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احملــىر الثانـً:
مكانة النظام المحاسبً المالً الجزائري فً ظل المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة

عنىاى املداخلت:

إشكالٌة تطبٌق القٌمة العادلة كأساس للقٌاس واإلفصاح فً القوائم
المالٌة للبنوك التجارٌة الجزائرٌة
الملخــــــص:
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ٌشكل التوجه الجدٌد للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة لتطبٌق القٌمة العادلة لألدوات المالٌة تحدٌا للبنوك
التجارٌة بصفة عامة والبنوك التجارٌة الجزائرٌة بصفة خاصة التً ٌتطلب منها إعداد قوائمها المالٌة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة
إلعداد التقارٌر المالٌة من ناحٌة ،لذلك هدؾ البحث إلى دراسة متطلبات تطبٌق القٌمة العادلة لألدوات المالٌة بحسب المعاٌٌر
الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة )القٌاس واإلفصاح( ،وذلك لتحدٌد أثر هذه المتطلبات فً التزام البنوك التجارٌة بمتطلبات القٌاس
واإلفصاح بالقٌمة العادلة لألدوات المالٌة من ناحٌة أخرى ،وفقا لهذه المعاٌٌر ،ومحاولة للتحقٌق أهداؾ الدراسة تطرقنا إلى
مفهوم القٌـمة العادلة فً الفـكر المحاسبً؛ ومتطلبات محاسبة القٌمة العادلة وفقا لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة؛ ثم تطبٌق محاسبة
القٌمة العادلة فً البنوك التجارٌة الجزائرٌة.
الكلمات الدالة :القٌمة العادلة ،األدوات المالٌة ،معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،المعاٌٌر الدولٌة ألعداد التقارٌر المالٌة ،البنوك التجارٌة
الجزائرٌة.

إشكالٌة تطبٌق القٌمة العادلة كأساس للقٌاس واإلفصاح فً القوائم
المالٌة للبنوك التجارٌة الجزائرٌة
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الملخص:
ٌشكل التوجه الجدٌد للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة لتطبٌق القٌمة العادلة
لألدوات المالٌة تحدٌا للبنوك التجارٌة بصفة عامة والبنوك التجارٌة الجزائرٌة بصفة خاصة
التً ٌتطلب منها إعداد قوائمها المالٌة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة من ناحٌة،
لذلك هدؾ البحث إلى دراسة متطلبات تطبٌق القٌمة العادلة لألدوات المالٌة بحسب المعاٌٌر
الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة )القٌاس واإلفصاح( ،وذلك لتحدٌد أثر هذه المتطلبات فً التزام
البنوك التجارٌة بمتطلبات القٌاس واإلفصاح بالقٌمة العادلة لألدوات المالٌة من ناحٌة أخرى،
وفقا لهذه المعاٌٌر ،ومحاولة للتحقٌق أهداؾ الدراسة تطرقنا إلى مفهوم القٌـمة العادلة فً الفـكر
المحاسبً؛ ومتطلبات محاسبة القٌمة العادلة وفقا لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة؛ ثم تطبٌق محاسبة
القٌمة العادلة فً البنوك التجارٌة الجزائرٌة.
الكلمات الدالة :القٌمة العادلة ،األدوات المالٌة ،معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،المعاٌٌر الدولٌة ألعداد
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التقارٌر المالٌة ،البنوك التجارٌة الجزائرٌة.

مقـــــدمة
 .1تمهٌد:
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لقد استخدمت التكلفة التارٌخٌة لعدة عقود كمبدأ سائد للقٌاس المحاسبً ،ثم برز من ٌنادي باستخدام القٌمة
العادلة من خالل كل من مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،ومجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة وذلك بإصدار وتعدٌل
العدٌد من معاٌٌر المحاسبة والتً تركز فً مضمونها على القٌمة العادلة.
إن حقٌقة التكلفة التارٌخٌة التً تمثل الواقع الفعلً للحدث وقت وقوعه لحظة التبادل ،لٌست موضع شك فً
دقتها وصحتها لحظة االكتساب أو التملك ،وإنما ٌظهر التشكٌك فً سالمة المبدأ بعد التملك أو حدوث الحدث ،إذ
تصبح القٌمة المسجلة شٌئا من الماضً ،الذي ٌنحرؾ قلٌال أو كثٌرا عن قٌمته الحالٌة ،من هنا بدأت انتقادات لم تنتهً
لمبدأ التكلفة التارٌخٌة،حٌث إن الظروؾ االقتصادٌة تتسم بالحركة الدٌنامٌكٌة المتؽٌرة والمتقلبة بشكل دائم ،وتتؽٌر
القوة الشرائٌة لوحدة النقد بتؽٌر هذه الظروؾ فً الحاالت المختلفة ،ومن ثم تم التوجه للقٌمة العادلة.

ونتٌجة لذلك ،فقد بدأت الهٌئات المحاسبٌة الدولٌة والمحلٌة بالبحث عن بدٌل لتؽطٌة الثؽرات الناتجة عن
تطبٌق التكلفة التارٌخٌة ،خاصة فً معالجة األدوات المالٌة ومشتقاتها ،حٌث تم التحول إلى مفهوم القٌمة العادلة الذي
أصبح أساسا ومقٌاسا هاما لالعتراؾ وللقٌاس ولإلفصاح عند المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة.
وظهر ذلك التحول بصورة واضحة فً معظم معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والتً أطلق علٌها بعد ذلك معاٌٌر
إعداد التقارٌر المالٌة الدولٌة.
 .2إشكالٌة الدراسة:
من المعروؾ والبدٌهً بأن مخرجات النظام المحاسبً ٌجب أن تتمتع بما اتفق على تسمٌته بالخصائص
النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ،سواء كان النظام ٌدوي تقلٌدي أم محوسب ،ومع بدء جمٌع الشركات فً العالم تقرٌبا
بشكل عام وفً الجزائر بشكل خاص االتجاه لتبنً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ومحاسبة القٌمة العادلة ظهرت مجموعة
من المتطلبات فً ظل هذا التوجه لتطبٌق محاسبة القٌمة العادلة وهذا ماٌجعلنا نصبػ إشكالٌة هذه الدراسة فٌما ٌلً:
فٌما تكمن أهم متطلبات تطبٌق القٌمة العادلة للقٌاس واإلفصاح فً القوائم المالٌة للبنوك التجارٌة
الجزائرٌة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة؟
 .3أهمٌة الدراسة:
لقد أحدث توجه العدٌد من هٌئات البورصة العالمٌة والمجالس والمجامع والجهات المسئولة عن التشرٌعات
المحاسبٌة فً عدد كبٌر من الدول ( كالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،وبرٌطانٌا باإلضافة إلى مجلس معاٌٌر المحاسبة
الدولٌة والدول التً اعتمدت هذه المعاٌٌر) نحو محاسبة القٌمة العادلة إثارة اهتمام العدٌد من الباحثٌن والمفكرٌن
وظهور العدٌد من الدراسات والمقاالت التً تؤٌد أو تعارض هذا التوجه جزئٌا أوكلٌا.
و ٌساهم تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً تحسٌن نوعٌة المعلومات المحاسبٌة المقدمة لمختلؾ فئات
المستخدمٌن ،وذلك من خالل تقدٌم معلومات مالئمة وقابلة للفهم وذات موثوقٌة عالٌة ،كما أنها تساهم فً جعل
المعلومات المحاسبٌة قابلة للمقارنة مع المعلومات للمنظمات األخرى وبٌن القوائم المالٌة للمنظمة نفسها لفترات زمنٌة
متعدد.
وتبرز أهمٌة هذه الدراسة فً بٌان مدى نٌة البنوك التجارٌة الجزائرٌة االلتزام بمتطلبات القٌاس واإلفصاح
عن القٌمة العادلة لممتلكاتها الرئٌسٌة ومحافظ القروض ،وبشكل خاص فان الدراسة تبحث عن أهم المشاكل التً
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تواجه البنوك التجارٌة الجزائرٌة لتطبٌق معاٌٌر محاسبة القٌمة العادلة ،وتحدٌد أهمٌة قواعد اإلفصاح عن القٌمة
العادلة أو أي معلومة ٌمكن أن تفٌد فً تقدٌر هذه القٌمة فً التقارٌر المالٌة لهذه البنوك.
 .4أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقٌق األهداؾ اآلتٌة:
 إبراز أهمٌة قواعد اإلفصاح بالقٌمة العادلة فً التقارٌر المالٌة للبنوك التجارٌة الجزائرٌة؛
 تسلٌط الضوء على مفهوم القٌمة العادلة ومحددات ومزاٌا تطبٌقها فً المحاسبة المالٌة؛
 اثر مفهوم القٌمة العادلة فً اإلفصاح المالً فً القوائم المالٌة؛
 عرض نظرة تارٌخٌة للنقاش المتعلق بالتكلفة التارٌخٌة والحالٌة وبناء معاٌٌر وأسباب رئٌسٌة لصالح
استخدام سعر السوق كأساس لقٌاس القٌمة العادلة؛
 موقؾ الجزائر من معاٌٌر محاسبة القٌمة العادلة فً ظل ركود السوق المالٌة؛
 دور معاٌٌر القٌمة العادلة فً تعزٌز موثوقٌة القوائم المالٌة والمساعدة فً اتخاذ القرارات الرشٌدة
للمستثمرٌن فً البنوك التجارٌة الجزائرٌة.
 .5هٌـكل الدراسة:
سنحاول بقدر اإلمكان اإلجابة على اإلشكالٌة المطروحة وتحقٌق أهداؾ هذه الدراسة من خالل تقسٌم هذه األخٌرة إلى
ثالثة محاور رئسٌه وهـً:
 أوال :مفهوم القٌـمة العادلة فً الفـكر المحاسبً؛
 ثانٌا :متطلبات محاسبة القٌمة العادلة وفقا لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة؛
 ثالثا :تطبٌق محاسبة القٌمة العادلة فً البنوك التجارٌة الجزائرٌة وأهم الصعوبات التً تواجهها
المحور األول :مفهوم القيمة العادلة في الفكـر المحاسبي
أوال :مبدأ التكلفة التاريخية ومبررات التوجه نحو القيمة العادلة
٣ؼذ ٓجذأ اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ أؽذ أُجبدا أُؾبعج٤خ اُز ٢الصاُذ رزٔغي ثٜب اُ٘ظش٣خ أُؾبعج٤خ ك ٢اُو٤بط
أُؾبعج٣ٝ ٢ؼزجش ٖٓ أ ْٛأُجبدا اُز٣ ٢ؼزٔذ ػِٜ٤ب اُ٘ٔٞرط أُؾبعج ٢أُؼبطش ًأعبط ُزو ٖٓ ًَ ْ٣ٞاألطٍٞ
ٝاُخظ٣ٝ ،ّٞوٓ ّٞجذأ اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ ػِ ٠ػذح ٓجشساد ،ؽ٤ش رٞكش دسعخ ًج٤شح ٖٓ أُٞضٞػ٤خ ك ٢اُو٤بط ؽ٤ش
رٌ ٕٞاألسهبّ هبثِخ ُِٔوبسٗخ ٝرغ َٜػِٔ٤خ اُزؾون ثذهخ ٖٓ ث٤بٗبد اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ ٝثبُزبُ ٢إػطبء دسعخ ػبُ٤خ ٖٓ اُضوخ
ك ٢أُؼِٓٞبد أُؾبعج٤خٝ ،هذ اعزٔش اعزخذاّ اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ ًأعبط ُِو٤بط ٝاُزغغٗ َ٤ظشا الػزٔبد ٙػِٝ ٠هبئغ
ؽذصذ ثبُلؼَ ٓٝؤ٣ذح ثبُٔغز٘ذاد ٝؿ٤ش ػشضخ ُالخزالكبد ك ٢اُزوذ٣ش ٝاُؾٌْ اُشخظ٣ٝ ،٢غ َٜاُزؾون ٜٓ٘بٝ ،روبط
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ثٔب دكغ ٓوبثِٜب ٖٓ ٓجبُؾ ٗوذ٣خ أٓ ٝب ٣ؼبدُٜب كٝ ٢هذ ؽذٝصٜبًٔ ،ب إٔ اُظلخ أُٔ٤ضح ُِزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ  ٢ٛإٔ اُؤ٤خ
اُ٘وذ٣خ اُذاُخ ُِؤ٤خ اُزجبدُ٤خ ُِؼِٔ٤خ رٔضَ أُظذس اُشئ٤ظ ُو٤بط اُؤ٤خ

( . )1

ٝثبُشؿْ ٖٓ رِي أُجشساد اُز٣ ٢و ّٞػِ ٠أعبعٜب ٓجذأ اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خٝ ،ارغبهٓ ٚغ اُلشٝع ٝأُجبدا
أُؾبعج٤خ ،إال أٗ ٚأصبس ًض٤شا ٖٓ االٗزوبداد ؽٓ ٍٞؾذٝد٣خ كبئذح اعزخذاّ اُوٞائْ ٝاُزوبس٣ش أُبُ٤خ اُ٘برغخ ػ٘ ،ٚخظٞطب
االٗزوبد ثؼذّ ٓالئٔخ أُؼِٓٞبد أُؾبعج٤خ الرخبر اُوشاساد٣ٝ ،وظذ ثزُي ك ٢ؽبالد اُزضخْ ؽ٤ش إٕ اُو ْ٤اُزبس٣خ٤خ
رظجؼ ؿ٤ش ٝاهؼ٤خ ٝثبُزبُ ٢ال رٔضَ اُوٞائْ أُبُ٤خ أُشًض أُبُ ٢اُؾو٤ؤُِ ٢ؤعغبد االهزظبد٣خ ،كضال ػٖ طؼٞثخ
أُوبسٗخ ث ٖ٤أُشاًض أُبُ٤خ خالٍ ػذح كزشاد ٓؾبعج٤خ ٓززبُ٤خ ،خبطخ ٓغ رـ٤ش اُظشٝف االهزظبد٣خ اُز ٢رزغْ ثبُؾشًخ
اُذ٘٣بٓ٤ٌ٤خ أُزـ٤شح ٝأُزوِجخ ثشٌَ ٓغزٔشٝ،رـ٤ش اُوٞح اُششائ٤خ ُٞؽذح اُ٘وذ ٛزا ٝثؼذ رضا٣ذ اٗزوبداد ٓغزخذٓ ٢اُج٤بٗبد
ٝأُؼِٓٞبد أُبُ٤خ ُٔجذأ اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ ٝضؼق صوز ْٜك ٢أُؼِٓٞبد أُبُ٤خ أُؼذح ػِ ٠أعبع ،ٚثذأ اُزٞعٗ ٚؾٞ
ٓؾبعجخ اُؤ٤خ اُؼبدُخٝ ،هذ اػزجش اعزجذاٍ ه٤بط ٓؾبعجخ اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ اُزوِ٤ذ٣خ ثبُو٤بط ػِ ٠أعبط اُؤ٤خ اُؼبدُخ
ٓغأُخ ٜٓٔخ (ٝ ،)4رُي ك ٢ضٞء أ٣ُٞٝبد اُخظبئض اُٞاعت رٞكشٛب ك ٢أُؼِٓٞبد ٝخبطخ أُٞصٞه٤خ ٝأُالئٔخ
ٝاُؾ٤طخ ٝاُؾزس.
ٝكٛ ٢زا اُظذد أشبس ٓغِظ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ ك ٢اُلوشح  ٖٓ ١١١إطبس ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ إُ" ٠
إٔ اخز٤بس أعبط اُو٤بط ُـشع أُؾبكظخ ػِ ٠سأط أُبٍ ٣ؾذدإ اُ٘ٔٞرط أُؾبعج ٢اُٞاعت اعزخذآ ٚك ٢إػذاد
اُج٤بٗبد أُبُ٤خٝ ،ثبُزبُ ٢ػِ ٠اُٞؽذح االهزظبد٣خ اُغؼُ ٢زؾو٤ن اُزٞاصٕ ث ٖ٤أُالئٔخ ٝأُٞصٞه٤خ ُ ".زُي كئٕ أُوب٤٣ظ
ٝاالكظبؽبد اُز ٢رغز٘ذ إُٞٔٗ ٠رط اُؤ٤خ اُؼبدُخ أخزد ك ٢اُزٞعغ ٝاالٗزشبس ثشٌَ ٓزضا٣ذ ك ٢إطبس اإلثالؽ أُبُ٢
ٝك ٢اُزطج٤ن اُؼِٔ ٢أُؾبعج ٖٓ ،٢خالٍ اعزخذاّ أعبُ٤ت عذ٣ذح ُزوذ٣ش ٝه٤بط ث٘ٞد ؽغبثبد اُوٞائْ أُبُ٤خ ٖٓٝ ،صْ
اإلكظبػ ػٜ٘ب عٞاء ك ٢طِت هبئٔخ اُذخَ أ ٝك ٢طِت أُ٤ضاٗ٤خ أ ٝضٖٔ اُغ٤بعبد أُؾبعج٤خ.
إٌ يبزرات انعذٔل عٍ يبذأ انتكهفة انتارٌخٍة صاحبٓا يبزرات نتطبٍق انبذٌم ٔانتٕجّ إنى تطبٍق يحاسبة
انقًٍة انعادنة ٔنعم يٍ أْى ْذِ انًبزرات َجذ يا ٌهً:

()5

 .1إٕ أُؾبعجخ ٝكوب ُٔجذأ اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ ال رظِؼ ألٕ رٌ ٕٞأعبعب ٓ٘بعجب ُِو٤بط أُؾبعج ٢ألٜٗب ُْ رؼذ
هبدسح ػِ ٠إػطبء أُؼِٓٞبد أُالئٔخ الرخبر اُوشاساد ٝاُز ٢رطِجٜب األطشاف أُخزِلخ أُغزخذٓخ ُٜب
ٖٓ ٘ٛب أطجؼ ٖٓ اُضشٝس ١اُجؾش ػٖ ٓوب٤٣ظ  ،أخش ٟثخالف ٓجذأ اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ ؽزُٞٝ ٠
اهزض ٠األٓش إُ ٠اُز٘بصٍ ػٖ أُٞضٞػ٤خ ثٔؼ٘بٛب اُزوِ٤ذ١؛
 .2إٕ رطج٤ن اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ ٣ؤد  ١إُ ٠أخطبء ك ٢ه٤بط اُذخَ ثغجت كشع صجبد ٝؽذح اُ٘وذ ك ٢ظَ
االسرلبع اُؼبّ ُٔغز ٟٞاألعؼبس ،ؽ٤ش رظجؼ ٝؽذح اُو٤بط أُغزخذٓخ ؿ٤ش ٓزغبٗغخ ثبُ٘غجخ ُِؼِٔ٤بد
ٝاُلزشاد أُبُ٤خ ثغجت اُزـ٤ش ك ٢هٔ٤زٜب ٝاُ٘ظش إُ ٠رذٗ ٠هٔ٤زٜب ٝهٞرٜب اُششائ٤خٝ ،ثبُزبُ ٢كئٕ
أُؾبعت ٣و ّٞثغٔغ ٝطشػ هٝ ْ٤أؽذاس ٝػِٔ٤بد ٓبُ٤خ ًٔب ًُ ٞبٗذ راد هٞح ششائ٤خ ٝاؽذح ػِ٠
اُشؿْ ٖٓ اخزالف هٞرٜب اُششائ٤خ ٓضِٔب  ٞٛاُؾبٍ ك ٢ؽبُخ عٔغ أ ٝطشػ اُذ٘٣بس ٖٓ اُذٝالس دٕٝ
إعشاء ػِٔ٤بد اُزؾ ،َ٣ٞاألٓش اُز٣ ١زغجت ك ٢ػذّ دالُخ اُوٞائْ أُبُ٤خٝ ،ػذّ إٌٓبٗ٤خ اعزخذآٜب ك٢
ػوذ أُوبسٗبد كٔ٤ب ثٜ٘٤ب؛
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- .3إٕ إرجبع ٓجذأ اُزؾون ثٔل ٜٚٓٞاُزوِ٤ذٝ ١كوب ُِزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ ٣ؤد ١إُ ٠ؽذٝس أخطبء ك ٢رٞه٤ذ
اإلصجبد )االػزشاف أُؾبعج ( ٢ثبُزـ٤شاد ك ٢اُؤ٤خ ،ؽ٤ش رٌٗ ٕٞزبئظ األػٔبٍ ػجبسح ػٖ خِ٤ظ ٖٓ
اُذخَ اُخبص ثبُلزشح أُبُ٤خ ٝاُذخَ اُز ١رْ اًزغبث ٚؽبُ٤ب ٝاُز٣ ُْ ١زؾون ك ٢اُلزشاد اُغبثوخ؛
 .4إٔ اُو٤بط أُؾبعجٝ ٢كوب ُٔجذأ اُزبس٣خ٤خ  ٌٕٞ٣طبُؾب ٝهذ اُؾذس ؽ٤ش إٜٗب رؼزٔذ ػِٓ ٠ؼِٓٞبد
ربس٣خ٤خ ك ٢ؽغبثٜب ُِزٌبُ٤ق ٝاألسثبػ  ٝإٔ األعؼبس اُز ٢دكؼذ كُٔ ٢بض ٢رزغب َٛاُزـ٤ش ٝثبُزبُ ٢كال
 ٌٖٔ٣إٔ رٌ ٕٞأداح رٞعُ ٚ٤ألداء ٝث٘بء اُزٞهؼبد أُغزوجِ٤خ؛
 .5إٕ رطج٤ن اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ ٣ؤد ١إُ ٠رشٗ ٚ٣ٞزبئظ اُو٤بط أُؾبعج ٢ثغجت رغب َٛاُزـ٤ش ك ٢هٔ٤خ ٝؽذح
اُو٤بط أُؾبعجٔٓ ٢ب ٣ؤد ١إُ ٠ػذح ٓشٌالد أٜٔٛب:
 ارخبر هشاساد خبطئخ عٞاء ٖٓ هجَ اإلداسح أٓ ٝغزخذٓ ٢اُوٞائْ أُبُ٤خ ثغجت ٓب رظٜشٙ
ٖٓ رؾِ٤الد ؿ٤ش طؾ٤ؾخ ًبُؼبئذ ػِ ٠االعزضٔبسٝ ،رغؼ٤ش اإلٗزبطٝ ،اُزٔٝ َ٣ٞرؾذ٣ذ
رٌبُ٤ق اإلٗزبط؛
 دكغ ضشائت ػِ ٠أسثبػ طٞس٣خ هذ ال رٌٓ ٕٞزؾووخ؛
 رٞص٣غ عضء ٖٓ سأط أُبٍ ػِ ٠شٌَ أسثبػ ؿ٤ش ٓزؾووخ كؼال؛
 ػغض اُٞؽذح االهزظبد٣خ ػٖ إؽالٍ أط ٍٞصبثزخ عذ٣ذح ٓؾَ األط ٍٞاُضبثزخ أُغزٌِٜخ
ٓٔب ٣ؤد ١إُ ٠رشاعغ اُطبهخ اإلٗزبع٤خ ُِٔؤعغخ.
ثانيا :مفهوم القيمة العادلة
ٌعرف البعض القٌمة السوقٌة العادلة بأنها المبلغ الذي ٌمكن استالمه من بٌع أصل ما عند وجود رغبة وقدرة
مالٌة بٌم مشتري وبائع وذلك فً ظل عدم وجود ظروف غٌر طبٌعٌة مثل التصفٌة أو اإلفالس أوظروف احتمالٌة.
كما ٌعرفها البعض األخر بأنها السعر الذي ٌتم من خالله تحوٌل أصل ما من بائع راغب فً البٌع ومشتري
راغب فً الشراء ،وكالهما لدٌه القدرة على الوصول إلى جمٌع الحقائق ذات الصلة وٌعمل بحرٌة واستقالل.
كما أن أشهر تعرٌف للقٌمة السوقٌة العادلة هو دلك التعرٌف الذي وضعته مصلحة اإلٌرادات األمرٌكٌة فً
مارس  9191والذي ٌعرف بأنها( السعر الذي ٌجعل الملكٌة تتبدل بٌن مشترى راغب فً الشراء وبائع راغب فً
البٌع حٌنما ال ٌكون األول مكره على الشراء وال ٌكون الثانً مكره على البٌع ،وان ٌكون لدى كال الطرفٌن معرفة
معقولة بالحقائق المرتبطة بالعملٌة) .
كما عرفتها لجنة معاٌٌر التقٌٌم الدولٌة (  )IVSCفً المعٌار الثالث الخاص بتقٌٌم األصول ألغراض إعداد
القوائم المالٌة والحسابات المرتبطة بها كما ٌلً  " :هً مبلغ تقدٌري ٌمكن فً مقابلة تبادل أصل فً تارٌخ التقٌٌم بٌن
مشترى وبائع راغبٌن فً عقد صفقة ،وفً ظل سوق محاٌد بحٌث ٌتوفر لكل منهما المعلومات الكافٌة وله مطلق
الحرٌة وبدون وجود إكراه على إتمام الصفقة ".

()6

وتعرف القيمة العادلة في ظل معايير المحاسبة الدولية بأنها " :المبلغ الذي ٌمكن أن ٌتبادل بها صل ما بٌن
مشترى وبائع ٌتوافر لدى كل منهما الدراٌة والراغبة فً إتمام الصفقة ،وتتم الصفقة فً إطار متوازن ،وتعرف
الصفقة المتوازنة فً هذا اإلطار بأنها صفقة تتم بٌن أطراف غٌر ذوي عالقة آو تبعٌة وتتم بٌن مشترى راغب وبائع
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راغب وكالهما ٌعمل للحصول على اكبر منفعة لنفسه ،وٌبنى التسعٌر فً مثل هذه الصفقات على أسس القٌم السوقٌة
العادلة ،وذلك الن التفاوض ٌتم على أفضل الشروط وفً ظل ظروف طبٌعٌة".
وحددت لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة التابعة لإلتحاد الدولً للمحاسبٌن مفهوم القٌمة العادلة فً العدٌد من
معاٌٌر المحاسبة التً أصدرتها ( IAS No. 30, IAS No. 32. IAS No.38 . IAS No. 39 , IAS No. 40 ,
 ) IAS No. 41المبلغ الذي ٌمكن أن تتم مبادلة األصل به ،أو سداد االلتزام بٌن أطراف مطلعة وراغبة فً التعامل
علً أساس تجاري بحت.

()7

ويعرف القاموس الخاص ببيان المفاهيم رقم( )7لمجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي القيمة العادلة
ألصل ما أو التزام ما بهذه الطريقة" :هً المبلغ الذي ٌمكن بٌه شراء أو (تحمٌل) أصل ما (أو التزام) أو بٌعه
(أوتسوٌته) فً صفقة حالٌة بٌن الطرفٌن راغبٌن فً إتمام الصفقة أي بخالف البٌع الجبري أو التصفٌة"
وهذا التعرٌف بسٌط ومناسب بشكل معقول ،فالقٌمة العادلة هً سعر ٌوافق علٌه طرفان فً صفقة تبادل
وهذا سهل بدرجة كافٌة عند وجود أسواق مستقرة ،ولكن ما الموقف عندما ال توجد أطراف مستعدة لشراء أصول
المؤسسة أوٌتحملوا التزاماتها؟ وكٌف ٌمكن لمحاسب أن ٌقوم بتقٌٌم معقول للقٌمة العادلة؟.
وٌتضح من التعارٌف السابقة أن مفهوم القٌمة العادلة ٌقوم على محورٌن أساسٌا وهما:
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المحور األول :األطراف الداخلة في الصفقة ،ويفترض توافر مايلي:
 .9أن تتم الصفقة بٌن أطراف غٌر ذوي عالقة :فأحد الجوانب الهامة للطرٌقة التً تفسر بها القوائم
المالٌة هً أن الصفقات والعملٌات عادة ما تتم على أساس متوازن بمعنى أن الصفقة تمت بٌن
طرفٌن مستقلٌن ،وكال منها ٌسعى للتفاوض على أحسن شروط ٌمكن الحصول علٌها؛
 .2أن تتم الصفقة بٌن أطراف راغبة فً عقد الصفقة ومطلعة على الحقائق األساسٌة ذات الصلة ،وال
توجد معلومات هامة لدى طرف دون اآلخر ،وهو األمر الذي ٌطلق علٌه عدم تماثل المعلومات.
المحور الثاني :الظروف التي تتم فيها الصفقة :حٌث ٌشترط أن تكون هذه الظروف طبٌعٌة (عادٌة)،
فالصفقات التً تتم مثال فً ظل ظروف التصفٌة ال تعبر عن القٌمة العادل ،ألن البائع ٌكون مجبرا على البٌع وكلما
زاد ضغط الوقت للعثور على مشتري كلما زاد التحرٌف عن القٌمة العادلة.
ثالثا :كيــــفية قياس القيمة العادلة
فً ظل األسواق المتغٌرة والمتقلبة فإن مقاٌٌس القٌمة العادلة تزودنا بكثٌر من الشفافٌة وذلك مقارنة بمقاٌٌس
التكلفة التارٌخٌة ،وباإلضافة إلً مالئمة القٌمة العادلة للقٌاس فً ظل الظروف االقتصادٌة والمالٌة المتغٌرة والمتقلبة
فإن االعتمادٌة تكون مهمة أٌضا قبل المالئمة ألن المعلومات المالئمة والتً تتسم بعدم االعتمادٌة تصبح بال فائدة ألي
مستخدم .أما عن كٌفٌة قٌاس القٌمة العادلة فقد بٌن مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة أنه ٌمكن قٌاس القٌمة العادلة
كماٌلً:
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 .9القٌمة السوقٌة لألراضً والمبانً التً عادة ما ٌتم تحدٌدها من قبل مقٌمٌن مؤهلٌن مهنٌا للقٌام بهذه
المهمة؛
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 .2القٌمة االستبدالٌة بعد االهتالك :عندما ال ٌكون هناك دلٌال على القٌمة السوقٌة بسب الطبٌعة
المتخصصة لهذه األصول ألنها نادرا ما تباع.
كما بٌن المعٌار المحاسبً الدولً  22بخصوص ضم أو اندماج األعمال فً الفقرة  91مجموعة من األسس
والمقاٌٌس الممكن استخدامها للتعبٌر عن القٌمة العادلة لألصول وااللتزامات القابلة للتحدٌد عند التملك أو دمج
األعمال وعلى النحو التالً:
 تقٌٌم األوراق المالٌة المتداولة بالقٌم السوقٌة الجارٌة؛
 تقٌم األوراق المالٌة غٌر المتداولة بالقٌم المقدرة التً تأخذ باالعتبار خصائصها ،مثل نسبة سعر
السهم إلى ربح السهم وعائد األسهم ومعدالت النمو المتوقعة لألوراق المالٌة المماثلة لمؤسسات ذات
خصائص متشابهة؛
 تقٌم الذمم المدٌنة بالقٌم الحالٌة للمبالغ التً سٌتم قبضها محسوبة باستخدام معدالت الفائدة الجارٌة
المناسبة ،ناقصا مخصصات الدٌون غٌر القابلة للتحصٌل وتكالٌف التحصٌل ،عند الضرورة ،إال أن
عملٌة الخصم غٌر مطلوبة للذمم المدٌنة قصٌرة األجل عندما ٌكون الفرق بٌن قٌمتها االسمٌة ومبلغها
المخصوم غٌر مادي.
المخزون:

 تقٌم البضاعة تامة الصنع والسلع التجارٌة بسعر البٌع ناقصا مجموع :تكالٌف البٌع وهامش ربح
معقول بدل جهود المتملك فً البٌع بناء على ربح البضائع تامة الصنع المشابهة؛
 تقٌم البضاعة تحت التصنٌع بسعر البٌع للبضاعة الجاهزة ناقصا مجموع :تكالٌف اإلتمام ،تكالٌف
البٌع ،هامش ربح معقول بدل جهود اإلتمام والبٌع بناء على ربح البضائع تامة الصنع المشابهة؛
 تقٌم المواد الخام بتكالٌف االستبدال الجارٌة.
تقٌم األراضً والمبانً بمقدار قٌمتها السوقٌة؛
تقٌم المصانع والمعدات بالقٌمة السوقٌة المحددة عادة بالتقٌٌم ،وعندما ال ٌكون هنالك إثبات للقٌمة
السوقٌة بسبب الطبٌعة المتخصصة للمصانع والمعدات أو بسبب أن هذه البنود نادرا ما تباع ،إال
كجزء من أعمال مستمرة ،فإنها تقٌم بتكلفة االستبدال بعد طرح االهتالك؛
تقٌم الموجودات غٌر الملموسة بمقدار القٌم العادلة المحددة:
 بالرجوع إلى السوق النشط ؛
 إذا لم ٌوجد هناك نشط تقٌم الموجودات غٌر الملموسة على أساس ٌعكس المبلغ الذي
كان المشروع سٌدفعه عن األصل فً عملٌة تجارٌة بحتة بٌن أطراف مطلعة
وراغبة بناء على أفضل المعلومات المتوفرة.
ٌقٌم صافً األصول أو التزامات منافع الموظفٌن لخطط المنافع المحددة بمقدار القٌمة الحالٌة
اللتزام المنافع المحددة ناقصا القٌمة العادلة ألصول أي خطة ،على انه ٌتم االعتراف باألصل
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فقط إلى الحد الذي ٌحتمل فٌه توفره للمشروع فً صورة استٌردادات من الخطة أو تخفٌض فً
المساهمات المستقبلٌة.
األصول وااللتزامات الضرٌبٌة  :تقٌم بمبلغ المنفعة الضرٌبٌة الناشئة عن الخسائر الضرٌبٌة أو
الضرائب المستحقة بخصوص صافً الربح أو الخسارة ،التً تحدد من وجهة نظر المنشاة
المندمجة أو المجموعة الناتجة عن التملك  ،وٌتم تحدٌد األصل أو االلتزام الضرٌبً بعد األخذ
فً االعتبار التأثٌر الضرٌبً إلعادة بٌان األصول وااللتزامات المحددة بقٌمها العادلة وال ٌتم
خصمها ،وتتضمن األصول الضرٌبٌة أي أصل ضرٌبً مؤجل للمتملك لم ٌكن معترفا به قبل
الضم ،إال انه ونتٌجة للضم أصبح ٌحقق أالن معٌار االعتراف حسب متطلبات المعٌار
المحاسبً الدولً الثانً عشرا (ضرائب الدخل)؛
الذمم الدائنة وأوراق الدفع ،الدٌون الطوٌلة األجل  ،وااللتزامات  ،المستحقات و المطالبات
األخرى تقٌم بالقٌم الحالٌة للمبالغ التً ستدفع لمواجهة االلتزام محسوبا على أساس معدل الفائدة
الجاري المناسب  ،إال أن عملٌة الخصم غٌر مطلوبة لاللتزامات قصٌرة األجل عندما ٌكون
الفرق بٌن المبلغ االسمً لاللتزام والمبلغ المخصوم لٌس هاما نسبٌا؛
العقود المثقلة بااللتزامات والمطلوبات األخرى القابلة للتحدٌد للمنشاة المملوكة بمقدار القٌم
الحالٌة للمبالغ التً سٌتم إنفاقها لمواجهةااللتزام المحدد بأسعار الفائدة الحالٌة المناسبة.
وتجدر اإلشارة إلى أن السوق النشط هو الذي تتوفر فٌه الشروط التالٌة:
 البنود التً تتم المتاجرة بها داخل السوق متجانسة؛
ٌ توفر فٌه أطراف راغبة بالشراء و البٌع؛
األسعار متوفرة للجمهور.



كما بٌن معٌار المحاسبة الدولً رقم (" :)92األدوات المالٌة :اإلفصاح والعرض" بعض أسس قٌاس القٌمة
العادلة على النحو التالً:

():

 .9إذا كانت األداة المالٌة متداولة فً سوق نشط وذات سٌولة ،فان سعر السوق المعروض لألداة هو
أفضل دلٌل على القٌمة العادلة ،حٌث أن سعر السوق المناسب هو:
 سعر العرض الحالي :األصل محتفظ به أو التزام سٌتم إصداره؛
 السعر المعروض (سعر الطلب):ألصل سٌتم امتالكه أو التزام محتفظ به؛
 سعر أخر عملية :فً حالة عدم توفر معلومات عن األسعار الحالٌة ،بشرط عدم
حدوث تغٌر كبٌر فً الظروف االقتصادٌة بٌن تارٌخ أخر عملٌة وتارٌخ تقدٌم
التقرٌر(تارٌخ التقٌٌم)؛
 أسعار السوق الوسطية :إذا كان لدى المشروع مراكز الصول والتزامات متقابلة.
 .2إذا كانت األداة المالٌة متداولة فً سوق غٌر نشط أو غٌر منظم بشكل جٌد (كبعض األسواق
الموازٌة ) ،أو كان حجم التداول قلٌل نسبة إلى عدد الوحدات من األداة المالٌة المراد تقٌمها،آو فً
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حالة عدم وجود سعر سوق معروض ،فٌمكن اللجوء إلى وسائل تقدٌر لتحدٌد القٌمة العادلة بمؤثر
كافٌة ،واهم هذه الوسائل:
 القٌمة السوقٌة الجارٌة ألداة مالٌة مشابهة جوهرٌا لألداة المراد تقٌٌمها؛
 تحلٌل خصم التدفقات النقدٌة باستخدام سعر خصم مساو لمعدل الفائدة السائدة فً
السوق األدوات مالٌة لها-بشكل جوهري -نفس الشروط والخصائص (كمالءة
المدٌن ،والفترة المتبقٌة لالستحقاق والعملة التً سٌتم الدفع بها)؛
 استخدام نماذج تسعٌر الخٌارات.
 .9إذا كانت األداة غٌر متداولة فً السوق المالً منظم ،فانه ٌفضل عدم تحدٌد مبلغ معٌن لقٌاس القٌمة
العادلة ،وإنما تحدٌد مدى معٌن ٌعتقد وبشكل معقول أن تقع القٌمة العادلة ضمنه.
 .4عند عدم القدرة على تحدٌد القٌمة موثوقٌة كافٌة ألي سبب ،فانه ٌتم تزوٌد مستخدمً البٌانات المالٌة
بمعلومات حول الخصائص األساسٌة لألداة المالٌة المراد تقٌٌمها ،بما فً ذلك الشروط و األحكام
ذات األهمٌة التً قد تؤثر على مبلغ التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ودرجة التٌقن منها  ،وذلك
لمساعدتهم على عمل تقدٌراتهم الخاصة لتحدٌد القٌمة العادلة .
وفً جمٌع الحاالت أعاله ٌ ،جب أن تؤخذ التكالٌف التً سٌتم تكبدها عند مبادلة األداة المالٌة أو تسوٌتها بعٌن
االعتبار ،مثل الضرائب والرسوم واألتعاب والعموالت المدفوعة للوكالء والمستشارٌن والسماسرة،باإلضافة إلى
الرسوم المرفوضة من قبل الواكالت المنظمة أو البورصات (مع مراعاة مادٌة هذه التكالٌف دائما).
وكذلك قد تضمن معٌار المحاسبة الدولً رقم (" :)93الموجودات غٌر ملموسان " تحدٌدا ألسس الوصول
إلى القٌمة العادلة فً إظهار هذه األصول عند االعتراف المبدئً وعلى النحو التالً:

(;)

 .9األسعار المدرجة فً السوق النشط هوا فضل مقٌاس للقٌمة العادلة ،و عادة ما ٌكون هذا
السعر العرض الحالً؛
 .2قد ٌوفر سعر احدث عملٌة مماثلة أساس ٌمكن بناء علٌه القٌمة العادلة ،بشرط عدم حدوث
تغٌر هام فً الظروف االقتصادٌة بٌن تارٌخ العملٌة و تارٌخ تقٌم األصل؛
 .9القٌم الممكنة احتسابها من خالل استخدام أسالٌب القٌاس التً طورتها مشارٌع معٌنة
تشارك بانتظام فً شراء الموجودات غٌر الملموسة وبٌعها .تشمل هذه األسالٌب حٌث
ٌكون ذلك مناسبا تطبٌق عناصر متعددة تعكس تأثٌر مؤشرات معٌنة المستقبلٌة المقدرة من
األصل.
إما عند القٌاس الالحق لالعتراف المبدئً لهذه األصول غٌر الملموسة ،فان تحدٌد القٌمة العادلة عند استخدام
أسلوب إعادة التقٌٌم ال ٌتم إال بموجب السعر السوقً فً سوق نشط ،فان لم ٌعد ممكن تحدٌد القٌمة السوقٌة فً فترات
الحقة ،فتكون القٌمة العادلة هً سعر السوقً المحدد فً أخر عملٌة إعادة تقٌم ،مطروحا منه أي إطفاء متراكم أو
خسائر النخفاض القٌمة الحقة لتارٌخ إعادة التقٌٌم المعتمدة

(. )17
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كما بٌن المعٌار رقم (" )91األدوات المالٌة :االعتراف والقٌاس" عدة مقاٌٌس للقٌمة العادلة ،على النحو
التالً:
 .9األسعار الدارجة فً سوق نشط لألداة المالٌة ،وهً أفضل مقٌاس للقٌمة العادلة؛
 .2أداة الدٌن ( )Débet Instrumentالتً تصنف ( )ratedمن قبل وكالة تصنٌف
مستقلة ولهذه األداة تدفقات نقدٌة ٌمكن تقدٌرها بشكل معقول؛
 .9األداة المالٌة التً لها نموذج تقٌٌم مناسب وتعتمد مدخالن هذا النموذج على بٌانات من
األسواق النشطة (.)active markest
وقد أوضح المعٌار نفسه بعض المحددات عند الوصول للقٌمة العادلة ،أهمها:
أٌ .عتمد مفهوم القٌمة العادلة لألصول وااللتزامات المالٌة على فرض االستمرارٌة للمؤسسة وبخالف
ذلك ٌجب اخذ ظروف المنشاة الحالٌة عند تقدٌر القٌمة العادلة؛
بٌ .ؤخذ سعر الشراء الحالً لألصول المقتناة أو االلتزامات القائمة ،والسعر الوسطً عند مقابلة مراكز
أو وضعٌات األصول وااللتزامات.
كما وضع المعٌار طرقا بدٌلة لقٌاس القٌمة العادلة فً غٌر الحاالت المعتمدة أعاله ،وهذه الطرق هً:
 .9إذا لم ٌكن السوق نشطا فٌمكن تعدٌل القٌمة الدارجة فً السوق بشكل ٌحقق تقدٌر أفضل؛
 .2إذا كان السوق نشطا ولكن الحجم التداول لألصل أو االلتزام المالً –المراد تقدٌر قٌمته العادلة-
قلٌل جدا نسبة إلى حجم هذه األدوات المالٌة  ،فٌمكن اعتماد تقدٌر صناع السوق لهذه األداة للحجم
الموجود فعال؛
ٌ .9مكن اللجوء إلى أسالٌب بدٌلة أخرى مثل:
 القٌمة السوقٌة لألدوات المشابهة بشكل جوهري؛
 القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المتوقعة؛
 نماذج تسعٌر الخٌارات.
 .4إذا لم ٌكن ٌوجد سعر فً السوق ألداة مالٌة بكاملها ولكن توجد أسواق ألجزائها المكونة لها ،فانه
ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة بناء على أسعار السوق ذات عالقة؛
 .9التقٌٌم من الطرف الخارجً.
وتضمن المعٌار ( :)44الممتلكات االستثمارٌة أسس تحدٌد القٌمة العادلة لهذه الممتلكات على النحو التالً:

()11

ٌ .9عتبر السعر السوقً أفضل محدد للقٌمة العادلة ،وٌعبر السعر السوقً هنا عن السعر األكثر
احتماال والممكن الحصول علٌه على نحو معقول من السوقٌ ،مثل أفضل سعر قد ٌحصل علٌه
فً ظل ظروف السوق العادٌة دون أي تضخم أو تخفٌض فً ظل ظروف خاصة.
 .2إذا لم ٌوجد سوق تنشٌط الممتلكات مشابهة فً الموقع والحالة و الشروط التعاقدٌة أفضل دلٌل
للقٌمة العادلة.
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 .9فً حالة عدم توفر أسعار جارٌة فً السوقٌة ،فٌمكن تقدٌر القٌمة العادلة من خالل الحصول على
معلومات مختلفة :تتضمن:
 األسعار الجارٌة فً سوق نشط لممتلكات مختلفة من حٌث الطبٌعة والموقع ،بحٌث تعدل
هذه األسعار لتعكس الفرو قات الناتجة عن اختالفات بٌن األصل المراد تقدٌره وهذه
الممتلكات؛
 األسعار األخٌرة فً السوق اقل نشاطا مع تعدٌل هذه األسعار لتعكس التغٌرات فً
األحوال االقتصادٌة بٌن تارٌخ هذه األسعار وتارٌخ التقٌٌم الحالً؛
 خصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة بموجب عقود إٌجار قائمة حالٌا وبالرجوع
لبٌانات خارجٌة كإٌجار الممتلكات المماثلة فً نفس المنطقة.
فإذا أدت القٌم المستخرجة من هذه المصادر إلى قٌم عادلة مختلفة مادٌاٌ،جب دراسة أسباب االختالف
للوصول إلى قٌم عادلة أكثر موثوقٌة.
وأخٌرا فقد تضمن المعٌار رقم (":)49الزراعة أسس تحدٌد القٌمة العادلة لألصل البٌولوجً والمحاصٌل
الزراعٌة ،وعلى النحو التالً:

()14

ٌ .9عتبر السعر المعروض فً السوق النشط ٌ ،ؤخذ السعر المعروض فً السوق المتوقع استخدامه.
 .2إذا لم ٌوجد سوق نشط ٌستخدم واحد أو أكثر من أسالٌب التالٌة ،مع مرعاه مراجعة فورقات القٌم
المستخرجة بٌن هذه األسالٌب للخروج بقٌمة عادلة أكثر موثوقٌة:
 سعر أخر معاملة فً السوق ،بشرط عدم وجود تغٌر كبٌر فً الظروف
االقتصادٌة منذ تارٌخ ذلك السعر إلى وقت التقٌٌم الحالً؛
 أسعار السوق للموجودات المماثلة مع تعدٌل هذه األسعار وفقا لالختالفات بٌن
الموجودات المراد تقٌٌمها وتلك الموجودات المماثلة؛
 تطبٌق مقاٌٌس خاصة بالبند المراد تقٌٌمه  ،مثل سعر محصول مساحة محددة
للمحاصٌل الزراعٌة والوزن بالكٌلو غرام القائم للمواشً...الخ
 .9خصم صافً التدفقات النقدٌة المتوقعة المتعلقة باألصل المراد تقٌٌمه؛
 .4فً حالة ارتباط الموجودات البٌولوجٌة باألرض وعدم وجود قٌمة محددة لها بشكل مستقل ،بحٌث
إن وجوده ٌزٌد من القٌمة العادلة لألرض وما علٌها مجتمعة ،فٌمكن تحدٌد القٌمة العادلة لهذه
الموجودات البٌولوجٌة بالفرق بٌن القٌمة العادلة لألرض وهذه الموجودات مجتمعة والقٌمة العادلة
لألرض البكر وحدها.
ثانٌا :متطلبات محاسبة القٌمة العادلة وفقا لمعاٌٌر المحاسبة الدولً
أن توجه مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة نحو استخدام متزاٌد لمفهوم القٌمة العادلة ،وعملٌة قٌاس األصول
وااللتزامات بقٌمتها العادلة هو محور البحث واالهتمام حالٌا والسٌما فً البلدان التً تبنت معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
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مؤخرا ،وقد تضمن العدٌد من معاٌٌر المحاسبة الدولٌة الصادرة حتى اآلن ( وعددها  49معٌارا) مفهوم القٌمة العادلة
بشكل أوبأخر ،وٌمكن تقسٌم البنود التً أشارت إلى هذا المفهوم إلى األقسام التالٌة:
 .9متطلبات االعتراؾ بالقٌمة العادلة؛
 .2قواعد اإلفصاح عن القٌمة العادلة؛
 .9متطلبات اإلفصاح عن معلومات تساعد فً تقدٌر القٌمة العادلة.
وتهدؾ هذه المتطلبات إلى مواكبة تطور حاجات مستخدمً البٌانات المالٌة ،فً ظل التطور الصناعً
والتكنولوجً ،وظهور الشركات العمالقة ،وانفتاح األسواق العالمٌة وحرٌة حركة رؤوس األموال عبر العالم ،مما
ترتب علٌه طلب متزاٌد على المعلومات وخاصة المالٌة منها التخاذ قرارات اقتصادٌة صحٌحة.
ولقد بٌنت بعض الدراسات أن القٌمة العادلة تعتبر مفٌدة إدا كان لها قوة تقدٌرٌة لقٌمة األسهم السوقٌة
للمؤسسة ،وحتى ٌتحقق ذلك البد أن تقدم هذه القٌمة المحاسبٌة معلومات مالئمة للمستثمرٌن لتقٌٌم المؤسسة ،وأن
تكون هذه القٌمة مقاسه بشكل موثوق.
وبالتالً فإن المؤسسة ٌجب أن تتبنى باستمرار تقٌٌم نشاطها وعملٌاتها فً ضوء تحركات أسعار السوق
للموارد ،سواء أكانت مدخالت أم مخرجات لهذه األنشطة والعملٌات.
ومن هنا فقد كان هناك توجه واضح من مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة بأنه حتى ولو لم ٌكن هناك مقدرة
على تحدٌد القٌمة العادلة ألي بنود لٌتم االعتراؾ به بهذه القٌمة فً القوائم المالٌة أو االفصاح عنها فً اإلٌضاحات
المرفقة ،فأنه ٌتم تزوٌد مستخدمً البٌانات المالٌة بمعلومات أخرى قد تكون مفٌدة فً تحدٌد القٌمة العادلة للبند
موضوع البحث أو القٌاس.

()15

وبناء على ماسبق سنحاول تحدٌد قواعد اإلفصاح ومتطلباتها لتً قد تفٌد فً تقدٌر القٌمة العادلة ألي أصل أو
التزام أو قد تكون لها دور مؤثر فً تحدٌد القٌمة السوقٌة لألدوات المالٌة للمؤسسة ( البنوك التجارٌة ) وقد تم
تضمٌن هذه المتطلبات والقواعد ضمن مؤشر اإلفصاح عن القٌمة العادلة أو أي معلومة تفٌد فً تقدٌر القٌمة العادلة
والمعتمد فً هذه الدراسة ومن بٌن هذه المتطلبات ماٌلً:
 .9كافة قواعد اإلفصاح ومتطلباته التً تضمنت أظهار أي انخفاض فً قٌمة األصول؛
 .2البنود المتعلقة بمحافظ التسهٌالت لدى البنوك ،والتً من الممكن االستفادة منها فً تقدٌر
القٌمة الممكن تحصٌلها من الدٌون ،ومثال على ذلك اإلفصاح عن الدٌون المعدومة ،والمبالػ
المستردة منها والقروض التً ال ٌحتسب علٌها فوائد؛
 .9المخاطر التً تتعرض لها البنوك أو أي إجراءات قامت بها للتحوط لهذه المخاطر؛
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 .4إفصاح عن طبٌعة التؽٌر المادي فً التقدٌرات المحاسبة وقٌمته؛
 .9اإلفصاح على أٌة تعامالت مع األطراؾ ذات العالقة لما لهذه التعامالت من أثر على تحدٌد
السعر السوقً للسهم ،خاصة إدا ما ارتبطت هذه التعامالت بمخصصات دٌون مشكوك فً
تحصٌلها أو أقساط قروض مستحقة؛
كما ٌمكن من خالل الجدول التالً أظهار أهم متطلبات االعتراؾ ببنود القوائم المالٌة بالقٌمة العادلة فً
البنوك التجارٌة وفقا لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة:
الجدول رقم :01متطلبات االعتراف بالقٌمة العادلة وفقا لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة

رقم المعٌار

البٌان

93

اإلٌراد

متطلبات االعتراؾ بالقٌمة العادلة
الفقرة ٌ :41جب قٌاس اإلٌراد بالقٌمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل
لالستالم

22

اندماج المشروعات الفقرة  :99للتعرؾ على المشروع المتملك فً حاالت ضم العمال ،فإنه
المشروع ذا القٌمة العادلة األكبر هو المتملك؛
الفقرة ٌ :99جب أن تكون القٌمة العادلة متقاربة المشارٌع عند الضم حتى
ٌتحقق أحد شروط توفر مشاركة متبادلة فً المخاطر والمنافع؛
الفقرة  :92معالجة نقطة المرجعٌة :تشكل القٌمة العادلة لألصول و
االلتزامات المحددة المتملكة  -وذلك فً حدود حصة المتملك – جزاء من
قٌاس األصول وااللتزامات القابلة للتحدٌد المتعرؾ بها؛
الفقرة :94المعالجة البدٌلة المسموح بهاٌ :جب قٌاس األصول وااللتزامات
القابلة لتحدٌد المتعارؾ بها بقٌمتها العادلة بتارٌخ التملك.

94

اإلفصاح فً القوائم

الفقرررة ٌ :24جررب علررى البنررك إظهررار القٌمررة العادلررة لكررل مجموعررة مررن

المالٌة للبنوك

بٌاناته الحسابٌة الختامٌرة سرواء كانرت موجرودات أو مطلوبرات كمرا ٌرنص

والمؤسسات المالٌة

علرررى ذلرررك المعٌرررار المحاسررربً الررردولً " 92األدوات المالٌرررة :اإلفصررراح

المتشابهة

والعرررض" .والمعٌررار المحاسرربً الرردولً  91األدوات المالٌررة :االعتررراؾ
والقٌاس.
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92

األدوات المالٌة:

الفقرة  :99فً حالة التخلص من أصل مالً بأكمله ،ونتج عن ذلك أصل

االعتراؾ والقٌاس

مالً أو التزام مالً جدٌد ،فٌجب االعتراؾ بهذا األصل أو االلتزام الجدٌد
بالقٌمة العادلة؛
الفقرة  :91بعد االعتراؾ المبدئًٌ ،جب قٌاس الموجودات المالٌة بما فٌها
المشتقات بالقٌمة العادلة ،ماعدا القروض والذمم واالستثمارات المحتفظ
بها حتى تارٌخ االستحقاق واألصول المالٌة التً ال ٌمكن قٌاس قٌمتها
العادلة موثوقٌة؛
الفقرة ‘ :19ذا توفر مقٌاس موثق للقٌمة العادلة ألصل ،ولم ٌكن ذلك
متوفرا سابقا ،فإنه ٌجب إعادة قٌاس هذا األصل بالقٌمة العادلة؛
الفقرة  :19بعد االعتراؾ المبدئًٌ ،جب قٌاس المطلوبات المحتفظ بها
للمتاجرة أو الناتجة عن المشتقات لؽٌر ؼاٌات للتحوط بالقٌمة العادلة.

44

الممتلكات

الفقرة ٌ :24توجب على المشروع اختٌار نموذج القٌمة العادلة أو نموذج

االستثمارٌة

التكلفة كسٌاسة محاسبٌة للقٌاس الالحق على أن تطبق الساسة المختارة
على كل الممتلكات االستثمارٌة؛
الفقرة ٌ :91جب على المشروع الذي أختار نموذج القٌمة العادلة
االستمرار فً ذلك ،إلى أنٌتم استبعاد الممتلكات االستثمارٌة حتى لو
أصبحت العملٌات السوقٌة أقل تكرارا ،أو أسعار السوق أقل توافرا؛
الفقرة  :94إذا تم تحوٌل ممتلكات استثمارٌة مقٌمة بالقٌمة العادلة إلى
ممتلكات مشؽولة من قبل المالك ،تكون التكلفة المثبتة لهذه الممتلكات هً
قٌمتها العادلة بتارٌخ التحول؛
الفقرة  :99إذا تم تحوٌل ممتلكات مشؽولة من قبل المالك إلى ممتلكات
استثمارٌة ،تثبت القٌمة العادلة فً تارٌخ التحوٌل.

49

الزراعة

الفقرة  :94احد شروط االعتراؾ باألصل البٌولوجً أو المحصول
الزراعً أن ٌكون من الممكن قٌاس قٌمته العادلة أو تكلفته بشكل موثوق؛
الفقرة ٌ :92جب قٌاس األصل البٌولوجً عند االعتراؾ المبدئً فً
تارٌخ كل مٌزانٌة عمومٌة بمقدار قٌمته العادلة مخصوما منها تكالٌؾ
18

المقدرة عند نقطة البٌع؛
الفقرة ٌ :99جب قٌاس المنتج الزراعً المحصود من األصل البٌولوجً
بمقدار قٌمته العادلة مخصوما منها التكالٌؾ المقدرة للبٌع عن نقطة
الحصاد.

المصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على نصوص كل معٌار من معاٌٌر المحاسبة الدولٌة.

المحـور الثالث :تطبٌق محاسبة القٌمة العادلة فً البنوك التجارٌة الجزائرٌة وأهم الصعوبات التً تواجهها.
أوال :تطبٌق المحاسبة عن القٌمة العادلة فً البنوك :تختلؾ األنشطة التً تزاولها البنوك عن تلك األنشطة التً
تزاولها المؤسسات مثل معامالت التسلٌؾ واقتراض واألوراق المالٌة ،هذه المعامالت ٌتم تموٌلها بواسطة ودائع
العمالء ،األمر الذي ٌطرح قضاٌا هامة متعلقة بقٌاس القٌمة العادلة ،كذلك فإن إدارة المخاطر جوهرٌة بالنسبة ألنشطة
بنك ما ألن جزء كبٌر من دخل البنوك نشاء من قبول مخاطر أسعار الفائدة ،العمالت ،أسعار حقوق الملكٌة فً نطاق
حدود متفق علٌها ،واستخدام المشتقات من أجل المتاجرة وإدارة المخاطر أمر هام ،وٌتم ترحٌل أنشطة إدارة
المخاطر والتحوط بشكل شائع على مستوى الكلً مع تزاٌد استخدام تقنٌات " القٌمة المعرضة للمخاطر" إلى الحد
الذي ٌجعل صالت واحد لواحد بٌن البند موضع التحوط أدارة التحوط ؼائمة وؼٌر واضحة.
وتقوم البنوك فً بعض األحٌان بمزاولة معامالت تحوط لٌس مع بنك أخر ولكن مع دٌسك تجاري داخلً ال ٌتحمل أن
تمرر تلك المخاطر مباشرة إلى طرؾ خارجً .وبعض القضاٌا التً أثارتها البنوك تجري دراستها بواسطة مجموعة
العمل المشتركة الخاصة باألدوات المالٌة ،وٌتوقع تقدٌم اقتراحات حول نقاط عدٌدة منها:
 .9القٌمة العادلة للقروض التً لٌس لها قٌمة سوقٌة واضحة؛
 .2القٌمة العادلة للدٌن الذاتً ،بما فً ذلك تأثٌر التؽٌرات فً المخاطر االئتمانٌة؛
 .9التحوط فً نطاق نموذج القٌمة العادلة؛
 .4تطبٌق مفهوم القٌمة العادلة على أنشطة " الدفتر المصرفً"؛
 .9معالجة عملٌات التحوٌل إلى أوراق مالٌة (التورٌق)؛
 .9موثوقٌة القٌم العادلة لألدوات المالٌة ؼٌر المستخدمة لالتجار؛
 .7حقوق الخدمة؛
 .3تفسٌر الدخل فً نموذج القٌمة العادلة.
19

ثانٌا :متطلبات تطبٌق القٌمة العادلة لألدوات المالٌة فً البنوك التجارٌة وفق المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر
المالٌة
تعد البنوك المركزٌة الجهة اإلشرافٌة والرقابٌة األساسٌة على البنوك العامة والخاصة فً ،وال ٌتم اإلعالن
عن القوائم المالٌة لهذه البنوك إال بعد موافقته التً ٌسبقها القٌام بالتفتٌش والتدقٌق للتأكد من تلبٌتها للتعلٌمات
واإلجراءات والقرارات الرقابٌة التً ٌصدرها ،والى ٌومنا هذا لم ٌصدر بنك الجزائر أي تعلٌمات أو قرارات
بخصوص القٌاس واإلفصاح عن األدوات المالٌة فً البنوك كقٌاس أدوات الدٌن من قروض ومدٌونٌات وتسهٌالت
ائتمانٌة ،وتقٌٌم االستثمارات العقارٌة المحددة كضمانات للحسابات المدٌنة ،وإعادة التقٌٌم وتكوٌن مخصصات الدٌون
وؼٌرها ،ومن جهة أخر نجد أن الجزائر تبنت معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً النظام المحاسبً والمالً الجدٌد ،وبتطبٌق
المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالً ،وٌمكن أن نوضح هذه المتطلبات تطبٌق القٌمة العادلة وفق متطلبات المعاٌٌر
الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة فً الجدول التالً:
الجدول رقم  : 02متطلبات تطبٌق القٌمة العادلة لألدوات المالٌة وفق المعاٌٌر الدولٌة ألعداد التقارٌر المالٌة

 /1االعتراف والقٌاس بالقٌمة العادلة لألدوات المالٌة
الرقم موضوع البند

متطلبات المعاٌٌر الدولٌة إلعداد

التصنٌؾ

التقارٌر المالٌة
49

رو ْ٤٤اُذٝ ٕٞ٣اؽزغبة اُؤ٤خ

القٌمة العادلة لدٌون ؼٌر المنتجة وتصنؾ

أ.



إلً:

اُؼبدُخ ُٜب ٝاؽزغبة
أُخظظبد
اُالصٓخ ُٜب.

رو ْ٤ثبُؤ٤خ اُؼبدُخ أُزٔضِخ
ثبُؤ٤خ االعزشداد٣خ ُٜزٙ



دٌون دون المستوى المطلوب؛



دٌون مشكوك بتحصٌلها؛



الدٌون الردٌئة.

اُذٝ ٕٞ٣أُؾذدح ػِ ٠أعبط
طبك ٢اُؤ٤خ اُؾبُ٤خ
ُِزذكوبد اُ٘وذ٣خ ٓخظٓٞخ
ثغؼش اُلبئذح األطِٝ ،٢رُي
عٞاء ًبٗذ اُذ٘ٓ ٕٞ٣زغخ أّ

ب .القٌمة العادلة لدٌون المنتجة وتصنؾ إلى:


الدٌون العادٌة المباشرة؛



الدٌون التً تتطلب اهتماما خاص.

ؿ٤ش ٓ٘زغخ.


 ٌٕٞ٣أُخظض ػِ ٠أعبط
اُلشم ثٖ٤

اُؤ٤خ اُؼبدُخ ٓٔضِخ ثبُؤ٤خ
االعزشداد٣خ
ٝاُؤ٤خ اُذكزش٣خ ُٜز ٙاُذٕٞ٣
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42

تقدٌر القٌمة العادلة للضمانات
المقدمة مقابل الدٌون والتسهٌالت
االئتمانٌة

أ.

فً حالة كانت الضمانات عبارة عن أوراق 

روذس األٝسام أُبُ٤خ

مالٌة؛

أُزذاُٝخ ثبُؤ٤خ اُؼبدُخ ثؼذ
طشػ ٓظبس٣ق اُج٤غ ،أٓب

ب .فً حالة كانت الضمانات استثمارات

األٝسام أُبُ٤خ ؿ٤ش

عقارٌة؛

أُزذاُٝخ كزوذس ثظبك٢

ج .فً حالة كانت الضمانات عبارة عن كفالء؛

اُؤ٤خ اُج٤ؼخ أ ٝطبك٢
اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ أُزٞهؼخ

د .فً حالة كانت الضمانات موجودات عٌنٌة

ٜٓ٘ب.

(سٌارات ،بضاعة......،الخ)


روذس هٔ٤خ اُضٔبٕ ثظبك٢
اُؤ٤خ اُج٤ؼخ ٝرذخَ ضٖٔ
اُزذكوبد ُ٘وذ٣خ أُزٞهؼخ
الؽزغبة اُؤ٤خ اُؼبدُخ ُِذٖ٣

 /2اإلفصاح عن القٌمة العادلة لألدوات المالٌة
الرقم

موضوع البند

متطلبات المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة
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االجتهادات والفرضٌات

وتتمثل فً االجتهادات والفرضٌات التً قامت بها اإلدارة

42

الفرضٌات الرئٌسٌة المتعلقة بالتقدٌرات المستقبلٌة

خالل تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة التً لها أثر جوهري فً
االعتراؾ باألرصدة المسجلة فً البٌانات المالٌة.


اُطشائن أُغزخذٓخ ك ٢روذ٣ش اُؤ٤خ اُؼبدُخ ُِٔٞعٞداد

لألمور ؼٌر المؤكدة فً تارٌخ البٌانات المالٌة التً

ٝأُطِٞثبد أُبُ٤خ اُز٤ُ ٢ظ ُٜب أعؼبس ك ٢أعٞام

قد ٌنتج عنها مخاطر مهمة من الممكن أن تؤدي إلى

ٗشطخ؛ 

تعدٌالت

جوهرٌة

فً

أرصدة

الموجودات



خغبئش رذٗ ٢اُؤ٤خ ػِ ٠اُزغ٤ٜالد أُجبششح؛ 

والمطلوبات الظاهرة فً البٌانات المالٌة خالل السنة
المالٌة القادمة .

روذ٣ش ؽغْ اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ ٝرٞه٤زٜب ػ٘ذ اؽزغبة



روذ٣ش خغبئش رذٗ ٢اُؤ٤خ ُِٔٞعٞداد أُبُ٤خ ضٖٔ
ٓغٔٞػخ أُزٞكش ُِج٤غ أ ٝأُؾزلع ثٜب ُزبس٣خ
االعزؾوبم؛ 



هٔ٤خ أُٞعٞداد أُبُ٤خ اُز ٢رظٜش ثبُزٌِلخ ثغجت ػذّ
إٌٓبٗ٤خ رؾذ٣ذ هٔ٤زٜب اُؼبدُخ ٝثشٌَ ٓوبسٕ؛

21



طش٣وخ روذ٣ش اُؤ٤خ اُؼبدُخ ُالعزضٔبساد اُؼوبس٣خ
ٝأعغٜبٝ ،اُغٜخ اُز ٢هبٓذ ثبُزو ْ٤٤ك ٢ربس٣خ إػذاد
اُوٞائْ أُبُ٤خ.

المصدر :من أعداد الباحث

 /9تعلٌمات طرق تقدٌر القٌمة العادلة لألدوات المالٌة وتحدٌده :إن أسعار اإلؼالق )شراء موجودات/بٌع مطلوبات(
بتارٌخ البٌانات المالٌة فً أسواق نشطة تمثل القٌمة العادلة لألدوات المالٌة التً لها أسعار سوقٌة ،أما فً حال عدم
توافر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات والمشتقات المالٌة ٌتم تقدٌر قٌمتها العادلة باستخدام
نماذج تقٌٌم

).(valuation technique

()16

 تحلٌل التدفقات النقدٌة المستقبلٌة وخصم التدفقات النقدٌة المتوقعة بنسبة مستخدمة فً أداة مالٌة مشابهة لها؛
 مقارنتها بالقٌمة السوقٌة الحالٌة ألداة مالٌة مشابهة لها إلى حد كبٌر؛
 نماذج تسعٌر الخٌارات· .
وفً حال وجود أدوات مالٌة ٌتعذر قٌاس قٌمتها العادلة بشكل ٌعتمد علٌه ٌتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزٌل أي تدن
فً قٌمتها ،ولما كانت المؤونات الواجب تكوٌنها ٌجب أن تأخذ بالحسبان القٌمة العادلة للضمانات المستلمة مقابل الدٌن
موضوع التقٌٌم لذلك هناك مجموعة من االعتبارات التً ٌجب أخذها بالحسبان عند تقدٌر القٌمة العادلة لهذه
الضمانات وهً:
أ .القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المتوقع الحصول علٌها من الضمانات محسوبة على أساس سعر الفائدة
الفعلً على التسهٌالت الممنوحة للمدٌنٌن؛
ب .القٌمة السوقٌة لألوراق المالٌة إذا كانت الضمانات عبارة عن أصول مالٌة متداولة فً األسواق المالٌة
الناشطة؛
ج .القٌمة التخمٌنٌة العادلة للتأمٌنات العقارٌة المستلمة شرط أن تكون هذه التخمٌنات قد تمت من قبل خبراء
معتمدٌن ،فً حال كانت ضمانات عقارٌة؛
د .مدى إمكانٌات الكفالء وقدرتهم واستعدادهم لتسدٌد الدٌون المكفولة موضوع التصنٌؾ؛
ه .مدى القدرة والسرعة فً تسٌٌل قٌمة الضمانات المستلمة.
ثالثا :صعوبات وعوائق تطببق محاسبة القٌمة العادلة فً البنوك التجارٌة الجزائرٌة
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 .1عدم جاهزٌة البنوك التجارٌة الجزائرٌة :رؼم التطمٌنات الصادرة من الحكومة لمختلؾ الشركاء بخصوص
إٌجابٌات تطبٌق النظام المحاسبً الجدٌد ،إال أن المختصٌن والخبراء فً المحاسبة والمالٌة وجهوا انتقادات
حادة للقانون وللحكومة على السواء على اعتبار أن االقتصاد الجزائري ؼٌر جاهز لتطبٌق النظام المحاسبً
والمالً الجدٌد ،والسٌما محاسبة القٌمة العادلة فً البنوك التجارٌة الجزائرٌة وقال خبراء فً المالٌة
والمحاسبة ،فً تصرٌحا هام أن الحكومة تسرعت كثٌرا فً تطبٌق النظام الجدٌد الذي دخل حٌز التنفٌذ سنة
 2494بدون تحضٌر المناخ المناسب لتطبٌق هذا النظام المعقد الذي تطلب تطبٌقه  5سنوات كاملة داخل
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اإلتحاد األوروبً بداٌة  2007بعد اإلعالن عنه سنة  ،2002على الرؼم من اإلمكانٌات الضخمة والخبرات
التً ٌتوفر علٌها االقتصاد األوروبً المنظم والمهٌكل بشكل سلٌم وقوي بالمقارنة مع الوضع الصعب الذي
تعٌشه المؤسسة الجزائرٌة وخاصة منها البنوك التجارٌة التً ال تزال ؼٌر قادرة على نشر محاسبتها بشكل
دقٌق وبشكل شفاؾ وخاصة عندما ٌتعلق األمر اإلفصاح والقٌاس ،إضافة إلى ذلك فإن عدٌدا من الهٌئات
الهامة والفاعلة فً المحاسبة لم ٌتم استشارتها خالل تحضٌر النظام الجدٌد ومنها مصالح الضرائب
والمحاسبة التً علٌها دور كبٌر فً إنجاح تطبٌق النظام المحاسبً المالً ،كما أن الجزائر ال تملك مؤشرات
حقٌقٌة متعلقة بضبط قٌم السوق ،وبالتالً فما هً المعاٌٌر التً سٌتم اعتمادها وما هً األسعار التً سٌتم
اعتمادها بالنسبة للعقارات لكون أؼلب األسعار الحالٌة ؼٌر واقعٌة ،بسبب التضخم بالدرجة األولى
والمضاربة فً األسعار والتهرب والؽش الضرٌبً ،وحسب ذات المصدر فإن النظام المحاسبً المالً سٌقوم
بإبراز عٌوب االقتصاد الجزائري والمنظومة المصرفٌة أمام الشركات األجنبٌة وأمام الهٌئات والمنظمات
الدولٌة ،مما سٌسمح لهذه األخٌرة باالستفادة القصوى من المعطٌات واألرقام المتعلقة باالقتصاد الجزائري
بدون أدنى عناء من هذه الهٌئات ،ال سٌما أن النظام سٌتم تطبٌقه مباشرة أٌضا على البنوك والمؤسسات
المالٌة ومنها شركات التأمٌن.
 .2تحفظ البنوك التجارٌة فً تقدٌم المعلومات :تتطلب المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة والمعلومة المالٌة مستوى عالً
من اإلفصاح والشفافٌة فً نشر المعلومات ،بحٌث أن أي معلومة ضرورٌة التخاذ قرار االستثمار ٌجب
اإلفصاح عنها فً القوائم المالٌة ،بٌنما ؼالبٌة البنوك التجارٌة الجزائرٌة اعتادت على السرٌة والتحفظ
والحساسٌة فً نشر المعلومات.
 .3عدم توفر سوق مالً :صممت المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة والمعلومات المالٌة أساسا للتطبٌق فً المؤسسات
االقتصادٌة والمالٌة الكبٌرة والتً تنشط فً البورصة والحاضرة فً األسواق المالٌة العالمٌة  ،بٌنما فً
الجزائر التوجد سوق مالٌة فعالة ،وأؼلبٌة المؤسسات فٌها صؽٌرة ومتوسطة.
 .4ضعف التأطٌر والتكوٌن :لقد برز أن هنا نقص فً التكوٌن والتأطٌر بموضوع المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة
بالجزائر بشكل واضح ،خاصة فٌما ٌتعلق بالبنوك فً ظل عدم وجود برنامج مدروس ومسطر فً هذا
اإلطار باستثناء بعض الجهود من والتً تنظم أٌام ) (CNC, ORDREطرؾ الهٌئات والمنظمات المهنٌة
الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة دراسٌة وندوات… ،كل هذه المحاوالت هً فً الحقٌقة تبقى ؼٌر كافٌة وترتبط
فً الؽالب بالمؤسسات االقتصادٌة ال البنوك التجارٌة ،نظرا للزخم الكبٌر من التؽٌٌرات التً جاء بها النظام
المحاسبً المالً على عدة مستوٌات فً المحاسبة ،وحسب رأٌنا وفً هذه المرحلة خاصة ٌجب على
السلطات الجزائرٌة التركٌز كذلك على العمل القاعدي باالهتمام بفئة الطلبة وتكٌٌؾ المناهج الدراسٌة فً
المحاسبة وفق هذا النظام ،وكذا االهتمام بتكوٌن المتربصٌن لنٌل شهادة الخبرة المحاسبٌة فً هذا الموضوع
وأن ٌأخذ البنك المركزي الجزائري كل التدابٌر الممكنة من أجل التوجه نحو تطبٌق متطلبات معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة والمعاٌٌر المتعلقة بمحاسبة القٌمة العادلة .
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 .5التعود على الممارسة المحاسبٌة فً ظل المخطط المحاسبً الوطنً :صعوبة تؽٌٌر العادات واألعراؾ
المحاسبٌة فً ظل المخطط المحاسبً الوطنً والذي دام التعامل به أكثر من  33سنة ،والتً قد تحتاج إلى
وقت طوٌل لذلك ،ونظرا للزخم الكبٌر من التؽٌرات التً ستحدث على مستوى المبادئ المحاسبٌة وطرق
التقٌٌم والمعالجات المحاسبٌة وهو ما ٌتطلب إلى مدة تحضٌرٌة طوٌلة وتكوٌن شامل وعلى كل المستوٌات.
 .6عدم مراعات المعاٌٌر الدولٌة لخصوصٌات الدول النامٌة  :تهٌمن الدول المتقدمة على مجلس المعاٌٌر الدولٌة
للمحاسبة ،وعلى رأسها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا ،حٌث تلعبان دورا كبٌرا فً تحدٌد سٌاسات
المجلس ،من خالل تقارب معاٌٌر المجلس مع المعاٌٌر البرٌطانٌة واألمرٌكٌة والمستمدة من نموذج التوحٌد
اآلنڤلوسكسونً ،وهو ما ٌظهر التأثٌر البارز لهذٌن البلدٌن على معاٌٌر المجلس ،وٌجعل من هذا األخٌر فً
ؼالب األحٌان ٌصدر معاٌٌر حاسبٌة وفق البٌئة االقتصادٌة لهما ،وبالتالً فالمجلس ال ٌأخذ بعٌن االعتبار
خصوصٌة اقتصادٌات الدول النامٌة ومن بٌنها الجزائر عند إصداره للمعاٌٌر المحاسبٌة.
الخاتمة
إن من سمات االقتصاد الناجح انفتاحه فً المعلومات وإشاعته للمعرفة ،ألن الشفافٌة فً المعلومات هً قوة
لتطوٌر االقتصاد ،وتحدٌد مواطن الضعؾ أو القوة فٌه وحائل دون تفاقم الفساد ،وال ٌمكن للمعرفة أن تتوفر إال من
خالل المعلومات المالٌة ،وال ٌمكن للمعلومات المالٌة أن تكون ذات فائدة إال إذا توفرت معاٌٌر محاسبٌة مناسبة
إلعدادها ،لتكون مكتملة ودقٌقة ،وال شك أن محاسبة القٌمة العادلة تنهض من مستوى اإلبالغ المالً من مجرد
معلومات مالٌة تارٌخٌة ال تؽنً وال تسمن من جوع إلى معلومات مالٌة حدٌثة تعكس الوقائع االقتصادٌة وتستشرؾ
المستقبل بدال من تسجٌل الماضً،إن هذا المستوى الرفٌع من اإلبالغ ٌتٌح لمستخدمً البٌانات المالٌة فً المجتمع من
اتخاذ قراراتهم االستثمارٌة على هدى من معلومات موضوعٌة تستند إلى الحقائق ،وٌساعد هذا األمر على أن ٌحقق
اإلبالغ المالً العام أهدافه وهً تلبٌة حاجات ومتطلبات األطٌاؾ العدٌدة فً المجتمع بشكل عام والمشاركٌن فً
األسواق المالٌة بشكل خاص.
 .1النتائج:
 عدم وجود االهتمام الكافً من الجهات المسئولة عن مراجعة البٌانات المالٌة السنوٌة للبنوك قبل إصدارها فً
التأكٌد من كفاٌة اإلفصاحات والتزام البنوك التجارٌة بقواعد اإلفصاح وفق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة؛
 ؿ٤بة اُزؼِٔ٤بد اُظبدسح ػٖ اُج٘ي أُشًض ١اُغضائش ١اُز ٢رِضّ اُج٘ٞى اُزغبس٣خ اُغضائش٣خ ثزطج٤ن ثبُٔؼب٤٣ش
أُؾبعج٤خ اُذ٤ُٝخ ٝأُؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ إلػذاد اُزوبس٣ش أُبُ٤خ ٝاُخبطخ ثزطج٤ن اُو٤بط ٝاإلكظبػ ثبُؤ٤خ اُؼبدُخ؛
 إٔ اعزخذاّ ٓؾبعجخ اُؤ٤خ اُؼبدُخ ُالعزضٔبساد ك ٢األٝسام أُبُ٤خ ٣غبػذ أُذ٣ش ٖ٣ك ٢اُزأص٤ش ػِ ٠ؽوٞم أٌُِ٤خ؛
 ػذّ ٝعٞد ٓؼب٤٣ش ٓؾذدح ًبك٤خ ُزوذ٣ش اُؤ٤خ اُؼبدُخ ُألدٝاد أُبُ٤خ ؿ٤ش أُزذاُٝخ هذ ٣خِن ٓشبًَ ُِٔذهوٖ٤
ٝاُغٜبد اإلششاك٤خ ٝثخبطخ ٖٓ اُج٘ٞى؛
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 إٕ رطج٤ن ٓؾبعجخ اُؤ٤خ اُؼبدُخ روزض ٢االٛزٔبّ ثزط٣ٞش أداء اُؼبِٓ٤ٜ٘ٓ ٖ٤ب ٖٓ ،خالٍ االٛزٔبّ ثبُزأ َ٤ٛأُ٢ٜ٘
ُِؼبِٓ ٖ٤ك ٢اإلداساد أُبُ٤خ اُج٘ٞى اُزغبس٣خ اُغضائش٣خ ٝثخبطخ ٓؼذ ١اُزوبس٣ش أُبُ٤خ ٝرُي ٖٓ خالٍ ػوذ
دٝساد رذس٣ج٤خ ٓزخظظخ ك ٢أُؼب٤٣ش أُؾبعج٤خ ٝثشٌَ خبص أُؼب٤٣ش أُزؼِوخ ثبُؤ٤خ اُؼبدُخ؛
 إٕ رطج٤ن ٓؾبعجخ اُؤ٤خ اُؼبدُخ ُألدٝاد أُبُ٤خ ٝكوب ُِٔؼب٤٣ش أُؾبعج٤خ اُذ٤ُٝخ أد ٟإُ ٠إظٜبس ٗزبئظ ًبٗذ أًضش
ٝاهؼ٤خ ؽ ٍٞإظٜبس األداء أُبُُِ ٢ششًبد كضال ػٖ أصشٛب ك ٢إضلبء اُضوخ ػِ ٠اُوٞائْ أُبُ٤خ؛
 إٕ اعزخذاّ ٓؾبعجخ اُؤ٤خ اُؼبدُخ ٣ؤد ١إُ ٠عالٓخ اإلكظبػ أُؾبعج ٝ ٢عٞدح أُؼِٓٞبد أُؾبعج٤خ اُز٢
رظٜشٛب اُوٞائْ ٝاُزوبس٣ش أُبُ٤خ؛
 إٔ أُؼِٓٞبد اُز ٌٖٔ٣ ٢اُؾظ ٍٞػِٜ٤ب ٖٓ رطج٤ن ٓذخَ اُؤ٤خ اُؼبدُخ ُ٤غذ دسعخ ػبُ٤خ ٖٓ اُغٞدح.
 .2التوصٌات:
 ضرورة التأكٌد للبنوك التجارٌة الجزائرٌة من خالل البنك المركزي االلتزام بقواعد اإلفصاح التً تتطلبها
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة؛
 ضشٝسح رشع٤خ ٓل ّٜٞرطج٤وبد ٓؾبعجخ اُؤ٤خ اُؼبدُخ ٝخظبئظٜب ٝطشم ه٤بعٜب ُذ ٟاُؼبِٓ ٖ٤كٓ ٢غبٍ
أُؾبعجخ ػٖ األدٝاد أُبُ٤خ؛
 ألبدا من تحقٌق أهداؾ البٌانات المالٌة بشكل أفضل من خالل زٌادة مستوى اإلفصاح الفعلً بشكل عام ،عن
طرٌق تحسٌن نسبة االلتزام بقواعد اإلفصاح المتعلقة بالقٌمة العادلة بشكل خاص:
 الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة؛
 االستثمارات العقارٌة؛
 مخاطر األدوات المالٌة؛
 محاسبة التحوط؛
 الموجودات ؼٌر الملموسة ،والموجودات األخرى.
 اُؼَٔ ػِ ٠رشع٤خ صوبكخ ٓؾبعجخ اُؤ٤خ اُؼبدُخ ٖٓ خالٍ إطذاس ٓؼ٤بس خبص ثزُي ٣زالءّ ٓغ اُٞاهغ االهزظبد١
ٝاالعزٔبػ ٢اُغضائش ،١ثؾ٤ش رزضٖٔ رؾذ٣ذ طشم ٝاضؾخ ؽ ٍٞآُ٤خ ه٤بط اُؤ٤خ اُؼبدُخ ُالعزضٔبساد أُبُ٤خ
ٝ،رُي أعٞح ثبُذ ٍٝاُؼشث٤خ ٓضَ ٓظش ٝاُغؼٞد٣خ؛
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 ضشٝسح االٛزٔبّ ثؼِٔ٤خ اُزؾِ َ٤أُبُُٔ ٢ب ُٜب ٖٓ دٝس كبػَ ك ٢ث٤بٕ اُٞضغ أُبُُِ٘ٔ ٢شبد كضال ػٖ دٝسٙ
ك ٢رشش٤ذ هشاساد االعزضٔبس ٖٓ خالٍ ٓب رؾِٔ ٚػِٔ٤خ اُزؾِ ٖٓ َ٤دالالد ٜٓٔخٝ ،ػذّ االػزٔبد ػِ٠
أُؤششاد األ٤ُٝخ ُِج٤بٗبد أُبُ٤خ أُ٘شٞسح كوظ؛
 توجٌه البحوث والدراسات لتناول هذا الموضوع فً ظل ندرة الدراسات التً تناولت محاسبة القٌمة العادلة.
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