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 المستخمص:
المالي مف مجرد معمومات مالية  اإلببلغمحاسبة القيمة العادلة تنيض بمستوى  إف فيومما الشؾ 

تاريخية الى معمومات مالية حديثة تعكس الوقائع االقتصادية وتستشرؼ المستقبؿ بدال مف 
في يتيح لمستخدمي البيانات المالية  اإلببلغتسجيؿ الماضي . واف ىذا المستوى الرفيع مف 

ية تستند الى الحقائؽ , المجتمع مف اتخاذ قراراتيـ االستثمارية عمى ىدى مف معمومات موضوع
المتمثمة في تمبية حاجات  أىدافوالمالي العاـ  اإلببلغعمى اف يحقؽ  األمرويساعد ىذا 

 المالية بشكؿ خاص . األسواؽعديدة في المجتمع بشكؿ عاـ والمشاركيف في  أطياؼومتطمبات 
الكثير مف المختصيف واحدة مف اكبر  برأيمالية يمكف اعتبارىا  أزمةشيد العالـ مؤخرا  إفوبعد 

 إلى, وجيت العديد مف االتيامات  األخيرةالعالمي خبلؿ العقود  باالقتصادالتي مرت  األزمات
عف  ةالمسؤول عمى انيابعض المعايير المحاسبية الدولية ومنيا المعايير الخاصة بالقيمة العادلة 

 . األزمةحدوث تمؾ 
 
 

Abstract  
There is no doubtthat the accounting of fair value raises the level 

of financial reporting frommerely historical financial information to 

modern financial information which reflects the economic facts and 

foresees the future instead of recording the post. This high level of 

reporting allows the financial data users in the society to take the 

investment decisions guided by objective information which is based 

on facts. This subjectmatterassist in achieving the goals of general 

financial reporting which is represented by the meeting of the needs 

and requirements of many denominations of society in general and 

the participants in the financial market in particular.  

Recently, and after the financial crises whichisconsidered by the 

specialists as a biggest crises in the global economy in the recentde 

cades. Many accusations have been pointed to some of the 

international accounting standards such as the standards concerning 

the fair value because of its responsibility for that crises.   

 
 
 
 
 



 المقدمة:
المالية الدولية سواء المتقدمة او الصاعدة  األسواؽقويا عمى التفاعؿ بيف  تأكيداالمالي  األدبقدـ 

العالـ ببل حدود وبدئت  أصبحفي االتصاالت وتجارة النظـ حيث  التكنولوجيوذلؾ بسبب التطور 
الى التحرر واالندماج  ىتسع وأصبحتفي جذب االستثمارات الدولية , المالية الصاعدة  األسواؽ

عمى  ماـ المستثمريف الدولييف مما عمؿيا كما نالت اىتالعالمية وتحقؽ التكامؿ مع األسواؽمع 
. والذي قادة الى سرعة انتشار المالية الصاعدة  األسواؽ إلىالعالمية  األمواؿتدفؽ رؤوس 

المالية الصاعدة مف وجود بعض مف  األسواؽ. وتعاني األسواؽالمالية الى تمؾ  األزمات
التعارض بيف المعايير المحاسبية المحمية والمعايير المحاسبية الدولية , حيث اف الشركات 

المالية الصاعدة تخشى عدـ وجود او تطبيؽ معايير  األسواؽالتي ترغب االستثمار في  األجنبية
 .محاسبية سميمة تحمي لمستثمرييا حقوقيـ 

 
 المبحث األول

 منهجية البحث 
 

المالية العالمية االتيامات  األزمة ألسبابالعديد مف االقتصادييف والمحمميف  يوجو :مشكمة البحث
 لؤلدواتالى معايير المحاسبة الدولية الموجية نحو القيمة العادلة والمتعمقة باالعتراؼ والقياس 

المالية واالستثمارات العقارية . حيث تتمحور مشكمة البحث حوؿ الجدؿ الكبير الحاصؿ بيف 
 األزمة معايير المحاسبة الدولية في لمبحث عف مدى مساىمة األزمةالميتمة بتمؾ  األوساط

 : اآلتي التساؤؿالمالية العالمية . وبذلؾ فاف مشكمة البحث تتمخص في 
 األزمةفي حدوث  أساسدولية الموجية نحو القيمة العادلة دور ىؿ كاف لمعايير المحاسبة ال

 المالية العالمية ؟ 
 :اآلتيةفي ضوء المشكمة التي تـ تشخيصيا في ىذا البحث تـ وضع الفرضية : فرضية البحث

المالية  األزمة أحداثلعبت معايير المحاسبة الدولية الموجية نحو القيمة العادلة دور ميـ في 
 .العالمية 

 أهداف البحث:
 بياف مفيـو القيمة العادلة وعرض معايير المحاسبة الدولية التي تبنت ىذا المفيـو . .0
 يادور القيمة العادلة في وبياف ,وأسبابيالمالية العالمية األزمة اماىية  الى التعرؼ .2



مف تنبع أىمية البحث مف كوف األزمات المالية العالمية تيدد اقتصاديات العديد : أهمية البحث 
الدوؿ بالوقوع بخطر االنييار في عصر العولمة المالية وارتباط االقتصاديات بعضيا ببعض . 

 لذا كاف البد مف البحث عف أسباب وتداعيات ىذه األزمة.
 محددات البحث :

واإلفصاح عف اف السوؽ المالية في العراؽ التعتمد معايير المحاسبة الدولية المتعمقة بالقياس 
ت والتي تستند الى المتعمقة باالستثمارا 41المالية بؿ تعتمد عمى القاعدة المحمية رقـ  األدوات
مما اضطر الباحث الى االعتماد عمى االستثمارات اقؿ لتقييـ  أييمااو السوؽ  الكمفةالقياس 

ورده الفكر المحاسبي مف جدؿ دائر حوؿ محاسبة القيمة العادلة أنتائج الدراسات السابقة وما 
وتحميؿ مجموعة مف المؤشرات المالية العالمية . األزمةحوؿ دور القيمة العادلة في  رأيكويف لت

 .المصارؼ العراقيةعمى  أثرىالعدد مف المصارؼ قبؿ وبعد حدوث األزمة المالية لبياف 
 

 الجانب النظري
 المالي اإلبالغمعايير القياس بالقيمة العادلة وفقا ل :أوال

 :الدوليةمعايير المحاسبة -0
المالية الصاعدة مف وجود بعض التعارض بيف المعايير المحاسبية المحمية  األسواؽتعاني 

 األسواؽالتي ترغب االستثمار في  األجنبيةالشركات  إفوالمعايير المحاسبية الدولية , حيث 
تطبيؽ معايير محاسبية سميمة تحمي لمستثمرييا حقوقيـ  أوالمالية الصاعدة تخشى عدـ وجود 

 (424:  2006عطية , )
 ماهية المعايير المحاسبية: - أ

بينما تتزايد درجة العولمة عمى مستوى االقتصاديات المحمية مف خبلؿ تبسيط القواعد 
صبلحات السوؽ, تتزايد الحاجة إليجاد نقطة تبلقى بيف المعايير المعموؿ بيا فى إعداد  وا 

  .التقارير المالية عمى المستوى المحمى وبيف معايير المحاسبة الدولية
و يشير المعيار المحاسبي إلى القواعد المحاسبية اإلرشادية التي يرجع إلييا المحاسبوف المعنيوف 

 (.633: 2002لدعـ اجتياداتيـ واستفياـ أحكاميـ.  )لطفي, 
ترجمة مدروسة لمستوى الفكر المتاح سواء كاف  أنياويمكف النظر إلى المعايير المحاسبية عمى 

الفروض والمبادئ العممية. كما تعد  أووالمفاىيـ  األىداؼىذا المستوى متمثبًل في مجموعة مف 
يراعى في بنائيا كافة الظروؼ البيئية  إفالتطبيؽ العممي ,التي يجب  أدواتالمعايير أحد أىـ 

اسبية يتـ بناؤىا باالعتماد عمى ثبلثة مصادر رئيسية .ومف ىنا نستطيع القوؿ بأف المعايير المح
 (422: 4660: )الشيرازي, ىي: النظرية, البيئة, العرؼ. 



 : العوامؿ المؤثرة في وضع المعايير -ب
اف معايير المحاسبة ألي دولة ىي نتاج تفاعبلت معقدة لمعوامؿ االقتصادية والتاريخية 

مؿ اف يتشابو ىذا المزيج في دولتيف لذلؾ فاف االختبلؼ واالجتماعية والتنظيمية, ومف غير المحت
وارد. ويساعد تفيـ العوامؿ التي تؤثر عمى تطور المحاسبة عمى المستوى المحمي عمى  أمر

تاريخيًا عمى عممية وضع  أثرتدة عوامؿ االختبلؼ بيف الدوؿ.   وىناؾ ع أوجو إيضاح
 (:4المعايير يمخصيا الشكؿ رقـ )

(Http://www.tagorg.com) 
 

 ( العوامؿ المؤثرة عمى عممية وضع المعاير المحاسبية  4شكؿ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (انالمصدر: )إعداد الباحث
 :الحاجة الى معايير محاسبية دولية-ج 

مقبولة عمى الصعيد العالمي. وىي  أصبحتاف المعايير المحاسبية الدولية ىي مبادئ محاسبية 
 تحسف وتنسؽ النظـ والمعايير المحاسبية واإلجراءات المتعمقة بالطرؽ التي تعرض 

 النظاـ القانوني لمبد

 طبيعة وىيكؿ الممكية
 التجارية

النظاـ السياسي وميزاف الممكية 
 الفكرية في القطاع العاـ والخاص

مستوى التقدـ االقتصادي       النظاـ الضريبي 

 طرح األسيـ في األسواؽ الخارجية وجود مجمع محاسبي      ميني

عممية وضع المعايير 
 المحاسبية



 المعمومات  إدراجفييا منظمة ما كشوفيا المالية. كما انيا توفر معيارًا متماسكًا بشأف 
http://www.wfp.org//ep  .المالية في التقارير المالية القانونية 

الميمة التي دفعت معظـ الدوؿ إلى التوجيو نحو تطبيؽ المعايير الدولية ىي  األسباباف احد 
اف كبل مف الشركات  األخيريفالماؿ في العقديف  أسواؽالتطورات اليامة التي شيدتيا 

ت التي تبحث عف مصدر لرأس الماؿ والمستثمريف قد خرج إلى خارج الحدود اإلقميمية فالشركا
إلى حيث كثافة المدخرات واالستثمارات, كما  أوطانياذىبت لمقيد في أسواؽ الماؿ خارج حدود 

بحثًا عف فرص استثمارية  أوطانيـوالمؤسسات خرجوا إلى خارج حدود  اإلفراداف المستثمريف مف 
بيدؼ: . مف ىنا بدأت تتسع الحاجة إلى معايير محاسبة دولية أفضؿ

(http://www.gccaa.org/smd). 
 حماية المستثمر الوطني مف الممارسات المحاسبية غير السميمة لمشركات األجنبية الوافدة. أواًل:  
 ثانيًا:   حماية المستثمر األجنبي مف الممارسات المحاسبية غير السميمة لمشركات الوطنية. 

تطورًا و امتدادًا طبيعيًا لمضموف ومحتوى ما صدر ويصدر مف إف معايير اإلببلغ المالي الدولية تعتبر 
معايير المحاسبة  وتفسيراتيا الصادرة و المصادؽ عمييا والمعتمدة مف قبؿ مجمس معايير المحاسبة الدولية 

( والتي عرفت ىذه المجنة فيما بعد Standards Interpretation Committeeولجنة تفسير المعايير)
(.  و يعتبر ىذا استمرارًا في التطوير والتحديث لوضع IFRICايير  اإلببلغ المالي الدولية )بمجنة تفسير مع

معالجات محاسبية مواكبة ومستجيبة لمتطورات التكنولوجية واالقتصادية والمعموماتية لتحقيؽ أىداؼ 
مومات البلزمة و مستخدمي اإلببلغ المالي,  حيث أنو مف المعمـو أف أحد أىداؼ المحاسبة ىو توصيؿ المع

المفيدة لمستخدمي التقارير المالية لمساعدتيـ في اتخاذ قرارات توزيع الموارد االقتصادية.)السعيد 
 ( 6: 2005والعيسي,

 :مشاكؿ ومعوقات تطبيؽ المعاير الدولية . د
 ىناؾ بعض المشاكؿ التي تعيؽ خطط التوافؽ او تمنع الدوؿ مف التفكير في تبني

 www.gccaao.org/smd.htm: خطة معينة ليذا الغرض مف ىذه المشاكؿ ما يمي 
الطبيعة المعقدة التي تصاغ بيا بعض المعايير مثؿ المعايير المرتبطة باالستثمارات  -4

 ومًا. المالية والمعايير المرتبطة بالقيمة العادلة عم واألدواتوالمشتقات 
التوجو الضريبي والحكومي, بعض الدوؿ يكوف اليدؼ مف التقارير المحاسبية فييا ىو  -2

البيانات القومية  إعدادمعمومات تساعد المخطط القومي عمى  إنتاجحساب الربح الضريبي او 
 التي تساعد في التخطيط واتخاذ القرارات عمى المستوى القومي. 

 .قناعة المستثمريف ومستخدمي القوائـ المالية بالمعايير الوطنية  -6
 .ةممشاكؿ الترج -1

http://www.wfp.org/ep
http://www.wfp.org/ep
http://www.gccaao.org/smd.htm


مػػػػػػػػػػف الواضػػػػػػػػػػح أف أحػػػػػػػػػػد أىػػػػػػػػػػـ أىػػػػػػػػػػداؼ مجمػػػػػػػػػػس معػػػػػػػػػػايير المحاسػػػػػػػػػػبة الدوليػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػو تعزيػػػػػػػػػػز 
وتحسػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػتوى الشػػػػػػػػفافية فػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػة اإلبػػػػػػػػبلغ المػػػػػػػػالي حتػػػػػػػػى تعكػػػػػػػػس الحقػػػػػػػػائؽ والقػػػػػػػػيـ 

اعتمػػػػػػػػػاد وتبنػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػايير اإلبػػػػػػػػػبلغ المػػػػػػػػػالي االقتصػػػػػػػػػادية المعقولػػػػػػػػػة لممنشػػػػػػػػػأة  حيػػػػػػػػػث يعتبػػػػػػػػػر 
الدوليػػػػػػػػة شػػػػػػػػػيئًا ميمػػػػػػػػًا, ألنيػػػػػػػػػا صػػػػػػػػيغة اإلبػػػػػػػػػبلغ المػػػػػػػػالي العالميػػػػػػػػػة,  ممػػػػػػػػا يجعػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػركات 
و المؤسسػػػػػػػػػػات و المنشػػػػػػػػػػطت بشػػػػػػػػػػتى أنواعيػػػػػػػػػػا وأنشػػػػػػػػػػطتيا أكثػػػػػػػػػػر فيمػػػػػػػػػػا وقربػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػوؽ 
العالميػػػػػػػػػػػػة,  ويسػػػػػػػػػػػػاعدىا فػػػػػػػػػػػػي دخػػػػػػػػػػػػوؿ السػػػػػػػػػػػػوؽ العالميػػػػػػػػػػػػة وتخفػػػػػػػػػػػػيض تكمفػػػػػػػػػػػػة نقػػػػػػػػػػػػؿ رؤوس 

 .لحدوداألمواؿ عبر ا
بصػػػػػػػػػػورة تقميديػػػػػػػػػػة وجػػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػػدو ومسػػػػػػػػػػتخدمو القػػػػػػػػػػوائـ الماليػػػػػػػػػػة أف التكمفػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػاس و

األكثػػػػػػػػػػػر إفػػػػػػػػػػػادة بصػػػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػػػة ألغػػػػػػػػػػػراض القيػػػػػػػػػػػاس والتقريػػػػػػػػػػػر المحاسػػػػػػػػػػػبي ونتيجػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػذلؾ 
فػػػػػػػػػأف المبػػػػػػػػػػادئ المحاسػػػػػػػػػػبية المتعػػػػػػػػػارؼ عمييػػػػػػػػػػا تتطمػػػػػػػػػػب المحاسػػػػػػػػػبة عػػػػػػػػػػف أغمػػػػػػػػػػب األصػػػػػػػػػػوؿ 

واذ وىػػػػػػػػو مػػػػػػػػا يشػػػػػػػػار اليػػػػػػػػو عػػػػػػػػادة وااللتزامػػػػػػػػات والتقريػػػػػػػػر عنيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس سػػػػػػػػعر االسػػػػػػػػتح
بمبػػػػػػػػػػدأ التكمفػػػػػػػػػػة التاريخيػػػػػػػػػػة . فالتكمفػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػػزة أساسػػػػػػػػػػية عمػػػػػػػػػػى غيرىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػاليب 

 . Reliableالتقويـ وىي أنيا قابمة لبلعتماد والتعويؿ عمييا 
 ومنذ بداية التسعينات بدأت المؤسسات والجمعيات المعنية المنوط بيا إصدار المعايير المحاسبية 
بالبحث عف بديؿ لتغطية الثغرات الموجودة الناتجة عف تطبيؽ التكمفة التاريخية,  خاصة في معالجة 

(,  الذي أصبح أساسًا Fair Valueاألدوات المالية  ومشتقاتيا, حيث تـ التحوؿ إلى مفيـو القيمة العادلة )
معمميات المالية.  وظير ىذا التحوؿ ولمقياس ولئلفصاح عند المعالجة المحاسبية ل لبلعتراؼومقياسًا ىامًا 

( حوؿ العرض واإلفصاح لؤلدوات المالية,  وكذلؾ المعيار 62عند إصدار المعيار المحاسبي الدولي رقـ )
األصوؿ,   انخفاض( حوؿ 63( حوؿ القياس واالعتراؼ لؤلدوات المالية, والمعيار الدولي رقـ )66رقـ )

 (.2004ات االستثمارية )لجنة معايير المحاسبة الدولية ( حوؿ الممتمك10والمعيار الدولي رقـ )
وعمى الرغـ مف أف معايير المحاسبة الدولية الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدولية ىي 
غير ممزمة . اال أف ىناؾ توجو مف قبؿ بعض الجيات ذات العبلقة بالمطالبة بتبني تمؾ 

أذ ألزمت ىذه الييئة جميع الشركات المسجمة في سوؽ المعايير ومنيا ىيئة أوراؽ الماؿ العراقية 
القوائـ المالية الصادرة عنيا وكاف ذلؾ  إعدادالمالية بأتباع المعايير الدولية في  لؤلوراؽالعراؽ 

البنؾ المركزي قرارًا  إدارة, كما وأصدر مجمس  2001لسنة  41القانوف رقـ  إصدارمف خبلؿ 
طبيؽ معايير المحاسبة الدولية وفؽ جدوؿ زمني ينتيي في بإلزاـ المصارؼ العراقية كافة بت

عمى أف يتـ تحويؿ كامؿ السجبلت واألنظمة المحاسبية لممصارؼ المحمية كافة  64/42/2006
لتصبح عمى وفؽ المعايير الدولية )البنؾ المركزي العراقي , قرار مجمس إدارة البنؾ المركزي في 

 ( .24/6/2004في  4124جمستو المرقمة 
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توجد في الفكر المحاسبي مفاىيـ مختمفة لمقيمة ذات تعريفات واستخدامات وتفسيرات مختمفة , 
ويعتبر مدخؿ القيمة السوقية العادلة مف المداخؿ الشائعة لتقدير القيمة, يتضمف تعريؼ القيمة 

منشأة مستمرة بدوف نية أو حاجة لتصفية أو تقميص حجـ العادلة أفتراض مفاده أف المنشأة ىي 
عممياتيا بشكؿ كبير أو تنفيذ معاممة بشروط غير مواتية وبالتالي التكوف القيمة العادلة ىي 
المبمغ الذي يمكف اف تستممو المنشأة أو تدفعو في معاممة قسرية أو تصفية ألزامية أو بيع جبري 

تعكس الجودة األئتمانية لؤلداة )مجموعة المعايير الدولية , بأسعار مخفضة ألف القيـ العادلة 
عرفيا مجمس المعايير المحاسبية الدولية بأنيا )المبمغ الذي يمكف أف  فقد ( .4444:  2003

تتـ مبادلة األصؿ أو سداد األلتزاـ بيف أطراؼ مطمعة وراغبة في التعامؿ عمى أساس تبادؿ 
 تجاري بحت  

مف اشير تعاريؼ القيمة  4626في مارس  األمريكيةالداخمية  راداتاإليتعريؼ مصمحة ويعد 
العادلة والذي عرفيا بأنيا )السعر الذي يجعؿ الممكية تتبدؿ بيف مشتري راغب في الشراء وبائع 
راغب في البيع فيما اليكوف األوؿ مكره عمى الشراء واليكوف الثاني مكره عمى البيع وأف يكوف 

 .(63:  2000معقولة بالحقائؽ المرتبطة بالعممية( ) الشاىد وحماد ,  لدى كبل الطرفيف معرفة
عمى أنيا )قيمة تبادؿ األصؿ في عممية تبادلية حقيقية بيف  (404ألمريكي رقـ )معيار المحاسبة ا ياوقد عرف

 أطراؼ راغبة في التعامؿ  دوف أف تكوف ىذه العممية في حاالت التصفية أو البيع الجبري(.
( 41وعرفيا مجمس المعايير المحاسبية في جميورية العراؽ مف خبلؿ القاعدة المحاسبية رقـ ) 

الصادر عنو بأنيا )القيمة المعقولة التي يمكف اف يستبدؿ بيا موجود مف قبؿ مشتري وبائع 
مطمعيف وراغبيف في التعامؿ بنفس سياسة التعامؿ مع الغير مباشرة( .        )مجموعة القواعد 

 ( 2:  2004لصادرة عف مجمس المعايير المحاسبية في جميورية العراؽ , ا
يتضح مف خبلؿ التعاريؼ أنفًا أف ىناؾ أتفاؽ حوؿ نقطتيف رئيستيف في عمميات المبادلة التي 
 تتـ بالقيمة العادلة ىما وجود مشتري وبائع راغبيف في أتماـ عممية المبادلة وتوفر معمومات عف

بتمؾ العممية وقد توسع مجمس معايير المحاسبة الدولية في استخداـ القيمة الظروؼ المحيطة 
 .العادلة بشمولو تسديد االلتزامات ولـ يقتصر عمى مبادلة األصوؿ
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الجدؿ أف مفيوـ القيمة العادلة قد نقؿ النظرية المحاسبية التقميدية إلى آفاؽ وأطر جديدة , 
وأحدث تغييرا شامبل في بنية البيانات المالية ومدلوالتيا إلى اجؿ طويؿ , وكاف ذلؾ نتاجا 



لمتطورات الحاصمة عمى النظرية المحاسبية خبلؿ العقود الثبلثة األخيرة والتي نضجت وتـ 
ورتيا في المعايير المحاسبية الدولية المتعمقة بالقيمة العادلة والتي وضعت موضع التطبيؽ في بم

 ( 46-42:  2004: ) خوري ,  اآلتيالقيمة العادلة في الثالثة . وتبرز أىمية  األلفيةبداية 
تعكس القيمة العادلة تقديرات األسواؽ لؤلوضاع االقتصادية السائدة تماما كما تعكس  -أ
لتغيرات في القيمة العادلة اآلثار الناجمة عف التغيرات االقتصادية عند حدوثيا وذلؾ ألف ا

 القيمة العادلة تحدد عادة في سوؽ مفتوح ومنافس يعكس الحقائؽ االقتصادية .
إف محاسبة القيمة العادلة التتناوؿ فقط تسجيؿ اقتناء الموجودات بؿ تبحث في ابعد  -ب 

المالية الناجمة عف االحتفاظ بيا وىي مخاطر اقتصادية ناشئة  مف ذلؾ , وىي المخاطر
 عف التقمبات في القيمة السوقية .

إف المستثمريف يتطمعوف إلى المعمومات المالية مف منظور استثماري عالمي واسع  -ج 
وليذا السبب كاف في الميـ استخداـ معايير محاسبية متعارؼ عمييا دوليا في إعدادىا 

سواؽ المالية تعتبر آلية ىامة في تطوير االقتصاد الوطني فأنو يمكف الوقوؼ وحيث إف األ
 عمى أىمية العبلقات المتداخمة بيف محاسبة القيمة العادلة واألسواؽ المالية . 

تؤدي محاسبة القيمة العادلة دورا في تدعيـ الشفافية في االقتصاد مف خبلؿ تحديد متطمبات  –د 
لممعمومات المالية تماما كما تضع متطمبات محدده لبلعتراؼ ضرورية لئلفصاح والعرض 
 والقياس لممعمومات المالية . 

ويمكف القوؿ أف أىـ المبررات الستخداـ نموذج القيمة العادلة ىو أف األوراؽ المالية القابمة 
مفترة لمتداوؿ وسيمة الختزاف السيولة لذلؾ تمثؿ التغيرات في قيمتيا السوقية أرباحا أو خسائر ل

ويتعيف االعتراؼ بيا في حساب األرباح والخسائر كما أف التقويـ عمى أساس القيمة العادلة 
يعطي مؤشرا أفضؿ ألداء الوحدات االقتصادي ألنو يعكس تحركات قيمة االستثمارات التي تحت 

ارات أو سيطرتيا وبالتالي توفر اسموبا أكثر موضوعية لقياس أثر القرارات المتعمقة بشراء االستثم
التخمص منيا خبلؿ الفترة وال تعطي إدارة الوحدة االقتصادية فرصة لمتبلعب بنتائج أداء الفترة 

 عف طريؽ توقيت القرارات المتعمقة بالتخمص مف االستثمارات .
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,لـ يقدـ ىذا المنيج نموذج قياس محاسبي متكامؿ , يكوف  مزايا القيمة العادلةعمى الرغـ مف 
قصور مبدأ التكمفة التاريخية , يغني المحاسبيف عف بدائؿ القياس  األفضؿ لمعالجة أوجوالبديؿ 
القصور التي تتطمب التعديؿ  اآلخر بكثير مف أوجومما ترتب عمية اف اتسـ ىو  األخرى

مواطف الضعؼ في مقاييس القيمة العادلة ((Benston,2008, وتبرز دراسة  أيضاوالمعالجة 
 ( 522: 2040)حماد,مف خبلؿ مايمي :



السوؽ الفعمية مكمفة في تحديدىا  أسعار أساستكوف القيـ العادلة غير القائمة عمى  - أ
والتحقؽ منيا , وذلؾ النيا تتضمف افتراضات عف المشتريف والبائعيف المفترضيف تكوف 

, وكذلؾ تخضع  لؤلصوؿ األفضؿعادة غير موجودة , وكذلؾ عند االستخداـ 
 . إداريةالفتراضات 

يحدث في الواقع اف يتـ تحديد القيـ العادلة مف خبلؿ قيمة االستخداـ وقيـ المدخبلت  - ب
والذي يتطمب استخداـ القيـ المحددة لممخرجات  SFAS 157بالمخالفة لممعيار 

Specified Exit Values . 
 تكاليؼ الصفقات ضمف قيـ المخرجات عند تحديد القيمة العادلة وذلؾ بالمخالفة ؿ إدخاؿ - ت

SFAS 157 . 
غير المالية , مثؿ  لؤلصوؿوجود مشكبلت وصعوبات عديدة عند تقدير القيـ العادلة  - ث

 . األعماؿالثابتة عند اندماج منشات  واألصوؿالمخزوف 
امكانية التبلعب في قياس القيمة العادلة وصعوبة التحقؽ مف ذلؾ في حالة قياس القيـ  - ج

 العادلة الصوؿ والتزامات التتـ في سوؽ نشطة .

لقد تعددت الدراسات الميتمة بمعمومات القيمة العادلة ألىميتيا بالنسبة لقرارات كثيرة يتخذىا 
مستخدمو القوائـ المالية وتأتي الدراسات التي اىتمت بموضوع اإلفصاح في الشركات المساىمة 
وخاصة المصارؼ مف أىمية حماية مصالح المستثمريف مف خبلؿ توفير المعمومات المفيدة في 

 American Bankersتخاذ القرار ومنيا الدراسة التي أجراىا ا
(ABA )Assoc ration   بعنواف  4666عاـ(Accounting For Financial 

instruments For Banks  وقد توصمت الدراسة إلى أف نظاـ القياس المختمط الذي يتبع )
المعمومات المالية التسجيؿ بالكمفة وسعر السوؽ يمثؿ األساس األكثر مبلئمة لتوصيؿ 

لممستخدميف والزاؿ يعد ذو صمة بالمستخدميف وذو عدلية فيو مفيوـ جدا ويتيح إجراء المقارنة 
بيف الشركات وأف القيمة العادلة التقدـ أساسا صحيحا فكريا لقياس المركز المالي واألداء المالي 

 مالية .لممصرؼ وىي أيضا لف تقدـ المعمومات المفيدة لمستخدمي القوائـ ال
   4666عاـ  Joint Working Group of standard setters وفي دراسة أخرى أجراىا 

توصمت الدراسة إلى     (Financial instruments issue Relating to Bank)بعنواف 
ىناؾ قضايا عممية ميمة تحتاج إلى أف تحؿ ذوات صمة بالتحديد المعوؿ عميو لمقيـ العادلة 

في ظروؼ معينة وىذه القضايا تتعمؽ بعدلية األساليب المتبعة في تقدير القيـ لؤلدوات المالية 



العادلة في غياب األسعار في األسواؽ الفاعمة وجدوى تطوير قياس الكمفة وتأثير قياس القيمة 
 العادلة فيما يخص أنواع معينة مف األدوات المالية .

( الذي بحث (Fair . Value . Accountingبعنواف  2000عاـ  Dayأجراىا  التيدراسة اما ال
القضايا العممية المتعمقة بقياس كافة األدوات المالية بالقيمة العادلة وتوصمت الدراسة إلى أف 
الظروؼ الجديدة خمقت الحاجة لوضع دليؿ لقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة . أف ىيئة 

ى لمتقدير عز الو يواجيوف المشكبلت التي توالز  المالية والمنظمات األخرى واجيو األوراؽتبادؿ 
 غير الموثوؽ فيو لؤلدوات المالية 

وقد تـ مؤخرا اتياـ معايير القيمة العادلة بأنيا مف أىـ أسباب نشوء األزمة المالية العالمية 
وصرح بذلؾ عدد مف أعضاء مجمس الشيوخ األمريكي والكثير مف رؤساء مجالس إدارات البنوؾ 

 .الى وقؼ تطبيؽ جميع معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة اودعو قة والشركات العمبل
عمى الرغـ مف تعدد الجيات التي تبنت نموذج القيمة العادلة والتي كاف أبرزىا  افرى الباحثوي

أف األوراؽ المالية ىي لييئات المشرفة عمى أسواؽ الماؿ فمجمس المعايير المحاسبية الدولية وا
الموجودات لمقياس بالقيمة العادلة بالنظر لتوفر أسواؽ ليا إال أف محاسبة القيمة العادلة أصمح 

تجد صعوبة في التطبيؽ العممي لما يحيط بيا مف مشاكؿ أبرزىا اعتماد تصنيؼ االستثمارات 
في االحتفاظ بيا وما يكتنؼ تقدير القيمة العادلة مف االجتياد والحكـ الشخصي  دارةعمى نية اال

,ومشكبلت تحديد الدخؿ القابؿ لمتوزيع  زد عمى ذلؾ صعوبة الحكـ عمى كفاءة السوؽ المالي
ـ األداء المالي لئلدارة فيما اذا سيكوف عمى أساس الدخؿ ,وتقيي وتحديد الدخؿ الخاضع لمضريبة

 التشغيمي اـ الدخؿ الشامؿ.
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( مف المعايير الحديثة والذي يتناوؿ قياس القيمة 46المالي الدولي رقـ ) اإلببلغمعيار  ديع
ىذا المعيار  أىميةعف قياس القيمة العادلة وتزداد  واإلفصاحوااللتزامات  لؤلصوؿالعادلة 

المالي  اإلببلغمعالتوجو المتزايد نحو مفيوـ القيمة العادلة وبشكؿ مستمر وقد كانت معايير 
 لؤلصوؿؿ صدور ىذا المعيار تحتوي عمى متطمبات متباينة لقياس القيمة العادلة الدولية قب

الى عدـ االتساؽ في الممارسات المتعمقة بقياس القيمة  أدىعنيا , مما  واإلفصاحوااللتزامات 
عنيا مما يؤدي الى تخفيض قابمية المعمومات الواردة في التقارير المالية  واإلفصاحالعادلة 

ومجمس  IASBوجاء المعيار كمشروع مشترؾ بيف مجمس معايير المحاسبة الدولي لممقارنة .
 واإلفصاحلتطوير متطمبات عامة لقياس القيمة العادلة  FASBاألمريكيمعاير المحاسبة المالية 
سرياف مفعوؿ ىذا المعيار اعتبارا مف  مقة بقياس القيمة العادلة . ويبدءعف المعمومات المتع

4/4/2046. 



او تحويؿ  األصؿاف عممية قياس القيمة العادلة بموجب ىذا المعيار تفترض باف عمميات بيع 
 ( 2046:524االلتزاـ التي تقاس القيمة العادلة مف خبلليا تحدث في : )ابو نصار , حميدات ,

ـ وىو السوؽ الذي يتـ او التزا ألصؿPrincipai marketاألوليالسوؽ الرئيسي او  -
 وااللتزامات بحجـ عاؿ .  باألصوؿالخاصة  نشطةباأل والتعامؿ في

وىو  Most advantageous Marketاألفضؿؿ غياب سوؽ اولي , السوؽ ظفي  -
 او االلتزاـ .  األصؿسوؽ مواتي او مبلئـ لتحديد قيمة  أكثر

 الدولية اإلبالغوفقا لمعايير  Measurement of fair valueقياس القيمة العادلة 
اف اليدؼ مف قياس القيمة العادلة ىو تقدير السعر الذي يتـ مف خبلؿ عممية بيع أصؿ او نقؿ 
التزاـ بيف متعامميف في السوؽ في تاريخ إجراء قياس القيمة العادلة في ظؿ ظروؼ السوؽ 

ابو نصار )الحالية . وقياس القيمة العادلة يتطمب مف المنشاة تحديد األمور التالية 
 ( 560: 2046وحميدات,

 الذي ىو موضوع القياس  او االلتزاـ المعني األصؿ .4
بالنسبة لؤلصوؿ غير المالية , فاف افتراض التقييـ يجب اف يكوف مبلئما لعممية القياس  .2

 استخداـ (.  وأفضؿارية االستخداـ مع أعمى درجة )استمر 
 استخداـ السوؽ الرئيس او األفضؿ لؤلصؿ المعنى . .6
المناسبة لقياس القيمة العادلة اخذا بعيف االعتبار مدى توفر  استخداـ وسيمة التقييـ .1

البيانات المبلئمة لتطوير مدخؿ التقييـ المناسب والذي يراعي ما االعتماد عمى ما 
 يستخدـ المتعامميف في السوؽ .

  Valuation techniquesتقنيات )أساليب التقييم (
ىو تقدير السعر المناسب لبيع األصوؿ او لنقؿ االلتزاـ  ـالتقيياف اليدؼ مف استخداـ تقنيات 

ضمف عممية منضمة تجري بيف المشاركيف في السوؽ في تاريخ القياس وفي ضؿ ظروؼ 
السوؽ الحالية . ىناؾ ثبلث تقنيات تقيـ تستخدـ عمى نطاؽ واسع في عمميات قياسية القيمة 

 ( 2046ية,المالي الدول اإلببلغمجموعة معايير العادلة في : )
 

والذي يستخدـ األسعار والمعمومات األخرى ذات market approachمدخل السوق  .4
الصمة الناتجة عف معامبلت السوؽ المطابقة او مشابيا )مماثمة ( لؤلصوؿ .وااللتزامات 

 موضوع التقييـ .
والذي يعني المبالغ البلزمة لمحصوؿ الخدمة التي cost approachمدخل التكمفة  .4

 صؿ موضوع التقييـ )تكمفة اإلحبلؿ الحالية (.يقدميا األ



ويقوـ ىذا المدخؿ عمى خصـ التدفقات النقدية Income approachمدخل الدخل  .6
المستقبمية والدخؿ والمصاريؼ والتي يتوقع الحصوؿ منيا مف األصؿ موضوع التقييـ 

قيمة او وحسب توقعات السوؽ . يقـو ىذا المدخؿ عمى تحويؿ المبالغ المستقبمية الى 
مبمغ واحد مخصوـ وعند استخداـ ىذا المدخؿ فاف قياس القيمة العادلة تعكس التوقعات 

 السوقية حوؿ المبالغ المستقبمية المقدرة . ويشمؿ مدخؿ الدخؿ ماياتي.
 . present value techniquesاسموب القيمة الحالية  -
 .option pricing modelsنماذج تسعير الخيارات  -
 the multi-periodexcess earnings methodرباح السنوية طريقة فائض اإل  -

 وهي مستخدمة لقياس القيمة العادلة لبعض األصول غير الممموسة 

 زمة المالية العالمية وأسبابهاماهية األ ثانيا: 
واجو االقتصاد العالمي ازمة مالية حقيقية عصفت باقتصاديات الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد 

, ومف المتوقع اف تمتد  2005وبرزت اكثر سنة  2004ات بوادرىا في سنة سواء , حيث بد
لثبلث سنوات او اكثر , وقد كشفت عف ىشاشة النظاـ االمريكي القائـ عمى الراس مالية تمثمت 

مظاىرىا في ازمة سيولة نقدية ادت الى انييار العديد مف المصارؼ واعبلف افبلسيا وانتياء 
خفاض مؤشرات البورصة وانييار العديد منيا , وتأثيرىا امتد ليشمؿ بتدني اسعار االسيـ وان

اقتصاديات الدوؿ العربية كجزء مف المنظومة العالمية واثرىا متفاوت عمى حسب حالة االندماج 
 .  كاالقتصاد العالمي

 مفهوم األزمة المالية : -0
األزمات المالية عبارة عف محطات تمر بيا االقتصادات في مسارىا التاريخي وىي 

ذاؾ . وىناؾ ثبلث مدارس أساسية  أومؤشر عمى ىشاشة وسوء أداء في النظاـ المالي ليذا البمد 
في تفسير األزمات المالية وىي : ) الصائغ والميمة ( مدرسة التوقعات العقبلنية التي ترجع أسباب 

 تبايف إلىالى عدـ تماثؿ المعمومات لدى الفاعميف عمى مستوى السوؽ المالية مما يؤدي  األزمة
توقعاتيـ وبالتالي سموكياتيـ . والمدرسة الثانية ىي مدرسة عدـ االستقرار المالي التي تركز عمى 

ة فيي عدـ عقبلنية المتعامميف وسموؾ القطيع لدييـ , اما المدرسة الثالثة وىي المدرسة الماركسي
المالية .  لمرأسمالية واسعناقضات الكامنة ضمف النظاـ الرأسمالي والنمو الالى الت األزمةترجع 

 األزمة, حيث تعرؼ مفيوـ محدد لبلزمات المالية  واليوجد اتفاؽ بيف الباحثيف عمى تعريؼ او
العاـ بانيا اضطراب او توتر في طبيعة العبلقات التي تنذر بوقائع حاسمة نتيجة  إطارىافي 

المالية والمؤسسات  واألسواؽالبنوؾ  أزمةالمالية تعني  األزمةغير متوقعة في حيف  أحداث



المالية لدولة ما  األسواؽذات العبلقة بالنشاط المالي فيؤدي حدوثيا الى تدىور حاد في  األخرى
 (  25:  2006دوؿ ) العناد ,  او مجموعة

 المالية : األزمة أسباب -4
النظاـ  أداءمالية عده تشترؾ جميعيا بنتائج واحده تمثمت بفشؿ  بأزماتالعالـ  لقد مر

المالية ناىيؾ عف  األسواؽ وأداءالذي يؤدي الى تدىور في قيمة العممة  األمرالمالي والمصرفي 
قد  األزماتالسمبية التي قد تمحؽ باالقتصاد الحقيقي اال انو بالرغـ مف ذلؾ اف ىذه  اآلثار

)عباس .المالية  وأنظمتياوالنتائج واالنعكاسات عمى اقتصاديات الدوؿ  األسبابمف حيث تختمؼ 
 ( ) الصائغ والميمة ( 2042وكريـ ,

 الرىوف العقارية األقؿ جودة .. 2الفائدة المتصاعدة . .4
 غياب الرقابة . . 1طريقة توريؽ الديوف العقارية . اعتماد .2

 سوء سموكيات مؤسسات الوساطة المالية  . 3استخداـ المشتقات المالية . .2
 ضعؼ النظـ المحاسبية الرقابية والتنظيمية . .4

 
 المالية من منظور محاسبي  األزمة - 3

التي عمؿ بيا الباحثوف والمختصوف تداعيات نشوء  األسبابالمالية وتنوعت  األزماتلقد تنوعت 
مقارنة بما إشكالية في الرقابة والتدقيؽ وقد يدعي البعض اف ىناؾ  األزمةونمو وانفجار ىذه 

 كانت عمية مف تحرير النظاـ المالي .
يتقاطع مع الشفافية  بماتراض والياتو راخي في القيود والتدقيؽ عمى االقف ىناؾ تباإلضافة اؿ ا

ومتطمبات  األخبلقيةوقراراتيا فضبل عف ظاىرة عدـ االلتزاـ بالقواعد المحاسبية والقواعد  كمبدأ
 المسؤولية االجتماعية .
مف المنظور المحاسبي يمكف بمورتيا بما ياتي :  وأسبابياالمالية  األزمةوعند دراسة حقيقة 

)WWW.KANTAKJI.COM( 
التي تتمتع بيا  اإللزاـتعدد الجيات الرقابية عمى المعمومات المحاسبية واختبلؼ قوة  - أ

رغـ حصوليا عمى اتفاؽ اال انيا تحتوي  لئلفصاحوىذا جعؿ المتطمبات المطموبة 
 عمى مرونة يمكف استغبلليا مف قبؿ الشركات .

المصالح عمى المؤسسات الواضعة لممعايير المحاسبية وىذا سوؼ  أصحاب تأثير - ب
 والشفافية . اإلفصاح بمبدأيخؿ 

الشركة عمى جودة المعمومات المالية ويتبع ىذا النوع مف التاثير في  إدارة تأثير - ت
ثبلث اتجاىات : اختيار الطرؽ المحاسبية , تحديد التقديرات المحاسبية , وتقدير 

 .المالي  اإلفصاححجـ 

http://www.kantakji.com/


مدقؽ الحسابات عمى جودة المعمومات المالية ويكوف مف خبلؿ عدـ االلتزاـ  تأثير - ث
 لقواعد وسموكيات مينو تدقيؽ الحسابات . التأثيراو 

المالية مف خبلؿ مشكبلت تتعمؽ بقواعد ومعايير المحاسبة ذاتيا  األزمةتظير حقيقة  - ج
االلتزامات  ثباتإالمالية العالمية مف خبلؿ : عدـ  األزمة, فقد ساىمت في 
الخيارات المستقبمية , وعدـ وضع ضوابط ومعالجات  إثباتالمستقبمية , عدـ 

 المالية . لؤلدواتمحاسبية 
جيود جميع المنظمات المينية المحاسبية والباحثيف  تضافرلوبذلؾ نجد اف ىناؾ ضرورة ممحة 

والمينييف لمراجعة القواعد والمعايير المحاسبية لتواكب التطورات الحاصمة في البيئة االقتصادية 
يجاد  تمؾ التطورات.الحموؿ المناسبة لممشكبلت التي ترافؽ  وا 

 المالية معالجة اثأر األزمة - 2
المالية  األزمةوتداعيات  لآلثار متعددةمقترحات  واالقتصادييفقدـ الكثير مف الخبراء المالييف 

بعدد مف الطرؽ المقترحة لتطوير المجاالت  أوصتوفي ىذا السياؽ العالمية عمى االقتصاد 
المالية العالمية ومنيا مايمي  األزمة آثارالمطموبة في المعايير الدولية لمتقارير المالية في الحد مف 

 (2005) مطر , :
المصارؼ او مف جانب  إداراتسواء مف جانب  واإلفصاحج سياسة الشفافية انتيا - أ

 . األزمةالمالية واطبلع الجميور عمى حقيقة تداعيات  األوراؽالبنؾ المركزي وىيئة 
اف يعاد تأكيد ىذه  أمؿتثميف السياسة المعمف عنيا بضماف الودائع المصرفية عمى  - ب

 مادعت الحاجة لذلؾ .  إذاالسياسة مستقببل 
 تشجيع االندماج بيف البنوؾ الصغيرة .  - ت
ية التي يمارسيا البنؾ المركزي في الرقابة عمى المضي في انتياج السياسة التحفظ - ث

 االستثمارية ذات المخاطر المرتفعة  لؤلنشطةؾ بقصد الحد مف ممارساتيا البنوؾ وذل
المالية في الرقابة عمى  ألوراؽاالتي تتبعيا ىيئة  األساليبر في بعض النظ إعادة - ج

عمميات في التداوؿ في البورصة وبالقدر الذي يحد مف عمميات المضاربة غير 
 التي يمارسيا بعض المتعامميف في السوؽ . ولةالمسؤ 

الفائدة وبشؾ يوازف مف جية بيف خمؽ  أسعاردراسة معمقة إلمكانية تخفيض  إجراء - ح
التضخـ مف  فرص جديدة لتشجيع االستثمار وبما اليؤدي الى استفحاؿ معدالت

 .  أخرىجية 
بظبلليا عمى مينة المحاسبة  ألقتالمالية العالمية قد  األزمةتداعيات اف وبذلؾ نجد 

في عبلج  بشكؿ واسع وبالتالي فرضت عميو مسؤولية اتخاذ خطوات جادة لممساىمة
 مستقبمية. أزماتبؿ واخذ التحوطات البلزمة لمنع او مواجية  األزمةتداعيات تمؾ 



 العممي الجانب
 االتهامات الموجهة لمقيمة العادلة كأحد أسباب األزمة المالية

لـ تكف مينة المحاسبة ومعاييرىا المينية بمنأى عف تداعيات األزمة المالية العالمية , إذ ثار 
جدؿ كبير حوؿ دور منيج القيمة العادلة في إحداث األزمة حيث صرحت بذلؾ العديد مف 
الجيات وخصوصا عدد مف أعضاء مجمس الشيوخ األمريكي , والكثير كذلؾ مف رؤساء مجالس 

وشركات عمبلقة , ودعوا الى وقؼ تطبيؽ جميع معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة إدارات بنوؾ 
( وفي ىذا السياؽ دعا )جورج ماكيف ( المرشح 424العادلة )المعيار المحاسبي األمريكي 

عضوا مف أعضاء الكونجرس األمريكي الى  30الجميوري لرئاسة الجميورية حينئذ وبمشاركة 
تطبيؽ المعيار ,  إساءةؤقتة وخصوصا في ظؿ وجود شكوؾ حوؿ وقؼ العمؿ فية ولو بصفة م

( الذيف يتعمقاف بمحاسبة القيمة 466و  462فقرتيف ) األمريكية اإلنقاذوعمية فقد تضمنت خطة 
المالية صبلحية تعميؽ  األوراؽ( عمى ضرورة امتبلؾ ىيئة 462العادلة حيث تنص الفقرة )

الييئة باف ذلؾ يصب في  رأتالمالية اذ  وراؽلؤل( الي شركة مصدرة 424تطبيؽ المعيار )
 األوراؽ( عمى انو يتوجب عمى ىيئة 466المصمحة العامة ويحمي المستثمريف . وتنص الفقرة )

دراسة حوؿ المعايير المحاسبية المتعمقة بالقيمة العادلة ويتوجب عمييا تقديـ تقريرىا  إجراءالمالية 
 الخطة . إقرارتبدا مف تاريخ  ( يوما60الى مجمس الشيوخ خبلؿ فترة )

ودافعت مجالس معايير المحاسبة عف معايير القيمة العادلة بأف السبب الحقيقي وراء األزمة 
المالية يعود إلى الممارسات الخاطئة التي اتبعت في عمميات االقتراض وذلؾ عندما بدأت أسعار 

حتى تحافظ البنوؾ عمى األصوؿ في االرتفاع كاف رأسماؿ البنوؾ يتضخـ بصفة مستمرة و 
العبلقة بيف قيمة رأس الماؿ والقروض كاف االرتفاع في قيمة رأس الماؿ يتشجع البنوؾ عمى 
اإلقراض أكثر وبالتالي ضخامة المركز المالي لمبنوؾ ككؿ وىذا كنتيجة شجعيا عمى اإلقداـ 

اليا وتعاظمت بشراىة عمى عمميات القروض حتى أقرضت العمبلء األكثر خطورة كمما زاد رأسم
 قيمة أصوليا  .

الرئيسة  األسباب كأحدالذي بنيت عميو االتيامات الموجية لمنيج القيمة العادلة  األساسيكمف 
القابمة لمتحقؽ مف سوؽ الطمب  ة الحصوؿ عمى صافي القيمة البيعيةفي صعوبالمكونة لبلزمة 

موضوعي لمجموعة مف بنود قائمة المركز المالي مما يؤدي الى احتساب مؤشرات  أساسعمى 
المبيعات التي تحتسب اما مف خبلؿ المصادر الخارجية او داخميا مف قبؿ الوحدة  أسعار

,وبذلؾ فاف استخداـ  االقتصادية وقد يتـ االستعانة بالتقديرات مف خبلؿ المقيميف الخارجييف
وبالتالي  األصوؿ أسعاريمكف اف يستخدـ كمبرر لتضخيـ  األصوؿفي تقييـ مدخؿ القيمة العادلة 

 إمكانيةزيادة  أبرزىازيادة موجودات المشاريع المر الذي يؤدي الى حصوليا عمى مكاسب كبيرة 
 المختمفة. األنشطةاالقتراض وتمويؿ 



يمثؿ رأيا منطقيا التفكير الذي اتبعو المعارضوف لمدخؿ القيمة العادلة  باسمو ويمكف القوؿ اف 
الذي بنو عميو اتياماتيـ وىو صعوبة الحصوؿ عمى صافي  األساس مف منظور معيف ,غير اف

 أسعارموضوعي وبالتالي استخدامو كمبرر لتضخيـ  أساسالقيمة البيعية القابمة لمتحقؽ عمى 
غير النمطي والتي  باإلنتاجالمتعمقة  األصوؿوانما يخص فقط  األصوؿاليشمؿ جميع  األصوؿ

يتمثؿ في لجوء العديد  األصوؿ. اف السبب الرئيس لتضخيـ األصوؿ إجماليتمثؿ نسبة قميمة مف 
العالـ المختمفة وبالذات في الواليات المتحدة  أنحاءمف الشركات وخصوصا االستثمارية منيا في 

 .الى استخداـ مايعرؼ بالمشتقات المالية غير القانونية  األمريكية
اءا عمى ماتوصؿ اليو الفكر المحاسبي واستنتاجات العديد مف الدراسات السابقة في مجاؿ وبن

المستخدـ الدولية عند فحصو لمعيار القيمة العادلة  المحاسبةمجمس معايير  أكدهوما   البحث,
الشفافية عالية الجودة  إضفاءاالئتماف حيث شدد عمى اف معيار القيمة العادلة ساىـ في  أزمةفي 
ى المعمومات المالية وكاستجابة لبلزمة قاـ المجمس بالتعاوف مع مجمس معايير المحاسبة عم

التي وفرىا  اإلرشاداتلتحسيف معيار القيمة العادلة ويظير ذلؾ جميا مف خبلؿ  األمريكيةالمالية 
,يمكف التوصؿ الى اف اتياـ مدخؿ  ( لقياس القيمة العادلة46المالي الدولي ) اإلببلغمعيار 

المالية العالمية ماىو اال اتياـ غير صحيح والينـ عف  األزمةلقيمة العادلة بانو سبب في حدوث ا
 .األزمةتحميؿ ودراسة متمعنة مف قبؿ المختصيف لتمؾ 

لعبت معايير المحاسبة الدولية )البحثالتي استند الييا  األساسيةفرضية الوبذلؾ ترفض 
 . (أحداث األزمة المالية العالميةالموجهة نحو القيمة العادلة دور مهم في 

 تاثيرات االزمة المالية عمى العراق
لقد امتدت األزمة الى دوؿ كثيرة في العالـ ال سيما األوربية منيا واآلسيوية نظرًا الرتباط 
اقتصادياتيا باالقتصاد األمريكي كما تأثرت بيا دوؿ عربية منيا, السعودية وقطر ومصر 

  .( مميار درىـ إماراتي600ثر مف )واإلمارات التي خسرت أك
( نسب االنخفاض في مؤشرات السوؽ في بعض الدوؿ العربية 4ويوضح الجدوؿ رقـ ) -4

 ( 466: 2042.)عباس وكريـ,
 نسبة االنخفاض اسـ السوؽ المالية

 % ( 31.45-) سوؽ دبي لؤلوراؽ المالي
 % (  24.44-) سوؽ مسقط لؤلوراؽ المالية

 % (  20.44-) الماليسوؽ مصر لؤلوراؽ 
 % ( 16.43 -) سوؽ الخرطـو لؤلوراؽ المالي
 %  (26.26-) سوؽ عماف لؤلوراؽ المالي

وفي ضوء ىذا الواقع قد تطرح الكثير مف التساؤالت حوؿ مستقبؿ االقتصاد العراقي في ظؿ مثؿ 
 ىذه األزمات , وما مدى تأثر االقتصاد العراقي باألزمة الحالية ؟



تطبؽ  انيا اذ األصوؿايير المحاسبة الدولية في تقييـ لعدـ اعتماد الشركات العراقية معبالنظر 
.فضبل عف اقؿ  أييماتستند الى مدخؿ الكمفة والكمفة او السوؽ  القواعد المحاسبية العراقية التي
قتصاد إف االالمشتقات المالية او تسنيد الرىونات العقارية تعامؿاف السوؽ المالية في العراؽ الت

العراقي ال يزاؿ بعيدًا عف االندماج باالقتصاد العالمي, إذ لـ يشيد حتى اآلف انفتاحًا واضحًا 
 فضبل عف.ومؤثرًا, بحيث أف الكثير مف المتغيرات االقتصادية التي حدثت لـ تترؾ أثرىا فيو

محدودية النشاط االقتصادي لسوؽ العراؽ لؤلوراؽ المالية الذي ال يزاؿ نشاطو مقتصرًا عمى 
, وبالتالي ليس ليذا السوؽ ارتباطات دولية مع أسواؽ الماؿ, كما أف المحمية الشركات العراقية 

ة , العالمي قيمة حجـ تداوالتو بسيطة, مقارنة مع حجـ التداوؿ في السوؽ الخميجية أو األسواؽ
وما يحصؿ فيو مف تغيرات في مؤشراتو احيانًا يعود الى العامؿ النفسي أو المضاربيف والسماسرة 

عدـ وجود االستثمار األجنبي بشكؿ واضح وممموس, إذ  وكذلؾ. الذيف يتحكموف فعميًا في السوؽ
ـ فاف أو إنعاش االقتصاد العراقي , ومف ث رمااالعلـ يتـ اجتذاب رؤوس أمواؿ لعممية إعادة 

فاف دور المصارؼ  أخرىومف جية  محدود. االستثمار الخارجي ) األجنبي والعربي ( في السوؽ
التجارية العراقية ال يزاؿ ضعيفًا في النشاط االقتصادي وقد يكوف في بعض األحياف غير مؤثر, 

لذي نظرًا ألف ىذه المصارؼ تستثمر إيداعاتيا في البنؾ المركزي جراء ارتفاع سعر الفائدة ا
%(, والذي تفضمو المصارؼ عمى االستثمار في القطاعات األخرى, ومعنى ىذا 46يصؿ الى )

أف اإليداع في البنؾ المركزي أكثر ضمانًا لرؤوس أمواليا في تحقيؽ األرباح مف المجاالت 
 المالية عمى االقتصاد العراقي  األزمة تاثيرالباحثاف بياف  ارتأىلذا  .األخرى

اف المصارؼ كانت ابرز القطاعات  وصؼالمصارؼ العراقية بشكؿ خاص ببشكؿ عاـ وعمى 
التي تأثرت بيا .ولغرض الكشؼ عف مدى تأثر المصارؼ العراقية باألزمة المالية العالمية تـ 
اختيار اكبر خمس مصارؼ عراقية مف حيث حجـ رؤوس أمواليا في تاريخ األزمة ومقارنة 

  2و 4موعة مف مؤشرات السوؽ كما موضح في الجدوليف أداءىا قبؿ وبعد األزمة مف خبلؿ مج
يتضح اف ىناؾ زيادة في متوسط حجـ أدناه لتغير التي تظيره الجداوؿ ومف خبلؿ نسب ا
 إيرادات إجماليلممصارؼ عينة البحث وبالتالي زيادة في متوسط  0.49االستثمارات بمعدؿ 
مما يدؿ   0.93والذي حقؽ ارتفاع في العائد عمى السيـ بمعدؿ   0.82االستثمارات بمقدار 

مكرر ما .ا األزمةالنشاط االستثماري  وبالتالي عوائده لتمؾ المصارؼ خبلؿ  تأثرـ دعمى ع
واف  o.74العائد عمى السيـ( فقد انخفض معدلو بمقدار ÷ اإلغبلؽوالذي يمثؿ )سعر  اإلرباح

 o.29لتمؾ المصارؼ وبمعدؿ تغير بمغ  ةمة السوقيالقي إجماليسبب االنخفاض ىو تراجع 
لية العالمية عمى والذي يمكف تفسيره عمى انو انعكاسا لبلزمة الما األزمة( خبلؿ فترة 2جدوؿ)

لمسيـ .وقد يعود ىذا التراجع لمعامؿ النفسي لدى المستثمريف وخوفيـ مف تداعيات  القيمة السوقية
اما عف نسبة  .أسعارىاوبالتالي انخفاض  األسيـمما قاد الى انخفاض في الطمب عمى  األزمة



وىذا مايفسر عمى انو تحوطا مف قبؿ  0.002النقد الى الودائع فقد حققت ارتفاعا بمعدؿ 
انخفاضا في السيولة قاد الى عدـ تمكف  أسبابيا أىـالمالية التي  األزمةالمصارؼ لتداعيات 

 .إفبلسيا إعبلفمف تسديد ديونيا وبالتالي  المصارؼ العالمية
 

عمى الرغـ مف عدـ وجود اتصاؿ مباشر وبشكؿ ىاـ لمسوؽ المالية  بأنوومف ذلؾ نستخمص 
المالية قد بدت عميو ولو بمستوى اقؿ مف الدوؿ  األزمة آثارالعالمية اال اف  باألسواؽالعراقية 
 خصوصا الخميجية منيا. األخرىالعربية 

 
 والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات:
أصبحت معايير المحاسبة الدولية مرجعا الغنى عنو يسترشد بو المينيوف في أنحاء العالـ   -0

ألنيا تمثؿ نتاج كبير ومكثؼ لمجنة مينية متخصصة ىي لجنة المعاير المحاسبية الدولية 
ة المينية التي تضـ مندوبيف لييئات المحاسبة المينية وخبراء عمى قدر كبير مف الكفاي
عمى حد  وتحوز تمؾ المعايير عمى قبوؿ معظـ المنظمات المينية في الدوؿ المتقدمة والنامية

 سواء .
أف التقويـ عمى أساس القيمة العادلة يعطي مؤشرا أفضؿ ألداء الوحدات االقتصادية ألنو  -2

وعية يعكس تحركات قيمة االستثمارات التي تحت سيطرتيا وبالتالي توفر أسموبا أكثر موض
 باالستثمارات. لقياس أثر القرارات المتعمقة

 .أدت األزمة المالية الى تدني ثقة مستخدمي البيانات المالية في مينة المحاسبة والتدقيؽ -6
ا ف القيمة العادلة ليس سببا في األزمة المالية وانما السياسات الخاطئة في التطبيؽ وضعؼ الرقابة  -1

 وغياب األخبلؽ المينية.
 التوصيات:

تفعيؿ دور مجمس المعايير والقواعد المحاسبية العراقية مف اجؿ التوافؽ مع معايير اإلببلغ المالي  -4
 الدولية

 والمينية. األكاديمية األوساطمدخؿ القيمة العادلة ومبلئمتو لممستثمريف في  بأىميةالتثقيؼ  -2
ثقة مستخدمي البيانات المالية بمينة المحاسبة  إلعادةحموال مناسبة  إليجادالجيود  تضافرضرورة  -6

 المحاسبية وتفعيؿ الحاكمية المؤسسية األنظمة إصبلحوالتدقيؽ ومنيا 
تفصيمية عف الطريقة التي تقاس بيا القيمة العادلة لقطع الطريؽ عمى  إرشادية أدلةتوفير  -1

 المتبلعبيف في تحقيؽ منافع ذاتية.
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 القيمة السوقية )مميون(
 
 

 03كما في 
/04/4112 

 )مميون(

 نسبة التغير             4112       4112 نسبة التغير     4112      4112

 -11942 42111 325111 -1103 %012 %043 011111 واالستثمارمصرف الشمال لمتمويل 
 -11022 09111 20111 3142 %55 %20 01111 المصرف العراقي التجاري 
 -11104 052111 002402 -1109 %50 %03 54111 مصرف بغداد
 -11120 00311 20211 11002 %033 %009 50111 مصرف الوركاء 
 11525 345111 415111 11119 %004 %000 51111 مصرف دار السالم 
 (4جدول رقم)

المصدر:إعداد الباحثان باالعتماد عمى التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية ودليل الشركات المساهمة المدرجة في سوق 
 العراق لألوراق المالية

 
 

 
 
 
 

االستثمارات)مميون(     إجمالي اسم المصرف االستثمار  )مميون(     إيراد  )دينار ( األسهمالعائد عمى   األرباحمكرر    

التغير      4112      4112  4112      4112         
 التغير

4112       4112        
 التغير 

التغير         4112        4112  

 مصرف 
الشمال لمتمويل 
 واالستثمار

0103 0529 1152 2320 2422 1115 1105 1102 1110 40110 09122 1145- 

المصرف 
 العراقي التجاري 

032222 040335 1119-  00402 44220 1132 1113 1113 ----
-- 

53140 39125 1140- 

 -1103 2109 2130 4109 11310 11323 1129 42940 03022 -11125 402029 22923 مصرف بغداد

 -1190 3192 004129 40145 11342 11104 0120 4520 292 -11125 00104 02342 مصرف الوركاء 



 
 المصادر:

 . 4110مجموعة المعايير الدولية  -0
 .4110عن مجمس المعايير المحاسبية في جمهورية العراق مجموعة القواعد الصادرة  -4
 . 4103مجموعة معايير اإلبالغ المالي الدولية  -3
 التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية . -2
 . 4112دليل الشركات العراقية  -5
  42\3\4112في  0240قرار مجمس إدارة البنك المركزي العراقي في جمسته المرقمة  -0
محمد عبد الحميد ( ) األزمة المالية العالمية وأثرها عمى أسواق المال( دار التعميم )عطية ,  -2

 (4119الجامعي ) جامعة األزهر اإلسكندرية 
حماد , طارق عبد العال )االتجاهات الحديثة في التقارير المالية ( الدار الجامعية جامعة عين  -2

 . 4101شمس , مصر 
)معاير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية ( دار وائل نصار , محمد وحميدات , جمعة  أبو -6

 . 4103لمنشر , عمان 
 .4115مصر –اإلسكندريةالسيد احمد ) نظرية المحاسبة ( الدار الجامعية ,  أمينلطفي ,-01
وتصوير القوائم المالية  إعدادالشاهد , سمير محمد و حماد , طارق عبد العال )قواعد -00

 . 4111لمبنوك ( اتحاد المصارف العربية بيروت , لبنان 
 . 0991الشيرازي ,عباس مهدي ) نظرية المحاسبة ( ذات السالسل , الكويت -04
 أسبابهاالمالية العالمية  األزماتالصائغ , محمد يونس و الميمة , شيماء عبد الستار ) -03

 . 02السنة  54العدد 05ين لمحقوق , المجمد مجمة الرافدوسبل تجنبها ( 
 األوسط( ندوة عقدت في جامعة الشرق  األردنعمى  وتأثيرهاالمالية  األزمةمطر , محمد ) -02

 .4112لمدراسات العميا 
 وأسبابهاالمالية العالمية جذورها  األزمةعباس , سمير عبود و كريم , عالء الدين )  -05

 . 4104,  20العدد  األساسيةالعربية ( مجمة كمية التربية  األسواقعمى عدد من  وتأثيرها
المستقبمية عمى  وتأثيراتها: طبيعتها  4112المالية العالمية  األزمةالعناد . مجذاب بدر )  -00

 اإلسراءوالمالية , جامعة  اإلداريةاالقتصاد العالمي والعربي ( المؤتمر العممي الثالث لكمية العموم 
4119 . 
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