمقارنة.

موافق
جدا

موافق حمايد

غري
موافق

غري
موافق
ابملرة
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القسم الثاني:

العالقة بني استخدام حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة بسوق األوراق املالية اللييب وزايدة عدد وقيمة أوامر
البيع والشراء.
م
1
1

العبارة
إن تبين الشركات املسجلة ابلسوق مدخل القيمة العادلة كان له
دور واضح يف زايدة عدد املستثمرين أفرادا أو مؤسسات.
االعتماد على مدخل القيمة مثل حافزا قواي لدخول
االستثمارات األجنبية غري املباشرة يف السوق اللييب.
تتوقع مستقبال قيام العديد من الشركات األجنبية بطرح أوراقها

2

املالية خالل السوق اللييب بعد انتشار وتوايل تطبيق مدخل
القيمة العادلة.
مثل االعتماد على مدخل احملاسبة على أساس القيمة العادلة

2

ابلتبعية ملا أسلفنا عامال حامسا يف زايدة وتطور مؤشرات سرعة
استجابة السوق ،مثل نسبة قيمة التداول إىل كل من الناتج
احمللي اإلمجايل ورأس املال السوقي.
إن استخدام حماسبة القيمة العادلة له أتثري إجيايب على

 00مستخدمي املعلومات يف ترشيدهم يف اختاذ قراراهتم مما يزيد من
ثقة املتعاملني يف السوق.

موافق
جدا

موافق حمايد

غري

غري موافق

موافق

ابملرة
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القسم الثالث:

العالقة بني استخدام حماسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املسجلة بسوق األوراق املالية اللييب وزايدة عمق السوق
واتساعه.
م

العبارة

موافق
جدا

موافق حمايد

غري

غري موافق

موافق

ابملرة

إن اعتماد حماسبة القيمة العادلة بوضعها احلايل يف السوق اللييب
00

من شانه أن يساعد يف القياس العادل ومن مث اإلفصاح عن
املشتقات املالية حال اعتمادها.
اعتماد فكر احملاسبة على أساس القيمة العادلة عوضا على

08

أساس التكلفة التارخيية ساعد بوضوح يف حل األزمة املالية
العاملية اليت عصفت ابلعديد من األسواق العاملية.
إن تبين احملاسبة على أساس القيمة العادلة من شانه أن جيعل

03

السوق اللييب اكثر تكامال مع أسواق ذات كفاءة مالية على
غرار ما حدث يف اتفاقية بورصة إسطنبول ،وهو ما ينعكس
ابإلجياب على تنشيطه.
إن زايدة عدد املستثمرين سواء احملللني أو األجانب ،األفراد

04

واملؤسسات له أثر إجيايب مباشر على زايدة عدد شركات
السمسرة والوساطة املالية.
إن طرح أوراق مالية لشركات أجنبية خالل السوق اللييب من

02

شأنه أن ميكن املستثمرين تشكيل حمفظة االستثمارات وبذلك
تقلل املخاطر.
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