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العالقة المتبادلة بين معايير القيمة العادلة واألزمة المالية العالمية
الملخص
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هدفت هذه الدراسة إلى االطالع على حيثيات ازمةاة اللتلياة العتللياةح فحا ةادى صاحة االهااتا اللو ام للعات ي
اللحتسبة الختصة بتلقيلة العتدلة بأنات السبب ال ئيس راء حد ثاتح االطالع كذلك على ليع اإل اءا التادابي
اللتخذة ةن قبل ةجلسي ةعت ي اللحتسبة الد لية ةعت ي اللحتسبة اللتلية ازة كية باذا الخصوص.
لقااد هااا بنااتء ةناجيااة الدراسااة علااى بعااد ن رئيساايينح از ا علااى اللااناي الوصا ي حيااث هناات ا البااتحثون ةاان ااالا
اطالعاا على أراء الخب اء حوا ازمةة رصد هلك اآلراء بشاكل عللايح قاد هاا االطاالع هنات ا لياع اإل ا اءا
اللتخذة ةن قبل ةجتلس ةعت ي اللحتسبةح الثتني ها االعتلاتد بام علاى اللاناي التحليلاي حياث نظاا الباتحثون اساتبتنم
ةتخصصة ل صد أراء أصحتب اال تصتصح ضعت بلد نة ةحتسبية ةتخصصة الا شابكة االنت نيات ةان ثاا
ها هحليل نتتئجات.
هااا التوصاال لعاادد ةاان النتااتئي كااتن أهلااات أن هااذه ازمةااة هت ا د ةاان حيااث الكااا النوعيااةح أنااات أثا علااى ليااع
القطتعت ةن ةنطلق هأث البنوك بات التي هعد سيطت لجليع القطتعت ح ان هنتك هخبطت ةلحوظت بين االقتصاتد ين
في عدا قدرهاا على هحد د أسبتب هداعيت هذه ازمةاةح أكاد الجلياع بلات فاياا عيناة الدراساة علاى انام لايس هناتك
عالقة للعت ي القيلة العتدلة بتلتسبب بتزمةةح أناا ال وافقوا على إ قتف التعتةل باتح أبد كذلك هأ ادها لحقيقاة أن
ةجتلس ةعت ي اللحتسبة ةن االا الشا تفية التاي هتلتاع باات ستساتها بشاكل ةبتشا فاي الحاد ةان هاداعيت ازمةاة
اللتلية العتلليةح أ ي ا فتن البتحثين عتقد ن بأن السبب الحقيقي راء هذه ازمةة تلثل في كل ةن ازمةة از القية
سوء ال قتبة الت د السيتسي االقتصتدي ةن قبل قطب حيد (الوال ت اللتحدة ازة كياة ..قاد أ صات الدراساة
بعدد ةن التوصيت .
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The interrelationship between fair value standards and global financial crisis
Abstract

op

C

The current study aims at exploring the reason that stands behind the current international financial
crisis, examining the claim of blaming fair value accounting standards, and exploring all procedures
taken by IASB, and FASB in this regard.
To achieve the objectives of the study, the researchers used two methodologies: First, descriptive, and
which was achieved via exploring experts' opinions regarding the financial crisis, and second,
analytical, and which was achieved via distributing questionnaire via on-line blog.
The results obtained are: (a) this crisis is unique in its type and quantity, (b) all sectors will be affected
by this crisis due to the fact that all banks are the main sectors affected by this crisis, and play main role
for lending, (c) there is conflict among economists about the crisis reasons and impact, however; all
agreed that fair value accounting standards were not the cause behind the financial crisis, (d) all agreed
to keep on using fair value and that both IASB and FASB will be able to handle the crisis, and finally
(e) the researchers believe that both ethical crisis on the one hand and economic and political monopoly
by USA, on the other hand, are the main reasons behind the international financial crisis
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العالقة المتبادلة بين معايير القيمة العادلة واألزمة المالية العالمية

أوال :اإلطار العام للدراسة

المقدمة:
لقد شهد العالم مؤخرا أزمة مالية عالمية غير مسبوقة في اآلثار والنتائج ،وباتت محط أنظار الجميع ،وبدأ الكل بمن
فيهم المحللون االقتصاديون ينظر بشكل جعل الجميع في حيرة من أمرهم ،وبدأت التساؤالت تنهمر كالمطر ومن
قبل الجميع ،كيف حدثت هذه األزمة؟ ومن المسئول عنها؟ ومتى تنتهي؟ وما اآلثار المستقبلية المتوقعة لها؟ هل
ستؤدي إلى كساد؟ هل سيتأثر العالم العربي بها؟ وما هو الحل؟ والخ......
نظرا لتشعب أسباب نشوء هذه األزمة العالمية فقد اختار الباحثون خوض جانب واحد من جوانبها فقط كثر عليه
الجدل مؤخرا وهو اتهام معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة بأنها تعد من أهم أسباب نشوء هذه األزمة
العالمية ،حيث صرح بذلك العديد من الجهات وخصوصا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي ،والكثير كذالك
من رؤساء مجلس إدارات بنوك وشركات عمالقة ،ودعوا إلى وقف تطبيق جميع معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة
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العادلة ،ووقفت مجالس معايير المحاسبة جنبا إلى جنب للدفاع عن معايير القيمة العادلة ومقاومة الدعوة إليقافها،
وخير دليل على ذالك تكاتف كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBومجلس معايير المحاسبة المالية

ig

األمريكية ( )FASBللدفاع عن تلك المعايير وتبرير صحتها ومباشرة إنشاء لجان أنيط بها مهام تحليل األزمة
وبيان براءة معايير القيمة العادلة من االتهامات الموجهة لها.

R

وانطالقا من الجدل العالمي القائم حول مسؤولية معايير محاسبة القيمة العادلة عن هذه األزمة المالية العالمية ،فقد
تبادر لذهن الباحثين تساؤل مهم مفاده :ما هو اثر معايير القيمة العادلة على األزمة المالية العالمية؟ ،ومن الجدير

y

ذكره بأنه لم تقم أي دراسة لغاية إعداد هذا البحث باإلجابة عن هذا السؤال بشكل علمي مدروس.

op

للمضي في المحاولة على إجابة السؤال الرئيس للبحث والخروج بالنتائج والتوصيات المناسبة فقد اتبع الباحثون
اآللية التالية:

C

 -1االطالع على جميع حيثيات هذه األزمة العالمية منذ نشوئها ولغاية إعداد هذه الدراسة.

 -2متابعة أحداث وتسلسل االتهامات الموجهة إلى معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة ،ورصد اآلراء
المؤيدة والمخالفة.
 -3سرد اإلجراءات المتخذة من قبل كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBومجلس معايير
المحاسبة المالية األمريكية ( )FASBبخصوص األزمة المالية العالمية.
 -4استكشاف أراء الخبراء من أكاديميين ومهنيين بخصوص أسباب وآثار األزمة المالية وتداعياتها المحاسبية
وذلك من خالل استبانه صممت لهذا الغرض وتم تعميمها بشكل الكتروني من خالل الموقعين التاليين
وهما:
 منتدى محاسبة دوت نت()http://www.infotechaccountants.com/forums
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 -منتدى دليل المحاسبين

()http://www.jps-dir.com/Forum
وتم وضع االستبيان بشكل الكتروني مباشر في مدونة احد الباحثين

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى:
 -1عرض التسلسل التاريخي لحدوث األزمة ،وتحليل وتقييم أسباب نشوئها وتداعياتها.
 -2عرض اآلراء المختلفة التي تجاذبت القيمة العادلة وعالقتها بتلك األزمة ورصد اآلراء المؤيدة
والمعارضة في هذا المجال..
 -3عرض جميع اإلجراءات والتدابير المتخذة بسبب تداعيات تلك األزمة من قبل مجلس معايير المحاسبة
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الدولية ( )IASBومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية ( )FASBخالل العام الحالي .2008
 -4الوقوف على آراء الجهات ذات العالقة بحقل المحاسبة في الوطن العربي حيال القيمة العادلة واألزمة
المالية العالمية.
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 -5الخروج بالنتائج والتوصيات المناسبة.

R

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يتضح من األزمة المالية العالمية بأنها أزمة ليست بسيطة وقد تعد من أسوأ األزمات التي تمر بالعالم منذ أكثر

y

من عدة عقود ،وقد قال البعض عنها أنها أزمة األزمات وخصوصا أنها بدأت من قطب العالم األول الواليات

op

المتحدة األمريكية ،وبدأ العالم بكل أقطاره بالتأثر بها وبشكل متسارع وغير مسبوق ،وقد بدأت عالمات الركود
االقتصادي بالظهور.

C

لقد بدأ العديد من رموز االقتصاد جنبا إلى جنب مع رموز السياسة بكيل االتهامات لمعايير القيمة العادلة وبأنها
السبب الرئيسي وراء هذه األزمة ،ومن هذه الحقيقة فان الباحثين يسعون لمعرفة األثر الحقيقي لمعايير القيمة
العادلة على األزمة المالية العالمية.
بناء على ما تقدم فلقد تم صياغة أسئلة البحث الرئيسة كما يلي:
 -1هل كان استخدام منهج القيمة العادلة في قياس قيم األصول المالية السبب الرئيس لحدوث األزمة
المالية العالمية؟
 -2هل تتفق أراء عينة الدراسة حول طبيعة اإلجابة عن التساؤل المطروح أعاله؟
 -3وبناء على ما تقدم هل يتوجب النكوص أم ال عن استخدام هذا المنهج عن القياس كعالج آلثار تلك
األزمة؟

أهمية الدراسة:
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يمكن استنباط أهمية الدراسة من أهمية األزمة التي حصلت ،فهذه األزمة لها وقع وآثر ال يستهان به ليس فقط
على االقتصاد العالمي ككل ،بل على اقتصاد الدول العربية ومنها األردن كذالك ،وسيكون لها نتائج وخيمة قد
تؤدي إلى ركود اقتصادي كبير ،مما قد ينعكس سلبيا على جميع جهود الدول في حل مشاكل البطالة والفقر ،أي
قد تؤدي إلى تفاقم تلك المشاكل بشكل أسوء مما هي عليه .واألمر الذي ال يقل خطورة البدء بالتشكيك بالنظام
الرأسمالي ،والذي إن تم إلغاؤه سوف يرافقه إلغاء انجازات كبيرة تمت تحت ظله.
مما هو مالحظ انه قد يكون هناك أسباب عديدة ولدت هذه األزمة ،وحيث أن هذه الدراسة تتناول احد األسباب
الموجه إليها إصبع االتهام "معايير القيمة العادلة" ،فان استطاعت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيسي
لها ،وسواء وجدت أن االتهام صحيح أو خاطئ ،ففي كال الحالتين سيكون لها أهمية ال يستهان بها ،فان وجدت
االتهام باطال تكون بذالك قد حيدت هذا السبب ودعت الجميع إلى البحث عن السبب الحقيقي الذي أدى لهذه
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األزمة العالمية ،وأما إن وجدت االتهام صائبا فستجعل الجميع يصب جل مجهوده نحو إيجاد حلول ناجعة
لمعالجة مواطن الضعف في المعايير الخاصة بالقيمة العادلة.

فرضيات الدراسة:

ig

 -1كان استخدام منهج القيمة العادلة في قياس قيم األصول المالية السبب الرئيس لحدوث األزمة المالية

R

العالمية.

 -2ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين أراء عينة الدراسة (المدراء الماليون ،المدققين،

op

الرئيس لحدوث األزمة المالية العالمية.

y

والوسطاء الماليون) حول ما إذا كان استخدام منهج القيمة العادلة في قياس قيم األصول المالية السبب
 -3يتوجب النكوص عن استخدام هذا المنهج عن القياس كعالج آلثار تلك األزمة.

C

 -4ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين أراء عينة الدراسة (المدراء الماليون ،المدققين،
والوسطاء الماليون) حول ما إذا يتوجب النكوص عن استخدام هذا المنهج عن القياس كعالج آلثار تلك
األزمة.
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محددات الدراسة:
نظرا لحداثة الموضوع الدراسة فان هناك عددا من المحددات التي قد يكون لها اثر مباشر أو غير مباشر على
نتائجها ،واهم هذه المحددات ما يلي:
 -1حداثة األزمة المالية العالمية ،وعدم استكمال وضوح مالمحها حتى أالن سواء من حيث أسبابها أو
من حيث تداعياتها المالية واالقتصادية.
يعد هذا المحدد من أهم المحددات ،فلغاية هذه اللحظة لم يتمكن أي احد من تحديد أسباب األزمة،
وكيفية نشؤها ،وكل ما يقال في هذا األمر عبارة عن تكهنات تساهم لألسف بازدياد الغموض يوما بعد
يوم ،ويصبح من الصعب االستناد على رأي أي محل اقتصادي أو مالي.
 -2سياسة القطب الواحد (الواليات المتحدة األمريكية)
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من المالحظ بأن هذه األزمة حدثت في ظل سياسة القطب الواحد ،حيث كانت الواليات المتحدة هي من
تسبب في األزمة لتقوم بعد ذلك بتصدير أثارها الجسيمة إلى بقية أنحاء المعمورة ،إذ وكما هو مالحظ
فأن جميع اقتصاديات الدول اقتصاديات تابعه للقطب الواحد ،وبالتالي فان تأثرها أمرا ال مفر منه.

ig

 -3عدم وجود دراسات سابقة
والمضي من حيث انتهت.

R

إذ لغاية إعداد هذه الدراسة ال يوجد أي دراسات سابقة في متناول اليد يمكن االستناد على نتائجها

y

 -4تعارض أراء أصحاب االختصاص:

op

تفاوت وتعارض اآلراء بين أصحاب االختصاص بخصوص اتهام معايير القيمة العادلة ،وهذا يولد
معضلة ال يستهان بها ،حيث ساهم هذا التعارض في جعل األمر أكثر غموضا وبدا كأن الكل يكيل

C

االتهامات لألخر.

منهجية الدراسة:
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذالك من خالل التطرق لكل من اآلراء العالمية حول نشوء األزمة ،وموقف
وإجراءات كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية ()FASB
بهذا الخصوص.
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لقد تم انتقاء عينة الدراسة من بين جميع أصحاب االختصاص في حقول المحاسبة من مختلف بلدان الوطن
العربي ،وذلك من خالل منتديات المحاسبة المتخصصة (منتدى محاسبة دوت نت ،ومنتدى دليل المحاسبين)
وتوجيههم لملء االستبيان الموضوع في مدونة احد الباحثين االلكترونية على موقع ()http://wordpress.com
أسلوب جمع البيانات:
تم استخدام أسلوبين لجمع البيانات:
أوال :البيانات األولية:
لقد اعتمد الباحثون على جمع البيانات األولية من خالل أداة قياس (استبيان) والتي تم إعدادها وفقا لمشكلة
وعناصر وفرضيات الدراسة.

ht
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ثانيا :البيانات الثانوية:

لقد استعان الباحثون ولغاية جمع هذه البيانات بكل ما استطاعوا أن يصلوا إليه من كتب ودوريات ومجالت
باإلضافة إلى محركات البحث عبر شبكة اإلنترنت ،وخصوصا موقعي مجلس معايير المحاسبة الدولية

R

ig

( )www.iasb.ukومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية ()www.fasb.org
األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واختبار الفرضيات:

y

لقد تم استخدام األسلوب الوصفي اإلحصائي من أجل تحليل البيانات وذلك باستخراج التكرارات والنسب المئوية

op

والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لبيان مدى استجابة عينة الدراسة ألسئلة أداة القياس ،حيث تم ذلك من خالل
البرنامج اإلحصائي (.)ssps

كما تم استخدام اختبار ( )Tللعينة الواحدة  One-Sample (T) Testمن اجل اختبار الفرضية األولى ،وكما تم

C

استخدام اختبار التباين الثالثي ( )ANOVAمن اجل اختبار الفرضية الثانية.
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ثانيا :اإلطار النظري والدراسات السابقة

منذ بداية فبراير  2007بدأت الواليات المتحدة تشهد ارتفاعا كبيرا في عدم قُـدرة المقترضين على دفع مستحقات
قروض الرهن العقاري ،ما أدّى إلى أولى عمليات إفالس مؤسسات مصرفية متخصصة ،ومن ثم في يونيو 2007
اعتبر بنك االستثمار األمريكي  ،Stearns Bearأول بنك كبير يُـعاني من خسائر قروض الرهن العقاري ،وفي
أغسطس  2007قام البنك المركزي األوروبي يض ّخ 8ح 94مليار يورو من السيولة ،وضخت الخزينة الفدرالية
األمريكية من جانبها  24مليار دوالر ،كما تدخل العديد من البنوك األخرى ،مثل بنك اليابان والبنك الوطني
السويسري ،وفي سبتمبر  2007قام بنك انجلترا بمنح قرض عاجل إلى مصرف  Nothern Rockلتجنيبه
اإلفالس ،وقد تم بعد ذلك تأميمه ،وفي أكتوبر  2007أعلن مصرف يو بي إس السويسري عن انخفاض قيمة
موجوداته بـ  4مليار فرنك ،وفي يناير  2008قامت الخزينة الفدرالية األمريكية بتخفيض نسبة الفائدة الرئيسية

ht
s

بثالثة أرباع النقطة ،لتصل إلى 50ح ،%3وهو إجراء وصفه الخبراء بأنه ذو بُـع ٍد استثنائي ،وفي مارس 2008
قالت الخزينة الفدرالية األمريكية إنها مستعدّة لتقديم مبلغ يصل إلى  200مليار دوالر إلى مجموعة محدودة من
البنوك ال ُكـبرى ،وفي نفس الشهر أعلن البنك األمريكي العمالق  Chase JP Morganعن شرائه لمصرف Bear

ig

 ، Stearnsالذي يعاني من صعوبات ،وهي العملية التي حظيت بدعم مالي من طرف الخزينة الفدرالية األمريكية،

R

وفي يوليو  2008اشتد الضغط على مؤسستي  Freddie Macو Fannie Maeاألمريكيتين المتخصصتين في
ّ
خطـة إلنقاذ القطاع العقاري ،وأخيرا
إعادة تمويل القروض العقارية ،وقامت الخزينة األمريكية باإلعالن عن

y

وتحديدا في بداية أغسطس  2008قامت البنوك المركزية الرئيسية في العالم بض ّخ عشرات المليارات من

op

نقص في السيولة ،بعد أن اتّـضح أن األزمة المالية التي انطلقت من
الدوالرات ،لمساعدة البنوك التي تعاني من
ٍ
الواليات المتحدة ،قد فرضت نفسها على الجميع.

من المالحظ أن الجميع قد تأثر بهذه األزمة سواء دول العالم المتقدم ،أو الدول النامية ،وأكثر ما يمكن وصفه

C

بكلمات بسيطة عن هذه األزمة ما صرح به الباحث الفرنسي طوماس غينولي في  2008/11/18لشبكة األخبار
فإن ما يل ّخص األزمة هو مفعول الدومينو ،فكيف ذلك؟ تخيلوا ّ
 CNNحين وصف األزمة بـ " ّ
أن هناك صفين من
صف آخر من الدومينو ت ّم وضعه خلفهما :الصفان
الدومينو ت ّم وضعهما إلى جانب بعضهما البعض ،وهناك
ّ
األماميان يقعان ،وكر ّد فعل تتابعي يسقط البقية" ()www.cnn.com
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اآلثار والتداعيات المالية واالقتصادية لالزمة

لقد حاول العديد من الباحثين والخبراء بيان تداعيات هذه األزمة المالية العالمية ،وقد قسم بعض الخبراء التداعيات
اإلقليمية إلى قسمين كما يلي( :مطر ،محمد )2008
أوال :الدول الخليجية كانت من كبار المتضررين من ذيول األزمة من عدة نواحي أهمها:
 .1هبوووط حوواد فووي أسووعار الوونفط بنسووبة تصوول إلووى  %67تقريبووا .ممووا انعكووس فووي صووورة عجووز علووى
موازناتها لألعوام التالية.
 .2لقد تكبودت الصوناديق السويادية لتلوك الودول خسوائر كبيورة يقودرها الخبوراء بحووالي  %50مون قيموة
استثماراتها فيها في الواليات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا والتي تقدر بحوالي  3تريليون دوالر.
 .3هبوط حاد في أسواق األسهم تراوح من  %52في السعودية وحوالي  %72في دبي.

ht
s

ثانيا :نتائج وتداعيات األزمة على األردن
أ -الجوانب االيجابية

 .1هبوط أسوعار الونفط مموا سويخفض قيموة فواتورة الونفط بحووالي  %50وهوذا سويمكن مون كوبح معودل

ig

التضخم الحالي وهوو حووالي  %15ليصوبح فوي حودود  %7-%6كموا أن ذلوك سويخفض مون تكلفوة

R

اإلنتاج في القطاع الصناعي حيث تشكل كلفة النفط حوالي  %40من تكلفة هذا اإلنتاج.
 .2ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل اليورو والجنيه اإلسترليني ستنعكس باإليجاب على قيموة الودينار

y

األردنووي والووذي سوويؤدي بوودوره إلووى اثوور ايجووابي بتخفوويض قيمووة المديونيووة الخارجيووة وكووذلك علووى

op

تخفيض قيمة الواردات من أوروبا وان كان سيزيد قيمة الواردات من اليابان ودول شرق آسيا.
 .3انخفاض محتمل في معدل التضخم من  %7 - %15تقريبا.
ب :-الجوانب السلبية

C

 .1سيصاب االقتصاد األردني كغيره بعدوى الركود وبعدوى شح السيولة.

 .2التداعيات التي أصابت البورصة والتي أدت إلى هبوط حاد في أسعار األسهم فهبطت بنسوبة %25
كما أن ما يزيد من ربع الشركات المدرجة في البورصة تقول أسوعارها السووقية عون القيموة االسومية
ألسهمها ،كما ترتب عليه هبوط في القيمة السوقية للشركات المتداولة بموا يعوادل حووالي  10بليوون
دينار.
 .3بخصوووص النتووائج المتوقعووة وغيوور المعلنووة حتووى اآلن علووى المصووارف العاملووة فووي األردن تشووير
اإلحصائيات الصادرة عون البنوك المركوزي بوأن القيموة اإلجماليوة للودائوع المصورفية خوالل الشوهور
السبعة األولى من هوذا عوام  2008بلغوت حووالي  18مليوون دينوار وبارتفواع بنسوبة  %11.7عموا
كانت عليه خالل الفترة نفسوها عوام  ،2007لكون التسوهيالت المصورفية الممنوحوة مون البنوك خوالل
9
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الفتوورة نفسووها ارتفعووت بنسووبة  %17.6حيووث وصوولت إلووى  13.3بليووون دينووار أي أن التسووهيالت
الممنوحة نمت بمعدل أعلى من نمو الودائع ،وقد كان  %20منها للقطاع العقاري.
 .4قيمة الشيكات المرتجعة حوالي  1.4بليون دينار وبنسبة تعادل  %5من قيمة الشيكات المتداولة.
 .5من المحتمل أن تخفض األزمة قيمة االستثمارات األجنبية والخليجية القادمة إلى األردن ما لوم تبوذل
جهووود مكثفووة وحوووافز تشووجيعية السووتقطابها واغتنووام فرصووة عووودة بعووض االسووتثمارات الخليجيووة
المتواجدة في األسواق األمريكية واألوروبية.
 .6ربما تخفض األزمة من قيمة المنح والمساعدات الخارجيوة لوألردن ،فموع أن القيموة اإلجماليوة لهوذه
المنح بلغت خالل الشهور الثمانية األولى من هذا العام  480مليون دينار إال أن الهزة التي أصابت
اقتصاديات الدول المانحة قد تؤثر على قيمة المنح الموعودة في العام القادم وما يليه ،وإذا ما تحقوق

ht
s

ذلك فان العجز الحالي للموازنة والبالغ  724مليون سيرتفع بودال مون اآلموال المبنيوة علوى تخفيضوه
ليصبح  688مليون دينار.

 .7قوود تخفووض األزمووة وتووداعياتها تحووويالت المغتووربين األردنيووين خصوصووا موون يعموول موونهم فووي دول

ig

الخليج.

R

 .8ارتفاع متوقع في نسبة البطالة ينتج عن إعادة متوقعه لهيكلة بعض الشركات وكذلك هجرة معاكسوة
للعمالة األردنية العاملة في دول الخليج.

y

وقد أوصى (مطر) بعدد من الوسائل المقترحة الحتواء األزمة في األردن ،التي يمكن تلخيصها بما يلي:

op

 .1انتهاج سياسة الشفافية واإلفصاح سواء من جانب إدارات المصارف أو مون جانوب البنوك المركوزي
وهيئووة األوراق الماليووة والمؤسسووات الحكوميووة ذات الصوولة واطووالع الجمهووور علووى حقيقووة تووداعيات
األزمة على األردن من اجل كسب الثقة.

C

 .2تثمين السياسة المعلن عنها بضمان الودائع المصرفية حتوى نهايوة العوام القوادم  2009علوى أمول أن
يعاد تأكيد هذه السياسة مستقبال إذا ما دعت الحاجة لذلك.
 .3تشجيع االندماج بين البنوك الصغيرة.
 .4المضي في انتهاج السياسة التحفظية التوي يمارسوها البنوك المركوزي فوي الرقابوة علوى البنووك وذلوك
بقصد الحد مون ممارسوتها لألنشوطة االسوتثمارية ذات المخواطر المرتفعوة ،وكوذلك التشودد فوي تحقوق
عنصر كفاية رأس المال فيها  Capital Adequacyوبما يتفق مع متطلبات اتفاقية بازل (.)2
 .5إعادة النظر في بعض األساليب التي تتبعها هيئة األوراق المالية في الرقابوة علوى عمليوات التوداول
فووي البورصووة وبالقوودر الووذي يحوود موون عمليووات المضوواربة غيوور المسووؤولة التووي يمارسووها بعووض
المتعاملين في السوق وهي أساليب تقوم في معظمها على بث اإلشاعات المبنية علوى أخبوار خاصوة
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العالقة المتبادلة بين معايير القيمة العادلة واألزمة المالية العالمية

 Insider Informationمسووربة لهووم موون بعووض مجووالس إدارات الشووركات والتووي أشوواعت لوودى
المتعاملين في البورصة ما يعرف بغريزة القطيع .Sheep Distinct
 .6الحد من تداعيات أسلوب البيع بالهامش.
 .7إجراء دراسة معمقة إلمكانية تخفيض أسعار الفائدة وبشكل يوازن من جهة بوين خلوق فورص جديودة
لتشجيع االستثمار وبما ال يؤدي إلى استفحال معدالت التضخم من الجهة األخرى.
 .8أن يستيقظ الحس االجتماعي والمسؤولية االجتماعية لدى مجالس إدارات الشركات التي ترقوب عون
كثب تهاوي أسعار أسهمها دون أن تحرك ساكنا فيما يتوجب عليها أن تمارس الحق الذي منحه لهوا
القانون وهو شراء من ( )5-10%من أسهمها في نطاق الحصة المتاحة لها من أسهم الخزينة.
 .9أن يسوتيقظ أيضوا الحووس االجتمواعي لوودى مون يفتوورض بهوم أن يكونوووا صوناع سوووق "

Market

ht
s

 "Makersوالذين يمارسون حاليا كغيرهم سياسة المضاربة بأجلى صورها.
بينما بين آخرون أن تداعيات األزمة سوف تتمحور وبشكل عالمي بالتالي( :األعرج ،عدنان )2008
 .1التأثير السلبي على عمليات اإلنتاج نظرا ً الضطراب عمليات توفير السيولة.

ig

 .2انتشووار البطالووة وانخفوواض مسووتويات المعيشووة ،حيووث أعلوون الموودير العووام لمنظمووة العموول الدوليووة أن

R

األزمة المالية يمكون أن تزيود عودد العواطلين عون العمول فوي العوالم ،وتوقوع أن يفقود عشورون مليوون
شخص وظائفهم نهاية عام  .2009وأوضوح أن تقوديرات المنظموة إلوى ارتفواع نسوبة العواطلين عون

y

العمل من  190مليون شخص عام  2007إلى  210ماليين نهاية العام المقبل .كما أضاف أن هذه

op

أول مرة في التاريخ يصل فيها عدد العاطلين إلى هذا الرقم.

 .3ومن المتوقع أن يترتوب علوى األزموة االقتصوادية أزموة عالميوة أهوم مظاهرهوا حودوث اضوطرابات
سياسية واجتماعية وثقافية.

C

 .4وقد بين األعرج أن الشرق األوسط تمكن من تجنب األثر المباشر لالزمة المالية العالميوة ،حيوث لوم
يتجاوز األموال التي تعرضت للشطب حتى اآلن  200مليار دوالر.

وقد أوضح األعرج بان هناك عدد من المخاوف والتهديدات التي تواجه األردن لخصها بما يلي:
 .1عوودم ثبووات االسووتثمارات األجنبيووة المتركووزة فووي السوووق المووالي .وقوود يضووطر المسووتثمرون األجانووب
لإلنسحاب المفاجئ في أية لحظة لمعالجة خسوائر اسوتثمارات أو إفالسوات فوي أمواكن أخورى .األمور
الذي سيؤثر سلبا على السوق المالي.
 .2أن المصووارف األ ردنيووة حتووى لووو لووم نتووأثر بشووكل مباشوور بأزمووة المصووارف العالميووة فإننووا سوونتأثر
بتداعياتها خاصة فيما يتعلق باالستثمار في المحافظ االستثمارية الخارجية".
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 .3ركود االستثمارات العقارية أو التباطوء أو حتى التوقف في سلسلة من المشاريع الكبرى التي جرى
التركيز عليها في السنوات الماضية.
 .4الخوف مون تراجوع الصوادرات األردنيوة فوي المرحلوة المقبلوة جوراء الكسواد فوي األسوواق األمريكيوة
والدوليوة  ،فوإن الكسوواد المحلوي لوون يسومح بووالتعويض خصوصوا وأن الصووناعات األردنيوة المصوودرة
مبنية على أساس التصدير أصال  .فهي غير منوعة وعالية الكلفة بالنسبة للمواطن األردني
وفي محاضرة له قدمها الخبيور االقتصوادي (طوالل أبوو غزالوة ،)2009 ،فوي الورشوة التوي نظمهوا المركوز الثقوافي
الملكي وملتقى طالل أبو غزاله لألعمال ،بين بأن أهم تداعيات األزمة المالية العالمية األخيرة التوي عصوفت أخيورا
بعالم األعمال ما يلي:
 .1إن تووداعيات هووذه األزمووة قوود تجوواوزت حوودود األزمووة الماليووة إلووى مراحوول تحووول جووذري فووي العووالم

ht
s

اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وفكريا قد تستمر إلى عشر سنوات قادمة.
 .2أن هووذه األزمووة انتقلووت موون السوووق الماليووة الوهميووة إلووى السوووق الماليووة الحقيقيووة ،إذ بوودأت تضوورب
االقتصاد الحقيقي وهو ما يدعو إلى القلق.

ig

 .3أن حجم األثر المالي لالزمة يقدر بنحو ألف تريليون أي ما يعادل (كوادر ليون) دوالر.

R

 .4أن المشتقات المالية والتي تقدر بحوالي  495مليون تريليون دوالر كانت من ابرز أسباب األزمة.
 .5ومن أهم النتائج المتوقعة لالزمة ظهور قوى اقتصادية عظمى سوتحل قريبوا محول الودول الصوناعية

op

وكوريا؟

y

الكبوورى (مجمووع ا لسووبع الكبووار) وهووي دول (البرايووك) ممثلووة بالبرازيوول ،وروسوويا ،والهند،والصووين،
من جانبه يشير " )2009( Israel Shakedأستاذ تمويل واقتصاد في جامعة بوسطن ،والمدير التنفيذي لشركة
ميتشل شيك في الواليات المتحدة األمريكية" في مقالته "Financial crisis of 2008 and preliminary

C

" framework for analyzing financial-distressed firmsبأن أهم مالمح األزمة تمثل بموجة
االندماجات التي حدثت بين بعض المؤسسات المالية العمالقة ،ويشير الكاتب بأنه قبل المضي بتفحص األمور
يجب أن نفهم عدد من األمور المهمة ويلخصها بما يلي:
أوال :معرفة األسباب األساسية لالزمة:
يشير أن األسباب الرئيسية لالزمة تمثلت بـ:
 .1اإلفراط بمنح القروض وبشكل غير مدروس
 .2عدم ايالء التدفقات النقدية الدراسة الوافية
 .3تجاهل التقارير التي كانت تشير على مر ثوالث سونوات قبول حودوث األزموة إلوى أن هنواك خلول فوي
السياسات االئتمانية المتبعة
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 .4عدم األخذ بعين االعتبار مسألة توقف األسواق المالية عن نشاطها واالحتياط لذلك عند حدوثه
ثانيا :ضرورة تحديد ماهية الشركات التي ستتأثر باألزمة ،والكيفية:
يشير الكاتب وبغض النظر عن الشركات التي ستتأثر باألزمة بأنه يجب فهم عدد من األمور المهمة التي
تساعد في تجنيب الشركات تداعيات األزمة والتي يمكن تلخيصها بالتالي:
 .1التفريق بين اإلفالس والعجز عن تسديد االلتزامات
 .2تحديد التحديات التي تواجه الشركات في ظل األزمة المالية العالمية
 .3تحديد اآلليات واإلجراءات الضرورية لتحليل ظروف الشركة المالية
ومن جانبه يشير " )2009( Samuel Maizelنائب رئيس مجموعة التمويل للخدمات الصحية في لوس أنجلس"
فوي مقالتوه " "The financial crisis facing America's hospital industryبوأن قطواع المستشوفيات فوي

ht
s

الواليات المتحدة األمريكية من أهم القطاعات التي تأثرت باألزمة المالية العالمية ،ويوضح ذالك التأثر بما يلي:
 .1عجز المستشفيات في الوقت الحاضر وخصوصا تلك المستشفيات غير الربحية عن الحصوول علوى
الخدمات االئتمانية من البنوك وذلك لتغطية حاجاتها الصحية الضرورية

ig

 .2عدم قدرة المستشفيات عن إحداث تخفويض بالتكلفوة مون منطلوق أن أي تخفويض سويكون لوه انعكواس

R

سلبي على نوعية الخدمة الصحية المقدمة

 .3عوودم قوودرت المنتفعووين (المرضووى) عوون سووداد المسووتحقات علوويهم للمستشووفيات موون منطلووق أن نظووام

y

التامين قد تأثر باألزمة ،وبالتوالي سويكون لوذلك وقوع سويء ومباشور علوى إيورادات المستشوفيات مموا

op

سيشكل عائق كبير على قدرتها باإليفاء بالتزاماتها

 .4سوف تؤدي األزمة على تسوريح العديود مون طوواقم المستشوفيات والوذي بودوره سوينعكس سولبا علوى
جودة الخدمة المقدمة

C

ومن جانبه يشير " )2009( Moises Naimرئيس محررين مجلة السياسات األجنبية" في مقالته " An
 "Intellectual Bailoutإن األزمة المالية العالمية أثرت وبشكل مباشر على علم االقتصاد ،بل أنها نفت حقيقة
أن هناك علم اقتصاد ،حيث ينتقد الكاتب االقتصاديين بشدة ويدلل على تخبطهم في ظل هذه األزمة باألمور التالية:
 .1لم يستطيعوا ولغاية أالن معرفة أو تحديد أسباب األزمة بشكل دقيق
 .2جميع الدالئل تشير أن األزمة الحقيقية ليس فيما حصل بل األزمة الحقيقية هي التي أحاطوت بعلمواء
االقتصاد نفسهم ،حيث أشار رئيس االحتياطي الفيدرالي األمريكي بأنه اخطأ عنودما توقوع مسوبقا أن
األزمة المالية لن تستمر لفترت طويلة
 .3محاولة البنوك بإلقاء اللوم على القطاعات األخرى وتبرئة نفسها
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 .4التخبط غير المسبوق بإلقاء الالئمة على بعضهم البعض وعدم وجود جهة تتحمل المسؤولية
 .5تأثر بنك أمريكا باألزمة رغم انه يعد من اكبر واقوي البنوك
 .6إلقاء اللوم دون حذر على السياسات المالية وباألخص على معايير المحاسبة والتي هي أصال جهات
مستقلة غير ربحية ال تسعى إال للوصول إلى شفافية عالية
اآلثار والتداعيات المحاسبية لالزمة
لم تكن مهنة المحاسبة ومعايرها المهنية بمنأى عن تداعيات األزمة المالية العالمية ،إذ ثار جدل كبير حول دور
معيار القيمة العادلة  Fair Valueفي إحداث األزمة .وفي هذا السياق دعا جورج ماكين المرشح الجمهوري
لرئاسة الجمهورية حينئذ وبمشاركة  60عضوا من أعضاء الكونجرس أل  SECإلى وقف العمل فيه ولو بصفة
مؤقتة .وذلك بحجة أن تطبيق أل ( )FAS, 157ساهم في تضخيم غير مبرر لقيم العقار ومن ثم في قيم القروض

ht
s

العقارية الممنوحة من بنوك االستثمار وما ترتب عليه في تضخيم قيم السندات العقارية والتي أدت إلى حدوث أول
حلقات األزمة بانهيار بنك  .Lemans Brothersلكن فريقا معارضا وبدعم من ( SECو ،FASBو)IASB
عارضوا هذه الدعوة وذلك على أساس أن القيمة العادلة لم تكن السبب في حدوث األزمة المالية ولكنها كشفت عنها

ig

مثلها في ذلك مثل الطبيب الذي يكشف عن المرض الذي ال يرضي المريض .وبرروا موقفهم هذا بأن البنوك

R

االستثمارية والتي كانت بمنأى عن الرقابة أساءت استخدام منهج القيمة العادلة .وبناء لذلك نادى هذا الفريق بتبني
منهجا وسطا في تطبيق معيار القيمة العادلة يقضي باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية المتوقفة Discounted

op

)2009

y

 cash flowفي تقدير القيمة العادلة لألصول غير السائلة وذلك عوضا عن أسلوب ( .Mark-Marketمطر،
وبعد أن تتبع الباحثون ما يجري في كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية  IASBومجلس معايير المحاسبة
المالية األمريكية  FASBتولد لديهم قناعة كبيرة بأن هذه األزمة سوف تنعكس ايجابيا على جهات التشريع

C

المحاسبي بشكل لم يكن له سابقة ودليلهم على ذالك بأن كال المجلسين اتخذا خطوات مكثفه واصدرا عدد ضخم من
اإلجراءات والتصريحات والفعاليات يمكن تلخيصها باختصار بالتالي:

 -1في شهر سبتمبر  2008وفي اجتماع المجلس االستشاري للمعايير  SACفي مجلس معايير المحاسبة
الدولية  IASBالمخصص لالزمة االئتمانية تم نقاش التقرير المقدم من منتدى االستقرار المالي FSF
والذي اعد بالتعاون مع العديد من المراكز والهيئات القومية والمنظمات الدولية بمن فيهم مجلس معايير
المحاسبة المالية األمريكية  FASBوالمعنون "تحسين السوق والمرونة المؤسساتية لتكوين استقرار مالي"،
وقد اظهر التقرير أسباب الضعف التي أدت إلى اضطراب األسواق المالية الحالية وعرض بعض
اإلجراءات السريعة الواجب اتخاذها لزيادة مرونة األسواق في المستقبل)www.iasb.org( .
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 -2في  2008/9/16واستجابة لتوصيات منتدى االستقرار المالي  FSFقامت لجنة الخبراء الماليين EAP
المشك لة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وفقا لتوصيات منتدى االستقرار المالي والمناط بها مهمة
تحديد الممارسات الواجب إتباعها في ظل سوق غير نشط بالخروج بتقرير تضمن على عدد من النتائج
والتوصيات التي يمكن تلخيص أهمها :أكدت على أهمية معايير القيمة العادلة من منطلق أنها تلعب دور ال
يستهان به في إضفاء الشفافية على عملية اإلبالغ المالي ،وأنه وفي حالة أن السوق لم يعد نشطا بأن يتم
استقاء معلومات القيمة العادلة من المعلومات المتوفرة في األسواق األخرى المشابهة ،ووضحت أن
المقصود بالمعلومات المتوفرة هي أسعار األدوات المالية المشابهة والمأخوذة من سماسرة األوراق المالية
أو الشركات المتخصصة بخدمات التسعير ،وقد حذرت اللجنة من عدم اعتماد االجتهاد والتقدير الشخصي
لألسعار في ظل أسواق غير نشطه .وبعد إعالن تقرير لجنة الخبراء الماليين قال مجلس معايير المحاسبة

ht
s

الدولية  IASBوعلى لسان رئيسه " Sir David Tweedieبأن المحاسبة ليست السبب في حدوث األزمة
االئتمانية ،ولكن من المهم جدا بأن يثق المتعاملون في األسواق بالمعلومات المقدمة من خالل التقارير
المالية ،ولهذا السبب فقط قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بمراقبة أداء معايير اإلبالغ المالي وتحرك

ig

بشكل سريع للتعامل مع القضايا التي أبرزتها األزمة االئتمانية ،وقد استطاع تحقيق نجاح متقدم في تحقيق

R

األهداف المنشودة من خالل نتائج وتوصيات تقرير منتدى االستقرار المالي )www.iasb.org( ."FSF
 -3في  2008/10/31اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية دليال استرشاديا عن كيفية تطبيق آلية قياس

y

القيمة العادلة عندما يصبح السوق غير نشط .وقد أشار إعالن نشر الدليل بأن هذا الدليل يتماشى جنبا إلى

op

جنب مع التقرير المصدر في نفس الشأن من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية  FASBومما
هو مالحظ بأن الدليل االسترشادي استند بشكل تام على تقرير لجنة الخبراء االستشاريين .EAP
()www.iasb.org

C

 -4في  2008/11/3أعلن كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية  IASBومجلس معايير المحاسبة المالية
األمريكية  FASBبأنهم سوف يجتمعوا في لندن في  2008/11/14لنقاش قضايا اإلبالغ المالي التي
أبرزتها األزمة المالية العالمية ،حيث استمعوا ألراء شريحة كبيرة من أصحاب حقوق الملكية بما فيهم
مستخدمو ومعدو القوائم المالية ،وجهات حكومية ،مشرعين ،وآخرين ،وذالك بهدف مساعدتهم على تحديد
القضايا المحاسبية التي تحتاج إلى انتباه عاجل وفوري كي يتم تحسينها بشكل يضمن استمرار مساهمتها
في تعزيز ثقة المستثمرين في األسواق المالية .كما أعلن المجلسان بأنهم بصدد إنشاء لجنة استشارية
مشتركة عليا)www.iasb.org( .
 -5وفي  2008/11/11قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتوجيه خطاب رسمي لرئيس الواليات المتحدة
األمريكية  George W Bushبصفته مضيفا وراعيا لمؤتمر قمة العشرين المزمع إقامته في
15

العالقة المتبادلة بين معايير القيمة العادلة واألزمة المالية العالمية

 2008/11/15وانطالقا من علم المجلس بأن قضايا معايير المحاسبة ،واألزمة االئتمانية والحاكمية
المؤسسية مدرجة على أجندة المؤتمر فان المجلس يقدم له هذه الرسالة كي يبلغ رؤساء الدول المجتمعين
عن دور مجلس معايير المحاسبة الدولية كجهة مستقلة مناط بها مهمة تطوير معايير عالمية موحدة في
تحديد القضايا المحاسبية الناشئة عن أزمة االئتمان .وقد تضمنت الرسالة فقرتين رئيسيتين:
الفقرة االولى :دور معايير المحاسبة في أزمة االئتمان :حيث أكد المجلس أن معايير اإلبالغ المالي
الدولية مستخدمة حاليا من قبل أكثر من  100دولة ،وبأنه قام بفحص معايير القيمة العادلة
المستخدمة في أزمة االئتمان وبشكل مكثف ،وشدد على أن معايير القيمة العادلة تساهم وبشكل ال
ي ستهان به في إضفاء الشفافية عالية الجودة على المعلومات المالية .وكاستجابة لالزمة فقد قام
المجلس باتخاذ إجراءات عاجلة جنبا إلى جنب مع مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية

ht
s

 FASBلتحسين معايير القيمة العادلة ،ونوه بأن عملية استخدام معايير القيمة العادلة مؤيده من قبل
مستشاري البنوك ومجتمع المستثمرين ،واستشهد على ذالك باقتباس بعض تصريحات عدد من
المستشارين المعروفين عالميا .ونوه المجلس إلى االستفتاء الذي تم من قبل اتحاد المستثمرين

ig

العالمين والذي أشار إلى أن  %85من المستثمرين يعتقدون انه أن تم إيقاف العمل بمعايير القيمة

R

العادلة فسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض الثقة بالنظام البنكي ككل .وانتهت الفقرة باإلشارة إلى انه
وبالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية  FASBتم إنشاء منتدى االستقرار المالي،

op

واالقتصادي.

y

وانه يصار أالن إلى إنشاء مجموعه استشارية عليا يرأسها مستشارون لهم ثقلهم المالي
الفقرة الثانية :مسؤولية كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية  IASBومجلس معايير
المحاسبة المالية األمريكية  :FASBحيث شرحت هذه الفقرة أهمية جهات التشريع المستقلة وبأنه

C

يجب أن يؤخذ بجميع أعمالها انطالقا من أنها أعمال للمصلحة العامة ،وكما يجب أن ال يساء
استخدام مخرجاتها بالتبرير عن فشل ليس لها عالقة به)www.iasb.org( .

 -6في  2008/11/11وبناء على الدعوة الموجهة في  2008/10/28لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية
من قبل لجنة خزانة مجلس العموم  HCTCومطالبته بتقديم دليل خطي حول دور المحاسبة في األزمة
االئتمانية ،فقد قام فعال  Sir David Tweedieبتقديم تقريره والذي اطلعت عليه اللجنة في جلسة
االستماع حول التحقيق في األزمة البنكية وتحديدا  2008/11/11ويمكن تلخيص أهم ما جاء في ذالك
التقرير بما يلي:
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أ -إن السبب الحقيقي وراء األزمة المالية االئتمانية يعود إلى الممارسات السيئة التي اتبعت في عمليات
اإلقراض ،واقتصر دور المحاسبة على عكس حقيقة تلك الممارسات االقتصادية للبنوك التي كانت
تحت الرسملة.
ب -إن أردنا إعادة الثقة للسوق فيجب أن نواجه الخسائر كاملة ،وإال لن تستطيع البنوك في المستقبل
إقراض بعضها البعض وال حتى إقراض عمالئها ،ولم يكن لمعايير القيمة العادلة دور إال أنها أظهرت
الخسائر الحقيقية ولم تساهم فيها ،ولو كان هناك محاولة إلخفاء الشفافية من خالل عدم استخدام معايير
القيمة العادلة لساهم ذلك في تأجيل ظهور الخسائر وليس منعها.
ج -لقد أظهرت أزمة البنوك االئتمانية الحاجة لمنهجية عالمية في تشريع ،ومراقبة األسواق الرأسمالية.
د -يجب أن يتم االستمرار باستخدام معايير القيمة العادلة وبشكل مكثف أكثر من السابق وبغض النظر عن

ht
s

أي أزمات وخصوصا أن لها دورا ال يستهان به في إضفاء الشفافية على معلومات القوائم المالية ،وفي
حالة عدم تطبيقها سوف يفقد المستثمر الثقة بالقوائم المالية .وتم االستشهاد بنتائج االستفتاء الذي تم من
قبل اتحاد المستثمرين العالمين لـ  597مستثمر ،والذي أشار إلى:

ig

 .1أن  %79من المستثمرين ال يؤيدون وقف التعامل بمعايير القيمة العادلة.

R

 .2أن  %85من المستثمرين يعتقدون انه في حالة إيقاف استخدام معايير القيمة العادلة سوف
يكون له اثر مباشر على تدني الثقة بالنظام البنكي.

y

ه -لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية وتجاوبا مع األزمة باتخاذ عدد من اإلجراءات المهمة وشكل

op

لجانا عليا وتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية والتي هدفت إلى تحقيق هدفين
رئيسيين:

 .1تطوير معايير عالمية مناط بها إخراج قوائم مالية تتمتع بشفافية عالية جدا.

C

.2

تزويد اآللية ودالئل اإلرشاد المناسبة لتطبيق تلك المعايير.

و -لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإدارة عدد من االجتماعات واللقاء الستقاء أراء كل من له
اهتمام بالقضايا المالية في ظل األزمة وبناء عليها تم إصدار كل ما هو ضروري ،ومن أهم تلك
األمور الدليل االسترشادي في كيفية تطبيق القيمة العادلة في ظل األسواق غير النشطة.
ز -إن توقف عمليات اإلقراض حاليا في ظل األزمة الحالية يعود وبشكل رئيسي لفقدان الثقة بين
المؤسسات المالية ،والدعوة نحو وقف استخدام معايير القيمة العادلة لن يعيد الثقة للسوق ولن يحدث
تغيير على عودة عمليات اإلقراض لمسارها الطبيعي.
 -7في  2008/11/14أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية  IASBومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية
 FASBعن تشكيل مجموعة استشارية عليا يرأسها كل من ( Hans Hoogervostرئيس سلطة هولندا
17
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لألسواق المالية) ،و( Harvey Goldschmidالمفوض السابق للجنة تبادل األوراق المالية األمريكية
 )SECوالتي سوف تشمل كذلك على عدد من األعضاء من فئات المستثمرين ،والمدققين ،ومستخدمي
القوائم المالية .وقد أنيط بها مهام تحديد القضايا المتعلقة بإعداد التقارير المالية في ظل األزمة االقتصادية
العالمية ،وتم تشكيل المجموعة بهذا الشكل كي تضمن أن قضايا إعداد التقارير المالية في ظل األزمة
العالمية تناقش بشكل منسق وعلى مستوى عالمي عال جدا .وأشار اإلعالن انه سوف يصار إلى االنتهاء
من تشكيل المجموعة بشكلها النهائي خالل فترة  4أو  6شهور ،وان كال من مجلس معايير المحاسبة
الدولية  IASBومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية  FASBسيلتزم بتوصياتها التزاما كامال.
()www.iasb.org
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ثالثا :الجانب العملي

مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة (في منتدى دليل المحاسبين) ،والبالغ عدده  236شخصا ،من الفئات التالية:
 -1مدققو الحسابات  ،والبالغ عددهم  140مدققا.
 -2المدراء الماليون (في منتدى دليل المحاسبة) ،والبالغ عددهم  66محاسب.
 -3الوسطاء الماليون (في منتدى دليل المحاسبة) ،والبالغ عددهم .30
توزيع عينة الدراسة:
نظرا لعدم تناسب عدد المفردات في كل فئة من الفئات التي يتكون منها مجتمع الدراسة والبالغ عددها  ،236فقد تم
ً

ht
s

اختيار عينة طبقية عشوائية غير تناسبية.

وكما يبين الجدول رقم ( )1فقد بلغ عدد المستجيبين من المدققين  110مدققا وبنسبة  % 78مون أصول  140مودققا،
وبلغ عدد المستجيبين من المدراء الماليين  51فردًا وبنسبة  %77.3من أصل  66فردًا ،وبلغ عودد المسوتجيبين مون

ig

الوسطاء الماليين  17فردًا وبنسبة  %56.7من أصل  25فردًا .وبلغ عدد المسوتجيبين اإلجموالي  178فوردًا وبنسوبة

R

 %75.4من أصل  236فردًا وهو حجم العينة اإلجمالي ،وبذلك تعد نسبة االستجابة نسبة جيدة

y

جدول رقم ()1

المدققون

المدراء الماليون

op

توزيع عينة الدراسة

الوسطاء الماليون المجموع

العينة

140

66

30

236

المستجيبون

110

51

17

178

C

نسبة االستجابة

% 78

%77.3

%56.7

%75.1

وقد تم اعتماد مقياس  Likertالمكون من خمس درجات لتحديد درجة أهمية كل بند من بنوود اإلسوتبانة ،وذلوك كموا
هو موضح بالجدول رقم (:)2
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جدول رقم ()2
مقياس تحديد مستوى الموافقة
مستوى الموافقة
الدرجة
1
عالية جدا
2
عالية
3
متوسطة
4
ضعيفة
5
معدومة
كما تم وضع مقياس ترتيبي لهذه األرقام إلعطاء الوسط الحسابي مدلوالً باستخدام المقياس الترتيبي لألهمية ،وذلوك
لالستفادة منها فيما بعد عند تحليل النتائج ،وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (:)3
جدول رقم ()3
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مقياس تحديد األهمية النسبية للوسط الحسابي

 -1أقل من 1.75
 - 1.75أقل من 2.5
 – 2.5أقل من 3.25
 – 3.25أقل من 4
5–4

دائ ًما
غالبًا
أحيانًا
نادرا
ً
على نحو معدوم

عالية جدا
عالية
متوسطة
ضعيفة
معدومة

R
y

خصائص عينة الدراسة:

ig

الوسط الحسابي

األهمية

مستوى الموافقة

op

يالحظ من الجدول رقم ( )4أدناه بأن المستوى التعليمي لمدققين الحسوابات ،والمودراء المواليين ،والوسوطاء المواليين
يعود مرتفعًوا ،حيوث كانوت األكثريوة ممون يحملوون درجوة البكوالوريوس وبموا نسوبته  %76مون إجموالي عينوة مودققي

C

الحسابات ،و  %72من إجمالي عينة المدراء الماليين ،و  %71من إجمالي عينة الوسطاء الماليين ،ونستطيع القول
بأن أكثر من  % 96من عينة الدراسة بشكل إجمالي يحملوون موؤهالت علميوة عاليوة ،وهوذا يعنوي أن عينوة الدراسوة
تمثل الفئة المؤهلة علميًا القادرة علوى إجابوة أسوئلة االسوتبانة ،وخصوصوا أن  %29مون المودققين يحملوون شوهادات
مهنية ،ونسبة مماثلة من الوسطاء الماليين بينما بلغ  %9فقط من المدراء الماليين ممن يحملون شهادات مهنية.
ضا نتائج الدراسة المتعلقة بعدد سنوات الخبرة ،وقد توم توزيوع سونوات الخبورة إلوى أربوع فئوات
كما يظهر الجدول أي ً
تبدأ من اقل من سنة وتنتهي إلى ( )10سنوات فأكثر .حيث بلغت أعلى نسبة  %42للفئة التي تقوع بوين  -4أقول مون
 10سنوات لفئة مدققي الحسابات  ،في حين بلغت أعلى نسبة  %67للفئة التي تقع بين  – 10أكثر مون  10سونوات
لفئووة الموودراء الموواليين ،وبلغووت أعلووى نسووبة  %71للفئووة التووي تقووع بووين  – 10أكثوور موون  10سوونوات لفئووة الوسووطاء
الماليون ،مما يدل على أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بخبرة جيدة ،مما سينعكس إيجابًا على نتائج الدراسة.
جدول ()4
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المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة لعينة الدراسة
المدققين

الخاصية
التكرار

المدراء الماليون

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

الوسطاء الماليون
التكرار

النسبة المئوية

 .1المؤهل العلمي
أ .دبلوم

1

%1

5

%10

-

-

ب .بكالوريوس

84

%76

37

%72

12

%71

ج .دراسات عليا

25

%23

9

%18

5

%29

المجموع

110

17

51

 .2حملة الشهادات المهنية ممن يحملون الشهادات الجامعية

أ .أقل من سنة

8

ب – 1 .أقل من  4سنوات

27

ht
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د .شهادات مهنية

32

%29

%9

4

5

%29

 .3عدد سنوات الخبرة
%25

ج – 4 .أقل من 10سنوات

ig

5

%10

1

%6

46

%42

11

%22

4

%24

د – 10 .أكثر من 10سنوات

29

%26

34

%67

12

%71

المجموع

110

R

%7

1

%2

-

-

y

51

17

op

للتعرف على اثر معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلوة علوى األزموة الماليوة العالميوة  ،توم تصونيف موافقوة أفوراد

C

العينة في خمسة بدائل تدرجت من عالية جدا إلى معدوموة ،ويبوين الجودول رقوم ( )5اثور معوايير المحاسوبة الخاصوة
بالقيمة العادلة على معالجة االزمة المالية العالمية:
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جدول رقم ( )5الوسط الحسابي

الرقم
1

2

3

مدققو
الحسابات

المدراء
الماليون

الوسطاء
الماليون

الكل

1.97
عتلية

2.02
عتلية

1.53
عتلية دا

1.94
عالية

1.98
عتلية

2
عتلية

1.91
عتلية

1.78
عتلية

1.94
عتلية

1.83
عتلية

1.92
عتلية

1.77
عتلية

1.91
عتلية

1.71
عتلية دا

1.65
عتلية دا

1.61
عتلية دا

1.77
عتلية

1.53
عتلية دا

1.65
عتلية دا

إن استتتخدام القيمتتة العادلتتة كمتتنهق لقيتتاس قتتيم
األصتول واالستتثمارات العقاريتة لتم يكتن الستتبب
األهم لحدوث األزمة المالية العالمية
القيمتتة العادلتتة كمتتنهق لقيتتاس األصتتول الماليتتة 1.86
واالستتتثمارات العقاريتتة ليستتتت المستتؤولة عتتتن عتلية
حدوث األزمة وإنما كانت ضمنية لتلك األزمة
المستتتؤول األكبتتتر عتتتن حتتتدوث األزمتتتة الماليتتتة 1.83
العالميتتة هتتو الفستتاد اودارال واألخالقتتي ولتتيس عتلية
معتتتتايير المحاستتتتبة الخاصتتتتة بالقيمتتتتة العادلتتتتة
وتطبيقها في إعداد القوائم والتقارير المالية
في حال عدم وجود أسواق ماليتة نشتطة لتتداول 1.92
األصتتتول ال يتوجتتتب استتتتخدام الستتتعر الستتتوقي عتلية
لقيتتاس القيمتتة العادلتتة وإنمتتا يتوجتتب استتتخدام
القيمتتتة المخصتتتومة للتتتتدفقات النقديتتتة ك ستتتاس
للقياس.
انتتل لشتتيء عتتادل أن يتحمتتل المستتتثمرون حاليتتا 1.56
فتتي الستتوق المتتالي الخستتائر الجستتيمة الناجمتتة عتلية دا
عتتن هبتتوط أستتعار أستتهم الشتتركات و لتتك مقابتتل
المكاسب الكبيرة التي ستب وان حققوهتا بستبب
المبالغتة ييتر المبتررة فتتي القتيم العادلتة ألصتتول
تلك الشركات
يتترى التتبعض أن عتتالر اآلثتتار الجستتيمة لالزمتتة 1.62
الماليتتتة العالميتتتة يتطلتتتب االستتتتمرار باستتتتخدام عتلية دا
متتنهق القيمتتة العادلتتة فتتي قيتتاس األصتتول وعتتدم
الرجوع لمنهق التكلفة التاريخية
أداء
قيتتاس
فتتي
استتتخدام متتنهق القيمتتة العادلتتة
2.3
صتتنادي التحتتتوط لتتم يكتتتن احتتد أستتتباب حتتتدوث عتلية
األزمة المالية العالمية
استخدام منهق القيمة العادلة في المحاستبة عتن 2.37
المشتتتقات الماليتتة لتتم يكتتن احتتد أستتباب حتتدوث عتلية
األزمة المالية العالمية
استخدام منهق القيمة العادلة في المحاستبة عتن 2.23
البنتتتود ختتتارر الميزانيتتتة لتتتم يكتتتن احتتتد أستتتباب عتلية
حدوث األزمة المالية العالمية
)
39
(
تتتتم
ت
رق
تتتتدولي
تعليتتتتت تطبيتتتتت المعيتتتتتار الت
1.77
يتعتتارض متتع مبتتدأ الشتتفافية واوفصتتاح الواجتتب عتلية
توفيره في البيانات المحاسبية المنشورة
متتنهق القيمتتة العادلتتة فتتي القيتتاس لتتم يكتتن ستتببا 1.93
وراء األزمة الماليتة العالميتة وإنمتا مستبب هت ه عتلية
األزمة كان سوء استتخدام هت ا المتنهق متن قبتل

R
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5

الفقرة
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4

الوسط احلسايب

9

10

11

y

8
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6

2.35
عتلية

2.45
عتلية

2.35
عتلية

2.53
عتلية

2.77
ةتوسطم

2.46
عتلية

3.10
ةتوسطم

2.82
ةتوسطم

2.53
ةتوسطم

1.57
عتلية دا

1.88
عتلية

1.73
عتلية دا

1.73
عتلية دا

1.94
عتلية

1.87
عتلية

12
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مجالس إدارة فاسدة في الشركات المتعثرة
2.06
يستتتتاعد االلتتتتتزام بتطبيتتتت معتتتتايير المحاستتتتبة 1.87
عتلية
الخاصتتتة بالقيمتتتة العادلتتتة علتتتى جعتتتل البيانتتتات عتلية
المالية المنشورة قابلة للمقارنة
1.96
إن إلغتتتاء معتتتايير المحاستتتبة الخاصتتتة بالقيمتتتة 2.14
عتلية
العادلة سوف يؤدال للتشكيك بمصداقية البيانتات عتلية
المالية المنشورة.
المتوسط الحسابي لجميع األسئلة
2.04
1.95

عتلية

عتلية

1.94
عتلية

1.93
عتلية

1.88
عتلية

2.06
عتلية

2
عتلية

1.98
عتلية

اختبار الفرضيات
الفرضية األساسية األولى :
" لقد كان استخدام منهق القيمة العادلة في قياس قيم األصول المالية السبب الرئيس لحدوث األزمة المالية
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العالمية "

وقد توم اختبوار هوذه الفرضوية مون خوالل الفرضويات الفرعيوة الوثالث التاليوة وبمتوسوط حسوابي مفتورض يسواوي ،3
والذي حدد باستخدام طريقة العالمة الوسطى على مقياس  Likertالخماسي :

ig

الفرضية الفرعية األولى :

R

الفرضية الفرعية األولى:

لقد كان استخدام منهق القيمة العادلة في قياس قيم األصول المالية السبب الرئيس لحدوث األزمة المالية العالمية

y

من وجهة نظر مدققي الحسابات.

op

جدول رقم ()5-1

نتائق اختبار ( )Tلفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيارال

C

One-sample Statistics

Std. Error
Mean
Std. Deviation Mean
110
1.9503
0.72662
0.06929
One-sample Statistics
95% Confidence interval
of the difference
Mean
'Differences
Lower
Upper
-1.0497
-1.187
-0.9123

sig
0

df
109

t
-15.15

N
مدققين

مدققين

وجوود موون خووالل النتووائج الموضووحة فووي الجوودول رقووم (  )5-1أن قيمووة  ،15.150- tوهووي ذات داللووة إحصووائية عنوود
مستوى يساوي أو أقل مون  ،0.05ومون ثوم نورفض الفرضوية القائلوة  :لقتد كتان استتخدام متنهق القيمتة العادلتة فتي
23

العالقة المتبادلة بين معايير القيمة العادلة واألزمة المالية العالمية

قيتتاس قتتيم األصتتول الستتبب التترئيس لحتتدوث األزمتتة الماليتتة العالميتتة متتن وجهتتة نظتتر متتدققي الحستتابات  ،أي أن
استخدام منهق القيمة العادلة في قياس قيم األصول لتم يكتن هتو ستبب حتدوث األزمتة الماليتة العالميتة متن وجهتة
نظر مدققي الحسابات.
الفرضية الفرعية الثانية :
لقد كان استخدام منهق القيمة العادلة في قياس قيم األصتول الستبب الترئيس لحتدوث األزمتة الماليتة العالميتة متن
وجهة نظر المدراء الماليين.
جدول رقم ()5-2

نتائق اختبار ( )Tلفئة المستثمرين

والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيارال
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One-sample Statistics

المدراء

ig

Std. Error
Mean
Std. Deviation Mean
51
2.0437
0.53808
0.07535
One-sample Statistics

N

R

95% Confidence interval
of the difference
Mean Diffrances Lower
Upper
-0.9563
-1.1076
-0.8049

y

sig
0

df
50

t
-12.692

المدراء

op

وجوود موون خووالل النتووائج الموضووحة فووي الجوودول رقووم (  )5-2أن قيمووة  ،12.692- tوهووي ذات داللووة إحصووائية عنوود
مستوى يساوي أو أقل مون  ،0.05ومون ثوم نورفض الفرضوية القائلوة  :لقتد كتان استتخدام متنهق القيمتة العادلتة فتي

C

قيتتاس قتتيم األصتتول الستتبب التترئيس لحتتدوث األزمتتة الماليتتة العالميتتة متتن وجهتتة نظتتر المتتدراء المتتاليين  ،أي أن
استخدام منهق القيمة العادلة في قياس قيم األصول لتم يكتن هتو ستبب حتدوث األزمتة الماليتة العالميتة متن وجهتة
نظر المدراء الماليين.
الفرضية الفرعية الثالثة :
لقد كان استخدام منهق القيمة العادلة في قياس قيم األصتول الستبب الترئيس لحتدوث األزمتة الماليتة العالميتة متن
وجهة نظر الوسطاء الماليين.
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جدول رقم ()5-3
نتائق اختبار ( )Tلفئة االشخاص ال ين لهم اهتمامات بحثية باالستثمارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيارال

One-sample Statistics
Std. Error
Mean
Std. Deviation Mean
17
2.000
0.7333
0.17785
One-sample Statistics
95% Confidence
interval of the
difference
Mean Diffrances Lower
Upper
-1.000
-1.377
-0.623

sig
0.000

df
16

N
الوسطاء

t
-5.623

الوسطاء

ht
s

وجد من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم (  )5-3أن قيمة  ،5.623- tوهي ذات داللة إحصائية عند مستوى
يساوي أو أقل من  ،0.05ومن ثم نرفض الفرضية القائلة  :لقد كتان استتخدام متنهق القيمتة العادلتة فتي قيتاس قتيم

ig

األصول السبب الرئيس لحدوث األزمة المالية العالمية من وجهة نظر الوسطاء المتاليين  ،أي أن استتخدام متنهق

R

القيمة ال عادلة في قياس قيم األصول لتم يكتن هتو ستبب حتدوث األزمتة الماليتة العالميتة متن وجهتة نظتر الوستطاء
الماليين.

y

الفرضية األساسية الثانية :

op

ال توجد فروقتات معنويتة ات داللتة إحصتائية بتين أراء عينتة الدراستة (المتدراء المتاليون ،المتدققين ،والوستطاء
الماليون) حول ما إ ا كان استخدام متنهق القيمتة العادلتة فتي قيتاس قتيم األصتول الماليتة الستبب الترئيس لحتدوث
وقد تم استخدام االختبار  ANOVAالختبار ه ه الفرضية.

C

األزمة المالية العالمية
جدول رقم ()5-4

تحليل التباين األحادال؛ فحص فرضية الدراسة
ANOVA
VAR00002
Sig.
.715

F
.336

Mean Square
.155
.461

df
2
175
177

Sum of
Squares
.310
80.637
80.947

25

Between Groups
Within Groups
Total
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ومن خالل النتوائج الظواهرة فوي الجودول رقوم ( )5-4بلغوت قيموة ( ،0.715 )Sig.Pوهوي أكبور مون ( ،)0.05كموا
بلغت قيمة  0.336 Fوهي ذات داللة إحصائية على مستوى أكبر من  ،0.05ومن ثم نقبل الفرضية العدمية ()H0
التووي توونص علووى أنووه ال توجتتد فروقتتات معنويتتة ات داللتتة إحصتتائية بتتين أراء عينتتة الدراستتة (المتتدراء المتتاليون،
المدققين ،والوسطاء الماليون) حول ما إ ا كان استخدام منهق القيمة العادلة في قياس قيم األصول المالية السبب
الرئيس لحدوث األزمة المالية العالمية
الفرضية األساسية الثالثة:
" يتوجب النكوص عن استخدام ه ا المنهق عن القياس كعالر آلثار تلك األزمة "
يوضح الجدول رقم ( )6آراء عينة الدراسة فيما إذا يجب النكوص عن استخدام منهج القيمة العادلة لمعالجة آثار

ht
s

أالزمة المالية العالمية.

الجدول رقم ()6
المدققون

ig

السؤال

نعم

R

هل تؤيد تعليق العمل بمنهج القيمة العادلة المقر بموجب المعايير 9
الدولية للمحاسبة واإلبالغ المالي

ال
101

y

هل أن تعليق العمل بهذا المنهج سيزيد أو يحقق موثوقية البيانات 11

99

المدراء

الوسطاء

الماليون

الماليون

نعم
2
5

op

المحاسبية المنشورة

49
46

لمعالجة آثار األزمة المالية العالمية يتوجب إلغاء ،أو على األقل 8

102

التعليق المؤقت لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ()39

C

5

ال

46

نعم
5
3
3

ال
12
14
14

الوسط العام لجميع األسئلة

9

النسبة المئوية

%76 %24 %92 %8 %92 %8

101

4

47

4

13

يشير الجدول السابق أن ما نسبته  %92من المدققين ال يؤيدون النكوص عن استخدام منهج القيمة العادلة لمعالجة
أثار األزمة المالية العالمية ،ويوافقهم الرأي  %92من المدراء الماليين ،و  %76من الوسطاء الماليين ،وبالتالي
يتم رفض الفرضية الثالثة ونصها " يجب النكوص عن استخدام ه ا المنهق عن القياس كعالر آلثار تلك األزمة"
أي أن اغلب أفراد العينة يعتقدون بأنه يجب االستمرار باستخدام منهج القيمة العادلة لمعالجة أثار األزمة المالية
العالمية.

26

الفرضية األساسية الرابعة

العالقة المتبادلة بين معايير القيمة العادلة واألزمة المالية العالمية

"ال توجد فروقات معنوية ات داللة إحصائية بين أراء عينة الدراسة (المدراء الماليون ،المدققين ،والوسطاء
الماليون) حول ما إ ا يتوجب النكوص عن استخدام ه ا المنهق عن القياس كعالر آلثار تلك األزمة".
بالرجوع إلى بيانات الجدول رقم ( )6يتضوح وجوود اخوتالف بوين أراء عينوة الدراسوة تجواه هوذه المسوألة .إذ موع أن
الفئات اتفقت إلى حد ما حول عدم مسؤولية استخدام منهج القيموة العادلوة عون حودوث األزموة الماليوة العالميوة وبأنوه
يجب عدم النكوص عن استخدامها كمنهج للقياس ،إال أن نسبة موافقة الوسطاء الماليين وهوي  %76بعيودة إلوى حود
ما عن نسب موافقة الفئتين اآلخورين وهوي  %92و %92علوى التووالي ،وهوذا موا يوجوب رفوض الفرضوية الرابعوة
وبالتالي استنتاج وجود عدم اتساق بين أراء الفئوات المشومولة بالدراسوة حوول االسوتمرار فوي اسوتخدام مونهج القيموة
العادلة في قياس األصول المالية.

ht
s

ويمكن تع ليل الخالف بين وجهة نظر الوسطاء المواليين ووجهوة نظور كول مون الفئتوين اآلخورين (المودققين والمودراء
الماليين) على أساس أن الوسطاء الماليين هوم الفئوة األكثور صولة بوالهبوط الحواد الوذي حودث فوي أسوعار األسوهم فوي
البورصة ،كموا أن شوركات الوسواطة كانوت األكثور تضوررا مون غيرهوا مون الشوركات األخورى بسوبب أثوار األزموة

R

ig

المالية.

ملخص نتائق اختبار الفرضيات

y

الفرضية

كان استخدام منهج القيمة العادلة في قياس قيم األصول المالية السبب الرئيس لحدوث رفض الفرضية

op

األساسية األولى

نص الفرضية

األزمة المالية العالمية
األساسية الثانية

النتيجة النهائية

ال تو جوود فروقووات معنويوووة ذات داللووة إحصوووائية بووين أراء عينوووة الدراسووة (المووودراء

قبول الفرضية

C

الماليون ،المدققين ،والوسطاء الماليون) حول ما إذا كان استخدام منهج القيمة العادلة
في قياس قيم األصول المالية السبب الرئيس لحدوث األزمة المالية العالمية

رفض الفرضية

األساسية الثالثة

يتوجب النكوص عن استخدام هذا المنهج عن القياس كعالج آلثار تلك األزمة

األساسية الرابعة

ال توجوود فروقووات معنويوووة ذات داللووة إحصوووائية بووين أراء عينوووة الدراسووة (المووودراء رفض الفرضية
الماليون ،المدققين ،والوسطاء الماليون) حوول موا إذا يتوجوب النكووص عون اسوتخدام
هذا المنهج عن القياس كعالج آلثار تلك األزمة

تشير نتائج اختبار الفرضويات الفرعيوة الوثالث والتابعوة للفرضوية األساسوية األولوى والثانيوة بخصووص اثور معوايير
المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة على معالجة األزمة المالية العالمية إلى ما يلي :

27
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 .1إن رفض الفرضية األساسية األولى بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثالث المشمولة بالدراسة يعنوي
وجود إجماع بينها على أن استخدام منهج القيمة العادلوة فوي قيواس قويم األصوول الماليوة لوم يكون هوو السوبب
الرئيس لحدوث األزمة المالية العالمية.
 .2كما تشير المتوسطات الحسابية إلجاباتهم حولها إلى أن استخدام منهج القيمة العادلة في قياس قويم األصوول
(غالبا) لم يكن هو سبب حدوث األزمة المالية العالمية.
 .3إن قبول الفرضية األساسية الثانية فوي عودم وجوود فوروق ذات داللوة إحصوائية بوين متوسوطات آراء الفئوات
الثالث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال "أن اسوتخدام مونهج القيموة العادلوة فوي قيواس قويم
األصول لم يكن هو سبب حدوث األزمة المالية العالمية".
 .4يشير رفض الفرضية األساسية الثالثة بأنه ال يجب النكوص عن استخدام منهج القيمة العادلوة كعوالج ألثوار

ht
s

األزمة المالية العالمية

 .5رغم انه تم رفض الفرضية األساسية الرابعة إال أن هناك اتفاقوا كليوا بوين الفئتوين األولوى والثانيوة مون عينوة
الدراسة ولكن بشكل غير متسق تماما مع رأي عينة الوسطاء الماليين حول هذه المسألة.

ig
R
y
op
C
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الفصل الرابع :النتائق والتوصيات

أوال :النتائق:
بعد أن انتهت الدراسة بحمد هللا وفضله ،وبناء على جميع ما جاء فيها من جانب نظري وآخر عملي فقد تم التوصل
للنتائج التالية:
 .1تعد هذه األزمة المالية العالمية من األزمات االستثنائية والعميقة جدا من حيث النوع والكوم ،فمون جهوة هوي
أزمة عالمية فريدة حيث أنها حدثت في ظل قطب اقتصوادي مسويطر وحيود (الواليوات المتحودة األمريكيوة)،
ومن جهة أخرى فان حجم تأثيرها على العالم لم يسبق أن شهد العالم مثيال له ،وقد تأثرت جميع دول العالم
بها من أدناها إلى أقصاها.
 .2لقد أثرت هذه األزموة علوى جميوع قطاعوات األعموال والسوبب يعوود إلوى أن قطواع البنووك الوذي توأثر بشوكل

ht
s

جوهري بها يعد قطاع السوق النقدي ،وهو من حيث طبيعته السوق الوسيط بين جميع األسوواق وقود يشوكل
في كثير من األحيان المحرك الرئيسي لالقتصواد ،وبالتوالي فوان اخوتالل سياسوة االئتموان المنفوذة مون خاللوه
سيكون لها وقع كبير ومباشر على جميع األسواق وجميع القطاعات.

ig

 .3هناك تخبط ملحوظ بين االقتصاديين والمحللين الماليين في تحديود سوبب نشووء األزموة وسوبل عالجهوا ،وال

R

يوجود اتفواق بالسوبب وآليوة العووالج يمكون االسوتناد عليوه أو الوثووق بووه ،مموا زاد المشوكلة تعقيودا وتورك جوول
األمور في مرمى التكهنات والمحاوالت.

y

 .4إن اتهام معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة بتسبب إحداث األزموة موا هوو سووى اتهوام باطول نوتج عون

op

التخبط في التحليالت وفشل االقتصاديين في تحديد واقوع األموور ،وممارسوة لعبوة إلقواء الالئموة هنوا وهنواك
دون دراسة مسبقة مؤكده.

 .5يؤكد المجتمع المهني بكل فئاته ،المطبق والمعد لمعايير المحاسبة بأن معايير المحاسبة بشكل عام ومعوايير

C

القيمة العادلة بشكل خاص ليس لها عالقة في نشوء األزمة المالية العالمية ،وإنما كانت إحدى األدوات التي
أظهرت وكشفت العيووب وسووء اإلدارة وخصوصوا اإلدارة االئتمانيوة ،أي لوم تكون معوايير المحاسوبة سووى
الجهة المشخصة للضعف.
 .6يؤكد كذلك كل من المستثمرين ومجالس معايير المحاسبة ومطبقي معاييرها بأن إلغاء معايير القيمة العادلة
أو إيقافها ولو مؤقتا سوف يفاقم من األزمة من منطلق أن إيقاف استخدام تلك المعايير سووف يلغوي عنصور
الشفافية وبالتالي سوف يفقد المستثمر ثقته في القوائم الماليوة مموا سويجعله يحجوم عون التعامول فوي األسوواق
المالية والذي سوف يؤدي إلى ركودها بشكل اكبر واخطر مما هي عليه أالن.
 .7تشير النتائج وباالستن اد على رأي الخبراء من جهة واإلجوراءات التوي قاموت بهوا مجوالس معوايير المحاسوبة
بأنه ستساهم مجالس معايير المحاسبة بشكل أو بأخر فوي حول هوذه األزموة مسوتقبال وخصوصوا أنهوا شوكلت
29
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لجنه عالمية لدراسة األمر ،وأصدرت دليال استرشاديا لكيفية تطبيق معايير القيمة العادلة في األسواق غيور
النشطة.
 .8قد يكون السبب الرئيسي لنشوء هذه األزمة ومن وجهة نظر الباحثين هو البعد األخالقي ،والتفرد السياسي،
فقوود دلووت الحقووائق التاريخيووة بووأن اغلووب االنهيووارات التووي حوودثت سووابقا وخصوصووا فووي الواليووات المتحوودة
األمريكية كانت بسبب تالعب مطبقي معايير المحاسبة .والحقيقة التي ال يمكن إغفالها وهو التفرد السياسي
موون قبوول الواليووات المتحوودة األمريكيووة ممووا جعلهووا تطبووق موون خووالل اقتصووادها سياسووات عديوودة دون توووفير
الرقابات المالية الفاعلة والكفؤه والتي أدت إلى انهيار عالمي غير مسبوق.
ثانيا :التوصيات:
بعد دراسة نتائج الدراسة وفحص فرضياتها والتمعن بآراء الخبراء يود الباحثون ولتجنيب األردن بشكل خاص مون

ht
s

تداعيات هذه األزمة التوصية بما يلي:

 .1االستمرار في مراقبة الشركات المدرجة في السوق المالي وخصوصا في عملية التزامها بمعايير المحاسوبة
الدولية ،واطالعها على الدليل االسترشادي الخاص باستخدام معوايير القيموة العادلوة فوي ظول األسوواق غيور

ig

النشطة ،واعتماده بشكل رسمي وملزم.

R

 .2الثناء على السياسة الرقابية والكفؤه للبنك المركزي األردني وعلى سياسوة البنووك األردنيوة وإيجواد اآلليوات
المناسبة لتفعيل استثماراتها في داخل األردن ،حيث دلوت الحقوائق علوى أن عودم توأثر البنووك األردنيوة بهوذه

op

المالية األمريكية.

y

األزمة بشكل عميق يعود لعدم استثمارها في األوراق المالية في األسواق العالميوة وبواألخص فوي األسوواق
 .3محاولة إعادة الثقة في السوق المالي األردني ،وذلك من خالل توعية المستثمرين بأهميوة معوايير المحاسوبة
وأنها تساهم في إعطائهم الشفافية التي تساهم بجعل قراراتهم االستثمارية ناجعة.

C

 .4أن تمارس هيئة البورصة رقابة مشددة على المتعاملين المخالفين في السوق المالي ،وكذلك وضع الضوابط
الكفيلة بالحد من تسريب المعلومات وبث اإلشاعات التي تغوذي المضواربة غيور المنضوبطة مون قبول بعوض
الوسطاء الماليين.
 .5التركيز على دعم و توسيع قطاع التعليم والقطاع الصحي وجميع القطاعات الخدماتية لخلق فورص وظوائف
تحوطا لحدوث أي خلل في القطاعات األخرى واستغنائها عن القوة العاملة الحالية.
 .6العمل على إنشاء منتديات اقتصادية محلية متخصصة بما فيها منتديات محاسبية ورفدها بوالكوادر األردنيوة
المؤهلة لدرا سة اآلثار المستقبلية لهذه األزمة على األردن ومن ثم وضع إسوتراتيجية طويلوة األمود لمعالجوة
تلك اآلثار.
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:قائمة المراجع
: المراجع العربية:أوال

 "ورشة األزمة المالية العالمية وتداعياتها على المنطقة" ند ة نظلات الل كز2009  أبو غزالةح طالاح.1
.ح علتنح ازردن2009 .الثقتفي الللكي ةلتقى طالا أبو غزالةح ةترس (آذار
 " ازمةة اللتلية العتللية "ح ندوة تحت عنوان األزمة العالمية وتأثيرها على2008  ازع جح عدنتنح.2
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