
 القيمة العادلة
 

تدنر   !، فةنا الةيونرد لالييةنا الدادلناالةالينا لنوررا  يكثر الحديث في هذه األيام عن  الييةنا الدادلنا
  ننرفي عمننأ ها ننا الةلمنن  الننذم يةكنن  لةرملنند تلننادأ ةرمننردات هر ت ديننا ة مرلننات لنني  الييةننا الدادلننا 
لدننا األررا   ه فكثيننرام ةننا ا ننة   .ئ رالحيننا التلننادأ ريتننرفر ل ةننا كافننا الةدمرةنناتفنني لنندي ةا رةلننا 

رةن   ،كذلك قد تتندارأ عمنأ ال ندر الدنادأالةاليا تتدارأ ل در هعمأ ة  قيةت ا الدادلا هر هداأ ةاد 
هاننا يتمنند الة ننتثةرر  لميننرا  فنني حنناأ تنندارل ا ل نندر اقننأ ةنن  قيةت ننا الدادلننا ركننذلك األةننر فنني حالننا 

 نتثةري  فنناا م  نر  ي نمكر  اسننس ال نمرك ا  ننتثةارم لكن  ذذا كننا  هنذا الحناأ ةنن  مةين  الة ،اللين 
اذ   ننيمم   ،اتةةننا قنند يننىدم ذلننأ ترقنن  التنندارأ عمننأ الررقننا الةاليننا    المةينن  لنندي م اسننس الترقدنن

ذذا ةا الذم يدف  التندارأ عمنأ الررقنا  ،لك  هذه الحالا ةير عةميا مةي  الة تثةري  لملي  هر لميرا ،
ذ  اخنتف  الترقدنات . عةمينا ينرا  رالدكنس ونحي يرمد لأ كأ عةميا لي  الةاليا ركةا ادمم ااد ةيا

راختف  ، لي  الة تثةري  حرأ الييةا الدادلا لمررقا الةاليا هر الذم يرلد التدارأ عمأ الررقا الةاليا
هر ا ختف  في قرا ة رتحميأ هذه  ،ف  ةوادر الةدمرةاتياتج ع  عدة ه لاب ةا ا اخت اتالترقد
تينننرد ذلنننأ اخنننتف   لح ننناب الييةنننا الدادلنننا ا نننتخدام اةننناذج رياتنننيا ةختمسننناةنننات، كنننذلك فنننا  الةدمر 

الرونرأ ذلنأ فنيةك  ةن  قلنأ عندة هينخا  ، رحتأ لر تم ا نتخدام اسنس الاةنرذج الرياتني الترقدات
فينند ي ننتخدم الننلدا ليااننات يرةيننا رالننلدا  ،اتننائج ةختمسننا لاننا  عمننأ الليااننات الةدخمننا فنني الاةننرذج

ةنن  هاننا اس ننم ه  الييةننا الدادلننا   يرمنند ل ننا قنناار  ةحنندد لمروننرأ . النن ...هر ينن ريا ه ننلرعيااألخننر 
فةا هي هذه األةرر رةا هي فرائند الييةنا الدادلنا  ،تخت  لمدديد ة  األةرر التي تحكة ا ، ألا اذلي ا
 . عيرل ارةا 
 

رهذا ةا  ،ت ةوداقياذار ةفئةا الةدمرةا الةحا ليا يمب ه  يترافر في ا ير ا  لحيث تكر  
هذي  ترافر في ا هذا  الير ا  رلك  ة  الودب المة  لي  ييا ل  عمأ الييةا الدادلا فيمب ه  

فةثف الةدمرةا التاريخيا تكر  ذات  ،  يكر  عمأ ح اب األخرىي  الوستيهحد هات فترفر ،الير ي 
تكر  ةفئةا لواا  اليرار  ه رلكا ا   يةك   ،ذلك يةك  التحي  ةا ا ل  رلالةوداقيا عاليا 
 يتحةم ا ياوب عمأ الييةا التي  اهتةاةد    رذلك مرهرم تىثر عمأ قراره ليكأحيث ها ا   

الييةا رليس عمأ  ة  ليدد الذم  يحوأ عميدهر الةلم  عمأ هر  ،لحورأ عمأ األوأةيالأ ا
ل ا اقرب لمةفئةا حيث ه  رلك  الييةا الدادلا تكر  . تاريخيام عمأ األوأ  ل ا التي تم الحورأ



تد يد وررة هرت  راقرب لييةا األوأ السدميا ذذا كا  يارم ليدد هام عمأ قرار الة تثةر ف ت ثير
 هاتي رة  هاا يمب الةرازاا لي  رفي الرقت ذاتد رلكا ا قد تستير هحيااام لمةوداقيا،  ه هر يرا

 الييةاالتحي  ة   لذكر هاد يودبريمدر لا .الوستي  لحيث   تكر  راحدة عمأ ح اب األخرى
 . تدارأ فيديفي ظأ عدم ترافر  ر  اي   ألم هوأ الدادلا

 
ت األخيرة را تحداث هررا  ةاليا مديدة كالةيتيات الةاليا رة  تيدم وااعا األررا  الةاليا في السترا

الةلايا هدى ذلك ذلأ ترررة تتل  الييةا الدادلا لو  م ةةا ي اعد في تحديد قيةا الةيتيات الةاليا 
كةا تد ي الييةا الدادلا وررة . لحيث يكر  ل ا ةاسدا اكلر لدأ ة  تتل  الييةا التاريخياعمي ا ، 

في  ت اعد الييةا الدادلاكةا يةك  ه    .اا ة  الييةا التاريخيارا  الةاليا ةيار اقرب لراق  األ 
 . الكي  ع  ذةكاايا تد ر اليركا اتيما التزاةات ا الةاليا

 
وااع اليرار ع  الةرمردات رالة مرلات الةاليا ةياراا ة  هاةا لةدمرةات تيدم الييةا الدادلا 

رت  الحالي لم ر  كةا تد ي م قدرة عمأ الةياراا لي  قيةا التكمسا التاريخيا حيث ذا ا تدكس ال
رترو  الييةا الدادلا لاألكثر يسافيا ة  الييةا التاريخيا في . األدرات الةاليا في هرقات ةختمسا

حيث ااد ة  ال  أ ةفحظا  ،ظأ األ را  الةاليا الاي ا خوروا عاد تداي قيةا األوأ الةالي
دكس التكمسا التاريخيا حيث ااد ة  لاد يدكس ترقدات الة تثةري  ا اذالتداي ة  خفأ ال ر  

 .  الودب ذثلات قيةا التداي في األوأ
 

فف يرمد  رييا ةثاليا لمرورأ لمييةا الدادلا  فدادة  عيرب، فا  ل امييةا الدادلا ذيماليات لركةا 
يديرات لي  اللائدي  تدكس التدار ت عمأ  در ةدي  في ال ر  الةالي الاي  ة ترى تراف  الت

رالةيتريي  لم  م حرأ ةيدار التدفيات الايديا الة تيلميا لد رالتي تدتلر هحد ال ر  ليياس الييةا 
الدادلا رفي هذه الحالا تكر  الييةا الدادلا ةترافيا ة  الييةا ال رقيا رلك  في حالا األ را  الةاليا 

ح اب الييةا الدادلا رالتي تخت  ل رييا  ا ففلد ة  ذدخاأ الاةاذج الرياتيا ليايالةير 
 .توةية ا ر ذلأ الحكم اليخوي ةةا يحد ة  قدرة الاةرذج عمأ التالى

 
رذلك ع   ري   لميركات، كةا تىدم الييةا الدادلا ذلأ زيادة التذلذب في الةيزاايا رقائةا الدخأ
ااب حير  الة اهةي  هر في ةدالما السررقات لي  الييةا التاريخيا رالييةا الدادلا لو  م في م



كةا ه   .في ح اب األرلاح الةحتمزة في حير  الة اهةي في الا ايا قائةا الدخأ رالتي توب 
ح اب الييةا الدادلا ي خذ لا عتلار رت  ال ر  الةالي في رقت ةحدد رالذم رلةا يةثأ وررة 

لذلك   يةك  ا  تدااا ل ا  ،ةىقتا لييةا األ  م اتيما ت ثرها ل  لاب رهةيا يكر  ل ا هثر لحظي
مت ثير عمأ ح اب األرلاح رالخ ائر لللاا  قرارات عمأ الةدى ال ريأ را تغفل ا ة  قلأ اإلدارات 

ا ا ا تخدام اإلدارة لددة ر ائأ لمت ثير عمأ رقم الرل  عمأ ل لةا ي ةأ ذدارة األرلاح رالتي تدر  
عادة ةا تكر  ةرلر ا لرقم الرل  هر لمت ثير  رالتي الةكافآتالةدى اليوير ل د  الحورأ عمأ 

 .عمأ قرار الةيرا ل د  الحورأ عمأ قرا
ذ  الييةا الدادلا ل ا ههةيا كليرة في تحديد ال در الةاا ب لمتلادأ رلالتالي عاد اتخاذ اليرار 

تخدةت ا  تثةارم، رلك  يمب ا  يتم ا تخداة ا لدقا رحذر رالت كد ة  الةدمرةات رالاةاذج التي ا 
 .لح ال ا
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