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ملخص الدراسة :

هدفت الدراسة اىل تحديد امكانية االعتامد عىل القيمة الدفرتية للسهم يف تحديد القيمة العادلة
للسهم غري املتداول يف السوق املايل،من خالل تتبع مدى تقليص الفجوة بني القيمة الدفرتية والعادلة
للسهم للفرتة من  .2011 – 2001وأظهرت نتائج الدراسة زيادة الفجوة بني القيمتني عرب كامل الفرتة
مع مالحظة تقليص الفجوة لقطاعي البنوك والتأمني بخالف الصناعي.
الكلامت املفتاحية :القيمة الدفرتية ،القيمة السوقية ،القيمة العادلة.
Abstract :

The study aims to determine the reliability on the book value in determining the fair value of the share by tracking reducing the gap between
these two values. The results showed increase the gap with a note reduce
the gap to the banking and insurance sectors other than manufacturing.
Key words: book value, market value, fair value.

املقدمة :

لقد بدأ التوجه نحو مفهوم القيمة العادلة كأساس للقياس ،يأخذ منحى متصاعد واهتامم متزايد
من الجهات املرشعة ملعايري املحاسبة ،قبل نهاية التسعينيات من القرن املايض .وكرثت الدراسات حول
353

هذا املفهوم منذ ذلك التاريخ .حيث تناولت معظم هذه الدراسات مدى مساهمة هذا التوجه يف
تزويد مستخدمي البيانات املالية مبعلومات مفيدة إلتخاذ قرارات إقتصادية رشيدة .وأكدت معظم
النتائج تفضيل القياس بالقيمة العادلة عىل القياس وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية الذي كان سائدﺁ
لفرتات طويلة قبل ذلك ،مثل دراسة (نان )1998و()Dietrich; Harris and Muller,2000و(Barth:
.)Landsman and Wayne,1995
وقد بني مجلس معايري املحاسبة الدولية( ،)IASBمنذ ذلك الوقت أنه سيستمر يف هذا التوجه
نحو مفهوم القيمة العادلة (لجنة معايري املحاسبة الدولية  .)1158،2001وأظهرت التغيريات املتالحقة
يف الكثري من املعايري هذا التوجه ،كعدم قبول طريقة توحيد املصالح يف إعداد البيانات املالية املوحدة،
والغاء طريقة الوارد أخريا صادر أوال لقياس تكلفة املخزون ،واألخذ ببديل القيمة العادلة يف قياس
األصول الثابتة (من خالل السامح بإعادة التقييم) ،وكذلك يف قياس املمتلكات االستثامرية ،وقياس
األصول وااللتزامات املالية مع التضييق املستمر عىل السامح باستخدام التكلفة للقياس الالحق للبنود
األخرية .واملطلع عىل معايري االبالغ املايل الدولية ( ،)IFRSsيالحظ بوضوح استمرار هذا التوجه حتى
وقتنا الحايل.
أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة اىل ما ييل:
 .1بيان مدى اقرتاب القيمة العادلة من القيمة الدفرتية ألسهم الرشكات املساهمة العامة خالل
العقد األخري ،ممثلة بقطاعات البنوك ورشكات التأمني والرشكات الصناعية يف االردن.
 .2بيان مدى امكانية االعتامد عىل القيمة الدفرتية يف تقدير القيمة العادلة ألسهم الرشكات التي ال
يتم تداول أسهمها يف السوق املايل.
أهمية الدراسة :تنبع أهمية هذه الدراسة من النواحي التالية:
 .1يتوقع أن تساعد هذه الدراسة ،املستثمرين يف السوق املايل يف امكانية االعتامد عىل اقرتاب القيمة
الدفرتية من القيمة السوقية لسهم الرشكات املتداولة يف السوق املايل.
 .2وكذلك يتوقع أن تتحقق نفس الفائدة عند االستثامر يف الرشكات التي ال يتم تداول أسهمها يف
السوق املايل ،اذا ما تبني أن القيمة الدفرتية قد تكون مؤرش مناسب للقيمة السوقية لسهم هذه
الرشكات.
 .3و أخريا يتوقع أن تساعد هذه الدراسة ،يف اقرار امكانيه تقييم االستثامرات يف حقوق امللكية
القامئة لدى العديد من الرشكات يف أسهم غري متداولة يف السوق املايل ،من خالل اعتبار القيمة
الدفرتية مقياس مقبول للقيمة العادلة لهذه األسهم.
اإلطار النظري للدراسة :تعرف القيمة الدفرتية للسهم ،بأنها القيمة التي يتوقع حامل السهم
تحصيلها من الرشكة عند تصفيتها .أو بشكل آخر هي قيمة ما ميلكه كل سهم من أصول املنشأة.
وتحسب وفقا للمعادلة:
القيمة الدفرتية للسهم = اجاميل حقوق امللكية العادية  /عدد أسهم رأس املال املدفوع
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يف حني أن القيمة العادلة للسهم ،هي القيمة التي يتم تداول السهم فيها يف سوق مايل نشط.
وتعترب القيمة السوقية أفضل مقياس للقيمة العادلة.
واذا ما استبعد أثر توقعات املستثمرين ألداء الرشكات املختلفة وانتشار الشائعات واملضاربات
يف األسواق املالية ،فقد تقرتب القيمة الدفرتية من القيمة السوقية اذا ما كانت بيانات األصول
وااللتزامات يف البيانات املالية للمنشأة تقاس بالقيمة العادلة.
كام أن اختالل يف طبيعة ومكونات األصول وااللتزامات بني قطاعات الرشكات املختلفة ،وبالتايل
اختالف طرق قياس قيم هذه األصول يف البيانات املالية ،قد تزيد من عدم توافق القيمة الدفرتية
والقيمة السوقية أحيانا.
الدراسات السابقة :ركزت معظم الدراسات السابقة التي تناولت القيمة الدفرتية والقيمة السوقية
العادلة لألسهم ،عىل القدرة التنبؤية للقيمة الدفرتية يف قياس القيمة العادلة ،وعادة ما كانت تأخذ
عوامل إضافية مع القيمة الدفرتية يف بناء مناذج التنبؤ.
ففي دراسة ( ،)Keener,2011لبيان تفاوت أثر القيمة الدفرتية واألرباح عىل السعر السوقي
للسهم خالل  20سنة لقطاعات مختلفة ،خلصت الدراسة اىل عدم تأثري القيمة الدفرتية عىل سعر
السهم السوقي خالل فرتة الدراسة ( )1982-2001ودون فروقات جوهريه بني قطاعات الرشكات
املأخوذه يف الدراسة(حوايل  5000رشكه) .وبينت الدراسة أن القيمه الدفرتيه واألرباح تفرس حوايل
 41%من التغري يف سعر السهم السوقي.
وبينت دراسة(،)Azeem Kouser,2011التي قامت بدراسة أثر اعتامد معايري االبالغ املايل الدوليه
بتحسني القوه التنبؤيه للقيمة الدفرتية واألرباح عىل سعر السهم السوقي .وتم تطبيق الدراسة للفرتة
من ( )2009-2002عىل  52رشكة من الرشكات الكربى يف الباكستان .وقد تم استخدام منوذج االنحدار
املتعدد لتحليل البيانات.
ويف دراسة ( ،)Yao and Liang,2005لدراسة أسباب الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة السوقية
ألسهم البنوك ،حيث متت الدراسة عىل  32بنك يف تايوان وخلصت الدراسة اىل أن تفصيل بيانات قامئة
الدخل تؤثر يف تفسري الفرق.
كام أن دراسة( )Shamki and Abdul Rahman,2012والتي قامت بدراسة مدى مالمئة األرباح
والقيمة الدفرتية للسهم(منفردين ومجتمعني) عىل سعر السهم وعالقته بالربحية ،وذلك عىل الرشكات
الصناعية األردنية خالل الفرتة( ،)2002-1992وقد أظهرت أن مالمئة كل من القيمة الدفرتية والربحية
كانت متزايدة يف تفسري التغري يف سعر السهم السوقي.
باإلضافة إىل أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت بعض العوامل التي تؤثر يف العالقة بني
القيمة الدفرتية وسعر السهم السوقي ،فدراسة( ،)Alciatore,Easton and Spear 2000حول أثر
تطبيق محاسبة التدين يف قيمة األصول طويلة األجل عىل عائد السهم يف صناعة البرتول ،حيث كان من
ضمن محاور الدراسة ،بيان أثر تطبيق محاسبة التدين عىل العالقة بني القيمة الدفرتية والسوقية للسهم .
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وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية:
 .1لو مل يتم االعرتاف بتدين القيمة خالل الفرتة من  1986-1985لكانت القيمة الدفرتية للسهم أكرب
من القيمة السوقية ،وبالتايل فان االعرتاف بتدين القيمة يف تلك الفرتة قارب بني القيمة السوقية
والدفرتية للسهم.
 .2نتيجة عدم سامح املعايري املحاسبية املتعلقة بصناعة البرتول بعكس خسائر تدين القيمة عند
ارتفاع القيمة مجددا ،فقد أصبحت هناك فروقات كبرية بني القيمة الدفرتية والسوقية لألسهم يف
الفرتات التالية لعام 1986م.
وكذلك فإن دراسة( )Gordon, 2000حول محاسبة تغري األسعار والتكلفة التاريخية والتي هدفت
اىل اختبار العالقة بني مستوى وتغري االيرادات الناشئة عن تطبيق كل من التكلفة التاريخية ومستوى
األسعار والتكلفة االستبدالية مع عائد السهم السنوي وفحص مدى مالمئة االيرادات الناتجة عن كل
مبدأ من املبادئ الثالثة يف تفسري تغري القيمة السوقية للسهم وقد برر الباحث اجراء الدراسة عىل
املكسيك كونها تتمتع مبعايري محاسبية خاصة فريدة تتطلب االفصاح بشكل منفصل عن تغريات
مستوى األسعار والتكلفة االستبدالية.
وقد تم اجراء الدراسة عىل البيانات املالية ل 260رشكة للفرتة من  1995-1989حيث تراوح معدل
التضخم خالل هذه الفرتة بني  .52% - 7%وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية:
 .1أن تطبيق محاسبة التكلفة االستبدالية يعطي معلومات أكرث مالمئة يف الوقت املناسب من تطبيق
التكلفة التاريخية أو مستوى األسعار ،وكذلك فان بيانات مستوى األسعار تعطي معلومات أكرث
مالءمة من بيانات التكلفة التاريخية.
 .2كام أظهرت نتائج التحليل وجود قدرة تفسريية أعىل ملحاسبة التكلفة االستبدالية يف تفسري تغري
القيمة السوقية عن الدفرتية للسهم.
ويف دراسة( )Park,Park and Ro,1998حول افصاحات القيمة العادلة لالستثامرات املالية
وحقوق امللكية يف البنوك :دالئل من املعيار» ،»SFAS115هدفت الدراسة اىل اختبار مدى تأثري
تصنيف االستثامرات املالية(كمتاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق) ومتطلبات افصاح
القيمة العادلة تبعا لذلك يف تزويد معلومات حول القيمة السوقية لحقوق امللكية لدى البنوك.
وبشكل أخر مدى مالءمة هذه االفصاحات يف تقدير القيمة السوقية لحقوق امللكية.
وقد تم اجراء دراسة عىل 222بنكا للفرتة من  1995-1993وذلك من خالل عدة مناذج لالنحدار
املتعدد حسب الفرضية املراد اختبارها ،حيث تم وضع أربع فرضيات لالختبار ،وكانت نتائج الدراسة
عىل النحو التايل:
 .1أن لفرق القيمة العادلة عن القيمة الدفرتية لكل من االستثامرات املتاحة للبيع واملحتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق قدرة واضحة يف تفسري فرق القيمة السوقية عن الدفرتية لحقوق امللكية لدى
قطاع البنوك ،كام أن لهام قدرة تفسريية واضحة كذلك يف قياس عوائد األسهم العادية لدى البنوك.
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 .2أن لفرق القيمة العادلة عن القيمة الدفرتية لالستثامرات املتاحة للبيع قدرة تفسريية أكرب من
فرق القيمة العادلة عن القيمة الدفرتية لالستثامرات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق يف
تفسري فرق القيمة العادلة عن الدفرتية لحقوق امللكية.
 .3تزداد القدرة التفسريية عند فصل االستثامرات املتاحة للبيع عن تلك املحتفظ بها لتاريخ
االستحقاق يف تفسري فرق القيمة العادلة عن الدفرتية لحقوق امللكية مقارنة مع دمجهام معا.
 .4هناك قدرة تفسريية لالستثامرات املتاحة للبيع يف قياس العوائد غري العادية ألسهم البنوك ،يف حني
مل توجد مثل هذه القدرة التفسريية لالستثامرات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
ويف دراسة( )Landsman,Barth and Beaver, 1996عن مدى مالءمة افصاحات القيمة العادلة
يف القوائم املالية للبنوك وبحثت هذه الدراسة يف مدى مالءمة افصاحات القيمة العادلة التي تضمنها
املعيار( )SFAS107يف التنبؤ بتغري القيمة العادلة عن القيمة الدفرتية لحقوق امللكية لدى قطاع
البنوك ،حيث تم وضع منوذج ريايض الستخدام االنحدار املتعدد للتنبؤ بتغري القيمة السوقية عن
القيمة الدفرتية لحقوق امللكية لدى البنوك كمتغري تابع.
وكانت نتائج الدراسة عىل النحو التايل:
وجود عالقة جوهرية بني فرق القيمة العادلة عن الدفرتية للقروض وتغري القيمة العادلة عن
الدفرتية لحقوق امللكية.
وجود عالقة جوهرية بني فرق القيمة العادلة عن القيمة الدفرتية لالستثامرات يف األوراق املالية
وتغري القيمة العادلةعن الدفرتية لحقوق امللكية.
وجود عالقة جوهرية بني قيمة األصل غري امللموس املتمثل يف خصوصية الودائع()core deposit
والفرق بني القيمة العادلة والدفرتية لحقوق امللكية.
أما باقي العوامل الرئيسية واألخرى فلم يكن لها أثر يف تقدير الفرق بني القيمة العادلة والدفرتية
لحقوق امللكية.
وكذلك يف دراسة( )Barth,1994حول محاسبة القيمة العادلة :نظرة من خالل األوراق املالية
والتقييم السوقي للبنوك ،تناولت هذه الدراسة مقارنة تحليلية بني محاسبة التكلفة التاريخية
ومحاسبة القيمة العادلةلالستثامر يف األوراق املالية ،وكان هدفها الرئييس بيان أي األسلوبني يزود
املستثمر الحايل واملتوقع مبعلومات أكرث مالءمة واعتامدية لتقييم حقوق امللكية لقطاع البنوك،
ولتحقيق ذلك ،قامت الدراسة بقياس االفصاح عن تقديرات القيمة العادلة لألوراق املالية املستثمر
بها من قبل البنوك واملكاسب والخسائر لهذه االستثامرات عىل أسعاراألسهم السوقية لهذه البنوك
مقارنة مع محاسبة التكلفة التاريخية ،أي دراسة أي األسلوبني(التكلفة التاريخية والقيمة العادلة) أكرث
تفسريا الختالف سعر السهم السوقي عن قيمته الدفرتية .
وقد طبقت هذه الدراسة عىل البنوك األمريكية التي نرشت قوامئها املالية لعام  1990يف
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وخلصت هذهالدراسة إىل أن القيمة العادلة التقديرية لألوراق املالية تعطي قوة تفسريية أفضل
من التكلفة التاريخية لتغري القيمة السوقية عن الدفرتية ألسهم البنوك ،أي أن محاسبة القيمة العادلة
لألوراق املالية تزود املستثمر مبعلومات أكرث مالمئة واعتامدية من محاسبة التكلفة التاريخية لتقييم
حقوق امللكية.
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف أنها:
.1تهدف إىل التحقق من مدى نجاح معايري االبالغ املايل الدولية يف تضييق الفرق بني قيمة السهم
الدفرتية وقيمته السوقية من خالل التوجه نحو محاسبة القيمة العادلة.
.2سيتم تطبيق الدراسة عىل قطاع البنوك وقطاع رشكات التأمني وقطاع الرشكات الصناعية بشكل
مستقل ،حيث يرى الباحثون أن هناك متايز بني القطاعات املختلفة يف مدى تأثر بياناتها املالية
مبتطلبات القيمة العادلة ،الختالف مكونات بنودها املالية (خاصة األصول) ،علام بأنه مل يسمح
يف األردن حتى اآلن باستخدام منوذج اعادة التقدير لألصول الثابتة وفقا ملا سمح به معيار املباين
واملصانع واملعدات ( ،)IAS 16وبالتايل فان الرشكات التي متتاز بضخامة أصولها الثابتة ،لن تعكس
هذه الفروقات يف بياناتها مام قد يزيد من الفجوة بني القيمة الدفرتية للسهم وقيمته السوقية.

منهجية الدراسة:

مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من الرشكات املساهمة العامة األردنية املساهمة العامه ،يف قطاعات
البنوك والتأمني والرشكات الصناعية املدرجة يف بورصة عامن لألوراق املالية خالل عام  .2011حيث
تم اختيار الرشكات التي توفرت لها بيانات كاملة خالل فرتة الدراسة عن وجود بيانات خاصة بالقيمة
الدفرتية والقيمة السوقية خالل فرتة الدراسة ( ،)2011 – 2001وكانت عىل النحو التايل-:
قطاع البنوك11 :بنكا.
رشكات التأمني 10 :رشكات تأمني.
الرشكات الصناعية 46 :رشكة.
فرتة الدراسة والبيانات:
تم اعتامد فرتة الدراسة للسنوات من  ،2011 – 2001وهي الفرتة التي ظهر فيها توجه متزايد نحو
مفهوم القيمة العادلة ،بدءا من تاريخ نفاذ املعيار املحاسبي الدويل رقم :39األصول املالية:االعرتاف
والقياس.
أما بيانات الدراسة فهي القيمة السوقية والقيمة الدفرتية للرشكات ضمن القطاعات موضوع
البحث حيث أخذت القيمتان كام يف نهاية أول شهر بعد عرض البيانات حسب البيانات الشهرية
املدخلة يف بورصة عامن.
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فرضيات الدراسة:

الفرضية األوىل :ال يوجد أثر لتوجه معايري االبالغ املايل الدولية نحو مفهوم القيمة العادلة يف تقليص
الفجوة بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية ألسهم البنوك.
الفرضية الثانية :ال يوجد أثر لتوجه معايري االبالغ املايل الدولية نحو مفهوم القيمة العادلة يف تقليص
الفجوة بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية ألسهم رشكات التأمني.
الفرضية الثالثة :ال يوجد أثر لتوجه معايري االبالغ املايل الدولية نحو مفهوم القيمة العادلة يف تقليص
الفجوة بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية ألسهم الرشكات الصناعية.

متغريات الدراسة:

•

املتغري التابع :الفجوة بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية للسهم من خالل الفرق النسبي بني
القيمة السوقية والقيمة الدفرتية للسهم.
وتم احتسابه من خالل املعادلة التالية:
القيمة السوقية للسهم – القيمة الدفرتية للسهم
الفجوة بني القيمة السوقية والقيمة
الدفرتية للسهم
القيمة الدفرتية للسهم

وقد تم أخذ الفرق النسبي وليس املطلق لتجنب أثر الفروقات املادية لقيمة الفرق بني رشكة
وأخرى ،وبني القطاعات املختلفة عىل نتيجة الدراسة.
ثم تم احتساب متوسط الفرق النسبي لكافة الرشكات ضمن نفس القطاع بقسمة مجموع
الفروقات النسبية عىل عدد الرشكات وفقا ملا ييل:
متوسط الفرق النسبي

•

مجموع الفرق النسبي بني القيمة السوقية والدفرتية
للسهم لكل رشكة
عدد الرشكات ضمن نفس القطاع

املتغري املستقل :الزمن ،وتم التعبري عنه بالتسلسل من ( )11 – 1للسنوات ( )2011 – 2001عىل
التوايل ،ثم حدد للفرتة من( )2011 – 2005مرة أخرى عند ظهور النتائج لفرتة الدراسة السابقة،
وكام هو مبني الحقا يف الجزء التايل.

التحليل االحصايئ واختبار الفرضيات:

لقد استخدم الباحثون منوذج االنحدار البسيط ( تحليل السالسل الزمنية) للعالقة بني الفرق
النسبي للقيمة السوقية عن القيمة الدفرتية للسهم كمتغري تابع والزمن كمتغري مستقل يف تحليل
البيانات واختبار الفرضيات.
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وباختبار العالقة بني الفرق النسبي (املتغري التابع) ،والزمن (املتغري املستقل) ظهرت النتائج
التالية-:
نوع العالقة
R
P-value
القطاع
موجبة
50%
0.13
البنوك
موجبة
48%
0.14
رشكات التأمني
موجبة
20%
0.56
الرشكات الصناعية
وتدل هذه النتائج عىل أن الفروقات النسبية يف تزايد غري جوهري احصائيا ،وهو عكس املتوقع بأن
يتم تضييق هذه الفجوة مع االستمرار بتطبيق مفهوم القيمة العادلة وفقا لتوجه معايري اإلبالغ املايل
الدولية.
ومبراجعة بيانات الدراسة لتحري أسباب النتيجة أعاله ،تبني للباحثني بأن النمو املتسارع ألسعار
األسهم السوقية خالل الفرتة من ( )2004 – 2001كان املؤثر الرئييس يف ظهور العالقة املوجبة لكثري
من الرشكات وبخاصة البنوك ورشكات التأمني .حيث تم اعادة دراسة الفرق النسبي عرب الزمن للفرتات
( )2011 – 2005وظهرت النتائج التالية-:
نوع العالقة
R
P-value
القطاع
عكسية
96%
0.0017
البنوك
عكسية
94%
0.019
رشكات التأمني
عكسية
64%
0.28
الرشكات الصناعية
ويف ضوء هذه النتائج كانت نتيجة اختبار فرضيات الدراسة عىل النحو التايل-:

-1اختبار الفرضية األوىل-:

تم قبول الفرضية العدمية بعدم وجود أثر لتوجه معايري االبالغ املايل الدولية نحو مفهوم القيمة
العادلة يف تقليص الفجوة بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية ألسهم البنوك املتداولة يف سوق عامن
املايل خالل الفرتة من ( ،)2011 – 2001حيث تخترب الفرضية عند مستوى معنوية  ،13%للعالقة
الطردية وليس العكسية بني املتغريين ومبعامل ارتباط .50%
يف جني أظهرت البيانات نفسها للفرتة من ( )2011 – 2005رفض الفرضية العدمية نفسها والقول
بوجود تقليص ملحوظ ومادي للفرق بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية للسهم يف البنوك املتداولة
أسهمها يف سوق عامن املايل ،حيث تخترب الفرضية للعالقة السالبة عند مستوى معنوية  1.7باأللف
وهو أقل من مستوى املعنوية  5%الذي أختربت عنده الفرضية ومبعامل ارتباط  96%للعالقة العكسية.
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أما عىل املستوى الفردي للبنوك فكانت أهم نتائج االختبار كامييل-:
الفرتة()2011 –2005
الفرتة()2011 – 2001
معامل االرتباط
P-value
معامل االرتباط
P-value
اسم البنك
97%عكسية
0.001
71%عكسية
0.035
البنك العريب
البنك االسالمي
97.5%عكسية
0.000
76%طردية
0.016
األردين
96.6%عكسية
0.007
5%عكسية
0.89
البنك األردين الكويتي
85%عكسية
0.065
64%طردية
0.06
بنك االسكان
97%عكسية
0.006
8%عكسية
0.83
بنك األردن
ويالحظ تفاوت تغري الفرق النسبي عرب الزمن من بنك آلخر للفرتة ( ،)2011 – 2001مع تقلص الفرق
بشكل جوهري للفرتة (.)2011 – 2005
 -2اختبار الفرضية الثانية :كانت النتائج مشابهة نسبيا لنتائج قطاع البنوك حيث تم قبول الفرضية
العدمية بعدم وجود أثر لتوجه معايري االبالغ املايل الدولية نحو مفهوم القيمة العادلة يف تقليص
الفجوة بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية ألسهم رشكات التأمني املتداولة يف السوق املايل،
خالل الفرتة من ( .)2011 – 2001حيث تخترب الفرضية العدمية عند مستوى معنوية 14%
للعالقة الطردية بني املتغريين .ومبعامل ارتباط موجب (48%عالقة طردية).
يف حني أظهرت البيانات نفسها للفرتة من ( )2011 – 2005رفض الفرضية العدمية وبالتايل وجود
أثر مادي ذا داللة إحصائية لتقلص الفرق بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية لسهم رشكات التأمني.
حيث تخترب الفرضية عند مستوى معنوية  0.019ومبعامل ارتباط (94%عالقة عكسية).
أما عىل املستوى الفردي لرشكات التأمني فكانت أهم نتائج االختبار كام ييل-:
اسم الرشكة
رشكة الرشق األوسط للتأمني
رشكة النرس العريب للتأمني
رشكة التأمني األردنية
رشكة القدس للتأمني

الفرتة من 2011 - 2001
 P-valueمعامل االرتباط
51%عكسية
0.13
13%طردية
0.70
11%طردية
0.78
79%طردية
0.011

-3اختبار الفرضية الثالثة-:

الفرتة من 2011 - 2005
 P-valueمعامل االرتباط
93%عكسية
0.033
96%عكسية
0.013
97%عكسية
0.007
65%عكسية
0.23

تم قبول الفرضية العدمية بعدم وجود أثر لتوجه معايري االبالغ املايل الدولية نحو مفهوم القيمة
العادلة يف تقليص الفجوة بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية ألسهم الرشكات الصناعية املتداولة
يف سوق عامن املايل للفرتة من ( ،)2011 – 2001حيث تخترب الفرضية عند مستوى معنوية 56%
للعالقة الطردية ومبعامل ارتباط موجب  20%فقط  .وكذلك تم قبول الفرضية العدمية أيضا للفرتة
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من ( )2011 – 2005حيث تخترب الفرضية عند مستوى معنوية  ،28%وهو أعىل بكثري من مستوى
املعنوية املحدد بـ  .5%ولكن مع تغري العالقة اىل عكسية ومبعامل ارتباط .64%
أما عىل املستوى الفردي للرشكات الصناعية ،فكانت أهم النتائج عىل النحو التايل-:
اسم الرشكة
رشكة الصناعات والكربيت
األردنية للصناعات الخشبية
الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك
الكهربائية
السلفوكيامويات األردنية
الصناعات الهندسية العربية
الوطنية للصناعات الهندسية املتعددة
الرشق األوسط للصناعات الدوائية

النتائج واالستنتاجات:

الفرتة من  2011 - 2001الفرتة من 2011 - 2005
معامل
 P-valueمعامل االرتباط P-value
االرتباط
62% 0.26عكسية
66% 0.053طردية
19% 0.76طردية
81% 0.008طردية
0.187

48%طردية

0.33

56%عكسية

0.25
0.82
0.001
0.17

42%عكسية
8%طردية
 90%طردية
49%طردية

0.13
0.20
0.11
0.25

68%عكسية
54%عكسية
49%طردية
52%عكسية

فيام ييل ملخص ألهم نتائج الدراسة واستنتاجات الباحثني بخصوصها-:
 .1أظهرت النتائج عدم اقرتاب القيمة الدفرتية من القيمة السوقية ألسهم الرشكات املتداولة يف سوق
عامن املايل عرب الزمن للفرتة من ( ،)2011 – 2001بل وظهور زيادة يف الفجوة بينهام من خالل
معامل االرتباط املوجب ،وإن كانت هذه الزيادة ليست بدالله احصائية جوهرية .
ومبراجعة بيانات الدراسة وتغري القيمة السوقية بشكل خاص ،استنتج الباحثون أن سبب هذه
العالقة غري املتوقعة يعود لزيادة القيمة السوقية بشكل كبري ملعظم الرشكات املأخوذة يف عينة
الدراسة خالل الفرتة ( )2004 – 2001بشكل كبري.
 .2أظهرت النتائج للفرتة من ( )2011 – 2005وجود تراجع مادي يف الفرق بني القيمة السوقية
والقيمة الدفرتية ألسهم كل من البنوك ورشكات التأمني ،وهذا مطابق للتوقعات ،ودل عىل ذلك
أيضا ارتفاع معامل االرتباط للعالقة العكسية عرب الزمن .يف حني مل يتحقق هذا التقلص يف الفجوة
بالنسبة للرشكات الصناعية ،رغم أن معامل االرتباط دل عىل العالقة العكسية ولكن االختبار
االحصايئ بني عدم مادية هذا التقلص بشكل مقبول إحصائيا.
ويرى الباحثون أن ذلك قد يعود بشكل رئييس اىل انطباق مقاييس القيمة العادلة عىل بنود
متعددة يف البنوك ورشكات التأمني التي متثل األصول وااللتزامات املالية الجزء األكرب من موجودات
والتزامات هذين القطاعني.
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 باإلضافة إىل إتباع.يف حني تشكل األصول الثابتة الجزء األكرب من موجودات الرشكات الصناعية
 مام،املرشع األردين ألسلوب التكلفة يف قياس هذه األصول وعدم تطبيق منوذج اعادة التقييم
قد يكون سببا مهام يف عدم تقليص الفجوة بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية ألسهم هذه
.الرشكات
 أظهرت نتائج الدراسة أن الكثري من البنوك ورشكات التأمني قد اقرتبت القيمة السوقية ألسهمها.3
.)2011 – 2005( من القيمة الدفرتية خالل السنوات األخرية

:التوصيات

:يف ضوء نتائج الدراسة يويص الباحثون مبا ييل
، للوصول إىل امكانية إقرار اإلعتامد عىل القيمة الدفرتية للسهم، تكرار الدراسة يف دول أخرى-1
.كمقياس للقيمة العادلة عند عدم توفر قيمة سوقية لكافة أنواع وقطاعات الرشكات
 أن يتم بشكل مبديئ اعتبار القيمة الدفرتية للسهم مؤرش مقبول لتقدير القيمة العادلة للسهم غري-2
.املتداول يف السوق املايل لقطاعي البنوك ورشكات التأمني
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