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  :ملخص البحث 

ة  ي المالءة المالی ا عل یھدف البحث إلى دراسة قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة وأثرھ
  .لشركات التأمین 

ى یتحق قین ولك ى ش ث إل ذا البح سیم ھ م تق دف ت ذا الھ ش، ق ھ یل ال رى لتأص ق النظ
ذا المجال  ى ھ سابقة ف ود ال رض ، موضوع البحث وإستطالع الجھ ار ف ي إلختب شق التطبیق وال

ن ،  البحث ة وعدد م ة العادل وذلك من خالل دراسة العالقة بین بنود اإلستثمارات المقاسة بالقیم
وذج وقد إعتمد الباحثون فى إختبار فرض الب،  المؤشرات التى تقیس المالءة المالیة ى نم حث عل

أمین  ن شركات الت اإلنحدار الخطى البسیط وقد تم التطبیق على عینة الدراسة المتمثلة فى عدد م
  :وقد توصلت نتائج اإلنحدار إلى 

ة  -  الءة المالی ي الم ة عل ة العادل تثمارات بالقیم اس االس ة لقی ة معنوی ر ذو دالل ود أث وج
  . لشركات التأمین

ن ھامش المالءة یوجد أثر ذو داللة معنویة لقیا -  ل م ًس االستثمارات بالقیمة العادلة علي ك
 . المالیة ، والسیولة المالیة لشركات التأمین

د  -  دل العائ ن مع ي كال م ة عل ة العادل تثمارات بالقیم اس االس ة لقی ًیوجد أثر ذو داللة معنوی
  . علي االستثمار والتدفقات النقدیة لشركات التأمین

Abstract: 
This research aims to examine Measurement Investments at Fair 

Value and their impact on Solvency in Insurance Companies. 
To achieve these objectives, this research was divided into two 

parts; the theoretical to review the literature in this field. Then, the 
applied part to test the research hypotheses. Through result suggests that 
the relationship between the items of Investments' Fair Value and 
indicators who measure solvency, the researchers relied on the linear 
regression model and applied it to a sample of the cement companies 
registered in the Insurance Companies. 

The results of regression analysis indicate that: 

- Investments Fair Value Measurement have a statistically significant 
effect on Solvency in Insurance Companies. 

- There is significant effect on Investments Fair Value Measurement 
on the solvency margin and the liquidity of insurance companies. 
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- There is significant effect on Investments Fair Value Measurement 
on the rate of return on investment and the cash flows of insurance 
companies. 

  :ث اإلطار العام للبح
  :ث ـة البحـمقدم

ن  د م ى وجھ الخصوص العدی أمین عل تواجھ الشركات على وجھ العموم وشركات الت
، مما یعني إفالسھا  ولعلّ أكثرھا أھمیة عدم قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا تجاه دائنیھا. المخاطر

ي ًحاد األوروبى دوراوتؤدي ھیئات اإلشراف على التأمین واإلت.  وخروجھا من السوق ً كبیرا ف
شركات و ذه ال ة ھ ن حمای لیمة م أمین إدارة س الل ت ن خ أمین م ائق الت ة مصالح حاملي وث حمای

سلیم إللتزامات ٢وصدرت مقررات بازل .  الناحیة المالیة لھذه الشركات یم ال  كقواعد فعالة للتقی
دعم شركات التأمین بمقدار موتتطلب ھذه القواعد احتفاظ . ین التأم ة ل ات الفنی حدد من االحتیاطی

ة  ھذه االلتزامات بما یساعدھا في تجاوز المحن التي تتعرض لھا ، وھذا ما یسمى بالمالءة المالی
  . ) ٣٦٤ص ،  ٢٠١١،  فلوح (

ستمدة ،  ١صدرت خالل السبعینات قواعد جدیدة تسمى بالمالءة  د م وكانت ھذه القواع
ل تأخذ بعین االعتبار عدة متغیرات نھا لم أإال ، ١٩٧٣من توجیھات االتحاد األوروبي لعام  تتمث

ي تواج:  فى ود المفرعدم األخذ بعین االعتبار كافة المخاطر الت أمین ؛ والقی وضة ھ شركات الت
رب الدولي والمشاركة بین القطاعات وھو وق الموحدة ؛ االفتقار إلى التقاوسیر العمل ضمن الس

ع قو رورة وض ى ض ذي أدى إل ر ال الءة األم ي الم سد ف دة تتج د جدی  ,Al-Darwish(  ٢اع
2011, p. 62 (.   

ر ،  تعتبر المالءة المالیة ھي األساس الذي یقوم علیھ مستقبل صناعة التأمین حیث تظھ
أھمیتھا فى كونھا توفر حمایة لمصالح حملة وثائق التأمین وذلك من خالل الوفاء بمستحقاتھم فى 

ا وأیضا تعتبر ،  األوقات المحددة ا لھ أمین لم شاط شركات الت اء واستمراریة ن ضمان لنجاح وبق
شركات ،  من أھمیة اقتصادیة واجتماعیة الى ل ز الم ة المرك وة ومتان وكونھا تمثل أھم عناصر ق

وغیاب المالءة المالیة یعنى . التأمین وكونھا حلقة الوصل بین رأس المال والمخاطر االقتصادیة 
ائق هلیات التي أوجدتھا التعاقدات تجاعدم القدرة على مواجھة المسئو ة الوث .  حملة األسھم وحمل

ا من  ادة أرباحھ ة وزی ن ناحی ة العمالء م وتسعى شركات التأمین إلى العمل على الحفاظ على ثق
  .ناحیة أخرى من خالل قیامھا بالعدید من االسثتمارات 

تثماري  شاط االس ل الن شركا، ویمث سیة ل ة والرئی شطة الھام د األن امینأح ث ، ت الت حی
كما أن ، تعتبر العوائد التي تتحقق من ھذه االستثمارات مصدر رئیسي لألرباح في ھذه الشركات

دعیم ، ھذه العوائد تساھم في تغطیة الخسائر التي قد تحدث في نتائج نشاط التامین أو تساھم في ت
ى عمالئھا في مركزھا المالوثقة ،  األرباح مما یؤدى إلى  تتمتع شركات التأمین بثقة مالیة عالیة

ة،  اءة وفاعلی ا بكف ى أداء أعمالھ درتھا عل ى ق اء ،  وف ى الوف درتھا عل ي ق ة ف دى الثق ذلك م وك
ولھا شركة وأص ال ال رأس م ساس ب ھم دون م ة األس ائق وحمل ة الوث اه حمل ا تج إن .  بالتزاماتھ ف

  .سلوب المالئم لقیاس القیمة الحقیقة لإلستثمارات ألعلیھا أن تستخدم ا
ام  ن إھتم را م زا كبی امین حی تثمارات شركات الت اس إس ل قی د احت بق فق ونتیجة لما س

ة هحیث كانت ھذ،  المفكرین والباحثین فى ھذا المجال ة التاریخی دأ التكلف اس بمب  االستثمارات تق
ة ب ا المالی داد قوائمھ د إع شآت األعمال عن دى من ر األسس استخداما ل ر أكث ى تعتب ا اًوالت عتبارھ

   )Petroni, Godwin, 1997 and Wahlen (  .األساس للقیاس المحاسبىحجر 
ي للحدث وقت وقوعھ  ع الفعل ل الواق ي تمث ة الت ة التاریخی دأ التكلف ة مب والشك أن حقیق
ر  ا یظھ ك ، وإنم ساب أو التمل ا وصحتھا لحظة االكت ي دقتھ لحظة التبادل، لیست موضع شك ف
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ك أ د التمل دأ بع المة المب ي س شكیك ف دثالت دوث الح ن  و ح یئا م سجلة ش ة الم صبح القیم ً، إذ ت
وم ى الماض ادات حادة نتیجة ظھور بعض القصور واال، وتعرض المفھ دم ألنتق خطاء منھا ع

د،   یتمیز بالدقةًاتوفیر مقیاس شرائیة لوحدة النق وة ال رات الق ا لتغی د ،  وعدم مراعاتھ وعدم تزوی
ستقبلیة لل ة م وعى ونظرة تنبؤی شأةالمستثمرین ب دائل أخرى ،  من ع بھؤالء للبحث عن ب ا دف مم

ة  ات المالی ستخدمى المعلوم ات م ى بحاج اس تف ا . للقی ل منھ ددة لك دائل متع رت ب ذلك ظھ ول
ة ، ھ  وعیوبھممیزات واق رأس المال العالمی ولكن مع التغیرات الكبیرة التى حدثت مؤخرا فى أس

رتبط  دة ال ت ة جدی ار أدوات مالی ى صاحبتھا إبتك شراء األصلیةوالت ة ال ا بتكلف اس قیمتھ ر  قی ظھ
  )٤٠ ، ص ٢٠٠٩ صالح ، ( .مفھوم جدید للقیاس المحاسبى وھو مفھوم القیمة العادلة 

داث  ة األح ات معالج ي إثب ي ف ب أساس ة كمطل ة العادل بة القیم ى محاس ھ إل دأ التوج ب
ا للظر ي وفق ع الفعل ى الواق رب إل ة وأق ر دق ون أكث ي تك ة ك ات المالی دأ ًوالعملی سائدة ، وب وف ال

أمینالا ود الت تثمارات عق ن إس ا فیھا م شأة بم اس إستثمارات المن ا لقی د بتطبیقھ ا ،  ھتمام یتزای لم
ةهیوفر ة للمقارن صادق والقابلی ل ال ع بخاصیة المالئمة والتمثی ة تتمت اول ،  من معلومات مالی وتتن

تثمارات ب اس االس ر قی ة أث ة دراس ة الحالی بة االدراس تخدام محاس الءة س ى الم ة عل ة العادل القیم
اءة  ن خالل كف ادة أرباحھا م ى نجاحھا وزی اظ عل ى الحف المالیة لشركات التأمین والتى تھدف إل

  . االستثمارات

  :طبیعة مشكلة البحث 
زات ا د الھ أمین بع ددة الظھرت أھمیة دراسة المالءة المالیة لشركات الت قتصادیة المتع

ةالتى حدثت فى بدایة الثمانینیات  ى أسواق المال العالمی ا تحسنت المالءة ، ف ھ كلم ین أن ث تب حی
د راد والعائ ة العمالء  المالیة لشركات التأمین كلما إنعكس ذلك على نمو معدالت اإلی ادة ثق ، وزی

  ) ٣، ص ٢٠١٥،الجندى(ھذه الشركات داخل قطاع التأمین في كفاءة وحسن إدارة العمل داخل 
صادیة ف زات االقت ذه الھ تثمار أى وأدت ھ دالت اإلس وط مع ى ھب ال إل واق الم س

ة  ى التكلف د عل ت تعتم ى كان المى الت ستوى الع ى الم أمین عل شركات الت ة ل صات الفنی للمخص
ادة  ل أي زی ع تجاھ اس م ة كأساس للقی ة التاریخی التاریخیة وجاء ھذا الھبوط نتیجة لوجود التكلف

ة غ وائم مالی ةفي األسعار والذى بدورة یؤدي إلى ظھور ق ر مالئم ا  ی ن االعتماد علیھ ، وال یمك
  . ) ٢١، ص  ٢٠٠٩،  السعدى (في اتخاذ القرارات 

د  ى تعتم اییر الت ن المع د م ة العدی ًوتوافقا مع ذلك أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولی
اس أصول او،  القیمة العادلة لقیاس أصول وإلتزامات المنشأة بشكل عام عتمدت القیمة العادلة لقی

تثماراتلتزااو ا اإلس أمین ومنھ ود الت ات عق سوق األوراق ، م أمین المدرجة ب ركات الت زم ش وأل
و إال . لتزاماتھا االمالیة بتطبیق محاسبة القیمة العادلة لقیاس أصولھا و ومفھوم القیمة العادلة ما ھ
ول وا اس األص ة لقی اھیم المطروح ن المف د م شركة الواح ة ال ى میزانی ر ف ى تظھ ات الت لتزام

ز بھا ومدى احیث تظھر أھمیة ،  ومیةالعم ى تتمی شفافیة الت ن خالل ال ة م ستخدام  القیمة العادل
كما . ستقرار على المدى الطویل التأثیرھا على مصداقیة األسواق المالیة والمساھمة فى تحقیق ا

ام  ة ع دة األمریكی ات المتح ان والوالی ى الیاب روض ف دخرات والق ة الم ى أزم دث ف  ( ١٩٨٠ح
Scott, 2010, p. 29(   

ة(محاسبة القیمة العادلة  ة التاریخی دأ التكلف ق ) على عكس مب ى التواف ساھم ف ن أن ت یمك
الم ة حول الع ة مقبول ات للقیمة العادل ت القیاس سبب أن توقی ة ب ة الدولی ة المقارن رات ، وقابلی وتغی
سعر ى ال رات ف ت ألن أى تغی ى القوة الشرائیة ال تتعرض لتشوھات حادة بمرور الوق  ستظھر ف

ة أخرى، المیزانیة العمومیة من ناحیة ن ناحی اء بالتزاماتھا م ى الوف ك ،  وقدرتھا عل ث أن ذل حی
اء ،  مرھون بمدى كفاءة محفظة االستثمار ى الوف درتھا عل أمین وق ا أن نجاح شركات الت وطالم

شر،  بالتزاماتھا یعتمد على مدى كفاءة االستثمار اس االستثمار ب ب قی ذا یتطل امین فإن ھ كات الت
  )Haddad, & Barlev, 2007, P.495 (  بشكل صحیح لتحدید مركزھا المالى
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وفي ظل التطورات اإلقتصادیة الحالیة من تطبیق نظام اإلقتصاد الحر واتفاقیة التجارة 
ة  سة داخلی ود مناف ع وج ة ، وم دمات التأمینی ا الخ ة ومنھ شطة الخدمی شمل األن ي ت ة والت العالمی

ي ،  ارجیة شدیدة لنشاط التأمینودخول منافسة خ أمین ف وللدور الكبیر الذي تساھم بھ شركات الت
ومي صاد الق تثمارات ، االقت ل االس را لتموی صدرا كبی ا وم ا ھام اءا ادخاری ل وع ا تمث ث أنھ ًحی ً ً ً ً

راد  ة لألف وفیر الحمای و ت شركات وھ القومیة في الفترة الراھنة ، ومع وجود ھدف رئیسي لتلك ال
ة والمؤسسات  ن حتمی د م ان الب ا ، ك ون إلیھ د یتعرض ي ق ن المخاطر الت ة م صادیة المختلف االقت

ة  ع درج ب م د یتناس سات بعائ راد والمؤس ن األف ا م م تجمیعھ ي ت دخرات الت ك الم تثمار تل اس
  . ) ٥٣، ص  ٢٠٠٨،  سالم (المخاطرة التي یتحملھا المستثمر ، وشركات التأمین 

ت طویل واء كان تثمارات س ل اإلس رتمث زء كبی ل ج صیرة األج ول  ة أو ق ن األص م
د والمكاس اح والفوائ ى توزیعات األرب ل ف د یتمث ق عائ ا تحق را ألنھ أمین نظ شركات الت ى ًل ب الت

لك فإن اإلعتراف والقیاس السلیم لإلستثمارات وعرضھا واإلفصاح تتحقق من فروق أسعارھا لذ
بیة لعو ذلك المعالجة المحاس ة وك وائم المالی ة جودة عنھا فى الق ب علی ذه اإلستثمارات یترت د ھ ائ

ة  الءة المالی اس الم ى قی ستخدم ف ى ت اییس الت رات والمق ة المؤش ذلك دق ة وك ات المالی المعلوم
  . )١٢٤ ص ،  ٢٠٠٨،  أحمد ( لشركات التأمین

صیرة  تثمارات ق ل إس ت تمث ا إذا كان ى م تثمارات عل بیة لإلس ة المحاس ف المعالج تتوق
تثمارات طوی ل أو إس ل األج ة األج ة أو ال فا،ل اس التكلف ى أس یم عل ل تق صیرة األج تثمارات ق س

تثمار الى محفظة اإلس ستوى إجم ى م ل وعل ا أق سوق أیھم ر ،  ال سائر غی ة خ راف بأی ع اإلعت م
ربح افى ال ود ص من بن ا ض سائر بإعتبارھ ا الخ دث فیھ ى تح رة الت س الفت ى نف ة ف دم ، محقق وع

ا اإلعتراف بأیة مكاسب غیر محققة إال فى  راف بھ ى سبق اإلعت حدود الخسائر غیر المحققة الت
ة ألأما اإلستثمارات طویلة ا ع معالجة أی ل م ا أق سوق ایھم ة أو ال جل فإنھا تقیم على أساس التكلف

ح  د صافى رب ًخسائر غیر محققة بإعتبارھا جزءا من حقوق الملكیة مباشرة دون تدخل فى تحدی
  ) ١٢٣، ص  ٢٠٠٨أحمد ،  ( .أو خسارة الفترة 

ونتیجة إلختالف المعالجة المحاسبیة لقیاس اإلستثمارات بناء على تبویبھا كإستثمارات 
رض ، طویلة األجل أو إستثمارات قصیرة األجل تثمارات بغ ا كإس أو تبویبھا حسب الغرض منھ

ذه ،  ستثمارات متاحة للبیعإاإلحتفاظ حتى تاریخ اإلستحقاق أو  اس ھ أثیر قی ان ت ن بی د م كان الب
  .تثمارات بالقیمة العادلة على المالءة المالیة لشركات التأمین اإلس

  :ث ـدف البحـھ
  :یسعي البحث إلي تحقیق الھدف التالي 

  "دراسة أثر قیاس اإلستثمارات بالقیمة العادلة على المالءة المالیة فى شركات التأمین " 
  :عیة التالیة ولكي یتحقق ھذا الھدف الرئیسي للبحث البد من تحقیق األھداف الفر

أمین -١  دراسة أثر قیاس اإلستثمارات بالقیمة العادلة على ھامش المالءمة المالیة فى شركات الت
.  

  . دراسة أثر قیاس اإلستثمارات بالقیمة العادلة على السیولة المالیة فى شركات التأمین -٢
ي  -٣ د عل دل العائ ي مع ى شركات دراسة أثر قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة عل االستثمار ف

  . التأمین
  . دراسة أثر قیاس اإلستثمارات بالقیمة العادلة على التدفقات النقدیة فى شركات التأمین -٤

  :أھمیة البحث 
  :یمكن إبراز أھمیة البحث من حیث األھمیة العلمیة والعملیة علي النحو التالي 

  :األھمیة العلمیة ) أ ( 
   :ي النقاط التالیةتتمثل األھمیة العلمیة للبحث ف
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أمین ب -  شركات الت تثمار ب ة اإلس شركات اأھمی ذه ال ى ھ شطة ف ر األن م وأكب ن أھ اره م عتب
 .ھتمام بمحفظة اإلستثمار ال ضرورة اھاألمر الذى یتطلب مع،  ًتحقیقا لألرباح

ة  -  ة والتكلف ة العادل تثمارات بالقیم اس اإلس ین قی روق ب التعرف على المعالجة المحاسبیة للف
 .یخیة وأثر ذلك على المالءة المالیة فى شركات التأمین التار

اج معلومات مالئمة عن  -  اس وإنت اس للقی ا كأس محاسبة القیمة العادلة یمكن اإلعتماد علیھ
یم  ى تقی د ف راراتھم وتفی األصول واإللتزامات وحقوق الملكیة تفید المستثمرین فى إتخاذ ق

   .أمیناألداء المالى والمالءة المالیة لشركات الت
   :تتمثل األھمیة العملیة في النقاط التالیة

ى  - ١ تنبع أھمیة الدراسة من خالل أھمیة المالءة المالیة للتحقق من قدرة شركة التأمین عل
  .الوفاء بالتزاماتھا 

ة  - ٢ ع التطورات الدولی سجم م ا ین ة بم اس المالءة المالی د قی ویر طرق وقواع ة تط إمكانی
 .وبما یخدم قطاع التأمین فى مصر ٢ءة ًوخصوصا بعد صدور معاییر المال

تم  - ٣ التعرف على نوعیة اإلستثمارات التى یتم قیاسھا بالقیمة العادلة واإلستثمارات التى ی
 .قیاسھا بالتكلفة التاریخیة وأثر ذلك على المالءة المالیة فى شركات التأمین 

 .تأمین توفیر مقیاس دقیق للمالءة المالیة تستطیع أن تعتمد علیھا شركات ال - ٤
  .إمكانیة توفیر مقیاس یمكن للمستفیدین منھ تقییم أداء شركات التأمین  - ٥

  :ث ـرض البحـف
، یمكن صیاغة فرض الدراسة في صورتھ  في ضوء طبیعة مشكلة البحث والھدف منھ

  : العدمیة على النحو التالي 
   : الفرض البحثى الرئیسي للدراسة

المالءة المالیة ال یوجد أثر ذو داللة معنویة لقیاس ا "   الستثمارات بالقیمة العادلة علي 
  " لشركات التأمین

  :ویندرج تحت ھذا الفرض الرئیسي الفروض الفرعیة التالیة 
ة  : " الفرض الفرعي األول � ال یوجد أثر ذو داللة معنویة لقیاس االستثمارات بالقیمة العادل

   ." علي ھامش المالءة المالیة لشركات التأمین
ة  : " فرعي الثانيالفرض ال � ال یوجد أثر ذو داللة معنویة لقیاس االستثمارات بالقیمة العادل

   ." علي السیولة المالیة لشركات التأمین
ال یوجد أثر ذو داللة معنویة لقیاس االستثمارات بالقیمة العادلة  : " الفرض الفرعي الثالث �

   ." علي معدل العائد علي االستثمار لشركات التأمین
ال یوجد أثر ذو داللة معنویة لقیاس االستثمارات بالقیمة العادلة  : " ض الفرعي الرابعالفر �

   ."  مؤشر التدفقات النقدیة لشركات التأمینىعل
  :ث ـج البحـمنھ

ة  اس االستثمارات بالقیمة العادل ر قی ى أث ي التعرف عل ل ف دف البحث المتمث تحقیقا لھ
أمین شركات الت تنباطي "  علي المالءة المالیة ل ي المنھج اإلستقرائي واإلس احثون عل د الب ، إعتم

  :كما یلي 
  ىالمنھج االستنباط : ًأوال

د  ثإعتم رى للبح ار النظ اء اإلط رض بن تنباطى بغ نھج اإلس ى الم احثون عل ،  الب
سابقة المرتبطة  ،وصیاغة مشكلة وفروض البحث  ل الدراسات ال ن خالل دراسة وتحلی وذلك م

ن ذلك م وع البحث وك ع ابموض دوریات واأل خالل المراج ة وال ة والعلمی ة ألجنبی ، بحاث العلمی
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أمین بھدف تحلیل التعرف على أثر قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة المالءة المالی شركات الت ة ل
  .المالءة المالیة لشركات التأمین كمتغیر تابع كمتغیر مستقل و

  ى المنھج االستقرائ: ً ثانیا
احثون ال وائم إستخدم الب ل الق ن خالل تحلی ة م اء الدراسة التطبیقی تقرائى لبن نھج اإلس م

  .م ٢٠١٧ إلى عام ٢٠١٣المالیة لشركات التأمین فى الفترة من عام 
  : مجتمع الدراسة وعینة البحث 

ركات ال ن ش ع الدراسة م ون مجتم سوق المصریة یتك ى ال ة ف أمین العامل ة ت ا عین ، أم
ركات  ي ش سویس ( الدراسة ف اة ال صریة قن ة الم ة العربی أمین ، المجموع دس للت أمین ، المھن للت

gig م٢٠١٧ -٢٠١٣عن الفترة من  ) یجیبت ، المصریة للتأمین التكافلى ممتلكاتإ ، بوبا.   
  

   :یلى تقتصر حدود البحث علي ما
  .قیاس اإلستثمارات بالقیمة العادلة فى شركات التأمین بالسوق المصریة  - 
ى قیاس المال -  ة ف ن المؤشرات متمثل دد م امش المالءة المالیة ، : ءة المالیة من خالل ع ھ

 . والسیولة المالیة ، والتدفقات النقدیة ، ومعدل العائد علي االستثمار
أمین -  ركات الت رة -ش ن الفت سوق المصریة ع ى ال سئولیات ف ات والم ى الممتلك أمین عل  الت

  . م٢٠١٧-٢٠١٣
  :  ع البحثووضالدراسات السابقة المتعلقة بم

   ستخدام القیمة العادلةادراسات تناولت قیاس االستثمارات ب:  المجموعة األولى
  اسم الباحث

و سنة 
 النشر

عنوان 
 نتائج وتوصیات الدراسة ھدف الدراسة الدراسة
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أمین  � ركات الت زام ش دى الت ان م بی
ة العراقیة  دة المحاسبیة العراقی بالقاع
م ن ) ١٤( رق بة ع للمحاس

بیة  اییر المحاس تثمارات وبالمع االس
ة  ة ذات العالق د ، الدولی وتحدی

ب دة جوان ي القاع صور ف  الق
  المحاسبیة العراقیة 

ركات  � ق ش دى تواف ى م رف عل التع
ة  بة الدولی اییر المحاس أمین مع مع الت

وكذلك اقتراح قاعدة للمحاسبة عن ، 
شركات  ة ب تثمارات خاص االس
امین  ركة الت ي ش ا ف أمین وتطبیقھ الت
وائم  ي الق ا ف ان أثرھ ة وبی العراقی

  . المالیة 
 

ي األ � ر ف و الكبی شطة إن النم ن
ن أقوى األسباب  اإلستثماریة كان م
اییر  ي مع التي دعمت التوجھ إلى تبن
بیة  د محاس اس قواع ة واقتب دولی
ة  ن جھ ا م تالءم معھ ا ت ة منھ محلی
ة  ع طبیع رى م ة أخ ن جھ وم

  .االستثمار على الصعید المحلي 
ة  � أمین العراقی ركة الت اد ش اعتم

ة  ة العراقی بیة المحلی دة المحاس القاع
م  بي  ) ١٤( رق ام المحاس والنظ

صارف  اص بالم د الخ الموح
ة  ة الكلف وشركات التأمین على طریق
ي  ل ف ا اق سوقیة أیھم ة ال أو القیم
ا  تثمارات مم ن اإلس بة ع المحاس
ذه  ة ھ عكس صورة غیر واقعیة لقیم
شركة  اإلستثمارات والمركز المالي ل

  .التأمین 
صاح  � ضرورة اإلف أوصت الدراسة ب

اریخ ة لت وائم عن األحداث الالحق  الق
ب  ق بالجان ي تتعل ة والت المالی
أمین  ركات الت ي ش تثماري ف االس
واریخ  ن ت صاح ع رورة اإلف وض
ات  ول وااللتزام تحقاقات األص اس
س  االستثماریة وفق الضوابط واألس

 .المتعارف علیھا محاسبیا 
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تقدیم إطار مقترح للقیاس واإلفصاح  �
اییر  وء مع ي ض أمین ف ود الت لعق

ة  ة الدولی اریر المالی ، IFRSالتق
اس  ات القی عوبات عملی ة ص لمقابل

  .واإلفصاح لعقود التأمین
ركات  � زام ش دى إلت ى م رف عل التع

وائم  اریر والق شر التق أمین بن الت
ة  ار المالی اع معی الل إتب ن خ م

م  ة رق ة الدولی اریر المالی ) ٤(التق
  . عقود التأمین

اریر  � صور التق دى ق رض م ع
ا  شورة حالی ة المن ات المالی ًوالبیان
صریة  بة الم اییر المحاس ق مع وف
وائح  وانین والل ض الق ة وبع والدولی
صد  ك بق ة وذل رى ذات العالق االخ
ة  اریر المالی اییر التق ى مع ول إل التح

  .IFRS4الدولیة 
ق  � ة لتطبی ات الالزم رض المقوم ع

ي  ة ف ة الدولی اریر المالی ار التق معی
ة  شركات العامل ى ال عقود التأمین عل

  . في مصر
ى  � ة عل ة إختباری راء دراس إج

ة  ى البیئ ة ف أمین العامل ركات الت ش
ق  دى تطبی ار م صریة إلختب الم
ى  ل الباحث ف اإلطار المقترح من قب

 . شركات التأمین المصریة

ق  � ة تطبی اریر المالی اییر التق مع
اھمت  أمن س ركات الت ى ش ة ف الدولی
شركات  ذه ال ین ھ ة ب دعیم الثق ى ت ف
فاء  ك بإض ا وذل املین معھ والمتع
ى  صاحا عل صداقیة وإف ر م ًأكث

  .معامالتھا وقوائمھا المالیة
ة  � ة ذات دالل ة معنوی د عالق توج

داد  اییر إع ق مع ین تطبی صائیة ب إح
ة المن ة الحالی اریر المالی شورة التق

شاكل  أمین والم شركات الت ل
اس  اب القی ى غی صعوبات ف وال

  .واإلفصاح لعقود التأمین
ة  � ة ذات دالل ة معنوی د عالق توج

داد  اییر إع ق مع ین تطبی صائیة ب إح
ع  ة ورف ة الدولی اریر المالی التق
ود  صاح لعق اس واإلف ستوى القی م
ول  یم األص ى تقی ة ف أمین متمثل الت

دف ة الت د قیم قات واإللتزامات، وتحدی
ة  د قیم ستقبلیة، وتحدی ة الم النقدی

  .األرباح والخسائر غیر المحققة
ة  � ة ذات دالل ة معنوی د عالق توج

إحصائیة بین تطبیق عناصر اإلطار 
رح  ات ( المقت شركة، مقوم ة ال رؤی

ة  رح، تكلف ار المقت ق اإلط تطبی
رح ) التحول إلى تطبیق اإلطار المقت

صاح  اس واإلف ستوى القی ع م ورف
أمین ود الت اییر لعق وء مع ى ض  ف

 .التقاریر المالیة الدولیة
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بة  � ق محاس ع تطبی ى واق رف عل التع
ركات الت ي ش ة ف ة العادل امین القیم

  .الجزائریة
ي النظام المحاسبي  � دراسة أھمیة تبن

الي  ة SCFالم ة العادل وذج القیم  لنم
صاح  ذا اإلف بي وك اس المحاس للقی

  .بموجبھا
ة  � بة القیم ق محاس ر تطبی ان أث بی

ات  ودة المعلوم ى ج ة عل العادل
ر  ان أث الل بی ن خ بیة م المحاس
ة  صائص النوعی ى الخ ا عل تطبیقھ

  .لتلك المعلومات
رف عل � دیات التع ق والتح ى العوائ

ة  بیة الجزائری ة المحاس ل البیئ تجع
  .غیر مالئمة لتطبیق القیمة العادلة

 

ي  � ة ف أمین المدرج ركات الت ش
بة  ق محاس ة تطب البورصة الجزائری
ض  ي بع ك ف ة وذل ة العادل القیم
ة  ول المالی ل األص ساباتھا مث ح
الل  ن خ ة م ول العین ض األص وبع

  .إعادة تقییمھا
ة ال � ي القیم الل إن تبن ن خ ة م عادل

ھ دور مھم  النظام المحاسبي المالي ل
ذا  بي وك اس المحاس وذج للقی كنم

  اإلفصاح بموجبھ
ر ایجابي  � ھ اث ة ل ة العادل ق القیم تطبی

ن  على جودة المعلومات المحاسبیة م
ة  صائص النوعی یم الخ الل تعظ خ
ي  ة ف ات والمتمثل ك المعلوم لتل
ة  ة والقابلی ة والموثوقی المالئم

  .ابلیة للفھمللمقارنة والق
ة  � ل البیئ دیات تجع  ھناك عوائق وتح

ة  ر مالئم ة غی بیة الجزائری المحاس
دم  ا ع ة، وأبرزھ لتطبیق القیمة العادل
ل  ن أج أة م صادیة مھی ة اقت وفر بیئ ت

  .تطبیقھا
ت الدراسة � ث  وأوص ضرورة البح ب

ة  ستحدثة لمواجھ ى أدوات م عل
وق  ي تع دیات الت ق والتح العوائ

ي ة ف ة العادل ق القیم ركات تطبی  ش
 التامین الجزائریة
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التعرف على العوامل التى تؤثر  �
على مزیج األوراق المالیة فى 
 شركات التأمین عند إتخاذ قرارات

  .اإلستثمار
دخل  � ین ال ة ب ى العالق رف عل التع

ادة  تثماري وإع شغیلي واالس الت
 SSAP(توازن المحفظة حول تبني 

ة ) 100 ات القیم ق بقیاس المتعل
  .العادلة

ة  � بة القیم تخدام محاس ر إس ة أث دراس
ى  أمین عل ركات الت ى ش ة ف العادل
راف  شجیع االعت شفافیة وت ادة ال زی

  .بخسارة التشغیل واالستثمار
ف إل � أثیر مختل ى ت ضوء عل اء ال ق

ة  ة العادل دخالت القیم ستویات م م
وازن  ادة ت ى إع ة عل ل الملكی وھیاك

 .المحفظة

ھناك حاجة اآلن إلى اإلفصاحات  �
اإلضافیة المتعلقة بالقیم العادلة 

  .كجزء من التقاریر المالیة
ى لتسلسا "وع ضولمدد ایح � ل الھرم

اتوثالثة مستن م"  لةدلعااللقیمة   ی
ت إلفصاحاوالة دلعاایمة لقا سلقیا

ى  یم إل ي للتقی سل الھرم ستند التسل وی
ي  ستخدمة ف دخالت الم فافیة الم ش
اریخ  ن ت زام م ل أو الت یم أص تقی
ة  صنیف أداة مالی د ت القیاس،ویعتم
ى  یم عل ي للتقی سل الھرم ضمن التسل
اس  دخالت لقی ن الم ستوى م ى م أدن

  .القیمة العادلة
د  � ة أن تعتم تتطلب المحاسبة التنظیمی

شروعات ج شركات والم ع ال می
یم األوراق  ا لتقی ر ثبات ة أكث ًطریق
تراتیجیات،  ي االس ا ف ة، بینم المالی
ن  ف م تراتیجیات تختل ت االس كان
ل  دیر إدارة ك ا لتق ر وفق ت آلخ ًوق

  .شركة من شركات التأمین
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ة  � ة العادل اس بالقیم ر القی ھ اث مقارن
ى  ة عل ھ التاریخی اس بالتكلف واثر القی

  .اداء الشركات
ة  � ات الدراس ى بیان صول عل م الح ت

شرة  شورة لع ة المن وائم المالی ن الق م
ام  ن ع ركات م ى ٢٠٠٧ش  حت

ا٢٠١١ ى اس بة عل ام المحاس س  نظ
سنوات   ٢٠١٢التكلفھ التاریخیة، وال

ى  ى ٢٠١٦حت بة عل ام المحاس  نظ
 .اساس القیمة العادلة

اس  � ین القی ة ب روق ایجابی ود ف وج
ة وال ة العادل اس بالتكلفقبالقیم  ةی

  التاریخیة، ولكنھا غیر معنویة
ؤثر  � ة ال ی ة العادل اس بالقیم ان القی

ى  د عل سھم والعائ ى ال على العائد عل
  . الشركاتحقوق الملكیة في

ؤدى  � ة ال ی ة العادل اس بالقیم ان القی
ى اداء  وى عل ر معن ى تغیی ال

  .الشركات
      

  : الدراسات السابقة الخاصة بالمالءة المالية في شركات التأمين:  المجموعة الثانية

  القائم بإجراء
 نتائج وتوصیات الدراسة ھدف الدراسة عنوان الدراسة الدراسة
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رى   .١ ار الفك ى اإلط رف عل التع
الءة  د ٢للم ي جدی ار تنظیم  كمعی

  . لشركات التأمین األوروبیة
ال   .٢ ات رأس الم ى متطلب رف عل التع

ومعاییر إدارة المخاطر التي ستحل 
ي  ة ف الءة الحالی ات الم ل متطلب مح

ي اد األوروب وق االتح تدخل س  وس
  .٢٠١٤حیز التنفیذ في عام 

سندات   .٣ واع ال ى أن رف عل التع
ي  اد األوروب سیادیة لالتح ال
ى  رف عل صنیفھا، والتع وت
ن  سندات م ن ال تفضیالت األنواع م
ة  أمین وتكلف ركات الت ل ش قب

  .المخاطرة لتلك السندات
ات رأس   .٤ ر متطلب ة تغیی یم كیفی تقی

ة  أمین األمریكی شركات الت ال ل الم
دیر مع دم اط وتق صفوفة االرتب ج م

أن شركات التأمین األمریكیة سوف 
 . ٪ أكثر رأس المال١٥تمتلك 

الءة � ستند الم دة ٢ت ة أعم ى ثالث  عل
اطر  دیم مخ ى تق دف إل ة تھ توجیھی
سوق  ي ال اس واإلدارة ف ضل للقی أف
أمین  شغیلیة والت ان والت واالئتم

  . والسیولة والمخاطر
الءة  � ائز الم د ٢رك ى الح زت عل  رك

اس األ ال وقی ات رأس الم ى لمتطلب دن
ن  صاح ع اطر واإلدارة، واإلف المخ

  .المعلومات على التوالي
الءة  � وفر الم ة ٢ت ات الكمی  المتطلب

الیب  دد األس ال، ویح ة رأس الم لكفای
المستخدمة لتقییم األصول والخصوم، 
ساب  ة، ولح وال الخاص اس األم لقی

  .متطلبات رأس المال
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ة  � الءة المالی ع الم شخیص واق ل وت تحلی
ن  لشركة التامین فى العراق والتحقق م
ا  اء بالتزاماتھ شركة للوف اءة ال دى كف م

  .تجاه حملة الوثائق والمستفیدین منھا
رات ا � ن مؤش وره ع اء ص داء ألإعط

رات  م المتغی د أھ شركة وتحدی المالي لل
ركة  شاط ش ستوى ن ى م ؤثرة عل الم
ة  الءة المالی سجام الم دى ان امین ،وم الت

ع  عھا أم ل وض ي ظ شركة ف شطة ال ن
  الحالي 

أداة  � تخدامھا ك الءة الس ل الم تحلی
داء واتخاذ ألللتخطیط والرقابة وتقویم ا

ؤ با رارات والتنب ة ألالق ات المالی زم
  .ل أثرھاوالعمل لتقلی

ل  � رات تحلی ین مؤش ق ب ة التواف  دراس
 المالءة المالیة وأنشطة التامین،

الءة  � ل الم وجود توافق بین مؤشرات تحلی
ركة  ا أن ش امین، كم شطة الت ة وأن المالی
ة  ة عالی الءة مالی ع بم التأمین الوطنیة تتمت
ة  ن ناحی ة محافظة م ا سیاس ة أتباعھ نتیج

  .االختیار ضد صالح الشركة 
ك أد حققت الشركة ق � ًرباحا فنیة ویرجع ذل

اوزت  شركة تج إلى أن الحسابات الفنیة لل
ي ألا ؤثر ف ي ت ة الت ائج الفنی ي النت خطاء ف

سیاسة إنتائج الشركة، إضافة  ا ب ى تمتعھ ل
مان األإستثماریة معتدلة بما یحقق الربح و

ألنھا تتعامل بأموال حملة الوثائق المتمثلة 
ل ي تمث ة والت ات الفنی زام باالحتیاطی  الت

ة  الكین المتمثل وق الم ًعلیھا فضال عن حق
ال  ة ورأس الم ر الفنی ات غی باالحتیاطی

 .اللذین یمثالن قاعدة أموال الضمان 
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الءة اخت � ات الم بار أثر تطبیق متطلب
ة ي المالی أمین ف ركات الت ي ش  ف

اد ا ل وورألاالتح ى تقلی ى عل ب
  .المخاطر

الءة  � أثیر الم دى ت ة م ى ٢دراس  عل
ي  اد األورب ة لإلتح شركات التابع ال

  .والوالیات المتحدة األمریكیة
ن ٢دراسة دور المالءة  � د م  فى الح

أمین  ركات الت ى ش شل ف دل الف مع
ة بسبب متطلبات  رأس المال المعدل
  . حسب المخاطر

الءة  � ین الم ة ب ل ٢دراسة العالق  وك
ة رأس  اطر وكفای ن إدارة المخ م

  .المال على الصعید العالى
 

ادرة  � ة كمب الءة المالی دیث الم م تح ت
ى  ائم عل ال الق ل رأس الم لتعزیز تحلی

الءة  الل الم ن خ اطر م ا ٢المخ  ، كم
شركة  دیھا ال أن شركات التأمین التي ل

اد األ ة لالتح شركة التابع م أو ال
رة  عة مباش تكون خاض ي س األوروب

الءة  ات الم ام IIلمتطلب ن ع دءا م ً ب
٢٠١٦.  

ن  � ستقبلي م  یمكن أن یظھر التأثیر الم
الءة  ي ٢الم أمین ف ناعة الت ى ص  عل

الوالیات المتحدة من خالل إمكانیة أن 
الءة  دولي ٢الم أمین ال ي الت د تعط  ق

ى ش سیة عل ركات الشركات میزة تناف
یم  ث تقی ن حی ة م أمین األمریكی الت
تراتیجیات إدارة األداء  اطر وإس المخ

  .المحسنة المحتملة
ة  � أمین األمریكی ركات الت اج ش د تحت ق

اد  ى اعتم ات"إل ضل الممارس ن " أف م
 . لتظل قادرة على المنافسة٢المالءة
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ي  � ات ف ل االختالف ة وتحلی دراس
ین  ة ب الءة المالی یم الم ال تقی مج
ین  بیة وب رات المحاس المؤش

  .المؤشرات المالیة الحالیة 
رات  � ل دور المؤش ة وتحلی دراس

ركات  درة ش یم ق ي تقی بیة ف المحاس
ا  اء بالتزاماتھ ى الوف أمین عل الت

راض ة ألغ رارات محفظ ید ق  ترش
  .االستثمار 

رات  � سبیة للمؤش ة الن د األھمی تحدی
ي  سیرا ف ًالمحاسبیة وبیان أكثرھا تف
ى  أمین عل ركات الت درة ش یم ق تقی
ید  اء بالتزاماتھا ألغراض ترش الوف

  .قرارات محفظة االستثمار
رات  � ة مؤش ى حزم ل إل التوص

درة  یم ق ة لتقی بیة مقترح محاس
اء ى الوف أمین عل ركات الت  ش
ى  ك عل ر ذل ان أث ا وبی بالتزاماتھ

 ترشید قرارات محفظة االستثمار 

ن  � ة م الءة المالی یم الم صار تقی اقت
ى  ة عل صریة للرقاب ة الم ل الھیئ قب

أمین و  امش  ) IRIS( الت ى ھ عل
ة  الءة المالی ذار ، الم رات اإلن مؤش

رات مراقبة FAST. (المبكر  مؤش
  .التحلیل المالي

أمین �  احتماالت تعرض شركات الت
الي  شل الم ر والف ا ، لحاالت التعث م

ة  الءة المالی یم العادل للم تم التقی م ی ل
ي ،  ة ھ الءة المالی ك ألن الم وذل

ستقبل  ا م وم علیھ ي یق اس الت األس
  .التأمین 

وال  � د األم دالت عوائ ب مع تقل
ین  أمین ب شركات الت ستثمرة ب الم

سنوات  تقرار ، ال دم اس م ع ن ث وم
ة  ى محفظ ام عل د الع دل العائ مع

 ستثمار بشركات التأمین اال
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الءة  � ى الم أمین عل ر إعادة الت ة اث معرف
اد  م االعتم أمین، وت شركة الت ة ل المالی
شورة  ة المن اریر المالی ى التق عل

ن  رة م أمین للفت شركات الت  -٢٠٠٨لل
لداخلیة للشركات من  والبیانات ا٢٠١٦

  . اجل تحدید ذلك
سیط   � دار الب ل االنح تخدام تحلی م اس ت

ستقل  ر الم أثر المتغیّ دى ت ار م الختب
أمین( ادة الت ابع )إع ر الت ى المتغیّ ، عل
 ) المالءة المالیة(

ر  � اك أث ى أن ھن یة إل ار الفرض اختب
الءة  ى الم أمین عل ادة الت ات إع لعملی
ة  ا وذو دالل ان ایجابی ة وك المالی

  .حصائیة  إ
ل  � ن قب أمین م  طبقا لذلك فإن إعادة الت

ي  ر ف ھ دور كبی أمین ل ركات الت ش
ي  عملیة تخفیض مستوى األخطار الت

 .  تواجھھا الشركة
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ى  � رق المتبعة ف راز وعرض الط إب
الءة اس الم شركات قی ة ل  المالی

دولى  ستوى ال ى الم أمین عل الت
أمین  ركات الت ستوى ش ى م وعل
شابھ  ھ الت رض أوج ة وع الجزائری

  .واإلختالف بینھم
امش  � اس ھ د قی ى قواع رف عل التع

ة  ات العالمی ف البیئ المالءة فى مختل
مع التركیز على التجربة األوروبیة 

  .والتجربة األمریكیة
رق  � ویر الط ة تط ة إمكانی دراس

ة الم الءة المالی اس الم ى قی ة ف تبع
ا  د بم أمین والقواع شركات الت ل
ى ھذا  ة ف ینسجم والتطورات الدولی
أمین  اع الت دم قط ا یخ ال، بم المج

  .الجزائري
ر � ن ت ف یمك ة كی د حیجدراس  قواع

ركات  ى ش الءة ف امش الم اس ھ قی
 .التأمین على المستوى العالمى

ة  � الءة المالی د الم ین أن قواع تب
أمین  شركات الت رات ل ت تغی عرف

ود  دولى ویع ستوى ال ى الم ة عل مھم
ث  باب حی ن األس د م ى العدی ك إل ذل
إنتقلت معظم اإلقتصادیات مع معاییر 
ى القواعد  رأس المال الثابت المسند إل
ى  ة إل ا المالی اس مالءتھ بیة لقی المحاس

  .رأس المال المسند إلى المخاطر
دة  � ة وحی ار أو طریق د معی ال یوج

ن ى ص الءة ف اس الم أمین، لقی اعة الت
ة  حیث أن اإلختالف الموجود فى كیفی
الم ھو  تنظیم صناعة التأمین حول الع

  الذى یفرض ھذا اإلختالف
ر  � ة غی أمین الجزائری ركات الت ش

لة  ة الحاص ورات الدولی ة للتط مواكب
ا  واء فیم ة س الءة المالی ال الم ى مج ف

 .یخص جانبھا الكمى أو الكیفي

  

   : ة نظر الباحثونتحليل الدراسات السابقة من وجه
ـ    ألبالمجموعة ا من خالل عرض الدراسات السابقة        ماراتثتولى المتعلقة بقياس االس

  : بالقيمة العادلة يمكن للباحثون إستنتاج ما يلى
محاسبة القيمة العادلة ما هى إال واحداً من المفاهيم المطروحة لقيـاس قيمـة األصـول                 )١

العمومية، والمستند على القيم السوقية التـى       واإللتزامات التى تظهر فى ميزانية الشركة       
يمكن مالحظتها أو تقديرها، وقد ظهر رداً على األزمات والمشاكل التى تعـرض لهـا               

 .العالم نتيجة إعتماد بدائل القياس األخرى 
تعد المحاسبة عن القيمة العادلة إلثبات وتقييم اإلستثمارات الماليـة فـى ظـل أوضـاع          )٢

اق مالية كفء ونشطة ويكون أكثر فائدة للمستثمرين فى إتخـاذ           إقتصادية مستقرة، وأسو  
 . قرارات رشيدة بشأن إستثماراتهم

فالقيمـة العادلـة   ) التكلفة التاريخية/ القيمة العادلة ( يمكن اإلعتماد على النموذج المختلط       )٣
تكون أكثر مالمة فى ظل أسواق مالية كفء أو نشطة وفى حالة عدم وجود سوق نشطة                

 . ون التكلفة أكثر مالئمةوكفء فتك
إظهار معلومات القوائم المالية بالقيمة العادلة يعد أكثر نفعاً وفائدة لمستخدمى المعلومـات     )٤

 .المالية من المعلومات المعدة على أساس التكلفة التاريخية 
الئتمـان واألزمـة    أدى إستخدام محاسبة القيمة العادلة إلى زيادة حدة وتكرار أزمـات ا            )٥

  .والمخالفات المالية الجسيمة ،  إلى ظهور الكثير من الفضائح المحاسبية ، المالية
 فـى  بالمجموعة الثانية للمـالءة الماليـة  من خالل عرض الدراسات السابقة المتعلقة      

  : شركات التأمين يمكن للباحثون إستنتاج ما يلى
طر المرتبطـة   تناولت الدراسات السابقة السياسات االستثمارية وأيضاً درجة ونوع المخا         -١

،   ال يتجـزأ منهـا     اًوت فى درجة خطورتها، فأصـبحت جـزء       بها والتى تختلف وتتفا   
وبالرغم من تنوع وتعدد هذه المخاطر؛ إال إن مخاطر اإلستثمار تمثل أساس المخـاطر              

 . الجوهرية التى تعترض القرار اإلستثمارى فى شركات التأمين 
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على المقارنة بـين أسـواق      )  ٢٠١٥ ،   الجندى (ركزت الدراسات السابقة مثل دراسة       -٢
التأمين العربية واألوروبية ومدى توفر أدوات لقياس المالءة المالية ووضع إستراتيجيات           

 . قوية لمساعدة شركات التأمين العربية على النمو والتطور
ال تستطيع شركات التأمين اإلعتماد على الخبرة الماضية وحدها فى الحكم على المـالءة        -٣

خذ فى االعتبار التغيرات الحديثة الذى يـؤثر علـى قطـاع            أ لها وإنما يجب أن ت     المالية
 .التأمين 

 يعزز حماية حملة وثائق التامين إلى أن ذلك ال يمنـع            ٢تطبيق توجيهات المالءة المالية      -٤
وقـد تـضطر    ،  من وجود بعض الضغوطات على شركات التأمين على المدى القصير         

التي لن تتمكن من تطبيق أي من أدوات إدارة المخـاطر           و،  بعض الشركات الغير فعالة   
  . أو اإلستثمار في الموارد المالية والبشرية الخروج من السوق

  :  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
  :     تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلى 

تأثير قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلـة      يتناول البحث    : أوال من حيث الحدود المنهجية     �
حيث ال توجد دراسة تناولت قياس اإلستثمارات       ، على المالءة المالية فى شركات التأمين       

  .بالقيمة العادلة فى شركات التأمين فى بيئة األعمال المصرية 
ـ          : ثانياً من حيث الحدود الزمنية     � ة تتناول هذه الدراسة أثر قيـاس اإلسـتثمارات بالقيم

  .٢٠١٧إلى عام٢٠١٣العادلة على المالءة المالية فى شركات التأمين فى الفترة من عام 
تتمثل الحدود المكانيـة بـشركات التـأمين المـصرية           : ثالثاً من حيث الحدود المكانية     �

تأمينات الممتلكات والمسئوليات المصرية والتى يتوافر لها بيانات مالية تفـى بمتطلبـات    (
  .  إلى غيرها من الشركاتالبحث دون التطرق

  :اإلطار النظرى للبحث 
  :ستثمارات المالية في شركات التأمين إلا

 فـي  ىسـتقرار والتقـدم اإلقتـصاد   التلعب المنشآت المالية دوراً هاماً فـي دعـم ا        
، حيـث تقـوم نـشاطاتها علـي تجميـع          المجتمعات الحديثة والتى من بينها شركات التأمين      

 )١ص، ٢٠١٥ ،سـعاد ( .د إستثمارها بما تحقق عوائد على المجتمع    المدخرات من األفراد لتع   
ويعد قطاع التأمين واحداً من تلك القطاعات الذى يتأثر بالمتغيرات العالمية نظراً ألنه صـناعة               

  .دولية 
زدياد الوعي بأهمية، وضرورة التـأمين علـي الحيـاة       القد شهدت السنوات األخيرة     
ناعة التأمين جزءاً هاماً في المجتمعات الحديثـة، وقـد          لألفراد والمؤسسات حيث أصبحت ص    

إتسع نطاق التأمين ليشمل المجاالت الحيوية في الصناعة واإلستثمارات فـي ظـل ضـوابط               
ولوائح تشريعية تمنح  صناعة التأمين المرونة الكافية واإلدارة والتنوع، من أجل تقديم خدمات              

نب األخر تشجع المرونـة والحـوافز شـركات         تتناسب مع حركة التجارة والحياة، ومن الجا      
التأمين علي تقديم خدماتها بشكل يساهم في بناء وحماية البنية التحتية في المنشأة والممتلكـات               

   )١٠١، ص ٢٠٠٧، الطويل  . (العامة للمؤسسات األفراد 
وعرف اإلستثمار من وجهه نظر منشأة التأمين بأـنه تخصيص وتشغيل قـدر مـن              

 مع تقليل المخاطر االستثمارية إلي ادنـي        للمنشأة بغرض تحقيق فوائد مستقبالً    احة  الموارد المت 
  حد ممكن ومن المفهوم السابق لالسـتثمار ضـمان الوفـاء بمختلـف التزاماتهـا الحقيقيـة                 

   . ىخـر أن لها مـن ناحيـة        المالك والعاملي  ه المؤمن عليهم والمستفيدين من ناحية وتجا      هتجا
   ) ٣٠٠ص   ،٢٠١٤ ،محمد  (
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اإلستثمار بأنه عبارة عن تيار من اإلنفـاق        )  ١٣، ص    ٢٠١٥ ،سعاد   (كما عرف   
ويقصد به المحافظة علي رصيد رأس المال أو التنمية عن          ،النقدي خالل فترة معينة من الزمن       

طريق إنتاج أو شراء السلع والمعدات اإلنتاجية التي تساهم في إشـباع الحاجـات االقتـصادية     
ة عن عملية يتم مـن      وعموما فإن االستثمار عبار   ،ع بشكل مباشر و غير مباشر       ألفراد المجتم 

أو الطاقة الإلنتاجية للمشروع  أو المجتمع سواء بالكشف عـن         خاللها تنمية رصيد رأس المال      
  .الثروات الطبيعية أو استغاللها استغالالً أمثل 

 بأنه العملية التى يمكن     ومن خالل التعريفات السابقة يمكن للباحثون تعريف اإلستثمار       
 من خاللها أن تضمن المنشأة الحفاظ على أموالها وتنميتها فى ظل هامش مقبول من المخـاطر   

  . مبالغ مالية حالية من أجل الحصول على عوائد مستقبلية نعن طريق التخلى ع
  : استخدام القيمة العادلة في قياس االستثمارات المالية في شركات التأمين

ـ ن والمنظمـات المهن   ين المحاسب ير من الجدل ب   يمة العادلة بقدر كب   يف الق يحظى تعر ي ة ي
ـ نهم حول أهم  يما ب يالمهتمة بمهنة المحاسبة فعلى الرغم من أن هناك شبة إتفاق ف           ة اسـتخدام   ي

ـ مـا ب يوجد إتفـاق ف ية إال أنه ال    ياجات مستخدمي القوائم المال   ير احت يمة العادلة في توف   يالق نهم ي
  .مة العادلة ير عن القيمة العادلة وال المؤشرات المستخدمة للتعبي للقف موحديحول تعر

ين والباحثين في المحاسبة وبدائل القيـاس  فات القيمة العادلة بتعدد المهتم  وتعددت تعري 
في ضوء معيار المحاسـبة الـدولي         “IASB” حيث عرفها مجلس معايير المحاسبية الدولية     

ن يتم مبادلة األصل به أو تسديد إلتزام بين أطراف راغبة فـى             المبلغ الذى يمكن أ   :  بأنها" ٣٩"
، وينبنـي الـسعر    التبادل فى إطار متوازن أو فى ظل ظروف طبيعية أو بين طرفين مستقلين 

  )IASB, IAS. 39, 1998 P. 1945(مثل هذه الصفقات على أسس القيم السوقية العادلة فى 
فى الفقرة الخامسة منه على أنهـا       ) ١٥٧(كما عرفها معيار المحاسبة األمريكي رقم       

ستالمه عند بيع أصل أو يدفع عن تسوية إلتـزام فـى عمليـة منظمـة بـين      االسعر الذى يتم  
  )FASB, .SFAS, 2006,p.6( . المتعاملين فى السوق فى تاريخ القياس 

 مفهـوم  ١١ فى الفقـرة     ٢٥ومن ناحية أخرى عرفها معيار المحاسبة المصرى رقم         
القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية إلتزام بين طرفين أو أكثـر         "دلة بأنها   القيمة العا 

  ".كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة بحقائق المعامالت وتعامالن بإرادة حرة 
الصادر عن مجلس    "١٠٧"عرفت القيمة العادلة في ضوء معيار المحاسبة األمريكي         

 بأنها القيمة التي يتم علي أساسها تبادل األدوات المالية بـين         "FASB" معايير المحاسبة المالية  
   ."األطراف المختلفة 

 )٧(عرفت لجنة معايير المحاسبة بإنجلترا وويلز القيمة العادلة فـي المعيـار رقـم               
IFRS"                 بأنها القيمة التي يمكن أن يستبدل بها األصل أو التزام في معامالت حرة بين أطراف

  . "جبار أو التصفية إلالف البيع بامطلعة بخ
 بعنوان المحاسـبة    ٢٠١٥الصادر على   ) ٤٥(وعرف معيار المحاسبة المصرى رقم      

بأنها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذى سيتم دفعـة لنقـل             " عن القيمة العادلة    
  ." إلتزام فى معاملة منتظمة بين المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس 

ن خالل التعريفات السابقة يستنتج الباحثون أنه البد من توافر بعض الشروط للقيمة             م
سعر الـذى يمكـن     ال، بمعنى وجود     ، وجود سوق   ، معاملة منتظمة   العادلة وهى سعر التبادل   

   .ه، والذى يمكن الحصول علي  أصل أو لتسوية إلتزام فى معاملة منتظمةعالحصول عليه لبي
  :سبة القيمة العادلة فى القياس ستخدام محااأهمية 

تبرز أهمية محاسبة القيمة العادلة فى أنها تعكـس تقـديرات األسـواق لألوضـاع               
، كما تعكس التغيرات فى القيمة العادلة اآلثار الناجمة عن التغيـرات             اإلقتصادية السائدة تماماً  
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 : القياس فى النقاط التاليـة    ستخدام محاسبة القيمة العادلة فى      اويمكن إظهار أهمية    ،  اإلقتصادية
تظهـر أهميـة محاسـبة     )٣٢ص ،  ٢٠١٧، هدي عصام حسن  ؛١٥ص   ،٢٠٠٣ ، حماد (

القيمة العادلة فى مجال القياس المحاسبي بأنها تقدم معلومات تكون أكثر دقـة ومالئمـة مـن                 
 ، نظراً ألنه يقيس مدى قدرة المنـشأة علـى التخـصيص األمثـل للمـوارد             التكلفة التاريخية 
، ألنها تساعد المستثمرين على تقيـيم إسـتراتيجيات المنـشآت فـى إدارة               والمحافظة عليها 

  . ستثماراتهم المالية خاصة فيما يتعلق بقيم ودرجة التأكد من صافي التدفقات النقدية المستقبليةا
إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة األقرب إلى الواقع فى تـاريخ إعـداد الميزانيـة                �

بحيث يعترف بالدخل بعد الحفاظ علـى القـوة الـشرائية العامـة لحقـوق               ،  موميةالع
  .المساهمين فى الوحدة اإلقتصادية 

تساعد محاسبة القيمة العادلة فى إتخاذ قرارات إستثمارية رشـيدة ألنهـا مبنيـة علـى                 �
، وتساعد على إدارة وقياس المخاطر التـى تحـيط           معلومات مالية ذات موثوقية عالية    

  . وحدة اإلقتصاديةبال
تساعد محاسبة القيمة العادلة في إجراء المقارنات بين المنشآت المتشابهة والتي تـستخدم       �

،  ويتفق تطبيق القيمة العادلة مع مفهـوم المحافظـة علـي رأس المـال             ، القيمة العادلة 
  .وتحديد كمية رأس المال الذي يجب تكريسه لخطوات األعمال المستهدفة 

  :محاسبة القيمة العادلة فى قياس اإلستثمارات ستخدام امزايا 
يحتاج مستخدمو القوائم المالية سواء كانوا داخليين أو خارجيين إلى معلومـات ذات             
جودة عالية من أجل اإلطالع على المركز المالى ونتيجة أعمال الشركات وذلك بهدف ترشـيد           

، وجاء إسـتخدام     لمعلومات المقدمة ، وتسعى محاسبة القيمة العادلة إلى زيادة جودة ا         قراراتهم
 القصور التى يعانى منها مبدأ التكلفة التاريخيـة         همحاسبة القيمة العادلة بديالً أفضل لتالفى أوج      

،  خالـد  : (، تتمثل هذه المزايا فيما يلى      لكى تتسم مخرجات البيانات المالية بالعديد من المزايا       
  Herrmann.2006, pp.49-52 (،))Laux and leuz( ،) ٢٦٠-٢٥٩ص ص ، ٢٠١٦

)Skoda and bilka,2012( ) ٢١١ص،  ٢٠٠٩،  الخيرأبو( .   
تعد قياسات القيمة العادلة الطريقة األكثر إقناعاً لتمثيل الوضع اإلقتصادى وذلك ألنها             �

ألنه تم األخـذ     ، تعكس واقع الوحدة اإلقتصادية وتعبر عن مفهوم الدخل اإلقتصادى        
  .وقية والفرق بين صافى األصول فى بداية المدة ونهايتها باإلعتبار األسعار الس

تستخدم قياسات القيمة العادلة كأداة لتحسين الوعى من أجل تقليـل المخـاطر التـى              �
تصيب المنشآت وذلك لكونها أكثر مالئمة إلتخاذ القرارات وإجراء التحليالت المالية           

  .قدية وأساساً أفضل للتنبؤات بنتائج األعمال والتدفقات الن
يوفر إستخدام محاسبة القيمة العادلة قوائم مالية تحتوى على معلومات ماليـة أكثـر               �

مالءمة وأكثر شفافية من تلك التي توفرها محاسبة التكلفة التاريخية، مما يحسن مـن         
  .دور المعلومات المحاسبية فى إتخاذ القرارات من جانب مستخدمى القوائم المالية 

  .العادلة تغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد تراعى محاسبة القيمة  �
الذى يحدث للقيم فـى   مة التى تحددها المؤسسات والتطورتضمن وجود صلة بين القي    �

  . سوق األوراق المالية
، من خالل تقـديم صـورة        تساعد القيمة العادلة فى تعزيز مفهوم حوكمة الشركات        �

فتساعد فى تطبيق مبـدأ الـشفافية       حقيقية وواقعية وحالية لكل األطراف ذات العالقة        
  . لحوكمة الشركات

معلومات القيمة العادلة لها القدرة التنبؤية أكثر خاصة عـن التغيـر الحاصـل فـى            �
مستوى العامل ألسعار على كل الوقـائع اإلقتـصادية ، ألنهـا تعكـس التـأثيرات              



  قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة وأثرھا على المالءة المالیة     یاسر الشافعى ، نورھان صبحى   / سید عبدالفتاح ، د /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٧٣٦( 

ر اإلقتصادية الجارية وتعبر عن مفهوم الدخل الـشامل أى تعـالج أربـاح وخـسائ              
  .العمليات اإلستثنائية 

توفر محاسبة القيمة العادلة أساساً محايداً لتقييم كفاءة اإلدارة فى إدارة األموال عـن               �
طريق توضيح تأثير قراراتها بالبيع أو الشراء أو اإلحتفاظ بأصـول ماليـة، وتكبـد       

  .اإللتزامات المالية أو سدادها واإلحتفاظ به 
ستقبلية لقيمة المنشأة إذ يراعى من خاللها تغيـرات         تزود المستثمرين بنظرة تنبؤية م     �

  . القوة الشرائية لوحدة النقد
صول والخصوم ممـا    ألتوفر محاسبة القيمة العادلة معلومات موثوق فيها عند تقييم ا          �

  . ية الرشيدةية عند اتخاذ القرارات االستثماريساعد مستخدمي القوائم المال
ي األرباح ، كما تساهم أيضاً في تحسين جـودة     علي التالعب ف   ةتحد من قدرة المنشأ    �

  .المحتوي المعلوماتي للقوائم والتقارير المالية 
عتماد القيمـة   ا، إال أن     وعلى الرغم من المزايا السابق ذكرها إلستخدام القيمة العادلة        

 ، ومـن ثـم     عتراف والقياس واإلفصاح المـالى    المتكامالً ل اً  عادلة فى القياس لم يقدم برنامج     ال
  .الزالت القيمة العادلة تواجه عدة إنتقادات 

  : إنتقادات القياس المحاسبي وفق القيمة العادلة 
ـ اس المحاسبي تدور حـول يمة العادلة كأساس للقيإن اإلنتقادات حول استخدام الق    ل  ك

 ة التي مـن   يد معدل التقلب في مبالغ القوائم المال      يها واآلثار المترتبة على تزا    رية تقد يمن موثوق 
ر وعلـى   يكون مصدرها خطأ التقد   يم العادلة والتي قد     يادة استخدام الق  يالمرجح أن تنجم عن ز    

مة العادلة ال تزال تلقـى      يالرغم من هذا التعارض في اآلراء وتلك المخاوف إال أن محاسبة الق           
 ر حتى الوقت الحالى فمازالت تتصدر     يية وواضعى المعا  ير من قبل المنظمات المهن    يد الكب ييالتأ

ثاً كما تطورت الدعوة إلى التحول مـن مـدخل          ية الصادرة حد  ير المحاسب ييواجهة معظم المعا  
، مة العادلة من مجرد الدعوة للتحول الجزئي إلى التحول الكلـي  ية إلى مدخل الق   يخيالتكلفة التار 

مثل بعـض   ،  بمعنى أن الدعوة إلى هذا التحول قد بدأت من مجرد استخدامه مع بعض البنود             
اس على كافـة    ياً إلى استخدامه في الق    يإلى أن أصبحت الدعوة حال    ،  ة فقط ي األدوات المال  أنواع

  . بنود المركز المالي
وقد تعرضت محاسبة القيمة العادلة لعدة إنتقادات حادة خاصة بعـد األزمـة الماليـة               

 عصام   ؛ هدي  ٧٠ص ،٢٠١١،   الصايغ ( :وتتمثل هذه اإلنتقادات فيما يلى      ،  العالمية األخيرة 
   King,2008 ) ؛ Song, et al. ,2010( ؛١٣ ص ٢٠١٧ ه ؛ فل٤٢-٤١ص ،٢٠١٧، حسن 

  د على قياسها التكلفة التاريخية هناك كثير من اإلستثمارات ليس لها أسعار سوقية ويعتم - 

، ويرجع   عدم موثوقية المعلومات المحاسبية التى تنتج عن تطبيق محاسبة القيمة العادلة           - 
ام التقديرات الشخصية لتحديد القيمة العادلة فى بعض األحيان سـوف           ذلك إلى أن إستخد   

 .يؤدى إلى جعل المعلومات المحاسبية تفتقر بشكل كبير لخاصية الموثوقية 
إستخدام محاسبة القيمة العادلة يجعل المعلومات المحاسبية تفتقر فى غالبية األوقات إلـى         - 

م الموضـوعية نتيجـة اإلعتمـاد علـى         خاصيتي الثقة والقابلية للمقارنة إلى جانب عد      
 .التقديرات الشخصية 

إستخدام محاسبة القيمة العادلة تؤدى إلى حدة التقلبات فى الـدخل كنتيجـة لإلعتـراف                - 
فضالً يرات فى تقديرات القيمة العادلة      باإلرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن التغي      

والمبادئ المحاسبية المعروفة مثـل  عن تعارض محاسبة القيمة العادلة مع بعض األسس       
 .مبدأ ثبات القوة الشرائية للنقود ومبدأ الحيطة والحذر 
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يمكن في بعض األحيان أن يكون سعر األصل في الـسوق ال يعكـس القيمـة الماليـة             - 
 .الحقيقية لألصل فالسوق يمكن أن يكون غير كفء أي ال يعكس القيمة الحقيقية 

يؤدى إستخدام القيمة العادلة إلى زيادة الحاجة إلى كادر مالى أكثر خبـرة ممـا تطلبـه                 - 
 ألنهم سوف يعطون رأيهـم حـول   نالتكلفة التاريخية، وقد تزداد الحاجة للمحللين الماليي     

المجموعة باإلعتماد على الربح الحالى والمستقبلي المتوقع، كمـا أن مراجعـة القـوائم        
لعادلة أكثر صعوبة بالنسبة للمراجع مقارنـة بمراجعـة المعلومـات       المعدة وفق القيمة ا   

 .المستند إلى أساليب القياس األخرى 
يتطلب إعداد وعرض البيانات المالية وفق معيار القيمة العادلة جهد وفترة زمنية طويلـة     - 

 .مما قد يترتب عليها تأخير وصول المعلومات إلى مستخدمى البيانات المالية 
ب القيمة العادلة فى تحديد وقياس قيم األصول واإللتزامات إلى الكثيـر مـن              يعتمد أسلو  - 

 . أسس قياس معقدة مما ينقص من الموضوعية ه وإتباعىالتحيز الشخص
وجود عناصر يصعب أو يستحيل تحديد قيمتها العادلة خاصة فى حالة عدم توفر شـرط           - 

  . القياس المهمة المتعلقة بقياس القيمة العادلة 
على ما سبق يمكن القول أن محاسبة القيمة العادلة معقدة وذات طرق مختلطـة           وبناء  

منها ما يتعلق برغبة الوحدة اإلقتصادية في االحتفاظ باالستثمارات ومنها ما يتعلق بموضـوع              
تقدير القيمة العادلة نفسها فضآل علي أن ذلك يتعارض مع مبدأ الثبات في المحاسـبة أو عـدم                  

وأن أهم اإلنتقادات التى وجهت إلى محاسبة القيمـة العادلـة           . ة المحاسبية   االتساق في المعالج  
تتمثل فى موثوقية المعلومات الناتجة عن تطبيقها ، لذلك ينبغى العمـل علـى تـوفير قواعـد          
إسترشادية ومحددة لقياس القيمة العادلة لتقليل اإلعتماد على التقديرات الشخـصية مـن قبـل               

  .من ثم تجنب المشكالت الناتجة عن عمليات إدارة األرباحمعدى التقارير المالية و
  Fair and Value Approaches Techniquesمداخل وأساليب قياس القيمة العادلة 

حددت المعايير المحاسبية الدولية والمصرية ثالثة مداخل يمكن إسـتخدامهم بطريقـة     
 : ثـل تلـك المـداخل فيمـا يلـي     تبادلية يمكن اإلعتماد عليها عند قياس القيمة العادلـة، وتتم   

)IFRS13,2011,PP.497-498      ص ص  ،  ٢٠١٥،    ؛ معايير المحاسبة المصرية المعدلـة
 ؛ ٢٤ص ،  ٢٠٠٩،   ؛ رضـا صـالح       ٤٦-٤٥ص ص ، ٢٠١٧ ؛ الطحان،    ١١٨٠-١١٧٩

   ) .٤٢٨-٤٢٧ص ص ،  ٢٠١٥،  النصيرات
  Market Approachمدخل السوق : أوال 

قيمة العادلة لألصل علي األسعار المعلنة فـي سـوق          ويعتمد هذا المدخل في تحديد ال     
صول مطابقـة   أل المالئمة والتي تولدها معامالت السوق ل     ىنشط وغيرها من المعلومات األخر    

صول قابلة للمقارنة أو مشابهه ونفس األمر بالنسبة لاللتزامات أو مجموعة من األصـول              أأو  
ألسعار الممكـن مـشاهدتها وغيرهـا مـن      ا ا يستخدم هذا المدخل عند تقييم     كم. وااللتزامات  

كما . و المقارنة   أالمعلومات المالئمة التي توفرها عمليات السوق بما في ذلك األصول المماثلة            
 المدخل إمكانية إستخدام مصفوفة التسعير لتقييم بعض أنـواع األدوات الماليـة مثـل               ذايتيح ه 

عتماد فقط فـى تقييمهـا علـى إسـتخدام          ال، حيث ال يتم ا     األوراق المالية للديون أو السندات    
، وإنما يتم أيضاً أخـذ عالقـة هـذه األوراق            األسعار المعلنة لهذه األوراق المالية فى السوق      

  . عتبارالالمالية بأسعار األوراق المالية القياسية فى السوق فى ا
   Cost Approachمدخل التكلفة  :اً ثاني

الل المقدرة الخدمية ألصل ما، ويعكـس هـذا         يعتمد علي المبلغ المطلوب حالياً إلح     
 إلحـالل  اًمثل المبلغ الذي يكون مطلوب حاليالمدخل تكلفة اإلحالل أو اإلستبدال الحالية والتي ت  
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المقدرة الخدمية أو الطاقة اإلنتاجية لألصل مع األخذ في االعتبار مقابل المنافع السابقة التي تـم    
ويفضل استخدام هذا المدخل عند قياس القيمـة   ) الك  مجمع اإلسته (الحصول عليها من األصل     

   .ىأخري أو مع أصول والتزامات أخرالعادلة لألصول الملموسة المستخدمة إلي جانب أصول 
   Income Approachمدخل الدخل : ثالثاً 

طبقا لهذا المدخل يتم تحويل التدفقات التدفقات النقدية المستقبلية الـصافية إلـي قيمـة     
ساس األسعار  أ التدفقات وفقاً لمعامل خصم محدد علي        هة وذلك عن طريق خصم هذ     حالية واحد 

ويعتمد هذا المدخل علي توقعات اإلدارة بشأن التدفقات النقديـة          . السوقية المعلنة لسعر الخصم     
 هلتزام وفوائد ال ا أو التي من المتوقع أن تدفع سداد      المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها األصل        

 هالي فإن قياس القيمة العادلة وفقآ لهذا المدخل تعكس توقعات السوق الحاليـة بـشأن هـذ                وبالت
  . التدفقات المستقبلية

   :وتتضمن أساليب التقييم وفقاً لهذا المدخل علي سبيل المثال
   .Present Value Techniquesأساليب القيمة الحالية  �
 Black-Scholesنمـوذج   مثـل  option pricing modelsنماذج تسعير الخيارات  �

method أو النموذج ذو الحديين Binomial Modelالنماذج القيمـة  ه وحيث تعكس هذ 
 عنـد حـساب القيمـة    intrinsic value والقيمة الجوهرية للخيار time valueالزمنية 
  . الحالية

، multi-period excess earnings methodطريقة األرباح الفائضة متعددة الفترات  �
  .ي تستخدم لقياس القيمة العادلة لألصول غير الملموسة والت

فإن استخدام مدخل واحد للقياس مناسباً في بعض الحـاالت          ) ١٥٧(طبقاً للمعيار رقم    
ستخدام أسعار استرشادية في سوق نشط ألصول أو التزامات مماثلة، وفى حـاالت أخـرى               اب

ن نظام التقـارير الماليـة بالمنـشآت    ، وذلك أل يكون الواجب الجمع بين مداخل متعددة للقياس 
ستخدامها للوصول لقياس مناسـب للقيمـة       ايتطلب تماسك وترابط كل قدرات أساليب التقييم و       

العادلة، وبرر مجلس معايير المحاسبة المالية إستخدام مصطلح القيمة العادلـة ولـيس القيمـة               
، حيـث     عليها من السوق   السوقية إلى أنه ليس لكل األصول واإللتزامات قيمة يمكن الحصول         

  ) ٢١-٢٠ ص ص،  ٢٠٠٩،  صالح . ( تعتبر القيمة السوقية أحد مداخل قياس القيمة العادلة
مما سبق يتضح لدى الباحثون أن القياس المحاسبي وفقاً لمحاسبة القيمة العادلة يرتكز             

 راغبـة   على وجود سوق نشط يكثر فيه البائعون والمشترون، وتتوفر فيه المعلومات ألطراف           
، وبالتـالى تتحـدد    فى التعامل فى ظل معرفة الظروف المحيطة بالسوق أو بالسلع المعروضة 

القيمة العادلة التى تمثل السعر الحاضر لهذه السلعة وأن يكون عادال بالنسبة المستفيدين ويحيط              
ج ، ويتم ذلك مـن خـالل إسـتخدام أحـد النمـاذ             كل منها بكافة المعلومات المتعلقة بالسلعة     

  .الموضوعة 
  :العالقة بين محاسبة القيمة العادلة والمالءة المالية فى شركات التأمين 

لتزامات الفى إطار التوجه العالمى نحو إعتماد مفهوم القيمة العادلة لقياس األصول وا           
فى المنشآت اإلقتصادية ، بدأت لجنة التأمين فى مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة فـى عـام         

 بنـشر   ١٩٩٩وقامت فى عام    .  لتطوير مبادئ محاسبة دولية موجودة للتأمين       مشروعاً ١٩٩٧
ورقة تتضمن العديد من القضايا ، بينت فيها أن الهدف األساسي من وضـع معـايير دوليـة                  
للمحاسبة عن عقود التأمين ينبغى أن يكون لقياس القيمة العادلة لألصول واإللتزامات التى تنشأ              

 ٢٠٠٥، أخذه باإلعتبار أنه سيبدأ العمل من بداية عـام             )IASC,1999(عن عقود الـتأمين    
بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية من قبل كافة الشركات التى تمارس نـشاط التـأمين وفقـاً        

  . )٣٩(لمعيار المحاسبة الدولى رقم 
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 معارضـة شـديدة   ٢٠٠٢وتلقت مبادرة قياس عقود التأمين بالقيمة العادلة خالل عام    
،  قبل منظمات اإلشراف على التأمين ومن معظم شركات التأمين وإعادة التـأمين الدوليـة     من  

   )Dickinson, 2003, p. 15(: ونشأت المعارضة نتيجة عدد من المخاوف أهمها 
  . عدم الوضوح فى تطبيق القيمة العادلة لعقود التأمين �
  . إلى تقلب تلك األرباحتأثير القيمة العادلة على األرباح المعلن عنها ألنها تؤدى  �
الضغط الكبير على شركات التأمين إلعتماد نظام القياس بالقيمة العادلـة أكثـر مـن          �

  . البنوك التجارية
  : ختالف حول تطبيق محاسبة القيمة العادلة فى شركات التأمين التفاق واالأوجه ا

الدراسـات  نتيجة المخاوف التى نشأت عن تطبيق القيمة العادلة ، ظهرت العديد من             
 المحاسبية المؤيدة والمعارضة إلستخدام القيمة العادلة لتقييم أصول وإلتزامات عقود التـأمين ،            

 بدراسة وجهات النظر المؤيدة والمعارضـة   ),Khalid A, 2003 Razaki( وإهتمت دراسة 
  : على النحو التالى

وم القيمـة العادلـة   عتماد مفها أن   المعارضون ىير : بالنسبة لتقلبات األرباح والخسائر    �
فى قياس أصول وإلتزامات عقود التأمين سيؤدى إلى زيادة تقلب األربـاح والخـسائر ،    
وبما أن التأمين هو عملية ممتدة األمد ، فإن التقلبات الحالية لألسـواق الماليـة ليـست                 

وبالتالى التقارير الماليـة المعـدة وفـق المبـادئ          . ممثلة للسمة األساسية لهذه الصناعة    
لتقليدية لمحاسبة التأمين أكثر فائدة لمستخدمى البيانات المالية ، إذ أنها تعكس التوقعـات          ا

 ، إال أنهم يعتبـرون  ويعترف المؤيدون بـذلك . طويلة األجل بدالً من المعلومات الحالية 
أن التقلبات هى واقع إقتصادى من وجهة نظرهم، وينبغى إخبار مـستخدمى البيانـات              

توقعت اإلدارة حدوثه علـى المـدى الطويـل ، كمـا أن     الً بدالً مما    المالية ما حدث فع   
التقلبات من عام ألخر التى ينتجها مفهوم القيمة العادلة هـى أفـضل مـن التعـديالت                 

  .ى الواسعة فى بعض األحيان التى تنتجها الطرق األخر
اء  بأن القياس علـى أسـاس األد     يري المعارضون  : القياس على أساس األداء المتوقع     �

المتوقع خالل مدة العقد هو أكثر أهمية من القيمة العادلة ألن عقود التأمين عادة ما يـتم                 
 أن حججـاً    فى حين يري المؤيدون   . تسويتها من خالل األداء ، بدالً من توقعات السوق        

مماثلة يمكن وضعها للكثير من األصول واإللتزامات المالية ، وأن النقـاش فـى هـذا                
بق مفاهيم القيمة العادلة على األدوات المالية عموماً ، ولـيس فقـط             المجال يمكن أن يط   
 عند توفرها تكون أكثر أهميـة  -كما أنهم يؤكدون أن أسعار السوق. على عقود التأمين   

  . وفائدة من تقديرات الشركة
أنه نتيجة تطبيق القيمـة  ) Laux and Leuz,2009,p.115( يري : ىـر التقاضـخط �

 كبيرة وهى خطر التقاضى ، فاإلنحراف عن أسـعار الـسوق وفقـاً     العادلة تنشأ مشكلة  
للمعايير الحالية للقيمة العادلة تتطلب محاكمة كبيـرة مـن جانـب معـدى ومراجعـى         

، وبالتالى يواجه المدراء والمراجعون مخاطر التقاضى ، وكـذلك عقوبـات             الحسابات
  .قانونية شديدة 

أن تطبيق المعايير الدولية يقود إلى أن   ) Amenc, et al., 2006( كما بينت دراسة
مفهوم الحسابات المالية هى إنعكاس لقيمة ومخاطر شركة التأمين ، أخذين فـى اإلعتبـار أن                
شركات التأمين تتحمل المخاطر طويلة األجل بحكم مدد إلتزاماتها ، وهذا يتنـاقض وفـرض               

دلها التى تعكس التقلبـات قـصيرة   إجراء تقييم لهذه اإللتزامات على أساس قيم السوق أو ما يعا 
األجل فى المخاطر إضافة إلى ذلك ، ال يأخذ هذا المفهوم بعين اإلعتبـار الطبيعـة الخاصـة                  

  . لشركات التأمين
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  أنه يجب تطبيق القيمة العادلة) ( Laux and Leuz, 2009, p. 95وأكدت دراسة 
ة لعقود التـأمين يـتم فـي عمليـات     حيث بينت أن أهم التطبيقات الحالية لقياسات القيمة العادل        

اإلندماج ونقل المحافظ التأمينية، وتطبيقات أخرى تتضمن المشتقات المضمنة فى عقود التأمين            
التى يجب أن تفصل وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، وأضاف إلى ذلـك أن       

ياس إلتزامات عقود التـأمين إذا      هناك مظاهر محددة لتطبيق قياسات القيمة العادلة السيما فى ق         
  . قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية أن خصائص هذه اإللتزامات مشابهة لألدوات المالية

القياس المحاسبي لعقود التأمين طبقاً للقيمة العادلة فى ضـوء معيـار المحاسـبة الـدولى                
  :  ٣٧ ، ومعيار المحاسبة المصرى رقم IFRS 17المحاسبة عن عقود التأمين 

، وأحـد الفـروض العلميـة       يعتبر القياس المحاسبي أحد وظائف المحاسبة األساسية      
، وينطوى القياس المحاسبي على تحديد القيمة المتعلقة بكل العناصر التـى             األساسية للمحاسبة 

وإذا كـان   . تشملها القوائم المالية ، وعرض هذه القوائم بمعلومـات ذات مـصداقية وشـفافية             
بأن يكون القياس المحاسبي فى المحاسبة الماليـة يزيـد مـن الـشفافية إلـى            المنطق يقتضى   

المستثمرين ، فإن هذا القياس يستدعى اإلسترشاد بمجموعة من المعايير واألساليب التى تساعد             
على إختيار أفضل األساليب وإنتقاء أفضل اإلجراءات لتحقيق أهداف القياس المحاسبي لعقـود             

 فـى  هوالذى تم إصدار) ١٧(به المعيار الدولى إلعداد التقارير المالية رقم   التأمين وهذا ما إهتم     
  . م ٢٠٢١ ويدخل فى حيز التنفيذ عام م٢٠١٧عام 

  : ىوتناول المعيار القياس المحاسبي لعقود التأمين من خالل ما يل
  :  الءة اإللتزامـار مـإختب

رير الماليـة مـا إذا كانـت        على شركة التأمين أن تقيم فى نهاية كل فترة إعداد التقا          
إلتزماتها التأمينية المعترف بها كافية وذلك من خالل التقـديرات الحاليـة للتـدفقات النقديـة                

، وإذا أظهر هـذا التقيـيم أن المبلـغ المـسجل             المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها     
غير كاف في   )   عالقة نفقات شراء أقل مالءة وأصول غير ملموسة ذات        ( لإللتزامات التأمينية 

ن يتم اإلعتراف بكامل العجـز فـى الـربح أو           أضوء التدفقات النقدية المستقبلية ، فإنه يجب        
  )١٧-١٥، الفقرة  ٣٧معيار المحاسبة المصري رقم (  . الخسارة

  : إنخفاض قيمة أصول وإلتزامات إعادة التأمين
رة قد إنخفـضت قيمتهـا      إذا كانت أصول إعادة الـتأمين لدى شركة الـتأمين المباش        

على شركة التأمين أن تخفض المقدار المسجل تبعاً لذلك وأن تعترف به كربح أو كخـسارة ،                 
، ٣٧معيار المحاسبة المصري رقـم      : (  وتنخفض قيمة أصل إعادة التأمين فى الحاالت التالية       

  ) ٢٠الفقرة 

 بأصـل إعـادة   إذا كان هناك دليل موضوعى نشأ عن حدث طرأ بعد اإلعتراف المبدئى   - 
التأمين بأن شركة التأمين  المباشرة قد ال تتلقي كامل المبالغ المـستحقة لهـا بموجـب                 

  . أحكام العقد

أن يكون للحدث أثر ملموس بشكل يمكن اإلعتماد عليه على المبالغ التى ستتلقاها شركة               - 
  . الـتأمين من معيد التأمين
  :  أسعار الفائدة الحالية فى السوق

التأمين بتغيير سياساتها المحاسبية بحيث تقوم بإعادة قيـاس إلتزامـات           يسمح لشركة   
إعادة التأمين المخصصة لتعكي أسعار الفائدة الحالية فى السوق ولتعترف بالتغييرات فى تلـك              
اإللتزامات فى جانب الربح أو الخسارة ، وفى هذا الوقت يمكن لشركة التأمين أيضاً أن تقـدم                 

  .  تقـديرات حاليـة أخـري وفرضـيات لإللتزامـات المحـددة           سياسات محاسبية تتطلـب     
  )  ٢٤ ، الفقرة ٣٧معيار المحاسبة المصري رقم ( 
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  :  هوامش اإلستثمارات المستقبلية
ال تحتاج شركة الـتأمين إلى تغيير سياساتها المحاسـبية لعقـود الــتأمين إلزالـة         

للنقض بأن بيانات شركة التأمين تكـون  هوامش اإلستثمار المستقبلية إال أن هناك إفتراضاً قابالً  
أقل مالءمة وموثوقية ، حيث قدمت سياسة محاسبية تعكس هوامش اإلستثمار المـستقبلية فـى         

، وفيما يلـى مثـالين       قياس عقود التأمين ما لم تكن هذه الهوامش تؤثر على الدفعات التعاقدية           
، ٣٧المحاسبة المـصري رقـم      معيار  : (  على السياسات المحاسبية التى تعكس هذه الهوامش      

  )٢٩-٢٧الفقرة 

  . إستعمال عامل خصم يعكس العائد المقرر على أصول شركة التأمين - 

إبراز العائدات على هذه األصول على معامل عائد مقدر وخصم هذه العوائـد المقدمـة                - 
  . على معامل مختلف وتضمين الناتج فى قياس المسئولية

  : ل ـمحاسبة الظ
محاسبية تكون األرباح أو الخسائر التى يتم تحقيقها على أصـول           فى بعض النماذج ال   

معيار المحاسبة المـصري  : (  شركة التأمين ذات تأثير مباشر على قياس بعض أو كل ما يلى         
  ) ٣٠، الفقرة  ٣٧رقم 

  . إلتزاماتها التأمينية �
  . نفقات الشراء المؤجلة ذات العالقة �
  .األصول غير الملموسة ذات العالقة  �

ح لشركة التأمين بأن تغير فى سياساتها المحاسـبية بحيـث يكـون الـربح أو               ويسم
الخسارة المعترف بهما وغير المتحققين على األصول يؤثران على القياسات بـنفس الطريقـة              

ويجب اإلعتراف بالتكاليف ذات العالقة لإللتزامات      . التى تؤثر بها األرباح أو الخسائر المحققة      
الـدخل  ) قائمـة (فى بيـان    ) ف الشراء المؤجلة أو األصول غير الملموسة      أو لتكالي (  التأمينية

الشامل اآلخر فى الحالة الوحيدة التى تتمثل بكون األرباح أو الخسائر غير المحققة معترف بها               
  . بشكل مباشر فى بيان الدخل الشامل األخر، وتسمى هذه المحاسبة أحياناً بمحاسبة الظل

  :  صول عليها من خالل إندماج أعمال أو نقل محفظةعقود التأمين التى تم الح
ن على شـركة  فإ) ١٣(من أجل اإللتزام بأحكام المعيار الدولى إلعداد التقارير المالية    

التأمين فى ميعاد الشراء أن تقيم بالقيمة العادلة إلتزامات التأمين بإستعمال تقويم موحد يفـصل               
  :  ين التاليينحصول عليها إلى المكونالتى تم الالقيمة العادلة لعقود التأمين 

  .إلتزام يقاس بموجب سياسات شركة الـتأمين المحاسبية لعقود التأمين التى تصدرها  - 

أصل غير ملموس يمثل الفرق بين القيمة العادلة للحقوق التعاقدية التأمينيـة التـى تـم                 - 
لهذا األصل مـع    يجب أن يتفق القياس الالحق      و الحصول عليها واإللتزامات التأمينية ،    

  . قياس اإللتزام التأميني ذى العالقة
  :  باستخدام تقديرات تعتمد على افتراضات حالية متسقة مع المعلومات السوقية

 الشركات باستخدام تقديرات تعتمد على افتراضات حاليـة         )IFRS17(يلزم المعيار   
تدفقات النقديـة الالزمـة     متسقة مع المعلومات السوقية لتعكس توقيت ومبلغ وعدم التأكد من ال          

وقياس هذه التقديرات باستخدام نموذج محاسبي موحد يمكّن المـستثمرين          . للوفاء بعقود التأمين  
، والمشاركين في سوق التأمين العالمي من اتخاذ قرارات اقتصادية صائبة في التوقيت المناسب            

المعيار يعزز مـن تـوفير      ف، ومن ثَم سيستقر هذا القطاع االقتصادي الضخم على المدى البعيد         
معلومات ذات جودة عالية وشفافية في التوقيت الذي يمنحهم فرص تجنب المخاطر الناشئة عن              

  .  عقود التأمين
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يرتكز هذا القياس على فكرة تجميع عقود التأمين عند االعتراف األولي بنـاء علـى               
مثل هذا  ،   وخسائر العقود  مع منع إجراء أية مقاصة بين أرباح      ، أرباحها أو خسائرها المتوقعة   

وداخلياً سيسلط الضوء علـى ضـرورة       ، األمر سيعزز من عدالة وشفافية المعلومات المقدمة      
فالشركة ستكون بحاجة إلي أدق معلومات معقولة       ، تطوير أو تكوين مزيد من األقسام بالشركة      

 والعـرض  ومؤيدة يمكن االعتماد عليها لتتمكن من تجميع عقود التـأمين ألغـراض القيـاس      
، واإلفصاح بشكل يعكس ربحيتها التي لن يعترف بها فوراً بل ستوزع على مدى فترة التغطية              

كون هذا التوقيـت  ، أو خسائرها المتوقعة التي سيتم االعتراف بها فوراً في األرباح أو الخسائر 
  . مثالي جداً إلتخاذ القرارات االقتصادية

  :مقابل مخاطر التأمين 
 بضرورة وجود مقابل لمخاطر التأمين المهمة مقاس بشكل         )IFRS17(إهتم المعيار   

هذا المقابل يعبر عنه بمصطلح تعـديل    ،  صريح وإلزامي ضمن مكونات قياس تلك اإللتزامات      
والذي سيصور المقابل الذي تفرضه الشركة نظير تحملها المخـاطر غيـر الماليـة         ، المخاطر

ر جودة حول رؤية الشركة لألعبـاء االقتـصادية         مما سيوفر معلومات أكث   ، الناشئة عن العقود  
ويعتبـر  ، والتي سيتم توزيعها على مدى فترة التغطية      ، التي تتحملها نتيجة مخاطر التأمين تلك     

آلية توزيع هذه سوف تعكس مدى احترافية الشركة في إدارة تخفيف تلك المخاطر على مـدى                
ديد إلي أي مدى تتناسب أرباح الـشركة        صبح المستثمر قادر على تح    أوبالتالي  .  فترة التغطية 

ليس هذا فحسب بل يمكنك أيضاً تحديد       ،  ومصادر تلك األرباح  ،  مع الخدمات التأمينية المقدمة   
ما إذا كان المقابل الذي تفرضه الشركة نظير تحمل المخاطر غير المالية يناسب حجـم هـذه                 

   . ءة المالية للشركة بشكل صحيحالمخاطر أم ال ، وهذا ما يساعد بشكل كبير على تحدي المال
  :واذ ـف االستحـتكالي

كانت الغالبية العظمى من الشركات تعالج تكاليف االستحواذ كأصول ثم يتم توزيعهـا         
، وبعضها كانت تعترف بها كمصروفات عند تكبدها      ، ”استهالك"بطريقة منهجية على كل فترة      

مع السماح في   ،  س إلتزامات التأمين   إدراج هذه التكاليف ضمن قيا     )IFRS17(ويتطلب معيار   
دخـل المعيـار عـدة      أ، من جانب آخر  ،  حالة واحدة باالعتراف بها كمصروفات عند تكبدها      

سـواء  ، ١تغييرات تاريخية على نمط العرض التقليدي الذي يتبناه معيار المحاسبة الدولي رقم             
ذلك البنـد   ،  اإليرادات،  ثالعلى سبيل الم  ،  على قائمة المركز المالي أو الدخل الشامل اآلخر       

فقبل تطبيق المعيار كـان مـن       ، الذي دائماً أول ما يشغل تفكير أغلب مستخدمي القوائم المالية         
 يقوم بوضـع    ١٧معيار  ، الصعب إجراء مقارنة دقيقة إليرادات الشركات داخل قطاع التأمين          

 علـى مبـاديء معيـار       والتي تعتمد في تحديدها   ، بند واحد فقط تحت مسمى إيرادات التأمين      
مع استبعاد مكونات االستثمار التي تصور استثمارات حـاملي         ، ١٥التقرير المالي الدولي رقم     

هذا سيمكن المستخدمين من إجراء مقارنات بسهولة بين إيرادات الشركات ليس داخل            ، الوثائق
ـ               ع المعـايير   قطاع التأمين الدولي فقط بل سيشمل أيضاً جميع الشركات حول العالم التـي تتب

  . والتي تقدم خدمات بموجب عقود يعتبرها المعيار ضمن نطاقه، الدولية
وتساعد معايير المحاسبة على تقديم معلومات عن الوضع المالى لشركات التأمين مما            
توضح مستوى المالءة لهذه الشركات ، حيث تلزم تلك المعايير أن تقدم شركات التأمين المزيد               

خاطر التى تتكبدها، بما فى ذلك أى تركيز للمخاطرة وأثـر متغيـرات             من التفاصيل حول الم   
السوق على اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة باإلضافة إلى اإلفصاح عـن المعلومـات التـى              
تساعد المستخدمين على فهم وتوقيت وشكوك التدفقات المستقبلية ، كما يجب أيـضاً اإلفـصاح     

ا أثر مادى على مبلغ وتوقيت وشكوك التدفقات النقديـة         عن بنود وشروط عقود التأمين التى له      
المستقبلية لشركة التأمين ، ويلزم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمطالبات الفعلية مقارنـة              
مع التقديرات السابقة ويجب الكشف عن المعلومات المتعلقة بمخاطر معدل التأمين ومخـاطر             

  .معدل االئتمان 
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طبيق المعايير المحاسبية المتعلقة بالقيمة العادلة فى شـركات التـأمين           المنافع الناتجة عن ت   
  :ستخدام القيمة العادلة كأساس للقياس االتى تلزم ب

يمكن تحديد المنافع الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية فى شركات التـأمين التـى         
  :  تلزم بإستخدام القيمة العادلة كأساس للقياس كما يلى

توجد بداخلة مجموعة من مبادئ اإلثبات فى القوائم المالية لتوفير معلومـات            توفير إطار    �
مناسبة تساعد المستخدمين على فهم القوائم المالية للشركة ومن ثم تحديد المـالءة الماليـة           

  . للشركة

م معدات الفائدة السوقية الجارية فى تقدير قيمة اإللتزامات وبـذلك تجعلهـا أكثـر               اإستخد �
ـ     رجاماً مع الحركات فى األصول ذات العالقة الحساسة ألسعا        تماسكاً وإنس  ذا  الفائـدة ، ه

 بشكل ثابت ومستمر على كـل التزامـات شـركات           هاإلجراء ليس من الضرورى تطبيق    
التأمين ، ومع ذلك تحتاج شركات التأمين إلى تحديد اإللتزامات التى سـيتم بإسـتخدامها               

  . المعدالت السوقية

المستخدمين على فهم كم وتوقيت وعدم التأكد المحـيط بالتـدفقات           تقديم معلومات تساعد     �
النقدية المستقبلية لشركة التأمين ، كما تقدم معلومات عن التعرض لمخاطر أسعار الفائـدة              
أو مخاطر سعر السوق إذا لم تظهر شركة التأمين المشتقات المندمجـة بالقيمـة العادلـة                

  .ه ائر المتولدة من عقود التأمين المشتراويتعين عليهم اإلفصاح عن المكاسب والخس

تها قبل حملة األسهم    اتحديد المخصصات الفنية الواجب على الشركة تكوينها لمقابلة إلتزام         �
  . والمستفيدين منها ضماناً لحقوقهم وحفاظاً على مركزها المالى ودعماً لسوق التأمين

ة المرتبطة بالقيمة العادلة    ومن خالل ما سبق يمكن القول أن تطبيق المعايير المحاسبي         
   : وذلك كما يلىتعود بالفائدة على كل من الشركات ، ومستخدمى البيانات المالية 

 تتمثل المنفعة األساسية فى تسهيل المجال لهذه الـشركات بالـدخول     : بالنسبة للشركات  �
متطلبـات  إلى األسواق المالية العالمية والتى غالباً ما تشترط حداً أدنى من اإلفصاح وال            

المحاسبية األخرى والتى توفرها معايير التقارير المالية الدولية ، كما أن تطبيق المعايير             
المحاسبية من قبل الشركات يجعل الطلب على أسهم هذه الشركات أكثر وخاصـة مـن           

  . قبل المستثمرين األجانب

مـات ماليـة ذات   تتمثل تلك المزايا فى توفير معلو     :  بالنسبة لمستخدمى القوائم المالية    �
كما أن تطبيـق هـذه   . جودة عالية وقابلة للمقارنة مع الشركات األخرى فى دول أخرى      

المعايير توفر حد أدنى من اإلفصاح يساعد مستخدمى القوائم المالية فى عمليـة إتخـاذ               
القرارات المالية الرشيدة ، كما تعتبر القوائم المالية المعدة بناء على تلك المعايير أكثـر               

  . ولة للفهم واإلستيعاب من قبل المستخدمين للقوائم الماليةسه
ومن خالل ما سبق يمكن القول أنه على الرغم من المخاوف بشأن تقلبات وصعوبات              

عكس الوضـع   ياسا  يوفر مق يمكن أن   يالذى  ،  ار المناسب ي إال أنها تعد الخ     ، مة العادلة ياس الق يق
نات يعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى تحـس ، وجهة على أفضل   يالمالي الحالي للمؤسسة المال   
ـ ز تقنيمة العادلة بتعز يمختلفة للسماح لمحاسبة الق    ـ ات إدارة المخـاطر الج ي ـ دة إال أن تطبي ق ي

ة التـي   يات العموم يزانية على الم  ية آثار التقلبات اإلقتصاد   يد من شفاف  يزيمة العادلة   يمحاسبة الق 
م األصول  ية في ق  ياطر إلى تفاقم الحركات الدور    مكن أن تؤدي في ظل بعض أطر إدارة المخ        ي

  . واإللتزامات
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  : الدراسة التطبيقية 
  :الهدف من الدراسة التطبيقية 

يتمثل الهدف من الدراسة التطبيقية فى تحديد أثر قياس اإلستثمارات الماليـة بالقيمـة              
لمؤشـرات التـى    مة المالية فى شركات التأمين ، وذلك من خالل عدد من ا           ئالعادلة على المال  

  .مة المالية فى شركات التأمين ئتستخدم فى قياس المال
  : مجتمع وعينة البحث

يتكون مجتمع الدراسة من شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية  ، أما عينـة                       
قناة السويس للتأمين ، المهندس للتـأمين ، المجموعـة العربيـة             (الدراسة تتمثل في شركات     

  عـن الفتـرة     ) يجيبـت ، المـصرية للتـأمين التكـافلى ممتلكـات          إ ، بوبـا     gigالمصرية  
   .م٢٠١٧ -٢٠١٣من 

  :فروض الدراسة الميدانية 
بهدف اإلجابة على سؤال البحث قام الباحثون بصياغة وإختبار الفرض البحثى الرئيسي            

  : التالى 
ة علي المالءة المالية ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لقياس االستثمارات بالقيمة العادل "

  " لشركات التأمين
  :ويندرج تحت هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية 

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لقياس االستثمارات بالقيمة العادلة علي            : " الفرض الفرعي األول  
   ." هامش المالءة المالية لشركات التأمين

ر ذو داللة معنوية لقياس االستثمارات بالقيمة العادلة علي         ال يوجد أث   : " الفرض الفرعي الثاني  
   ." السيولة المالية لشركات التأمين

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لقياس االسـتثمارات بالقيمـة العادلـة         : " الفرض الفرعي الثالث  
   ." علي معدل العائد علي االستثمار لشركات التأمين

د أثر ذو داللة معنوية لقياس االسـتثمارات بالقيمـة العادلـة      ال يوج  : " الفرض الفرعي الرابع  
   ." علي مؤشر التدفقات النقدية لشركات التأمين

  :  متغيرات الدراسة وأسلوب قياسها
، أمـا المتغيـر التـابع        يتمثل المتغير المستقل فى قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة       

، ويمكن توضيح أسلوب قياس متغيرات الدراسة       فيتمثل فى المالءة المالية فى شركات التأمين        
  :من خالل الجدول التالى 

  )  ١ (دول ـج
  متغيرات الدراسة وكيفية قياساها

 طریقة القیاس مؤشر القیاس المتغیر تصنیف المتغیر م

رباح رأس المال واالحتیاطیات الحرة واأل حقوق الملكیة
 المحتجزة

  
١  

 

  
Y1  مؤشر ھامش

  أقساط أول الفترة–أقساط أخر الفترة  صافي األقساط المكتسبة المالءة المالیة

   جمالي التزامات المنشأةإ اإللتزامات
٢ 

  
Y2 إجمالي األصول المالیة السائلة األصول السائلة مؤشر السیولة 

   صافي الربح صافي الدخل
٣ 

  
Y3  مؤشر العائد

 إجمالي األموال المستثمرة ستثمررأس المال الم على اإلستثمار

صافي التدفقات النقدیة من األنشطة  التدفقات النقدیة
   التشغیلیة

٤ 

  المتغیر
  التابع
Y 

  
Y4  مؤشر

 إجمالي اإللتزامات المتداولة االلتزامات الجاریة التدفقات النقدیة
االستثمارات المقاسة بالقیمة 

   مجموع البنود المقاسة بالقیمة العادلة العادلة
٥ 

  المتغیر
 المستقل

X قیاس 
االستثمارات 
 إجمالي األموال المستثمرة إجمالي االستثمارات بالقیمة العادلة
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  :ختبارات الفروض إ
  اختبار الفرض األول :أوالً 

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقياس االستثمارات  ": ينص الفرض األول علي أنه 
  . "  لشركات التأمينبالقيمة العادلة علي هامش المالءة المالية

ويتم تقدير معالم النموذج اإلحصائي المقترح للمتغير التفسيري على المتغير التابع 
  :وذلك كما هو موضح في الجدول التالي 

  )  ٢ (دول ـج
  نتائج تحليل االنحدار البسيط للفرض األول 

  )ركات التأمين هامش المالءة المالية لشىقياس االستثمارات بالقيمة العادلة عل تأثير (

معامل  المتغیر
 االنحدار

الخطأ 
 المعیاري

) T(قیمة 
 المحسوبة

قیمة مستوى الداللة 
 القرار sig)(اإلحصائیة 

 معنوي ٠.٠٠٠ ٦.٠٢١ ٠.٢٥٩ ١.٥٥٨ الثابت

 معنوي ٠.٠٠١ ٣.٦١٤ ٠.٣٠٦ ١.١٠٧ قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة

 ٠.٢٧١٦٦= للنموذج ككل الخطأ المعیاري  ٠.٦٠٢ = Rمعامل االرتباط  

 ٠.٣٦٢ = R٢معامل التحدید 

 ١٣.٠٥٨= المحسوبة ) F(قیمة 
 sig=٠.٠٠١مستوى الداللة اإلحصائیة للنموذج ككل  

  

  :السابق نجد أن ) ٢(من جدول 
 وهي أقل من مستوى المعنوية )sig=٠.٠٠١(قيمة مستوى الداللة اإلحصائية للنموذج هي �

بأن قياس االستثمارات بالقيمة العادلة يؤثر :  لبديل القائلوبالتالي يتم قبول الفرض ا
  %.٩٥إيجابياً ومعنوياً على هامش المالءة المالية لشركات التأمين وذلك بدرجة ثقة 

وهامش المالءة اس االستثمارات بالقيمة العادلة نجد أن معامل االرتباط البسيط بين قي �
يدل على أن هناك ارتباط إيجابي  ذو داللة وهذا ) ٠,٦٠٢(المالية لشركات التأمين يبلغ 

  . إحصائياً بين قياس االستثمارات بالقيمة العادلة وهامش المالءة المالية لشركات التأمين
من التغيير في هامش % ٣٦,٢وهذا يدل علي أن ) ٠,٣٦٢(نجد أن معامل التحديد يبلغ  �

  . لعادلةالمالءة المالية يرجع سببه الي قياس االستثمارات بالقيمة ا
وهي قيمة ضئيلة وهذا يدل على قدرة ) ٠,٢٧١٦٦(نجد أن الخطأ المعياري للنموذج يبلغ  �

  .  النموذج التنبؤية
  :ى مما سبق يمكننا أن نستخلص اآلت

يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل بأنه يوجد تأثير إيجابي ذو داللة 
ي مؤشر هامش المالءة المالية في شركات إحصائية لقياس االستثمارات بالقيمة العادلة عل

  . %٩٥وذلك بدرجة ثقة ،  مينأالت
  إختبار الفرض الفرعى الثانى : ثانياً

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقياس االستثمارات  ": ينص الفرض الثاني علي أنه 
   ." بالقيمة العادلة علي السيولة المالية لشركات التأمين

نموذج اإلحصائي المقترح للمتغير التفسيري على المتغيـر التـابع       ويتم تقدير معالم ال   
  :وذلك كما هو موضح في الجدول التالي 
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  ) ٣ (دول ـج
   ىتحليل االنحدار البسيط للفرض الثان

  ) قياس االستثمارات بالقيمة العادلة علي مؤشر السيولة المالية لشركات التأمين تأثير (

معامل  المتغیر
 االنحدار

الخطأ 
 المعیاري

) T(قیمة 
 المحسوبة

قیمة مستوى الداللة 
 القرار sig)(اإلحصائیة 

 غیر معنوي ٠.٥٤٣ ٠.٦١٧ ٠.٢٦٨ ٠.١٥٦ الثابت
 غیر معنوي ٠.١٣٤ ١.٥٥٥ ٠.٣١٧ ٠.٤٩٣ قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة

 ٠.٢٨٠٨٩= الخطأ المعیاري للنموذج ككل  ٠.٣٠٨ = Rمعامل االرتباط  
 ٠.٠٩٥ = R٢د معامل التحدی

 ٢.٤١٨= المحسوبة ) F(قیمة 
  sig=٠.١٣٤ مستوى الداللة اإلحصائیة للنموذج ككل  

  

  :السابق نجد أن ) ٣(من جدول 
 وهـي أكبـر مـن مـستوى         )sig=٠,١٣٤(قيمة مستوى الداللة اإلحصائية للنموذج هي      �

ير دال إحـصائياً    بأنه ال يوجـد تـأث     :  وبالتالي يتم قبول الفرض العدمي القائل     ) المعنوية  
  . لقياس االستثمارات بالقيمة العادلة على مؤشر السيولة المالية لشركات التأمين

نجد أن معامل االرتباط البسيط بين قياس االستثمارات بالقيمة العادلـة ومؤشـر الـسيولة       �
ضعيف بين   يدل على أن هناك ارتباط إيجابي        وهذا) ٠,٣٠٨(المالية لشركات التأمين يبلغ     

  .  االستثمارات بالقيمة العادلة  ومؤشر السيولة المالية لشركات التأمينقياس
من التغيير فـي مؤشـر      % ٩,٥وهذا يدل علي أن     ) ٠,٠٩٥(نجد أن معامل التحديد يبلغ       �

  . لي قياس االستثمارات بالقيمة العادلةإالسيولة المالية يرجع سببه 
 قيمة ضئيلة وهـذا يـدل علـى         وهي) ٠,٢٨٠٨٩(نجد أن الخطأ المعياري للنموذج يبلغ        �

  . سالمة النموذج 
  : مما سبق نستنتج أن

يتم قبول الفرض العدمي بعدم وجود تأثير ذو داللة إحـصائية لقيـاس االسـتثمارات        
  %.٩٥بالقيمة العادلة علي مؤشر السيولة المالية وذلك بدرجة ثقة 

  اختبار الفرض الثالث: ثالثاً 
 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقياس االستثمارات ال ": ينص الفرض الثالث علي أنه 

   ." بالقيمة العادلة علي مؤشر معدل العائد علي االستثمار لشركات التأمين
  )  ٤ (دول ـج

  تحليل االنحدار البسيط للفرض الثالث 
  )  االستثمار لشركات التأمينىقياس االستثمارات بالقيمة العادلة علي معدل العائد عل تأثير (

معامل  متغیرال
 االنحدار

الخطأ 
 المعیاري

) T(قیمة 
 المحسوبة

قیمة مستوى الداللة 
 القرار sig)(اإلحصائیة 

  ٠.٠٧٣ ١.٨٧٦ ٠.٩٥٦ ١.٧٩٣ الثابت
 معنوي ٠.٠٠١ ٣.٩٥٧ ١.١٣٢ ٤.٤٧٧ قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة

 ١.٠٠٣١٧= الخطأ المعیاري للنموذج ككل  ٠.٦٣٦ = Rمعامل االرتباط  
 ٠.٤٠٥ = R٢معامل التحدید 

 ١٥.٦٥٧= المحسوبة ) F(قیمة 
 sig=٠.٠٠١ مستوى الداللة اإلحصائیة للنموذج ككل  



  قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة وأثرھا على المالءة المالیة     یاسر الشافعى ، نورھان صبحى   / سید عبدالفتاح ، د /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٧٤٧( 

  :السابق نجد أن ) ٤(من جدول 

 وهي أقـل مـن مـستوى        )sig=٠.٠٠١( قيمة مستوى الداللة اإلحصائية للنموذج هي      - 
بأن قياس االسـتثمارات    :  ائلوبالتالي يتم قبول الفرض البديل الق     ) ٠,٠٥=α( المعنوية  

  . بالقيمة العادلة تؤثر إيجابياً ومعنوياً على معدل العائد علي االستثمار لشركات التأمين

نجد أن معامل االرتباط البسيط بين قياس االستثمارات بالقيمة العادلة  ومعـدل العائـد                - 
ارتباط إيجـابي    وهذا يدل على أن هناك      ) ٠,٦٣٦(علي االستثمار لشركات التأمين يبلغ      

ذو داللة إحصائية بين قياس االستثمارات بالقيمة العادلة ومعدل العائد علـي االسـتثمار            
 . لشركات التأمين

من التغيير في معـدل  % ٤٠,٥وهذا يدل علي أن ) ٠,٤٠٥(نجد أن معامل التحديد يبلغ      - 
 .القيمة العادلةالعائد علي االستثمار لشركات التأمين يرجع سببه الي قياس االستثمارات ب

وهي قيمة صغيرة للغاية وهذا يـدل       ) ١,٠٠٣١٧(نجد أن الخطأ المعياري للنموذج يبلغ        - 
  .على أن قدرة النموذج التنبؤية جيدة 

  : مما سبق يمكننا أن نستنتج اآلتي
يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل بوجـود تـأثير إيجـابي ذو داللـة                

القيمة العادلة علي مؤشر معدل العائد علي االستثمار لـشركات          إحصائية لقياس االستثمارات ب   
  . %٩٥التأمين وذلك بدرجة ثقة 

  إختبار الفرض الرابع: رابعاً 
ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقياس االستثمارات  ":  ينص الفرض الرابع علي أنه

   ." بالقيمة العادلة علي مؤشر التدفقات النقدية لشركات التأمين
  ) ٥ (دول ـج

  نتائج تحليل االنحدار البسيط للفرض الرابع 
  ) قياس االستثمارات بالقيمة العادلة علي مؤشر التدفقات النقدية لشركات التأمين تأثير (

معامل  المتغیر
 االنحدار

الخطأ 
 المعیاري

) T(قیمة 
 المحسوبة

قیمة مستوى الداللة 
 القرار sig)(اإلحصائیة 

  ٠.٥٣٤ ٠.٦٣٢ ٠.٨٩٨ ٠.٥٦٨ الثابت
 معنوي ٠.٠١٤ ٢.٦٤٩ ١.٠٦٤ ٢.٨١٧ قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة

 ٠.٩٤٢٩٨= الخطأ المعیاري للنموذج ككل  ٠.٤٨٣ = Rمعامل االرتباط  
 ٠.٢٣٤ = R٢معامل التحدید 

 ٧.٠١٥= المحسوبة ) F(قیمة 
  sig=٠.٠١٤ مستوى الداللة اإلحصائیة للنموذج ككل  

  

  :السابق نجد أن ) ٥(من جدول 

 وهي أقـل مـن مـستوى        )sig=٠.٠١٤( قيمة مستوى الداللة اإلحصائية للنموذج هي      - 
بأن قياس االستثمارات بالقيمة العادلة     : وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل     ) المعنوية  

  . تؤثر إيجابياً ومعنوياً على مؤشر التدفقات النقدية لشركات التأمين

باط البسيط بين قياس االستثمارات بالقيمة العادلة ومؤشر التـدفقات          نجد أن معامل االرت    - 
وهذا يدل على أن هناك ارتباط إيجابي ذو داللـة       ) ٠,٤٨٣(النقدية لشركات التأمين يبلغ     

  إحصائية بين قياس االستثمارات بالقيمة العادلة ومؤشر التدفقات النقدية لشركات التأمين
من التغيير في مؤشر    % ٢٣,٤وهذا يدل علي أن     ) ٠,٢٣٤(نجد أن معامل التحديد يبلغ       - 

 . لي قياس االستثمارات بالقيمة العادلةإالتدفقات النقدية لشركات التأمين يرجع سببه 
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وهي قيمة صغيرة وهذا يدل علـى       ) ٠,٩٤٢٩٨(نجد أن الخطأ المعياري للنموذج يبلغ        - 
 . قدرة النموذج التنبؤية 

  : تيفي ضوء ما سبق يمكن أن نستنتج اآل
يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل بأنه يوجد تأثير إيجـابي وذو داللـة               
إحصائية لقياس االستثمارات بالقيمة العادلة علي مؤشر التدفقات النقدية لشركات التأمين وذلـك          

  . %٩٥بدرجة ثقة 
  : ةوبوجه عام من نتائج اختبارات الفروض السابقة يمكننا أن نستخلص النتيجة اآلتي

يتم رفض الفرض العدمي الرئيسي وقبول الفرض البديل بأنه يوجد تأثير إيجابي وذو             
داللة إحصائية لقياس االستثمارات بالقيمة العادلة علي المالءة المالية لشركات التـأمين وذلـك              

  . %٩٥بدرجة ثقة 
  :خالصة ونتائج وتوصيات البحث 

  :خالصة ونتائج البحث 
مارات المالية بالقيمة العادلة فى شركات التأمين يؤدى إلى توفير          إن القياس السليم لإلستث    - 

ر ييق المعـا  يمعلومات مناسبة للمستثمرين فى سوق األوراق المالية ، ولكن فى حالة تعل           
اس على أساس سعر السوق مـن شـأنه أن          يمة العادلة ومحاسبة الق   ية الخاصة بالق  يالحال

  . ةين في القوائم الماليضعف ثقة المستثمري

ـ قية الحقيمة االقتصاديمة أقل من الق   يمة العادلة فى القياس تعطي ق     يإستخدام محاسبة الق   -  ة ي
ؤدي لمـساهمة   يوهو ما   ،  ةية بضائقة مال  ية عندما تمر األسواق المال    يستثمارات المال الل

مـي  يمة العادلة في زيادة التقلبات في كٍل مـن الـدخل ورأس المـال التنظ             يمحاسبة الق 
 .ن لشركات التأمي

تعبر المالءة المالية عن قوة ومتانة المركز المالى لشركات التأمين والتى تظهر أهميتها              - 
من خالل توفير معلومات للمستثمرين عن أداء الشركة ، ويمكن قياس المالءة من خالل          
عدة من المؤشرات مثل السيولة المالية ، والتـدفقات النقديـة ، ومعـدل العائـد علـى          

 .  المالءة الماليةاإلستثمار ، وهامش
ث تعكس أسـعار    يح،  ةيم األصول خالل األزمات المال    ييدوراً هاماً في تق   ولة  يتلعب الس  - 

المنـافع  ( ة لألصـل    ية المستقبل ي من القدرة الكسب   ولة المتاحة بدالً  ية الس ياإلستثمارات كم 
ن وف فـإ  وفي مثل هذه الظر   ،  ) ها من إستخدام األصل   ية المتوقع الحصول عل   يالمستقبل

 . هير مرغوب فيعتبر أمراً غية يالمؤسسات المالم مالءة ييإستخدام أسعار السوق لتق
تلعب التدفقات النقدية دوراً أساسياً فى الحفاظ على التوازن النقدى لألنـشطة المختلفـة               - 

التى تقوم بها المنشأة وأيضاً فى تجنب حدوث تعثر وفشل مالى مستقبلي بداللة معلومات              
، خاصة وأن بقاء المنشأة فى األجل الطويل ال يتوقف فقط على ما تحققـه       التدفق النقدى 

من أرباح بل أيضاً على قدرتها فى الوفاء بإلتزاماتهـا النقديـة عنـد حلـول مواعيـد                
 .  إستحقاقها

يساعد معدل العائد على اإلستثمار فى تقييم المالءة المالية من خـالل إظهـار ربحيـة                 - 
حيـث تعطـى    ، فاءة السياسة االستثمارية بصفة خاصـة     شركة التأمين بصفة عامة وك    

والمدى المقبول لتلـك النـسبة هـو أن         ، مؤشراً جيداً لجودة محفظة استثمارات الشركة     
ويالحـظ أن عـدم     ،  طبقا للسوق األمريكي  % ٦طبقاً للسوق المصري و     % ٨تجاوز  

 .تحقيق هذه النسبة قد يدل على قصور في إدارة محفظة اإلستثمارات 
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ال يوجـد أثـر ذو داللـة        "ت الدراسة التطبيقية إلى رفض الفرض العدمي للبحث         توصل - 
وقبـول  ""  معنوية لقياس االستثمارات بالقيمة العادلة علي المالءة المالية لشركات التأمين  

الفرض البديل يوجد أثر ذو داللة معنوية لقياس االستثمارات بالقيمة العادلة علي المالءة             
  . أمينالمالية لشركات الت

  :ث ـات البحـتوصي
ة المتعلقة بمتطلبـات  يق والممارسة العملين التطبيد من اإلجراءات لتحسيجب إتخاذ المز  ي -١

مة العادلـة وفـق المـستوى الثـاني     يد القيتعلق بتحديما  ية وخاصة ف  يمة العادلة الحال  يالق
النـشطة أو   ر  يمة العادلة في األسواق غ    يد الق يوكذلك تحد ،  والثالث من التسلسل الهرمى   
ـ ة بـشأن ك   يهات إضاف يشمل ذلك النظر في توج    يو،  ولةياألسواق التي ال تتمتع بالس     ف ي

م يـي مكن إعتبار سـوق تق    يف ومتى   يوك،  ر نشطة يد متى تصبح األسواق غ    يمكن تحد ي
 . ولةياألصل أو االلتزام سوق ال تتمتع بالس

ت المعنية ، حتى ال يكـون       تعديل التعليمات الخاصة بتطبيق القيمة العادلة من قبل الجها         -٢
اإلجتهادات والتقديرات الشخصية فى تقدير القيمـة العادلـة ،          : هناك أى مجال لما يلى      

 . التحيز فى عملية قياس البيانات المالية المعدة وفقاً للقيمة العادلة
على مؤسسة النقد أن تلزم جميع شركات التأمين بقياس هامش المالءة فـي كـل سـنة                  -٣

 . رة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيهالمعرفة مدى قد
هـا  ية المتعاقـد عل  ية المستقبل يمة العادلة بالتدفقات النقد   يجب األخذ في االعتبار عالقة الق     ي -٤

  . خ االستحقاقيا حتى تارهكون الغرض من االستثمارات االحتفاظ بيخاصة عندما 
  :البحوث المستقبلية 

  . ية بالقيمة العادلة على كفاية رأس المال فى شركات التأمينأثر قياس اإلستثمارات المال .١
  . أثر قياس اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة على المراجعة الرقابية فى شركات التأمين .٢
   .أثر قياس اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة على مستوى اإلفصاح فى شركات التأمين. ٣
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 المراجـع
  : العربيةع المراج: أوالً 

  : الدوريات العلمية ) أ ( 

استخدام القيمة العادلة فـي قيـاس االسـتثمارات فـي     " ، ) ٢٠٠٨(، خالد حسين     أحمد -١
، مجلـة الفكـر     "  حالة تطبيقيـة  : األوراق المالية وأثر ذلك على القوائم المالية للبنوك         

 ١٨٦-١٢١ ، ص ص١٢، المجلد٢، العدد  ، كلية التجارة، جامعة عين شمسالمحاسبي
مشكالت القياس المحاسبي الناجمة عـن التـضخم        "،  ) ٢٠٠٩( براهيم خليل إ،   السعدى -٢

، العراق   ، مجلة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية الجامعة ،       "  ثرها على استبدال األصول   أو
 . )٢١(العدد 

مشكالت تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة فـى        " ، ) ٢٠٠٣ (طارق عبد العال  ، حماد   -٣
كليـة  ، المجلة العلميـة لإلقتـصاد والتجـارة        ، " لبيئة المصرية بالتطبيق على البنوك      ا

  .٥٢-١٢ص ص ، العدد الثانى ، التجارة جامعة عين شمس 
أثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة علـى         " ، ) ٢٠٠٩(رضا إبراهيم   ، صالح   -٤

مجلة كليـة   ، "  المالية العالمية الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية فى ظل األزمة        
،  ٤٦المجلـد    ، ٢العـدد   ، جامعة اإلسكندرية   ، كلية التجارة   ،  التجارة للبحوث العلمية  

  .٩٨-٣٧ص ص 
قواعد قياس المالءة المالية فـى       "،  ) ٢٠١٨(الرحمن  عبد ، طرطاق ، رتيبة ، والعايب     -٥

،  جامعـة الـوادى    ،مجلة البحـوث والدراسـات       ،"   دراسة مقارنة  –شركات التأمين   
 .٣١٢ -٢٩٥، ص ص  ١٥ ، المجلد ٢، العدد  الجزائر

) دراسة تطبيقيـة  (محاسبة القيمة العادلة في شركات التأمين       " ،  ) ٢٠١١(فلوح ، حسن     -٦
 . العدد الرابع ، المجلة االقتصادية

مجلـة  ،  "تقييم اإلستثمارات فى شركات التأمين      " ، ) ٢٠١٤(الحفيظ  نصر عبد ، محمد   -٧
  .٣٤٤-٢٩٣ص ص، العدد الثالث ، جامعة بني سويف ، سات المالية والتجارية الدرا

  )هماجستير ، دكتورا (الرسائل العلمية) ب(

 ىبحث تطبيق : تحليل المالءة المالية وأنشطة التأمين      "  ، )٢٠١٢(الجنابى ، سعاد حسين      -٨
ـ     " م  ٢٠٠١ – ٢٠١٢ في شركة التأمين الوطنية للمدة     شورة ،  ، رسالة ماجستير غير من

 .العراق ، جامعة بغداد 
التقييم المحاسبى للمالءة الماليـة ألغـراض ترشـيد         " ،  ) ٢٠١٥(الجندى ، خالد محمد      -٩

 غيـر  ه، رسـالة دكتـورا  )  بالتطبيق على شركات التأمين   (ت محفظة اإلستثمار    اقرار
 .كلية التجارة ، جامعة المنوفية ، منشورة 

طار مقترح للقياس واإلفصاح لعقود التأمين فـى  إ" ، ) ٢٠١٥(العراقى ، السيد السعيد     - ١٠
 غير منشورة ، كلية     هدراسة إختبارية ، رسالة دكتورا    : ضوء معايير التقارير الدولية     

 . التجارة ، جامعة بنها
العوامل المـؤثرة علـي أداء محفظـة اسـتثمارات     " ،  ) ٢٠٠٨ (سالم ، احمد حسين    - ١١

رسالة ماجستير غير منـشورة ، كليـة   ، دراسة تطبيقية ، "  شركات التأمين المصرية 
  .التجارة ، جامعة عين شمس 
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