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ونظرا لتشعب  ( من منظور زلاسيب.2008-2007أسباب وتداعيات األزمة ادلالية العادلية ) اذلدف من ىذه الدراسة التعرف على :ملخص
، خاصة القيمة العادلة، اء عديدة إىل مربأ ومتهم دلعايًن احملاسبة وال سيما تلك ادلتعلقة بالقياس احملاسيبأسباب نشوء األزمة ادلالية العادلية واذباه آر 

و معايًن احملاسبة ادلالية األمريكية (IAS/IFRSعرض بدائل القياس والتقييم احملاسيب وفقا دلعايًن احملاسبة الدولية )تطرق الباحثان إىل 
(FAS)س احملاسيب ودورىا يف األزمة ادلالية العادلية، كما مت عرض أىم التدابًن ادلتخذة قبل رللس ادلعايًن احملاسبة الدولية . وربليل سلاطر القيا
(IASB )( ورللس معايًن احملاسبة ادلالية األمريكيFASB)  :التوسع يف أثناء وبعد األزمة ادلالية العادلية. وتوصل الباحثان لعدة نتائج من بينها

وض العقارية عالية ادلخاطر من أىم أسباب نشوء األزمة ادلالية العادلية، ىناك العديد من األثار السلبية لتلك األزمة على اقتصاديات منح القر 
عكست اغلابيا زمة انالدول ادلتقدمة والنامية، ىناك مبالغة يف االنتقادات ادلوجهة للمعايًن ادلتعلقة بالقيمة العادلة، تعدد بدائل القياس احملاسيب، األ

(بشكل مل يكن لو (FASB) و رللس معايًن احملاسبة ادلالية األمريكي (IASB)على جهات التشريع احملاسيب )رللس معايًن احملاسبة الدولية 
ات بالعديد من التعديالت والتحسين (IASB)سابقة من خالل ازباذ عدة تدابًن واجراءات وخطوات. قام )رللس معايًن احملاسبة الدولية 

لتحسٌن اساليب االفصاح عن القيمة العادلة لألدوات ادلالية، كما  (IFRS7)فعلى سبيل ادلثال تعديل ادلعيار واصدار  العديد من ادلعايًن 
 .2013قياس قيمة العادلة ماي  (IFRS13)األدوات ادلالية. واصدار ادلعيار  2009سنة  (9IFRS)أصدر ادلعيار  

 اسيب، قيمة عادلة، ازمة مالية عادلية، معايًن زلاسبة دولية، معايًن زلاسبة مالية أمريكية قياس زل:  الكلمات المفتاحية
Summary: The aim of this study is to identify the causes and consequences of the global 

financial crisis (2007-2008) from an accounting perspective. In view of the complexity of 

the causes of the global financial crisis and the tendency of many opinions to be 

challenged and accused of accounting standards, especially those relating to accounting 

measurement, especially fair value, the researchers discussed the presentation of 

measurement alternatives and accounting valuation in accordance with International 

Accounting Standards (IAS / IFRS). The analysis of accounting measurement risk and its 

role in the global financial crisis. The most important measures taken before the 

International Accounting Standards Board (IASB) and the US Financial Accounting 

Standards Board (FASB) during and after the global financial crisis. The researchers 

found that the expansion of high-risk mortgages is one of the main causes of the global 

financial crisis. There are many negative effects of this crisis on the economies of 

developed and developing countries. There is an exaggeration in criticism of fair value 

standards. Accounting Legislation (IASB) and the US Financial Accounting Standards 

Board (FASB) have not had precedent by taking several measures, measures and steps. 

IASB issued several amendments and improvements and issued several standards, such 

as the amendment of IFRS 7 to improve fair value disclosure techniques for financial 

instruments, and IFRS 9 Financial Instruments issued in 2009. IFRS 13, Measurement of 

fair value. 

Keywords: accounting measurement, fair value, global financial crisis, international 

accounting standards, US accounting standards. 
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 المقدمة:
طر شهد العامل سلسلة من األزمات ادلالية ادلتالحقة على ادلستويٌن احمللي والعادلي، ولعل االزمة ادلالية العادلية االخًنة تعترب من أخ

ىذه االزمة بدأت يف  1929وأسوأ االزمات من حيث اآلثار والنتائج اليت مر هبا االقتصاد العادلي منذ ازمة الكساد العظيم سنة 
ساس من الرىون العقارية يف الواليات ادلتحدة األمريكية لكنها تطورت ح ى باتت أزمة اقتصادية على مستو  عادلي وامتدت اال

 تداعياهتا لتشمل االقتصاديات األوروبية واآلسيوية لتنعكس آثارىا السلبية على بقية دول العامل. 
الس واهنيار كثًن من ادلؤسسات البنكية، مثل بنك ليمان لقد أدت ىذه األزمة لظهور عددا من الفضائح ادلالية واف

 Washingtonالذي يعترب من البنوك الضخمة يف الواليات ادلتحدة وواشنطون ميوتشوال   Lemman Brothersبروذرز
Mutal  واندي ماكInd Mc.... جبانب افالس كثًن من الشركات وادلؤسسات العادلية مثل ،World com, 

Enron,Tyco, Xerox  ورلموعة التأمٌن االسرتاليةHIH  وشركةSK .العادلية بكوريا اجلنوبية وغًنىا 
دلعايًن احملاسبة وال سيما تلك ادلتعلقة بالقياس  ومتهم لتشعب أسباب نشوء األزمة ادلالية العادلية واذباه آراء عديدة إىل مربأً ونظرا

خيمها، واتضح ذلك جليا خالل اجتماع زعماء الدول األوروبية األربعة يف بأهنا وراء زيادة وتًنة األزمات ادلالية وتض احملاسيب
انها قيمة تالعبيو وغير حقيقية ال الذعا للقيمة العادلة بقولو "  انتقادا آنذاك إذ أبد  الرئيس الفرنسي ساركوزيG20رلموعة 

انها س الوزراء الربيطاين جيمس براون آنذاك بقولو " مربأ للقيمة العادلة مثل رئي ، بينما كان بعظهمتعبر عن عملية تبادل حقيقية"
 ".عين السوق في الشركة

كما تستند اآلراء ادلتهمة دلعايًن احملاسبة خاصة القيمة العادلة إىل أن الفرتة اليت أعقبت أزمة الكساد العادلي الكبًن وح ى هناية   
ة التكلفة التارؼلية، أما مع بداية استخدام ظلاذج القيمة العادلة  الثمانينات من القرن ادلاضي قد شهدت استقرار نسيب نتيجة سياد

 كأساس لالعرتاف والقياس احملاسيب يف التسعينات فإن وتًنة األزمات ادلالية العادلية قد زادت وتضخمت.
 أوال: مشكلة الدراسة
ازدياد حدة االنتقادات  رافقهم (، وما2008-2007القياس احملاسيب نفسها إبان األزمة ادلالية العادلية ) من خالل فرض مشكلة

 اليت توجو دلعايًن احملاسبة بشأن عدم امكانية التوصل إىل مفهوم قياس موحد ومقبول قبوال عاما،نطرح األسئلة التالية:
 ماىي االسباب احملاسبية اليت أدت لنشوء األزمة ادلالية العادلية. -
 على نشوء األزمة ادلالية العادلية.ىل بتعدد بدائل القياس والتقييم احملاسيب أثر  -
 ىل استخدام منهج القيمة العادلة يف قياس عناصر األصول وااللتزامات من أسباب نشوء األزمة ادلالية العادلية. -
 (أثناء وبعد األزمة ادلالية العادلية.FASB)( و IASB)ماىي أىم التدابًن ادلتخذة من قبل اجمللسٌن  -

 ثانيا: أىداف الدراسة
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 ىذه دراسة إىلهتدف 
 ( من منظور زلاسيب.2008ربليل أسباب وتداعيات األزمة ادلالية العادلية ) -
و معايًن احملاسبة ادلالية األمريكية (IAS/IFRSعرض بدائل القياس والتقييم احملاسيب وفقا دلعايًن احملاسبة الدولية ) -
(FAS). 
 (.2008عادلية )ربليل سلاطر القياس احملاسيب ودورىا يف األزمة ادلالية ال -
ورللس معايًن احملاسبة ادلالية األمريكي (IASBعرض أىم التدابًن ادلتخذة  من قبل رللس ادلعايًن احملاسبة الدولية ) -
(FASB)( 2008أثناء وبعد األزمة ادلالية العادلية.) 

 ثالثا: أىمية الدراسة
تعترب من أخطر وأسوأ االزمات من حيث اآلثار والنتائج  األزمة تأيت أعلية ىذه الدراسة من أعلية األزمة ادلالية اليت حصلت، فهذه

، ومن ادلالحظ أن ىناك أسباب عديدة لنشوء األزمة، حيث 1929اليت مر هبا االقتصاد العادلي منذ ازمة الكساد العظيم سنة 
 معايًن القيمة العادلة.تأيت ىذه الدراسة لتتناول أحد ىذه األسباب ادلوجو ذلا االهتام وىي القياس احملاسيب خاصة 

 من خالل مشكلة الدراسة وحملاولة اإلجابة عن أسئلتهاستكون الورقة البحثية مقسمة إىل أربعة زلاور رئيسية ىي كالتايل:
 ( من منظور محاسبي2008تحليل وتقويم األزمة المالية العالمية ) -أوالً :
 (FASBواألمريكية ) (IASBالمحاسبة الدولية )بدائل القياس والتقييم المحاسبي وفقا لمعايير  ثانياً :
 (2008مخاطر القياس لمحاسبي ودورىا في األزمة المالية العالمية األخيرة ) -ثالثاً :

ومجلس معايير المحاسبة المالية (IASBرابعا: عرض أىم التدابير المتخذة من  قبل مجلس المعايير المحاسبة الدولية )
 (. 2008المالية العالمية ) إبان األزمة (FASBاألمريكي )

 ( من منظور محاسبي2008المحور االول: تحليل وتقويم األزمة المالية العالمية )
واجو االقتصاد العادلي سلسلة من األزمات ادلالية ىددت استقرار النظام ادلايل بأكملو ولعل أعلها الركود االقتصادي الكبًن يف  

ٌن والعامل يشهد اهنيارات متتالية يف األنظمة ادلالية يف الدول ادلتقدمة والنامية على حد ثالثينيات القرن ادلاضي ومنذ ذلك احل
. وعلى الرغم من أن اسباب ىذه األزمات كانت زبتلف من أزمة إىل أخر  إال أهنا تشرتك يف ظاىرة أساسية تنتهي إليها 1سواء

تصاد. وعليو سوف نتطرق يف ىذا احملور إىل مفهوم األزمة ادلالية ومنها يبدأ االهنيار وىي ظهور مديونية كبًنة تفوق طاقة االق
 واسباهبا وآثارىا.

 أوال:مفهوم األزمة المالية العالمية
ؽلكن تعريف األزمةعلى أهنا تلك االضطرابات العميقة اليت تؤثر كليا أو جزئيا على النواحي ادلالية وعلى حجم اصدار واسعار 

 .2روض والودائع ادلصرفية ومعدل الصرفاالسهم والسندات وامجايل الق



ة المالية األزمأثرها عمى و  معايير المحاسبةتعدد بدائل القياس المحاسبي وفقا ل -، شعباني مجيد، أ.د بوبكر رزيقات أ.
 (7002-7002) العالمية

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     121

عرفت أيضا على أهنا االطلفاض ادلفاجئ يف اسعار نوع أو أكثر من األصول، واألصول قد تكون راس مال مادي تستخدم يف 
، مثل العملية االنتاجية مثل )اآلالت وادلعدات واألبنية( أو أصول مالية مثل حقوق ملكية لراس ادلال ادلادي أو للمخزون السلعي

األسهم وحسابات االدخار مثال، أو أهنا حقوق ملكية لألصول ادلالية وىذه تسمى مشتقات مالية ومنها العقود ادلستقبلية )للنفط 
أو للعمالت األجنبية مثال( فإذا اهنارت قيمة أصول ما فجأة فإن ذلك قد يعين إفالس أو اهنيار قيمة ادلؤسسات اليت سبلكها فمثال 

ر مفاجئ يف سوق األسهم، أو يف قيمة عملة دولة ما أو يف سوق العقارات أو يف رلموعة من ادلؤسسات ادلالية فإن إذا حصل اهنيا
 .3األثر سيمتد بعد ذلك إىل باقي االقتصاد

منخطورهتا وتعرف األزمة ادلالية العادلية أيضا على أهنا حالة سبس أسواق البورصة وأسواق االئتمان لدولة معينة أو رلموعة دول،وتك 
فيآثارىا على االقتصاد مسببة بدورىا أزمة اقتصادية مث انكماش اقتصادي ويصاحبها اضلصار القروض وأزمات السيولة والنقدية 

 .4واطلفاض يف االستثمار وىو ما يزيد من حالة الذعر واحلذر فيأسواق ادلال
ى أهنا حدث مفاجئ وغًن متوقع يهدد ادلصاحل األساسية للدولة من خالل التعاريف السابقة ؽلكن تعريف األزمة ادلالية العادلية عل

مصحوبا بفشل عدد كبًن من ادلؤسسات ادلالية وغًن ادلالية شلا يؤدي اىل انكماش حاد يف النشاط االقتصادي الكلي واطلفاض 
 معدالت النمو شلا غلرب الدولة على التدخل السريع إلنقاذ ما ؽلكن انقاذه.  

 (2008لمحاسبيةلألزمة المالية العالمية )ثانيا:األسباب ا
 بعد عرض تعريف لألزمة ادلالية العادلية ؽلكن للباحثان عرض أىم االسباب احملاسبيةذلذه األزمة وذلك على النحو التايل: 

 ( التوريقsecuritization :) يعد ىذا االبتكار ادلايل 5التوريق أو التسنيد كما يطلق على ىذه التقنية أحيانا ،
اجلديد من األسباب اليت أدت إىل تفاقم األزمة ادلالية ويتمثل ىذا االبتكار ربويل القروض العقارية إىل رلموعة من السندات 

( مت ربويل من 2006-2001ادلرىونة بالعقار وبيعها لبنوك استثمار ومؤسسات مالية زللية أو أجنبية، حيث أنو خالل الفرتة )
و مؤسسات ً رية عالية ادلخاطر إىل سندات يتم تداوذلا يف األسواق ادلالية، ىذا يعين أن بنوكامن القروض العقا  70% -  60%

 .6مالية أخر ستشارك يف ربمل سلاطر ىذه القروض اليت منحت ألشخاص ذوي سجل ائتماين ضعيف أو غًن معروف
  :منها مجيع أسواق األوراق ادلالية ادلتقدمة تعترب ظاىرة عدم سباثل ادلعلومات من الظواىر اليت تعاينعدم تماثل المعلومات 

منها والناشئة بسبب ادلعلومات الداخلية والتداول الداخلي، حيث أن وجودىا يرتك تأثًنا سلبيا على حجم التداول والسيولة 
ادلعنوية،ويف نفس  ،كما يرتتب على ىذه الظاىرة تزايد ادلخاطر7وتكلفة رأس ادلال، شلا يرتك تأثًنا واضحا على معدالت التنمية 

الوقت تنشأ ظاىرة ما يسمى بادلستفيد اجملاين حيث ال يستطيع من لديو ادلعلومات منع اآلخرين من االستفادة منها، كل ذلك 
 .   8يعوق التشكيل الكفء للنظام ادلايل وادلصريف وانتشار ما يسمى بسلوك القطيع وانتشار العدو  وتفشيها )سريان االشاعات(
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 على الرغم من التأكيد على أعلية تطبيق نظام جيد حلوكمة الشركات، وضرورة االفصاح عن الحوكمة:  ضعف آليات
أوضاعها ادلالية  وشفافية شلارسة الشركة دلختلف األنشطة وذلك من أجل ذبنب تعثر الشركات إال أن األزمة ادلالية العادلية وإفالس 

وكمة يف ضمان حقوق ادلساعلٌن واجملتمع، وأحد أسباب ذلك ىو عدم أداء رللس العديد من الشركات الكبًنة يربز ويؤكد فشل احل
 . 9اإلدارة لدوره بطريقة جيدة

 :يشكل ضعف جودة ادلعلومات ادلقدمة لألطراف ادلستفيدة منها، أحد األسباب غًن ادلباشرة غياب الشفافية واالفصاح
عد احملاسبية ومعايًنىا مثل مبدأ االفصاح وما تستلزمو من ضرورة أن تكون ادلعلنة ويأيت ذلك من عدم اإللتزام ببعض ادلبادئ والقوا

ادلعلومات شفافة تعكس واقع الشركة، لكن قيام البنوك والبورصات بالتسرت عن خسائرىا وعدم إظهار احلقائق يف تقاريرىا ادلالية 
 اخلتامية عن طريق اخفاء اخلسائر والديون ادلعدومة.

 إن من مسبباتاألزمة سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة ادلالية واليت تقوم ب األخالقية والسلوكية: ضعف االلتزام بالجوان
على اغراء الراغبٌن يف القروض والتدليس عليهم واغرائهم، باإلضافة إىل ادلمارسات غًن األخالقية اليت استشرت يف الشركات 

 ستخدميها.وأسواق ادلال مثل الفساد  والغش وتقدًن معلومات مضللة دل
 :)اليت ؽلكن أن تتجسد بصورة ادلمارسات اإلدارية االنتهازية، من خالل استغالل نظام صراع المصالح )مشكلة الوكالة

احلوافز وادلكافآت أو العمل على تكوين شهرة إدارية عن طريق االستفادة من مساحة احلرية ادلتاحة ذلا لالختيار من بٌن 
 إطار من اإلفصاح الذكي عن األداء الذي يضمن ذلا االستقرار الوظيفي وػلقق ذلا ادلكاسب السياسات احملاسبية البديلة، يف

ادلباشرة وغًن ادلباشرة مستغلة يف ذلك ما يعرف بـــــ )عدم سباثل ادلعلومات( الناشئ من قدرهتا على احلصول على معلومات ال ؽلكن 
 حلمل األسهم الوصول اليها.

 بعد معرفة أسباب األزمة ؽلكن للباحثان تناول أىم آثارىا على النحو التايل: ية العالمية: ثالثا: آثار االزمة المال
 آثار االزمة المالية العالمية على االقتصاد العالمي: -1

 :10ؽلكن للباحثانتلخيصها يف النقاط التالية
وك اليت أعلنت إفالسها ح ى منتصف عام افالس الكثًن من ادلؤسسات ادلالية والعقارية وشركات التأمٌن، حيث بلغ عدد البن -

مليار دوالر، ومن أىم ىذه ادلؤسسات إعالن إفالس بنك  750بنك بأصول تقدر حبوايل  110ما يقارب من  2009
Sterns Bear  االستثماري، واهنيار مؤسسيتFannie Mai & Freddie Mac وعلا من أكرب ادلؤسسات ادلالية اليت

 يطران على أكثر نصف العمليات ادلالية يف السوق األمريكية ادلتعلقة بقطاع اإلسكان.تعمالن بالرىن العقاري وتس
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 %2.9دبا يعادل  2008تفاقم عجز ادليزانية يف الواليات ادلتحدة األمريكية والذي وصل إىل ذروتو يف الربع األول من عام  -
تريليون دوالر ديون  9.2ليون دوالر أمريكي منها حوايل تري 32من حجم الناتج احمللي اإلمجايل، كما ارتفع حجم ادلديونية إىل 

 األفراد ادلتعلقة بالقروض العقارية. 
كما بلغ عدد الذين    %5.1وارتفاع معدالت البطالة حيث وصلت إىل    %4.5ارتفاع معدالت التضخم حيث ذباوز  -

 موظف.  حوايل نصف مليون  2008فقدوا وظائفهم منذ أزمة الرىن العقاري ح ى شهر ماي 
زيادة حصص األجانب يف رأس مال الشركات وادلصانع األمريكية، وذلك بسبب تراجع أسعار أسهمها واطلفاض قيمة  -

أي بزيادة  2008مليار دوالر يف هناية الربع األول من عام  414الدوالر األمريكي، حيث بلغت قيمة ىذه الزيادات حوايل 
 .2007مقارنة بعام  90قدرىا 

ين ياباين  100الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية األخر  يف العامل حيث وصل الدوالر إىل مستو   اطلفاض قيمة -
وىو أدىن مستو  لو منذ التسعينات، كما ذباوزت قيمة اليورو حاجز الدوالر والنصف منذ صدور اليورو، كما قدرت اخلسائر اليت 

 مليار دوالر.   945ندوق النقد الدويل حوايل أصابت االقتصاد األمريكي حسب ما ورد بتقرير ص
مليار  574عدم االستقرار والتذبذب يف األسواق ادلالية العادلية، حيث تراجعت القيم السوقية لثماين مؤسسات ادلية حبوايل  -

 دوالر، شلا دفع الكثًن من ادلستثمرين إىل عدم الرغبة يف ربمل ادلخاطر العالية.
يف الربع األول من عام   0.3إىل  2008يف عام   1.4الدول الصناعية الكرب  من اطلفاض معدالت النمو يف  -

 BMW، كما تكبدت الكثًن من الشركات األوروبية العاملة يف الواليات ادلتحدة األمريكية خسائر كبًنة، مثل شركة 2009
 مليون يورو. 263لصناعة السيارات حيث حلقت هبا خسائر قدرت بنحو 

مو االقتصادي وعدم وجود استقرار يف أسعار األوراق ادلالية وال سيما يف اليابان، شلا دفع بالبنك ادلركزي لإلبقاء تراجع يف الن -
تقريبا، كما تراجعت صادرات الشركات نتيجة اطلفاض قيمة الدوالر، كما اطلفض اإلنتاج  0.5على معدل فائدة دبقدار 

 3.1الصناعي دبعدل 
لقد اختلفت آثار األزمة ادلالة العادلية على الدول النامية حسب العالمية على اقتصاد الدول النامية: آثار االزمة المالية -2 

 : 11درجة االرتباط ادلايل واالقتصادي لكل دولة مع االقتصاد العادلي ومن بٌن ىذه التأثًنات
اط االقتصادي، أد  إىل اطلفاض أسعار تراجع الطلب العادلي على الطاقة واحملروقات بشكل حاد، والناتج عن انكماش النش -

الكثًن من البضائع ادلصدرة بعدما سجلت ارتفاعا كبًنا ساىم يف ربقيق معدالت ظلو جيدة يف الدول النامية ادلصدرة ذلا إال أن 
 كأسعار البرتول والغاز الطبيعي؛  2008ىذه األسعار بدأت يف الرتاجع خالل النصف الثاين من عام 
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االستثمارات األجنبية الوافدة، حيث قام ادلستثمرون األجانب بسحب استثماراهتم من الدول النامية ألهنم اطلفاض مستويات  -
يعتربون أن االستثمار فيها أكثر سلاطرة من االستثمار يف الدول ادلتقدمة، كما أن الرتاجع يف معدل ظلو االقتصاد العادلي ىو العامل 

 قات العادلية لالستثمار األجنيب.ادلهم وادلساعد على وجود ونشاط التدف
اطلفاض ربويالت األيدي العاملة ادلهاجرة نتيجة االنكماش االقتصادي وتقاص فرص العمل واطلفاض مستويات الرواتب  -

 240مبلغ  2007واألجور، وخصوصا العاملٌن يف الواليات ادلتحدة واالرباد األورويب حيث ذباوزت ىذه التحويالت يف عام 
 .2007، وىذا ادلبلغ يتجاوز مرتٌن حجم ادلساعدات اليت تدفقت إىل ىذه البلدان يف عام مليار دوالر

تدين مستويات ادلساعدات اخلارجية وذلك نتيجة التقشف يف ميزانيات الدول ادلاضلة فاألزمة ادلالية أثرت بشكل كبًن على  -
 طويل، كما أدت ىذه األزمة إىل تعميق الفقر يف العامل.زبفيض ادلساعدات وادلنح وؽلكن أن تتقلص ىذه ادلساعدات على ادلد  ال

الرتاجع يف الطلب السياحي شلا أثر على أىم مصادر االيرادات وعوائد العملة الصعبة يف الدول النامية خاصة اليت تفتقر إىل  -
 .2008مصادر الطاقة إال أن السياحة شهدت تراجع حاد منذ سبتمرب 

 (FASBواألمريكية ) (IASBالتقييم المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية )المحور الثاني: بدائل القياس و 
إن موضوع ادلفاضلة بٌن أسس القياس ادلختلفة من أقدم موضوعات اجلدل يف الفكر احملاسيب، واليت ال ولن تنتهي على       

تالف يلقي بضاللو على نوعية ادلعلومات اليت اعتبار أن كل مدافع عن ىذه األسس ادلختلفة لو حججو وبراىينو، ولعل ىذا االخ
فرضت  2008تتضمنها التقارير ادلالية ومد  شفافيتها ومصداقيتها خاصة يف أوقات األزمات، لذا إبان األزمة ادلالية العادلية 

 معايًن احملاسبية الدولية مشكلة القياس احملاسيب نفسها. وعليو ؼلصص الباحثان ىذا احملور إىل ظلاذج القياس احملاسيب وذلك وفقا لل
(IASB)وادلعايًن احملاسبية ادلالية األمريكية (FASB). 

 (:   IAS/IFRSأوال: نماذج القياس والتقييم وفقا لمعايير المحاسبة الدولية )
نة ادلعايًن ( الصادرة عن جلIAS)سنحاول من خالل ىذا العنوان ربليل ظلاذج القياس والتقييم وفقا للمعايًن احملاسبية الدولية 

( بتسميتها اجلديدة ادلعايًن الدولية إلعداد IASB)( سابقا والصادرة عن رللس معايًن احملاسبة الدولية IASC)احملاسبة الدولية 
 ( كما يلي:IFRS)التقارير ادلالية 

ىل وضع أسس يهدف ىذا ادلعيار إ( "األدوات المالية: االعتراف والقياس": IAS39)معيار المحاسبة الدولي رقم -1
لالعرتاف والقياس ادلرتبطة باألصول وااللتزامات ادلالية، والعقود ادلتعلقة باقتناء وبيع أصول غًن مالية. كما ننوه أن ىذا ادلعيار 
اس وادلعايًن األخر  ادلرتبطة باألدوات ادلالية تعترب نقطة ربول ىامة يف الفكر احملاسيب الذي يتجو ضلو مفهوم القيمة العادلة كأس

 للقياس احملاسيب. وؽلكن تناول أىم نقاط ىذا ادلعيار كما يلي:
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: يتم االعرتاف باألصول وااللتزامات ادلالية يف قائمة ادلركز ادلايل عندما تصبح الشركة طرفا يف أحكام االعتراف األولي -1-1
 تعاقدية )لالقتناء أو التنازل عن أصول مالية(.

يع األدوات ادلالية مبدئيا بالقيمة العادلة، ويتم إضافة تكاليف ادلعاملة ادلباشرة أو خصمها يتم قياس مجالقياس األولي:  -1-2
 .من القيمة الدفرتية لتلك األدوات ادلالية اليت ال يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 أو الذي سيتم دفعو لنقل التزام يف معاملة منظمة بٌن  : ىو ذلك السعر الذي سيتم احلصول عليو لبيع أصلالقيمة العادلة
 مشاركٌن يف السوق يف تاريخ القياس.

 التكاليف اإلضافية ادلرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار أو استبعاد أصول مالية أو التزامات مالية : تكاليف المعاملة المباشرة
 .للوكالء والسماسرة، الضرائب والتكاليف القانونية( وؽلكن أن تتضمن ىذه التكاليف )الرسوم والعموالت ادلدفوعة

 يعتمد القياس الالحق على الفئة اليت يتم فيها تصنيف األدوات ادلالية كما يلي:القياس الالحق:  -1-3
 : وتنقسم إىلبالنسبة لألصول المالية -1 -1-3
 )ت ادلالية بالقيمة العادلة مع االعرتاف قاس األدوات: أصول مالية المقيمة بالقيمة العادلة )استثمارات للمتاجرة

 .بالتغًنات يف القيمة العادلة يف األرباح واخلسائر
  تقاس ىذه االستثمارات بالتكلفة ادلطفأة )ادلستهلكة( باستخدام : االستحقاقاالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى

 (Effective Interest method) طريقة معدل الفائدة الفعال
 تقاس ىذه القروض والذمم ادلدينة بالتكلفة ادلطفأة )ادلستهلكة( باستخدام طريقة معدل الفائدة  :لذمم المدينةالقروض وا

، اي تقاس بنفس الطريقة اليت تقاس هبا االستثمارات ادلالية احملتفظ هبا ح ى تاريخ (Effective Interest method)الفعال
 االستحقاق.

 قاس األصول ادلالية ادلتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع االعرتاف باألرباح أو اخلسائر ضمن ت: األصول المالية المتاحة للبيع
 .حقوق ادللكية إال يف حالة التنازل عنها أو تعرضها خلسائر غًن مؤقتة نتيجة االطلفاض يف قيمتها

 بالنسبة لاللتزامات المالية-2 -1-3
 احملتفظ هبا للمتاجرة،ادلشتقات، وااللتزامات ادلالية ادلصنفة بالقيمة العادلة من  تضم ىذه االلتزامات ادلالية )االلتزامات ادلالية

 .تقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح و اخلسارة خالل األرباح أو اخلسائر عند االعرتاف ادلبدئي.
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 لية احملررة مقابل الديون ادلستحقة االلتزامات ادلالية األخر  اليت تضم )حسابات الذمم الدائنة، أوراق الدفع واألوراق ادلا
. (Effective Interest method)باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال على الشركة( تقاس بالتكلفة ادلطفأة 
 ( يف اجلدول التايل:IAS39)عيار احملاسيب الدويل رقم وؽلكن تلخيص ما مت التطرق اليو يف ادل

 وأساس القياس( تصنيف األدوات المالية 1الجدول رقم )
 اختبار االنخفاض في القيمة  أساس القياس الفئة
 ال يتم اجراء اختبار اطلفاض القيمة القيمة العادلة االصول ادلالية بغرض ادلتاجرة
 يتم اجراء اختبار اطلفاض القيمة التكلفة ادلطفأة االستحقاقاألصول ادلالية احملتفظ هبا ح ى 

 يتم اجراء اختبار اطلفاض القيمة ادلطفأة التكلفة القروض والذمم ادلدينة
 يتم اجراء اختبار اطلفاض القيمة  القيمة العادلة األصول ادلالية ادلتاحة للبيع

 المصدر: من اعداد الباحثان
ىدف ىذا ادلعيار ىو تأسيس مبادئ أساسية لعرض  ( "األدوات المالية:العرض":IAS32)معيار المحاسبة الدولي رقم -2

ادلالية إما كالتزامات أو حقوق ادلالكٌن واحلاالت اليت يتم فيها إجراء عمليات التقاص بٌن األصول ادلالية وااللتزامات األدوات 
 : 13، ويقوم ىذا ادلعيار بوضع أسس قياس القيمة العادلة وذلك على النحو التايل12ادلالية

فإن سعر السوق ادلعروض لألداة ىو أفضل دليل على القيمة إذا كانت األداة ادلالية متداولة يف سوق نشطة وذات سيولة   -2-1
 العادلة .

إذا كانت األداة ادلالية متداولة يف سوق غًن نشط أو غًن منظم بشكل جيد أو يف حالة عدم وجود سعر سوقي معروض  -2-2
 ليب ما يلي: فيمكن اللجوء إىل أساليب لتقدير وربديد القيمة العادلة دبصداقية كافية ومن أىم ىذه األسا

 .القيمة السوقية اجلارية لألداة مالية مشاهبة جوىريا لألداة ادلراد تقييمها 
  ربديد خصم التدفقات النقدية باستخدام سعر اخلصم مساو دلعدل الفائدة السائد يف السوق ألدوات مالية ذلا نفس

 الشروط واخلصائص.
 .استخدام ظلاذج تسعًن اخليارات 
  التسعًن.  استخدام ظلاذج مصفوفة 
إذا كانت األداة غًن متداولة يف سوق مايل منظم، فإنو يفضل عدم ربديد مبلغ معٌن لقياس القيمة العادلة، وإظلا ربديد  -2-3

 مد  معٌن يعتقد وبشكل مقبول أن تقع القيمة العادلة يف نطاقو.



ة المالية األزمأثرها عمى و  معايير المحاسبةتعدد بدائل القياس المحاسبي وفقا ل -، شعباني مجيد، أ.د بوبكر رزيقات أ.
 (7002-7002) العالمية

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     127

فإنو غلب زويد مستخدمي التقارير ادلالية  يف حالة عدم القدرة على ربديد القيمة العادلة دبوثوقية كاملة ألي سبب،-2-4
دبعلومات حول اخلصائص األساسية لألدوات ادلالية ادلراد تقييمها، دبا يف ذلك الشروط واألحكام ذات األعلية اليت قد تؤثر على 

 مبلغ التدفقات النقدية ادلستقبلية ودرجة التأكد منها وذلك دلساعدىم على تقدير وربديد القيمة العادلة. 
 يتاح إلدارة الشركة االختيار بٌن ثالثة بدائل لتسعًن ادلخزون وىي:  ( "المخزون":IAS2)معيار المحاسبة الدولي رقم -3
  طريقة الوارد أوال الصادر أوال(FIFO)؛ 
 طريقة التمييز العيين؛ 
 .طريقة التكلفة الوسطية ادلرجحة 

أيها أقل لتقييم سلزون آخر مدة واالعرتاف باخلسارة يف حالة اطلفاض  كما تتبع طريقة التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق
 سعر السوق عن التكلفة. 

 وعليو فإن اختيار طريقة تكلفة ادلخزون توفر للشركة مرونة كبًنة ورلاال للتقدير يف تقرير كيفية إظهار نتائجها ومركزىا ادلايل.      
 توجد عدة طرق الىتالك األصول غًن اجلارية وأعلها:صول غير الجارية" ( " األ16IAS)معيار المحاسبة الدولي رقم -4
 االىتالك اخلطي )الثابت(؛ 
 االىتالك ادلتناقص؛ 
 االىتالك ادلتزايد؛ 
 .االىتالك حسب الوحدات ادلنتجة 

 عند القياس الالحق ما بٌن ظلوذجي )ظلوذج التكلفة أو ظلوذج إعادة التقييم(. للشركةكما يتاح 
لقد مت اصدار ىذا ادلعيار لتخصيصو  ( "األدوات المالية: االفصاح":IFRS7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) -5

فقط لإلفصاح ادلتعلق باألدوات ادلالية وادلخاطر الناذبة عن التعامل هبا، ويتضمن ادلعيار وفق ذلك االفصاحات الرئيسية ادلتعلقة دبا 
 : 14يلي
 ادلالية بالنسبة للمركز ادلايل للمنشأة من خالل قائمة ادلركز ادلايل وأداءىا ادلايل من خالل قائمة الدخل  أعلية األدوات

 الشامل؛
 السياسات احملاسبية ادلتعلقة باألدوات ادلالية؛ 
 مية والنوعية التحوط للمخاطر ادلتعلقة باألدوات ادلالية وكيفية إدارهتا وتطبيق زلاسبة التحوط، عالوة عن االفصاحات الك

 ذلذه ادلخاطر؛
 قياس األدوات ادلالية بالقيمة العادلة؛ 
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  باإلضافة إىل متطلبات إفصاح جديدة تتعلق بأىداف الشركة وسياساهتا وعملياهتا إلدارة رأس ماذلا، كذلك ربديد ما مت
 عن نتائج عدم االلتزام.    اعتباره رأس مال، إضافة إىل مد  التزام الشركة دبتطلبات راس ادلال وخبالف ذلك االفصاح 

النتقادات ( IAS39): تعرض ادلعيار احملاسيب الدويل (األدوات الماليةIFRS9)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية -6
وكرد فعل لألزمة ادلالية العادلية، قام رؤساء دول رلموعة العشرين  2009واسعة بسبب صعوبتو وتعقيداتو ادلتعددة ففي أفريل 

G20 ( ورللس االستقرار ادلايلFSB وعدد من ادلستثمرين وأصحاب ادلصاحل بدعوة من رللس معايًن احملاسبة الدولية )
(IASBللتعاون مع رللس معايًن احملاسبة ادلالية األمريكي )(FASB من أجل زبفيض تعقيدات معايًن احملاسبة ادلتعلقة )

 .15ًن احملاسبة ادلالية ادلوجودة حالياباألدوات ادلالية من خالل العمل على تطوير معاي
دبعيار التقارير ( IAS39)ادلعيار احملاسيب الدويل  (مشروع استبدالIASB)ونتيجة لذلك أضاف رللس معايًن احملاسبة الدولية 

تزامات ادلالية من يهدف ىذا ادلعيار إىل وضع مبادئ إلعداد التقارير ادلالية لألصول ادلالية وااللو (IFRS9)ادلالية الدويل اجلديد
شأهنا أن تعرض معلومات مالئمة ومفيدة دلستخدمي القوائم ادلالية لتقييم مبالغ وتوقيت وشكوك التدفقات النقدية ادلستقبلية 

( "األدوات ادلالية: IAS39للمؤسسة. وتطبق ادلؤسسة ىذا ادلعيار على مجيع البنود ضمن نطاق ادلعيار احملاسيب الدويل )
وعلا: األدوات احملتفظ هبا إىل تاريخ  (IAS39)كما أنو مت إلغاء كال من التصنيفٌن الواردين بادلعيار  ياس".االعرتاف والق
 .AFS، واألدوات ادلالية ادلتاحة للبيع HTMاالستحقاق 

( IFRS13ة )أصدر رللس معايًن احملاسبة الدولية ادلعيار الدويل إلعداد التقارير ادلالي(: IFRS13قياس القيمة العادلة ) -7
يعّرف ىذا ادلعيار القيمة العادلة ويستبدل ادلتطلب الوارد يف ادلعايًن الفردية. كما يقدم ىذا  2011" قياس القيمة العادلة" يف ماي 

 الدخل( ويهدف ىذا ادلعيار إىل:ومنهج  منهج التكلفةو ادلعيار ثالث مناىج يف ربديد القيمة العادلة ىي )منهج السوق
  العادلة؛تعريف القيمة 
  تبيٌن إطار لقياس القيمة العادلة يف معيار دويل واحد؛ 
 .طلب إفصاحات لقياسات القيمة العادلة 

يعرف ادلعيار الدويل إلعداد التقارير ادلالية القيمة العادلة عل أهنا "السعر الذي سيتم احلصول عليو لبيع أصل أو الذي سيتم        
 : 16بٌن ادلشاركٌن يف السوق يف تاريخ القياس". وفيما يلي متطلبات القياس حسب ىذا ادلعياردفعو لنقل التزام يف معاملة منظمة 

  يعترب قياس القيمة العادلة سلصصا ألصل أو التزام زلدد، وتبعا لذلك، يتعٌن على ادلؤسسة عند قياس القيمة العادلة أن
ون يف السوق أخذ تلك اخلصائص بعٌن االعتبار عند تسعًن تأخذ بعٌن االعتبار خصائص األصل أو االلتزام يف حال رغب ادلشارك

األصل أو االلتزام يف تاريخ القياس، وتشتمل اخلصائص على سبيل ادلثال )حالة األصل وموقعو، القيود ادلفروضة على بيع األصل 
 أو استخدامو إن وجدت(.



ة المالية األزمأثرها عمى و  معايير المحاسبةتعدد بدائل القياس المحاسبي وفقا ل -، شعباني مجيد، أ.د بوبكر رزيقات أ.
 (7002-7002) العالمية

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     129

 يلي: قد يكون األصل أو االلتزام الذي يتم قياسو بالقيمة العادلة واحدا شلا 
  األصل أو االلتزام ادلستقل )على سبيل ادلثال أداة مالية أو أصل غًن مايل(؛ 
 .)رلموعة أصول أو رلموعة التزامات أو رلموعة أصول والتزامات )على سبيل ادلثال وحدة توليد النقد أو مؤسسة أعمال 
 اللتزامات أو رلموعة األصول وااللتزامات سواء كان األصل أو االلتزام مستقال، فإن رلموعة من األصول أو رلموعة من ا

تعتمد ألغراض اإلعرتاف أو اإلفصاح على وحدة احلساب اخلاصة هبا. ويتم ربديد وحدة احلساب لألصل أو االلتزام وفقاً للمعيار 
عيار الدويل إلعداد الدويل إلعداد التقارير ادلالية الذي يقتضي أو يسمح بقياس القيمة العادلة باستثناء ما ىو وارد يف ىذا ادل

 التقارير ادلالية.
  يفرتض قياس القيمة العادلة أن مبادلة األصل أو االلتزام تتم دبعاملة منظمة بٌن ادلشاركٌن يف السوق لبيع األصل أو نقل

 االلتزام يف تاريخ القياس وفقا لظروف السوق احلالية.
 تزام تتم:يفرتض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل ونقل االل 
  يف السوق األصلي لألصل أو االلتزام؛ 
 .يف غياب السوق األصلي، يف السوق األكثر رحبا لألصل أو االلتزام 
  تقيس ادلؤسسة القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفرتاضات اليت سيستخدمها ادلشاركون يف السوق عند تسعًن

 كٌن يف السوق سيتصرفون دبا فيو مصلحتهم االقتصادية.األصل أو االلتزام على افرتاض أن ادلشار 
  يأخذ قياس القيم العادلة لألصل غًن مايل بعٌن االعتبار قدرة ادلشارك يف السوق على توليد ادلنافع االقتصادية من خالل

 استخدام األصل بأفضل وأحسن استخدام لو أو بيعو دلشارك آخر سيستخدم األصل بأفضل وأحسن استخدام لو.
 (FASBثانيا: نماذج القياس وفق لمعايير المحاسبية المالية األمريكية )

 ( FASB)سنحاول من خالل ىذا العنوان ربليل ظلاذج القياس وفقا للمعايًن احملاسبية ادلالية األمريكية 
 : ( الخاص بمقاييس القيمة العادلة157FAS) المعيار المحاسبي رقم -1

اخلاص دبقاييس القيمة العادلة، ويف نوفمرب  157ًن احملاسبة ادلالية األمريكي ادلعيار رقم أصدر رللس معاي 2006يف سبتمرب 
أصدر رللس معايًن احملاسبة الدولية ورقة نقاشية يف جزئٌن تناولت مقاييس القيمة العادلة وقد أوصت بتعديل ىرمي شلاثل  2006

يف الفقرة اخلامسة منو بأهنا "السعر الذي ؽلكن احلصول عليو نتيجة لبيع أحد لتعزيز القيم العادلة، وعرف ىذا ادلعيار القيمة العادلة 
 . 17األصول، أو ادلدفوع لتسوية أحد االلتزاماتفي معاملة منتظمة بٌن ادلشاركٌن يف السوق يف تاريخ القياس

لسوق عكس ما يشًن اليو ادلعيار احملاسيب فيشًن بشكل صريح إىل ادلتعاملٌن وادلشاركٌن يف ا 157دبقارنة التعريف الوارد بادلعيار    
 االعتماد على األطراف الراغبة يف التعامل واليت لديها معرفة مسبقة بقيم األصول وااللتزامات. 39الدويل 
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عدم كما أن ادلفاىيم السابقة مل تتضمن ربديد الشروط الواجب توفرىا يف األصل أو االلتزام لتحديد قيمتو العادلة باإلضافة إىل     
 توفر الشروط أو اخلصائص الواجب توفرىا يف أسلوب أو طريقة القياس ادلستخدمة يف قياس القيمة العادلة.  

 :( "المحاسبة عن األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوطFAS 133) المعيار المحاسبي رقم -2
ئر الكبًنة اليت تكبدهتا الشركات نتيجة استثماراهتا يف مع زيادة استخدام ادلشتقات ادلالية وانعدام الشفافية حول قيمتها واخلسا

بعنوان احملاسبة عن األدوات  133FASادلعيار رقم  1998األدوات ادلالية، اصدر رللس معايًن احملاسبة ادلالية األمريكي سنة 
قة بالقيمة العادلة يف قائمة ادلركز ادلايل، ادلالية ادلشتقة وأنشطة التحوط يتطلب ىذه ادلعيار أن تتم احملاسبة عن األدوات ادلالية ادلشت

 ويتم تسجيل التغًنات يف القيمة العادلة للمشتقات ادلالية يف قائمة الدخل.
( لتطوير معيار شامل للتقرير عن األدوات ادلالية بالقيمة العادلة، JWGكما أنو مت تشكيل فريق مشرتك جملالس ادلعايًن احملاسبية )  

ونوابا جملالس ادلعايًن احملاسبية ومنظمات مهنية يف كل من اسرتاليا، وكندا، وفرنسا، واليابان، ونيوزيلندا،  وقد ضم الفريق أعضاء
 .18ومخس دول من مشال أوروبا، وادلملكة ادلتحدة، والواليات ادلتحدة األمريكية، وجلنة ادلعايًن احملاسبية الدولية آنذاك

 (2008ىا في األزمة المالية العالمية )المحور الثالث:مخاطر القياس لمحاسبي ودور 
 وؽلكن اغلازىا يف النقاط التالية:       

( بإعادة تصنيف IASB): إن اخليار الذي أقر من قبل رللس معايًن احملاسبة الدولية مخطر االنتقال بين أسس القياس -1
ة انعكس على حجم الرحبية، كذلك واجهت البنوك اليت األدوات ادلالية من فئة القيمة العادلة إىل فئة التكلفة او التكلفة ادلطفأ

استخدمت ىذا األساس استفسارات كثًنة عن حقيقة التغيًن بعد االفصاح عنو، اضافة إىل أهنا مكنت البنوك من ذبنب االعرتاف 
دوات الدين، وتراوح اخلصم باخلسائر غًن احملققة ادلتعلقة باألدوات ادلالية بالرغم من أن معظم عمليات إعادة التصنيف سبت على أ

 .19 100و  0عليها بٌن 
:  إن عدم وجود مرجعية واضحة لبعض ادلعاجلات أد  إىل االبتعاد عن التطبيق الصحيح عدم وجود مرجعية واضحة -2

للمعايًن احملاسبية والذي انعكس بدوره على إعداد تقارير مالية غًن سليمة خصوصا أن احلكم الشخصي سيكون يف أكثر 
اجملاالت تعقيدا أال وىو ادلشتقات ادلالية، وما يرتبط بأساس القياس من تقدير ؼلضع لعوامل موضوعية وعوامل غًن موضوعية ترتبط 

 بتشاؤم ادلقدر وتفاؤلو.
:  إن ىذا التصنيف النية في تصنيف األدوات المالية إما للمتاجرة أو متاحة للبيعأو محتفظ بها إلى تاريخ االستحقاق  -3
تبط بنية اإلدارة، شلا يعطيها فرصة للتالعب كأن تعتربىا زلتفظ هبا ح ى تاريخ االستحقاق وبالتايل تسجل بالتكلفة بينما نيتها مر 

فرصا للشركات  (IAS39)ىي بغرض ادلتاجرة، وهبذا التالعب يف األرباح من خالل مفاىيم القيمة العادلة. وقد وفر ادلعيار 
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 متحققة بعد )قبل عملية البع الفعلية( يف قائمة الدخل، وغلب أن ال يستخدم ىذا األمر من أجل للقيام باالعرتاف بأرباح غًن
 .20العمل على زيادة رحبية الشركة دون النظر إىل القرار االستثماري السليم

ئتمان اليت : حيث صلد من بٌن ىذه العناصر مشتقات االصعوبة تحديد القيمة العادلة لبعض عناصر األصول وااللتزامات -4
تعترب نوع من أنواع األدوات ادلالية، حيث يؤكد الكثًن من الباحثٌن وادلتخصصٌن أن ىذه األدوات من بٌن العوامل الرئيسية اليت 

( خصوصا إذا علمنا أن احلجم الكبًن لالستثمار يف ىذه األدوات الذي 2008يلقى عليها اللوم بوقوع األزمة ادلالية العادلية )
 . 21تريليون دوالر 60يقارب 

:  عدم كفاية االفصاح يف القوائم ادلالية كما مخاطر عدم كفاية االفصاح عن أسس القياس لعناصر القوائم المالية -5
والذي حدد ثالثة مستويات  2008يف سنة  (IFRS7)تتضمنها القوائم ادلالية  ومن األمثلة على ذلك التعديالت على ادلعيار 

ادلة، كذلك عدم توفر معلومات تعطي صورة كافية وواضحة ويف الوقت ادلناسب عن ادلخاطر ادلتعلقة لإلفصاح عن القيمة الع
 .  22ببعض ادلنتجات ادلالية مثل التزامات ضمان الرىن

 :  23ىناك العديد من ادلخاطر اليت تتعلق بالقيمة العادلة ؽلكن أن نوجزىا فيما يليمخاطر القيمة العادلة:  -6
 لثقة يف األسواق ادلالية يف ظل ادلعلومات القليلة ادلتوفرة والذي كان ىدفا واضحا لكثًن من الشركات يف احملافظة على ا

ليقرتب ىذا ادلعيار  من  (IFRS7)بتعديل ادلعيار  (IASB)تقدير القيمة العادلة وىذا ما دعا رللس معايًن احملاسبة الدولية 
 متطلبات ادلعيار األمريكي 

(157FAS) ء بتاء على اجتماع قادة والذي جاG20 حيث ركز ادلعيار على مسألة التقييم خصوصا ربديد  2008يف
 األسعار اليت تبىن                      

 يف أسواق غًن نشطة. عليها القيمة العادلة
 ( والذي أطلق 2008إن القيمة العادلة كما يراىا البعض ىي السبب الرئيسي يف األزمة ادلالية العادلية ) عليها أزمة

حيث كان الرتكيز منصبا على  (39IAS)و    (IFRS7)السيولة، كما ير  البعض أن الدليل على ذلك ىو تعديل ادلعيارين 
إعادة تصنيف بعض األدوات ادلالية اليت مت تقييمها بالقيمة العادلة من فئة القيمة العادلة إىل فئة التكلفة أو التكلفة ادلطفأة، 

خلسائر غًن احملققة نتيجة التدين احلايف القيمة العادلة وعد اعتبارىا يف ظل األزمة ادلالية أداة قياس مناسبة لتجنب االعرتاف با
 لألدوات ادلالية، وأن التكلفة ىي األفضل.

  إن القيمة العادلة ىي قيمة افرتاضية ربدد على أساس األسعار السوقية، واألسعار السوقية زبضع للكثًن من العوامل اليت
تتحكم هبا كعوامل العرض والطلب، ومد  توفر ادلعلومات اليت ؽلكن أن ربدد األسعار على أساسها بشفافية، وبذلك فإن كل ما 

 يؤثر يف السوق سيؤدي إىل التأثًن على القيمة العادلة.
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 فإنو يتم ربويل قروض  القيمة العادلة ىي قيمة غًن سائلة، حيث أهنا تتعلق دبنتجات التوريق ادلايل، ودبوجب ىذه العملية
مصرفية إىل أوراق مالية قابلة للتداول وحسب رأي بعض الكتاب فإن ىذه العملية تتضمن العديد من ادلخاطر  يف األزمة ادلالية 

على  ( من بينها ) ربويل رىونات الديون إىل ألوراق مالية قابلة للتداول، األوراق ادلالية اليت مت ربديد سعرىا بناء2008العادلية )
ادلستو  الثاين قد حصل اطلفاض حاد يف قيمتها نتيجة االطلفاض احلاد يف أسعار األرقام القياسية، مل تعكس القيمة العادلة 

 االسعار احلقيقية اليت كانت سائدة يف األسواق ادلالية بسبب عدم التوازن بٌن العرض والطلب(.
:  عند مقارنة نظام القياس ادلبين على التكلفة التارؼلية مع النظام اريخيةالقيمة العادلة ليست البديل المناسب للتكلفة الت -7

( صلد القياس ادلبين على تكلفة التارؼلية كان يهمل تغًنات األسعار  وتعمل MARK TO MARKETالقائم على )
(MARK TO MARKET)  على تدمًن ادلعلومات اإلضافية من خالل إضافة تقلبات أسعار ليس ذلا عالقة
األحداث األساسية وبالتايل فاالختيار بٌن نظم القياس سيكون بٌن نظام يهمل تغًنات األسعار )التكلفة التارؼلية( ونطام يعطي ب

معلومات مضللة، كما أنو مت استبدال نظام كان يعتمد على معلومات مهملة )ليس ذلا قيمة ( وىو مقياس التكلفة التارؼلية إىل 
 .24الية ولكنها زلرفة )مشوىة( وىو نظام القيمة العادلةنظام يعتمد على معلومات ح

افتقار معلومات زلاسبة القيمة العادلة يف أغلب احلاالت للكثًن من اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية واليت تتمثل  -8
ة والقابلية للفهم والقابلية بشكل أساسي يف ادلالءمة والتمثيل الصادق باإلضافة ال اخلصائص األخر  ادلعززةكالقابلية للمقارن

 للتحقق والتوقيت ادلناسب.  
ومجلس معايير المحاسبة (IASBالمحور الرابع: عرض أىم التدابير المتخذة  قبل مجلس المعايير المحاسبة الدولية )

 (: 2008أثناء وبعد األزمة المالية العالمية ) (FASBالمالية األمريكي )
  اجمللس االستشاري للمعايًن  ويف اجتماع 2008يف شهر سبتمربSAC دبقر رللس معايًن احملاسبة الدولية(IASB) 

والذي أعد بالتعاون مع العديد من ادلراكز  FSFادلخصص لألزمة االئتمانية مت نقاش التقرير ادلقدم من منتد  االستقرار ادلايل 
تحسين السوق والذي كان ربت عنوان " (FASBمريكي )رللس معايًن احملاسبة ادلالية األواذليئات وادلنظمات الدولية دبن فيهم 

وقد أظهرالتقرير أسباب الضعف اليت أدت إىل اضطراب األسواق ادلالية احلالية والمرونة المؤسساتية لتكوين استقرار  مالي"، 
 . 25وعرض بعض اإلجراءات السريعة الواجب ازباذىا لزيادة مرونة األسواق يف ادلستقبل

  االختالفات فيما ؼلص قياس األصول ادلالية فعلى سبيل ادلثال تقاس القروض بالتكلفة بينما العمل على تضييق
االستثمارات ادلالية تقاس بالقيمة العادلة شلا يؤدي إىل عدم التجانس يف قياس عناصر القوائم ادلالية والذي سوف ينعكس بدوره 

 على االرباح واخلسائر الناذبة عن ىذه األصول ادلالية.
 أصدر رللس معايًن احملاسبة الدولية دليال اسرتشاداي عن كيفية تطبيق آليات قساس القيمة العادلة  2008اكتوبر   يف

عندما يصبح السوق غًن نشط، وقد أشار إعالن نشر الدليل بأن ىذا الدليل يتماشى جنبا إىل جنب مع التقرير ادلصدر يف نفس 



ة المالية األزمأثرها عمى و  معايير المحاسبةتعدد بدائل القياس المحاسبي وفقا ل -، شعباني مجيد، أ.د بوبكر رزيقات أ.
 (7002-7002) العالمية

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     133

وشلا ىو مالحظ بأن الدليل االسرتشادي استند بشكل تام على  (FASBية األمريكي )الشأن من قبل رللس معايًن احملاسبة ادلال
 .26(EAPتقرير جلنة اخلرباء االستشاريٌن )

 ( قامت اللجنة االستشارية لتحسن التقارير ادلاليةCIFR) ( وبناءا على طلب ىيئة سوق ادلال األمريكيةSEC يف )
داد وبناء معايًن  احملاسبة على أسس تعتمد على ادلبادئ العامة بدال من ادلنهج بتقدًن توصيات من أعلها ضرورة إع 2008جوان 

 احلايل ادلبين على قواعد زلددة.
   ،ربديد القضايا احملاسبة العاجلة ليتم ربسينها لضمان مساعلتها يف تعزيز ثقة ادلستثمرين احلاليٌن وادلرتقبٌن يف أسواق ادلال

 اء جلنة استشارية مشرتكة.كما أعلن اجمللسان بأنو سيتم انش
  قام رللس معايًن  احملاسبة الدولية بتعديل وتطوير واصدار العديد من ادلعايًن احملاسبية من أجل ربقيق جودة القياس

لتحسٌن اساليب االفصاح  (IFRS7)واالفصاح احملاسيب لتفادي الوقوع يف مثل ىذه األزمات فعلى سبيل ادلثال تعديل ادلعيار 
ربت عنوان األدوات ادلالية ليحل زلل ادلعيار  2009سنة  (9IFRS)العادلة لألدوات ادلالية، كما أصدر ادلعيار  عن القيمة 

(IAS39)  ،الذي ألغى التصنيفٌن ادلوجودين هبذا األخًن وعلا االستمارات ادلالية احملتفظ هبا ح ى تاريخ االستحقاق
أجل تطبيقو ألكثر من مرة لعدة أسباب ليبدأ تطبيقو ( 9IFRS)ارة ىنا أن ادلعيار واالستثمارات ادلالية ادلتاحة للبيع، وذبدر االش

 .1/1/2015ابتداء من تاريخ 
  ادلتضمنة أىداف  8وذلك بإصدار القائمة رقم  2010االنتهاء من ادلرحلة األوىل لإلطار ادلفاىيمي ادلشرتك يف سبتمرب

اسبية ادلفيدة، وذلك هبدف ربقيق التوافق احملاسيب من خالل القياس واالفصاح التقارير ادلالية، اخلصائص النوعية للمعلومات احمل
 لتحقيق جودة التقارير ادلالية.

 رللس معايًن احملاسبة الدولية اصدر(IASB ) ادلعيار(13IFRS)  2013ربت عنوان "قياس القيمة العادلة" يف ماي 
. لتحقيق تقارب فيما ؼلص (FASBاحملاسبة ادلالية األمريكي ) الصادر عن رللس معايًن (157FASوعلى نفس منواالدلعيار) 
 قياسات القيمة العادلة.

 
 النتائج والتوصيات: 

 النتائج:
تريليون دوالر  من أىم أسباب نشوء األزمة  11يعترب التوسع يف منح القروض العقارية عالية ادلخاطر  واليت بلغت حوايل  -

 ادلالية العادلية.
ثار السلبية لتلك األزمة على اقتصاديات الدول ادلتقدمة والنامية، مع وجود اختالف يف درجة اآلثار ىناك العديد من األ -

 السلبية على كل دولة. 
 تعدد بدائل  وظلاذج القياس والتقييم احملاسيب.  -
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 تسميتها بأزمة السيولة،  ىناك مبالغة يف االنتقادات ادلوجهة للمعايًن ادلتعلقة بالقيمة العادلة حيث أن األزمة ادلالية قد مت -
فلم يتضح وجود دليل قاطع بٌن القيمة العادلة واختفاء السيولة العادلية، فالقيمة العادلة أساس لقياس زلاسيب ؽلنح قيمة لعنصر 

 معٌن.
 أن أسلوب القيمة العادلة ؽلكن بسهولة التالعب فيو من جانب معدي التقارير ادلالية. -
-  
لسوقية لألصول وااللتزامات تقدم أفضل تقدير للقيمة العادلة، إال أن األسعار السوقية يف على الرغم من أن األسعار ا -

 ظروف معينة تصبح مضللة أكثر من غًنىا.
و رللس معايًن احملاسبة (IASB)األزمة انعكست اغلابيا على جهات التشريع احملاسيب )رللس معايًن احملاسبة الدولية  -

 مل يكن لو سابقة من خالل ازباذ عدة تدابًن واجراءات وخطوات.(بشكل (FASB)ادلالية األمريكي
فعلى بالعديد من التعديالت والتحسينات واصدار  العديد من ادلعايًن   (IASB)قام )رللس معايًن احملاسبة الدولية  -

ما أصدر ادلعيار  لتحسٌن اساليب االفصاح عن القيمة العادلة لألدوات ادلالية، ك (IFRS7)سبيل ادلثال تعديل ادلعيار 
(9IFRS)  2009سنة. 

 التوصيات: 
 العمل على ضبط عملية التوريق أو التسنيد  بتشديد الرقابة احلكومية عليها.  -
تطبيق نظام احلوكمة بشكل صارم يف الشركات لضمان االستمرارية واألداء الفعال وغلنبها األزمات والتقلبات الدورية كما  -

 ل على التقيد باألنظمة داخل الشركات.أن احلوكمة تولد اجلودة وتعم
 تعزيز اجلانب األخالقي والسلوكي للقائمٌن بإدارة ىذه الشركات سواء من اجلوانب ادلالية أو احملاسبية أو اإلدارية. -
يف  (FASBو رللس معايًن احملاسبة ادلالية األمريكي ) (IASB)رللس معايًن احملاسبة الدوليةتطوير التقارب بٌن  -

 ت احملاسبية لتتماشى مع التغًنات يف بيئة األعمال الدولية.ادلمارسا
 تطوير معايًن احملاسبة لتحقيق متطلبات جودة القياس احملاسيب للحد من األزمات ادلالية. -
تعلقة ازباذ ادلزيد من االجراءات لتحسٌن التطبيق السليم وادلمارسة العملية ادلتعلقة بادلعايًن احملاسبية وال سيما ادلعايًن ادل -

 وادلرتبطة بالقيمة العادلة.
 تطوير عملية تطبيق ووضع أفضل االرشادات لتطبيق زلاسبة القيمة العادلة يف سوق يتسم بعدم السيولة والفعالية. -
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 . 27، ص2017، دار التعليم اجلامعي، االسكندرية، مصر، معايير المحاسبة الدولية واألزمات المالية العالميةمطاوع السعيد السيد مطاوع، 1
، حبث مقدم إىل ادللتقى العلمي الدويل حول العادل لمخاطر األصول الرأسمالية كاستراتيجية لمواجهة األزمات الماليةالتقييم حشايشي سليمة، 2

 .    3، ص2009أكتوبر 21-20األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية ، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
، حبث مقدم إىل ادللتقى العلمي الدويل حول دور معايًن احملاسبة العادلة ومسببات األزمة المالية العالميةمحاسبة القيمة بركة زلمد، وآخرون، 3

 .4، ص2014نوفمرب  25-24( يف تفعيل أداء ادلؤسسات واحلكومات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، IAS-IFRS-IPSASالدولية )
،  حبث مقدم إىل ادللتقى العلمي الدويل حول األزمة ادلالية العادلية وكيفية عالجها من انعكاساتها وحلولهااألزمة المالية العالمية الداوي الشيخ، 4

 .3، ص 2009مارس  14-13منظور النظام االقتصادي الغريب واالسالمي، جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان، 
 .237، ص 2001، دار غريب، مصر، ، أدوات وتقنيات مصرفيةمدحت صادق 5
 .43ص ، مرجع سبق ذكره، مطاوع السعيد السيد مطاوع6
على دور االفصاح االلكتروني في الحد من عدم تماثل المعلومات وانعكاس ذلك على كفاءة سوق المال المصري، زلمود رجب يس غنيم، 7

الرابط 
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Commerce/Accounting%20/2767/publications/Mahmoud

%20Ragab%20Yas eeen%20Gohnim_The%20role%20of%20e-%20disclosure.pdf االطالع بتاريخ ،
15/01/2018. 

 .88ص ، مرجع سبق ذكره، مطاوع السعيد السيد مطاوع8
ل "األزمة ادلالية واالقتصادية حبث مقدم إىل ادللتقى العلمي الدويل حو ، عالقة االلتزام بمعايير الحوكمة باألزمة المالية العالمية، مرًن شريف جحنيط9

 .14، ص2009أكتوبر 21-20الدولية واحلوكمة العادلية ، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
 .48-46ص ص ، مرجع سبق ذكره، مطاوع السعيد السيد مطاوع10
ماجستًن يف االقتصاد الدويل، جامعة وىران ، مذكرة 2008التمويل االسالمي ومدى فعاليتو في معالجة األزمة المالية العالمية خاطر سعدية، 11
 .29-27، ص ص 2015، اجلزائر، 2

، 2017، ادلصرية للنشر والتوزيع، مصر، معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية الجوانب النظرية والعمليةزلمد أبو نصار، مجعة محيدات،  12
 .461ص
 .130-129ص ص ، مرجع سبق ذكره، مطاوع السعيد السيد مطاوع13
 ة والتكاليف القيمة القابلة للتحقق ىي سعر البيع ادلقدر يف السياق االعتيادي أو الطبيعي مطروحا منو التكاليف ادلقدرة إلسبام عملية تصنيع السلع

 الضرورية ادلقدرة إلكمال عملية البيع.
-174، ص ص 2017نشر والتوزيع، اجلزء الثاين، عمان، األردن، ، دار صفاء للالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةخالد مجال اجلعارات،  14

175. 
 .138ص ، مرجع سبق ذكره، مطاوع السعيد السيد مطاوع15
عريب ( "إطار ادلفاىيم وادلتطلبات"، ترمجة اجملمع الدويل ال)أ، جالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمؤسسة ادلعايًن الدولية إلعداد التقارير ادلالية، 16

 .491-490، ص ص 2013للمحاسبيٌن القانونيٌن، عمان، األردن، 
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17Financial Accounting Standards Board (FASB, Statement of financial accounting Standards no 157" Faire 
value measurements",2006, p6. 

 .124ص ، مرجع سبق ذكره، مطاوع السعيد السيد مطاوع18
رللة كلية بغداد للعلوم  مخاطر القياس المحاسبي وانعكاسهافي القوائم المالية إبان األزمة المالية العالمية،ات، زلمود الطربي، خالد اجلعار  19
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