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 پىختە
لەکاتی , زور لەوالیەواوەی کەوا مامەلە لەگەل بازاری کاغەزی دراو دادەکەن

بریاری وەبەرهیىان پشت بەدروستی زاویاری ژمیریاری دەبەسته کە لەلیستە 
وەلەکاتی ئامادەکردوی لیستە دارایەکان , دارایەکاوی کىمپاویا دەردەجیت

بىیە کاتیک , بەریىەبەرکاوی کىمپاویا پشت بە ستاودەرەکاوی ژمیریاری دەبەسته
کىمپاویا تىشی ئاستەوگی دارایی دەبیت ژمیرکارەکان لەجىارجیىەی ئاماوج و 

ریىمایەکاوی بەریىەبەرکاوی کىمپاویا وەبەکارهیىاوی شارەزایان لە بىاری ژمیریاریی 
و ستاودەرەکاوی ژمیریاری وەبەسىد وەرگرته لە کەم وکىریەکاوی و وەرمی و 

خراپ بەکارهیىاوی ستاودەرەکاوی ژمیریاری هەلدەسته بە گىریىی ژمارەکاوی 
وەئەم . لستە دارایەکان بى بە جیهیىاوی ئاماوجەکاوی بەریىەبەرکاوی کىمپاویا

گىراوکاریاوە لەماوەی دریژ خایەن زەرەریکی زور بەکىمپاویا و ئەوالیەواوە دەگەیىیت 
کەوا مامەال لەگەل کىمپاویا دەکەن وەلەواوەیە ببیتە هىی هەرس هیىاوی کىمپاویا 

 .و دروست بىوی قیراوی دارایی
 بىیە ئاماوجی ئەم تىیژیىەوە بری تیە لە دیارکردوی کاری گەری کەم وکىریەکاوی 

وە تىیژەر لەکىتای کەویشتە , ستاودەرەکاوی ژمیریاری لەسەر قیراوی دارایی
جەود دەرئەوجامیک کە گروکتریىیان بریتی بى لە کەم وکىری لە ستاودەرەکاوی 

 .  ژمیریاری کاریگەریەکی زوری هەیە لەسەر دروست بىوی قەیراوی دارایی

 الخالصة

 الٌةٌعتمد االطراؾ المتعاملون فً سوق االوراق المالٌة فً اتخاذ قراراتهم االستثمارٌة على مدى سالمة المعلومات الم
 المالٌة على المعاٌٌر المحاسبٌة , فالشركات عندما تقارٌروتعتمد االدارة عند اعداد ال.  المالٌة لشركاتتقارٌرالتً ٌوفرها ال

ٌواجه الصعوبات  ٌقوم المحاسبون فً اطار اهداؾ وتوجٌهات االدارة والتً تتفق أو تتعارض مع مصلحة باقً االطراؾ 
وباستخدام معرفتهم بالمعاٌٌر المحاسبٌة واستفادة من الثؽرات او المرونة او سوء االستخدام تلك المعاٌٌر , الخارجٌة

هذا قد ٌؤدي فً المدى الطوٌل , ألرقام المسجلة فً حسابات الشركات بقصد تحقٌق أهداؾ محددة لالدارةٌتالعبون با
االنهٌارات باالضرار بالشركة واالطراؾ المتعاملون معها مما ٌسبب صعوبة االستمرار الشركة وانهٌارها وقد ٌؤدي الى 

 . االزمات المالٌةو

خالل ةمن  المالً واإلنهٌاراتزماتاالهدؾ الدراسة الى اظهار  القصور فً المعاٌٌر المحاسبٌة وتاثٌرها فً خلق 
وتوصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات ومن .االستفادة من الثؽرات والقصور الموجودة فً المعاٌٌر المحاسبٌة

اهمهاان القصور فً المعاٌٌر ٌساهم بشكل من االشكال فً خلق او تفاقم االنهٌارات واالزمات المالٌة وان لم ٌكن السبب 
 .الربٌسً
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Deficiencies in accounting standards and their impact on the creation of 
financial crises and collapses study- Exploratory to the opinions of a sample of 
academics and Auditors in Kurdistan Region 

Abstract 
Traders parties depends on the stock market in making their investment decisions over the safety of accounting 
information provided by the financial statements of companies. Administration based in the preparation of 
financial statements on accounting standards. whenCompanies facing difficulties the accountants in the 
framework of the objectives and directives of the administration and that are consistent or inconsistent with the 
interests of the rest of the foreign partiesUsing their knowledge of accounting standards and take advantage of 
loopholes or flexibility or misuse those standards are manipulating the figures recorded in the accounts of 
companies in order to achieve specific objectives of the administration, this may result in long-term harming the 
company and the parties dealers with causing difficulty to continue the company and its could lead to collapse 
and financial crises .Objective of the study to show deficiencies in the accounting standards and their impact on 
the creation of financial crises and collapses by taking advantage of gaps and deficiencies in the existing 

accounting standard.The researcher to a set of conclusions that is the most important shortcomings in standards 
contributes in some ways to the creation or exacerbation of landslides, financial crises 

 
 مقدمة

األلفٌة الثالثة جدالً واسعاً حول دور ومسؤولٌة المعاٌٌر المحاسبٌة عن حدوث األزمات 
وزادت حده هذا الجدل , واإلنهٌارات المالٌة التً تعرض لها الشركات وأقتصادٌات الدول 

كثٌرا بعد انهٌار شركة أنرون وانهٌار كبٌر لبعض الشركات األمرٌكٌة والعالمٌة وصوالً 
إلى أزمة الرهن العقاري فً الوالٌات المتحدة المرٌكٌة والتً سرعان ما تأثر العالم بأثره 

وذهب بعض المحللٌن والباحثٌن الى تحمٌل المحاسبة ومعاٌٌرها السبب فً كل , بها
فً حٌن برأها البعض األخر من كل األنتقادات التً وجهت إلٌها ورجح , األزمات واإلنهٌارات المالٌة

فً حٌن ذهب فرٌق آخر من , أن تكون تكون األزمات المالٌة العالمٌة المختلفة ألسباب ؼٌر محاسبٌة
الباحثٌن إلى القول ان القصور بعض معاٌٌر المحاسبٌة ولٌس كل المعاٌٌر كان سبب من أسباب حدوث 

. اإلنهٌارات واألزمات المالٌة العالمٌة خاصة توجه اصابح اتهام الى معٌار القٌمة العادلة

مشكلة الدراسة  

بعد ان شهد العالم عدٌد من االزمات واالنهٌارات المالٌة  بداء اصابع االتهام توجه الى معاٌٌر المحاسبٌة 
حٌث تتمحور مشكلة البحث حول جدل الحاصل , كسبب من اسباب تلك االزمات واالنهٌارات المالٌة 

بٌن االوساط المهتمة بتلك االزمات واالنهٌارات المالٌة للبحث عن مدى مساهمة معاٌٌر المحاسبٌة فً 
: ي التالًؤلوفً ضوء ذلك سٌتم صٌاؼة مشكلة الدراسة فً ظل التسا. االزمات واالنهٌارات المالٌة

 المالٌة؟ االزمات االنهٌارات ووخلق المعاٌٌرالمحاسبٌة تطبٌق فً المرونة القصور وبٌن وجدعالقة تهل

 ة       أهمٌة الدراس

معاٌٌر المحاسبٌة خاصة الدولٌة اصبح واسعة انتشار فً التطبٌق فً تنبع اهمٌة الدراسة من ان استخدام 
معظم الدول العالمهذا من جانب ومن جانب االخر ان االزمات واالنهٌارات المالٌة التً شهدها العالم 

وهناك اراء تتهم معاٌٌر , اصبح تهدد اقتصادٌات معظم الدول التً ترتبط اقتصادٌاتها مع البعض
لذا كان البد من البحث عن أسباب االزمات . المحاسبٌة بانها سبب وراء تلك االزمات واالنهٌارات المالٌة

 واالنهٌارات المالٌة ودور معاٌٌر المحاسبٌة فً خلق تلك االزمات واالنهٌارات المالٌة

هدف الدراسة 

 :  تتمثل اهداؾ الدراسة فً

 .التعرؾ الى ماهٌة االزمة المالٌة وأسبابها وانواعها .1
التعرؾ الى جوانب القصور فً معاٌٌر المحاسبٌة ودورها فً خلق االزمات واالنهٌارات  .2

 .المالٌة

 فرضٌات الدراسة

 : الربٌسٌة اآلتٌة ٌة لتحقٌق اهداؾ الدراسة تم وضع الفرض

 االزماتو ذو داللة احصابٌة بٌن قصور ومرونة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة وبٌن خلق عالقةالٌوجد 
 .( 0.05) المالٌة عند مستوى المعنوٌة واالنهٌارات

 

شهد 

Cop
y R

igh
ts 



 

3 
 

ج الدراسة ذنمو

 بتصمٌم نموذج خاص بالدراسة ٌنلتحقٌق ؼرض الدراسة والوصول إلى أهدافها المحددة, فقد قام الباحث
 .ٌوضح عالقات هذه المتؽٌرات (1)رقموالشكل . الحالٌة

 

نموذج الدراسة  ( 1 )  رقمالشكل

 

 المستقل                                                       المتؽٌرالتابع ٌرالمتػ

 

 

 

 

 

 ٌنمن إعداد الباحث: المصدر

حدود الدراسة 

االكادٌمٌٌن من حملة الشهادات العلٌا المختصٌن فً على تطبق الدراسة : حدود البشرٌةال .1
 .المحاسبة والمراقبً الحسابات

 )أما الحدود الزمانٌة لهذه الدراسة فإنها كانت خالل الفترة الواقعة ما بٌن  : حدود الزمنٌةال .2
1/6/2015-31/12/2015 )

منهج الدراسة 

واٌجاد التفسٌر العلمً , وكشؾ العالقات بٌن ابعادها المختلفة, ان منهج الدراسة ٌعمد الى تحلٌل الظاهرة
سعٌاً فً تحسٌن الواقع وتطورٌه كما اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً , واالستنتاج فً ضوءه

اوجه القصور فً المعاٌٌر المحاسبٌة وتاثٌرها فً خلق للحصول على المعلومات الكافٌة والدقٌقة عن 
وتفسٌرها بما ٌخلص الى تحدٌد مؤشرات معالجة المشكلة , ومن ثم تحلٌلهاة  المالً واإلنهٌاراتزماتاال

: وٌشمل هذا المنهج الوصفً التحلٌلً ماٌلً

متمثالً باالبحاث والمقاالت والدراسات والرسابل العلمٌة والكتب التً تناولت : الجانب النظري .1
الموضــوع  فً ادبٌات المحاسـبة واٌضا المنشــورات على االنترنٌــت حٌــــث سوؾ ٌتم 

 . وصٌاؼة  فرضٌاتها, ومشكلتها, االنتفاع بها فً تحدٌد مفاهٌم الدراسة 
 على توزٌع استمارة االستبٌان علــــــى ٌة فً اختبار الفرضٌن أعتمد الباحث:الجانب التطبٌقً .2

. عٌنـــة من االكادٌمـــــــٌٌن من حمـــــــــــــلة الشهادات العلٌا
 

 مفهوم األزمة المالٌة

 مؤشرعلى هشاشة وهً,التارٌخً مسارها فً االقتصادٌات تمربها محطات المالٌةعبارةعن أن األزمة
 لألزمة المالٌة,فإن محدد تعرٌؾ الٌوجد أنه من وبالرؼم. أوذاك البلد لهذا المالً النظام فً أداء وسوء
 بعض التوازنات فً اًومفاجباً ا حاد واضطرابا اختالالًعمٌقا كونها تركزعلى المعطاة التعارٌؾ معظم

 فً مجموع انهٌارمفاجا أدابها,وتعبر عن ومؤشرات المالٌة المؤسسات انهٌارفً المالٌة,ٌتبعها
والودابع  القروض وقٌمة السندات/اإلصدارات,وأسعاراألسهم حجم المالٌة,مثل المتؽٌرات

 .(4: 2010,بن علً)األخرى  القطاعات لى اكلهإ آثارذلك المصرفٌة,وأسعارالصرؾ,وٌمتد

. أنها االنخفاض الفجابً فً أسعار نوع أو أكثر من الموجودات األزمةالمالٌةعلى تعرٌؾ كماٌمكن
وإما موجودات مالٌة , (كاآلالت واألبنٌة )والموجودات إما رأس مال مادي ٌستخدم فً العملٌة اإلنتاجٌة 

كالعقود , أو كمشتقات مالٌة, (مثل األسهم , كحقوق الملكٌة لرأس المال المادي أو للمخزون السلعً)

  المحاسبيةمعاييرال قصور في

 

 

 

 المالٌةواإلنهٌارات االزمات 
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فإذا انهارت قٌمة موجود ما فجأة فإن ذلك قد ٌعنً إفالس أو . (للنفط أو للعمالت األجنبٌة)المستقبلٌة 
وتأخذ األزمة شكل انهٌار مفاجًء فً سوق األسهم أو فً عملة دولة . انهٌار قٌمة المؤسسات التً تملكها

لتمتد بعد ذلك إلى باقً القطاعات , أو مجموعة من المؤسسات المالٌة, أو فً السوق العقاري, ما
. (Rotheli,2010: 290)االقتصادٌة 

أو ٌمكن تعرٌؾ األزمة المالٌة بأنها وقوع خلل خطٌر ومفاجا نسبٌا ٌـضرب السلوك المعتاد للمنظومة 
المالٌة وٌتضمن أخطارا وتهدٌدات مباشرة وكبٌرة للدولـة والمنظمات واألفراد وجمٌع أصحاب المصالح, 

وٌتطلب هذا الخلل تدخالت سرٌعة وفاعلة من جمٌع األطراؾ ذات العالقة, وتؤدي األزمة المالٌة إلى 
نتابج سلبٌة واضحة على مستوى االقتصاد الجزبً واالقتصاد الكلً وخسابر فً الموارد المادٌة 

والموارد البشرٌة, وتؤدي إلى اضطرابات حادة فً التوازنات االقتصادٌة قد ٌعقبها انهٌارات حادة 
 أو ٌقصد باألزمة المالٌة على أنها .(Ramkishen,2007: 96)لمؤسسات مالٌة ومؤسسات أخرى 

انهٌار أسعار األسهم والسندات فً بورصة واحدة ربٌسٌة أو مجموعة بورصات ألسباب متعددة منها 
المبالؽة فً المضاربات على أسعار األسهم والسندات, ومنها اإلشاعات عن أوضاع مالٌة أو اقتصادٌة 

 (. 10: 2010,فرحات)معٌنة 
و ٌقصد باألزمة المالٌة هً التدهور الحاد فً األسواق المالٌة لدولة ما أو مجموعة من الدول وإذا كانت ا

فان تفاقمها ٌؤدي إلى آثار ضارة باالقتصاد , األزمة المالٌة ال تتعلق فً بداٌة األمر إال باألسواق المالٌة
(. 3: 2010,العتوم)الحقٌقً كتضٌٌق االبتمان وبالتالً انخفاض االستثمار

المبٌضٌن )حدد الخصابص لألزمة المالٌة وكاآلتً ن فً ضوء التعرٌفات السابقة ٌمكن أن 
(: 81: 2010,وعبدالمنعم

 تسبب األزمة المالٌة فً بداٌتها صدمة ودرجة عالٌة من التوتر مما ٌضعؾ قدرات الفعل :المفاجاة .1
 .المؤثر والسرٌع لمجابهتها

 ان التصاعد المفاجًء لألزمة ٌؤدي إلى الشك فً البدابل :زمة المالٌةلألالتصاعد المفاجًء  .2
 .المطروحة لحلها فً ظل ظروؾ متوترة وندرة فً توفر المعلومات

والتوجد , والٌعرؾ حجم األزمة,  حٌث ال ٌعرؾ من المتسبب فً حدوث األزمة:نقص المعلومات .3
باإلضافة إلى أنها ربما تكون المرة األولى التً تظهر مثل , ضوابط علمٌة لمعرفة كٌفٌة التصرؾ

 .هذه األزمة
وعلى صاحب ,  إن توالً األحداث بسرعة ٌضٌق الخناق على من ٌمر باألزمة:تصاعد األحداث .4

 .فالجسر الٌسقط إال والناس علٌه, القرار أٌضاً 
 إن جمٌع أحداث األزمة تقع خارج نطاق قدرة صاحب القرار وتوقعاته عن األمور :فقدان السٌطرة .5

 .العادٌة
 . حٌث تصدر ردود أفعال شدٌدة من قبل جمٌع الجهات المتعلقة باألزمة:حالة الذعر .6
فضالً عن ,  فاألزمات ال تنتظر اإلدارة حتى تتوصل الى حل جذري:حل الجزري السرٌعالغٌاب  .7

 .بل تهدد بتدمٌر سمعة الشركة فً ؼمضة عٌن, ؼٌاب هذا الحل أصالً 
 

مراحل األزمات المالٌة 

السٌد علً )مراحل وٌمكن اختصارها بالمراحل اآلتٌة ال من بعددإن األزمات المالٌة ؼالباً ما تمر 
 (:188: 2010,والمشهدانً

 تظهر فٌها دالبل وقوع األزمة وهذه المرحلة مصٌرها اإلهمال وهً عادًة ال تمثل :مرحلة اإلنذار .1
 .من حجم االنتباه المخصص ألي أزمة% 5

 وتقع فٌها األزمة وتصاحبها دهشة وٌتبعها عجز عن التصرؾ وهً من أهم ذاكرة :مرحلة الحدوث .2
 .من األنتباه الموجه لألزمة% 70وتصل نسبة األتمام بها إلى 

من اإلنتباه % 15وتمثل نسبة ,  وتتم فٌها دراسة أسباب األزمة على أمل منع تكرارها:مرحلة الندم .3
 .الموجه لألزمة

 وفٌها تتخذ بعض األجراءات بؽرض منع تكرار األزمة وهً تمثل ما :مرحلة األجراءات الوقائٌة .4
 .من األنتباه الموجه لألزمة% 10نسبته 

 أن االزمة المالٌة ٌتوفر فٌها عنصر المفاجبة, ولكن من جانب آخر إن األزمات الٌأتً من ٌنٌؤكد الباحث
فراغ وٌفرض نفسها, بل تظهر نتٌجة إهمال المشاكل وأخطاء بسٌطة سابقة تؤدي الى تراكمها وتصبح 

اي . معضلة وبالتالً ٌفقد السٌطرة علٌها مما ٌؤدي الى انفجارها معلناً لحدوث األزمة فً لحظة معٌنة
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لذا ٌمكن تفادى حدوث , توجد مسافة بٌن مرحلة األنذار وتوقع بحدوث األزمة وبٌن مرحلة حدوثها
 .     األولوٌةا واعطابههااألزمة اذا ماتم دراسة المشاكل الذي ٌنذر بحدوث

 

أنواع األزمات المالٌة 

 (: 4-3: 2010,خضٌرات)هناك أنواع مختلفة لألزمات المالٌة منها

 تنجم هذه األزمة كنتٌجة الرتفاع أسعار األصول ارتفاعا ٌفوق القٌمة العادلة لهذه :أزمة أسواق المال .1
األصول وبصورة ؼٌر مبررة, وهذا االرتفاع ٌعرؾ بظاهرة الفقاعة, وٌحدث هذا االرتفاع 

عندما ٌكون الدافع للشراء هو تحقٌق الربح الذي ٌنجم عن  (األسهم)ؼٌرالعادل فً أسعار األصول 
وتحدث أزمة أسواق المال عندما . ارتفاع األسعار ولٌس عن قدرة هذه األصول على تحقٌق الدخل

فتبدأ هذه األسعار فً التراجع  (التً تعبر عن هذه  األصول)ٌتعاظم االتجاه نحو بٌع األسهم 
والهبوط,  وتحدث حالة االنهٌار, وتمتد آثار ذلك إلى أسعار األسهم األخرى, وهذه اآلثار تشمل هذه 

. الـصناعة وربما ٌمتد أٌضا إلى الصناعات األخرى
 تنجم األزمة المصرفٌة عندما ٌواجه المصرؾ ارتفاعاً مفاجباً وتزاٌداً كبٌراً فً :األزمة المصرفٌة .2

الطلب على سحب الودابع, فالمصرؾ ٌستخدم نسبة كبٌرة من هذه الودابع فـً عملٌات اإلقراض 
والتشؽٌل, وٌحتفظ بنسبة محددة من هذه الودابع لتلبٌة طلبات السحب الٌومٌة المعتادة,  وٌواجه 

المصرؾ أزمة مصرفٌة حقٌقٌة عندما ٌواجه هذا االرتفاع المفاجا والتزاٌد الكبٌر فً الطلب على  
سحب الودابع والتً تتجاوز النسبة المعتادة للسحب, فتحدث األزمة فً هذا المصرؾ فً صورة  

وعندما تتفاقم هذه األزمة وتمتد إلى المصارؾ األخرى فان هذه األزمة تصبح أزمة . أزمة سٌولة
مصرفٌة فً تلك الدولة أو مجموعة دول, ولٌس بالضرورة أن تكون األزمة المصرفٌة هً أزمة  

وتحدث هذه األزمة عندما تمتنع المصارؾ عن  (إقراض)سٌولة, فهذه األزمة قد تكون أزمة ابتمان 
 .إعطاء القروض ومنحها للزبابن تخوفا من عدم القدرة على تلبٌة طلبات السحب

 تنجم هذه األزمة عن حدوث تؽٌرات :(أزمة مٌزان المدفوعات)أزمة العملة وأسعار الصرف  .3
سرٌعةوكبٌرة فً أسعار الصرؾ بصورة تؤدي إلى تأثٌر جوهري فً قدرة العملة على تأدٌة دورها 

كمخزن للقٌمة أو كوسٌط للتبادل, وهذه األزمة تحدث عندما تقوم السلطات النقدٌة باتخاذ قرارات 
تقضً بخفض سعر العملة كنتٌجة لعملٌات المضاربة, وقد ٌقود األمر إلى انهٌار جوهري لسعر 

ومع أن القرارات المتعلقة بتعوٌم العملة أو خفض سعر صرؾ العملة هً قرارات تتخذها . العملة
السلطات النقدٌة فً الدولة بصورة طوعٌة, ؼٌر أن هذه القرارات تكون قرارات مهمة وجوهرٌة فً 
كثٌر من الظروؾ خصوصا فً حالة القصور فً تدفقات رأس المال األجنبً وفً حالة وجود تزاٌد 

إن هذا النوع من األزمات قد ٌؤدي إلى بعض التأثٌرات على القطاعات . فً التدفقات الخارجة
. األخرى, وقد ٌؤدي إلى تباطؤ النمو االقتصادي وإلى انكماش قد ٌقود إلى الكساد

 

أسباب األزمات المالٌة 

العٌساوي ): بشكل عام هنالك مجموعة من األسباب تؤدي الى األزمات المالٌة من أهمها ماٌلً
( 187-184: 2014,والعوٌدي

ألزمة المالٌة إذ أن تحرٌر اٌعد التحرر المالً ؼٌر الوقابً أحد أسبب : التحرر المالً غٌر الوقائً .1
رؤوس األموال بعد مدة طوٌلة من األنؽالق مع تحرٌر أسعار الفابدة المحلٌة ٌجعل المصارؾ المحلٌة 

إذ ٌترافق التحرر المالً مع , ؼٌر قادرة على حماٌة نفسها مما ٌجعل األزمة المالٌة نتٌجة ال مفر منها
التوسع فً منح االبتمان والذي ٌؤدي بدوره الى أرتفاع اسعار الفابدة المحلٌة خاصة فً القروض 

ومن ناحٌة أخرى فأن , العقارٌة أو المخصصة لالستثمار فً سوق األوراق المالٌة هذا من ناحٌة
وقد ال ٌستطٌع , التحرر المالً ٌؤدي إلى استحداث مخاطر ابتمانٌة جدٌدة للمصارؾ والقطاع المالً

العاملون فً المصارؾ تقٌٌمها والتعامل معها إذ أن التحرر المالً ٌعنً دخول مصارؾ أخرى فً 
السوق المالٌة مما ٌزٌد من الضؽوط التنافسٌة على البنوك المحلٌة السٌما فً أنشطة ابتمانٌة ؼٌر 

 .  مهٌأة لها وقبول أنواع جدٌدة من المخاطر قد ال ٌتحملها المصرؾ
بعد إتباع سٌاسات : (رؤوس األموال الساخنة)قصٌرة األجلالتدفقات رؤوس األموال والدٌون  .2

التحرر المالً من قبل الدول النامٌة فً جنوب شرق آسٌا وأمرٌكا الالتنٌة ازدادت القروض قصٌرة 
فقد أخذت الحكومات المحلٌة فً تلك الدول تعتمد , األجل التً كان مصدرها البنوك التجارٌة الدولٌة

لسهولة الحصول على مثل هكذا دٌون ورؼبة المستثمرٌن فً , على الدٌون قصٌرة فً تموٌل نفقاتها
ونتٌجة لعدم التنسٌق مع الدابنٌن اآلخرٌن الناجم عن نقص المعلومات فان احتمال حدوث , تقدٌمها

وقد ارتفعة الدٌون قصٌرة األجل والمستحقة على الدول النامٌة من نحو . األزمة واردة فً أٌة لحظة
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 وكان هذا التراكم السرٌع من 1997 ملٌار دوالر عام 454 إلى 1990 ملٌار دوالر عام 176

 (.1998-1997)وأزمة النمور األسٌوٌة  (1995-1994)العوامل الربٌسٌة لحدوث أزمة المكسٌك 
تلعب سٌاسة سعر الصرؾ دوراً مؤثراً فً حدوث األزمات المالٌة وخاصة : سٌاسة سعر الصرف .3

فً ظل أسعار الصرؾ الثابتة لعدم قدرة البنك المركزي أن ٌأخذ دوره بصفته المالذ األخٌر 
ألن األخٌر سوؾ ٌخسر حجماً كبٌراً من احتٌاطاته النقدٌة األجنبٌة وإذا , لإلقراض بالعملٌة األجنبٌة

 وفً 1995لم ٌمتلك البنك االحتٌاطات الالزمة فسوؾ تحث أزمة العملة كما حدث فً مكسٌك عام 

 وسوؾ ٌنعكس هذا فً ظهور العجز فً مٌزان المدفوعات ومن ثم نقص فً 2004األرجنتٌن عام 
وعندما تتبع , عرض النقد وارتفاع أسعار الفابدة المحلٌة وتفاقم حدة األزمات على قطاع المصرفً

سٌاسة سعر الصرؾ المرن فان حدوث أزمة العملة تؤدي إلى تخفٌض قٌمتها وزٌادة األسعار المحلٌة 
مما ٌؤدي إلى تخفٌض قٌمة موجودات ومطلوبات المصارؾ الى مستوى اقل اتساقاً مع متطلبات 

 .األمان المصرفً
أن األقتصاد الحقٌقً ٌمثل إنتاج السلع : األختالف المتزاٌد بٌن األقتصاد الحقٌقً واألقتصاد المالً .4

اما األقتصاد المالً فٌشٌر الى حركة رؤوس , والخدمات وطبٌعة حركاتها الداخلٌة والخارجٌة
وقد اخذ , األموال بما فً ذلك تقلبات سعر الفابدة وتدفقات االبتمانٌة على مستوٌٌن الداخلً والخارجً

وإنما اخذ , فلم ٌعد هناك ؼطاء ذهبً للدوالر األمرٌكً, االنفصال بٌن الدوالر االمرٌكً والذهب
إصدار الدوالر ٌقابله عجز فً مٌزان المدفوعات األمرٌكً حٌنها بدأ االقتصاد العالمً ال ٌعتمد على 

القطاع الحقٌقً فقط وإنما أصبح ٌعتمد على أسواق المال وما ٌتم فٌها من صفقات مالٌة تفوق 
إذ بلؽت الموجودات المالٌة نسبة الى الناتج المحلً اإلجمالً العالمً , االقتصاد الحقٌقً بأضعاؾ

وتتمثل هذا الموجودات باألسهم وأدوات الدٌن والسندات والحواالت , 2006فً عام % 393نحو 
وهذا ٌدل على أن القطاع المالً  أصبح مسٌطراً على , الحكومٌة والخاصة والموجودات المصرفٌة

 . العالم وٌمثل ثقالً كبٌراً اكثر من أي وقت مضى 
إن النظام المحاسبً والرقابً من أهم مقومات النظام المالً : ضعف النظم المحاسبٌة والرقابٌة .5

فكلما كان هذا النظام ٌعمل بصورة جٌدة وٌتمتع بالشفافٌة واإلفصاح كلما قلت , والمصرفً ألي دولة
وٌرى معظم ,  الشركةداءأاما إذا كان ضعٌفاً فانه سوؾ ٌنعكس بشكل سٌىء على , األزمات المالٌة

المحللٌن ان النظم المحاسبٌة المتبعة وإجراءات اإلفصاح المحاسبً تعد من معوقات فاعلٌة جهاز 
 جهازا  اإلشراؾ والرقابة وان ضعفها ٌؤدي الى تدهور معدالت الربحٌة وال اتالسوق وممارس

ك من ادارة وتنظٌم البنوك التً ترتكب والبنفً ٌستطٌع المستثمر الخاص والمشرفون على الرقابة
وتعانً , أخطاء بدون توفر معلومات بالدقة والموضوعٌة والشمول حول مالءة العمالء والمقترضٌن

معظم الدول التً تعرضت ألزمات مالٌة من خلل فً النظم واإلجراءات المحاسبٌة المتبعة ودرجة 
كما ٌظهر للمتتبع التارٌخً لألزمات المالٌة أن التنظٌم والرقابة ٌأتٌان ؼالباً , اإلفصاح عن المعلومات

كما ٌظهر أن السلطات النقدٌة للدول التً تعرضت لألزمات المالٌة لم تنجح , بعد حوث األزمة
. بالتنبؤء بحدوثها أو الوقاٌة منها

 :منضور محاسبً لألزمات وأنهٌارات المالٌة

 تداعٌات والمختصون الباحثونا علله التً األسباب وتنوعت المالٌة اراتياألزمات واألنه تنوعت  لقد
 تراخً فً انها الى الرقابة والتدقٌق باإلضافة فً إشكالٌةا انه البعض ٌدعً وقد,ونمووانفجارها نشوء
 ظاهرةعدم فضالعن وقراراتها كمبدأ الشفافٌة مع ٌتقاطع بماا والٌاته االقتراض على والتدقٌق القٌود

 حقٌقة دراسة وعند. االجتماعٌة المسؤولٌة ومتطلبات األخالقٌة والقواعد المحاسبٌة بالقواعد االلتزام
كامل )ٌاتً  بما بلورتها ٌمكن المنظورالمحاسبً من وأسبابها األزمات واألنهٌارات المالٌة

 :(13: 2014,والعانً

وهذاجعل  بها تتمتع اإللزام التً قوة واختالؾ المحاسبٌة المعلومات على الرقابٌة تعددالجهات .1
 استؽاللها من ٌمكن مرونة على تحتوي االانها اتفاق حصولهاعلى رؼم لإلفصاح المطلوبة المتطلبات

 الشركات قبل
 . تأثٌر اصحاب المصالحعلىالمؤسساتالواضعةللمعاٌٌرالمحاسبٌةوهذاسوفٌخلبمبدأ اإلفصاح والشفافٌة .2
اتجاهات  ثالث التاثٌرفً من هذاالنوع وٌتبع المالٌة المعلومات جودة تأثٌرادارةالشركةعلى .3

  . المالً اإلفصاح المحاسبٌة,وتقدٌرحجم التقدٌرات المحاسبٌة,تحدٌد اختٌارالطرق
اوالتأثٌرلقواعد  االلتزام عدم خالل من وٌكون المالٌة المعلومات جودة على الحسابات تأثٌرمدقق .4

 .الحسابات تدقٌق مهنه وسلوكٌات
 العالم كثٌرة ومتنوعة ولها واجهت مما سبق ان األزمات واألنهٌارات المالٌة التً ٌنٌستخلص الباحث

باعتبارها  (أزمة الرهن العقاري)وان األزمة المالٌة العالمٌة األخٌرة . ور واسباب متنوعة ومتعددةذج
لم تكن مهنة المحاسبة , واحد من اكبر االزمات المالٌة التً مرت باالقتصاد العالمً خالل العقود االخٌرة
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والتدقٌق بمنأى عن تداعٌات تلك االزمة واالنهٌارات المالٌة السابقة حٌث وجه العدٌد من االقتصادٌٌن 
وبالتالً , والمحللٌن السباب االزمة المالٌة االتهامات الى معاٌٌر المحاسبٌة وخاصة معٌار القٌمة العادلٌة

ٌتم تطرق الى قصور المعاٌٌر المحاسبٌة ودورها فً االزمات واالنهٌارات المالٌة بالتركٌز على معٌار 
. القٌمة العادلة فً المبحث القادم

قصور المعاٌٌر المحاسبٌة 

بشكل عام هناك جهتان مسوؤلتان عن اصدار معاٌٌر المحاسبٌة اكتسبتا صفة العالمٌة وهما مجلس 
 وقد اعتمدت الدول  (IASB) و مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة (FASB)نمعاٌٌر المحاسبة المالٌة

, االخرى على هذه المعاٌٌر فً  اصدار المعاٌٌر الوطنٌة لتلك الدول أو تبنت بعض الدول تلك المعاٌٌر
 ( 89 :2009,فرج )اال هناك بعض نقاط ضعؾ تكتنؾ تلك المعاٌٌر من اهمها

 .ٌوجد بعض المعاٌٌر الؽامضة .1
 .تتضمن بعض المعاٌٌر بدابل متعددة ٌمكن لألدارة اإلختٌار من بٌنها .2
 .ال توجد معاٌٌر تتعامل مباشرة مع بعض المواقؾ .3
 .عدم قدرة بعض المعاٌٌر على التعامل بطرٌقة مقنعة مع المشكالت المحاسبٌة .4
 .وجود انتقادات متزاٌدة لعدم تؽطٌة المعاٌٌر المحاسبٌة لمختلؾ العملٌات .5
 . عدم اتساق بعض معاٌٌر المحاسبٌة مما ٌنتج عنه معالجات التتفق مع تؽٌرات بٌبٌة العمال المعاصرة .6

 باالضافة الى ماتم ذكرها ان المعاٌٌر المحاسبٌة تحتوي على تفصٌالت كثٌرة ومعقدة  الخاصة بالقٌاس 
والتقٌٌم والتقرٌر ومشاكل الترجمة مما ٌترك اثر سلبً وقد ٌترتب على قصور فً المعاٌٌر المحاسبٌة  

. ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة وبالتالً انهٌارات واألزمات المالٌة

األزمات واإلنهٌارات المالٌة ومعاٌٌر المحاسبٌة 

 كبٌرحول ثارجدل إذ,العالمٌة المالٌة األزمة تداعٌات عن بمنأى المهنٌة ومعاٌٌرها المحاسبة مهنة لمتكن
 عددا وخصوصا أن الجهات من العدٌد بذلك صرحت حٌث األزمة إحداث فً العادلة القٌمة دور منهج

 ,عمالقة وشركات بنوك تراإدا مجالس رؤساء من والكثٌركذلك,األمرٌكً مجلس الشٌوخ أعضاء من
 ) 157المعٌارالمحاسبٌاألمرٌكً(  العادلة بالقٌمة الخاصة جمٌع معاٌٌرالمحاسبة تطبٌق وقؾ ودعواالى

 حٌنبذ الجمهورٌة لرباسة الجمهوري المرشح ) جورجماكٌن( دعا السٌاق هذا وفً

 افً وخصوص مؤقتة ولوبصفة فٌة وقؾ العمل الى األمرٌكً أعضاءالكونجرس عضوامن60وبمشاركة

قٌاس القٌمة العادلة 157وذلك بحجة ان تصبٌق المعٌار  ,المعٌار تطبٌق إساءة حول شكوك وجود ظل
ساهم فً تضخٌم ؼٌر مبرر لقٌم العقارات ومن ثم فً قٌم القروض العقارٌة الممنوحة من البنوك 

االستثمار وما ترتب علٌه فً تضخٌم قٌم السندات العقارٌة والتً ادت إلى حوث أول حلقات األزمة 
خطة  تضمنت فقد وعلٌة.(198: 2010,السٌد علً والمشهدانً) Lemans Brothersبانهٌار بنك 

 133 ( تنص الفقرة القٌمةالعادلةحٌث بمحاسبة  واللتان تتعلقان)  133و132( فقرتٌن  اإلنقاذ األمرٌكٌة
مصدرة  شركة الي ) 157 ( المعٌار تطبٌق تعلٌق صالحٌة المالٌة األوراق هٌبة امتالك ضرورة على )

 وتنص . المستثمرٌن وٌحمً العامة المصلحة فً ٌصب ذلك بان الهٌبة رأت اذ المالٌة لألوراق

 بالقٌمة المتعلقة المعاٌٌرالمحاسبٌة دراسةحول أجراء المالٌة األوراق هٌبة على ٌتوجب ان على133الفقرة

 تارٌخ من تبدا ٌوما ) 90( فترة  خالل الشٌوخ مجلس الى تقرٌرها تقدٌم وٌتوجب علٌها العادلة

وكمحاولة لتوضٌح الصورة البد من االحاطة النظرٌة بمفهوم  (: 2014,كامل والعانً).إقرارالخطة
.  القٌمة العادلة

 مفهوم القٌمة العادلة

اتجهت المجامٌع المهنٌة والمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة منذ أواخر سبعٌنات القرن العشرٌن إلى المطالبة 
بالتحول فً القٌاس المحاسبً من مبدأ التكلفة التارٌخٌة إلى القٌمة العادلة كمقٌاس أفضل لتقٌٌم األدوات 

المالٌة والمطلوبات والممتلكات واالستثمارات العقارٌة والمنتجات الزراعٌة ومعالجة تقٌٌم بعض هذه 
ولعل أهم األسباب فً أتباع معٌار القٌمة العادلة هو بسبب النتابج السلبٌة , الموجودات بالقٌمة العادلة

المترتبة على افتراض ثبات وحدة النقد تحت الظروؾ االقتصادٌة ولذلك فقد تطورت أسس القٌاس 
وقدأصدرمجلسمعاٌٌرالمحاسبةالمالٌة . (10: 2014,القضاة)المحاسبً واسالٌب العرض واإلفصاح 
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FASBوإنشاءإطارلقٌاس تعرٌؾ بشأن ,وذلك٢٠٠٧نوفمبر١٥بعد سرٌانه والذي بدأ١٥٧ المعٌاررقم 
 بأنها القٌمة العادلة١٥٧المعٌاررقم ولقدعرؾ . علٌها المتعارؾ المحاسبٌة المبادئ داخل القٌمة العادلة

 عملٌة فً ألحد االلتزامات تحوٌله عند أوٌدفعه األصول أحد بٌع عند البابع ٌتسلمه السعرالذي ذلك
 القٌمة السوقٌة المعٌارتشمل لتعرٌؾ طبقا العادلة والقٌمة. القٌاس تارٌخ فً السوق شركاء بٌن منتظمة
 ٌركزعلى وؼٌرالمتاحة,فالتعرٌؾ الحالٌة السوق باستفسارات الخاصة المواقؾ على مقصورة ولٌست

 سداده ٌجب السعرالذي التزام,ولٌس سٌدفع نظٌرتحوٌل والسعرالذي أصأل نظٌربٌع سٌسلم السعرالذي
,اما بالنسبة لمجلس معاٌٌر  ( 20 :2009,صالح)مفترض  نظٌرالتزام أو المستلم األصل الستحواذ على

فقد وردة تعرٌؾ القٌمة العادلة فً عدٌد من المعاٌٌر على سبٌل المثال فً معٌار (ISAB)المحاسبة الدولٌة

أو تسدٌد ,  عرؾ قٌمة العادلة بأنها المبلػ الذي ٌمكن أن تتم مبادلة الموجود ٌه39المحاسبة الدولً رقم 
المعاٌٌر الدولٌة العداد )دٌن بٌن اطراؾ مطلعة وراؼبة فً التعامل على أساس تبادل تجاري بحت 

 تحت 13ولكن بعد اصدار معٌار الدولً العداد التقارٌر المالٌة رقم . (أ875: 2010,التقارٌر المالٌة

و نظراَ لإلتجاه واإلهتمام , 2013 ٌناٌر 1 و نفاذه فً 2011فً أٌار " قٌاس القٌمة العادلة"عنوان 
وقبل إصدار هذا المعٌار كانت المعاٌٌر المحاسبة الدولٌة تحتوي على , المتزاٌد نحو مفهوم القٌمة العادلة

متطلبات تحدٌد وقٌاس القٌمة العادلة واإلفصاح عنها بما أن تلك المعاٌٌر صدرت فً فترات زمنٌة 
مختلفة فقد كانت تحتوي على متطلبات ؼٌر متسقة لقٌاس القٌمة العادلة مما ٌؤثر سلباَ على قابلٌة القوابم 

لذا تم تنقٌح تعرٌؾ القٌمة العادلة لتالفً عٌوب التعرٌفات السابقة فقد عرؾ القٌمة , المالٌة للمقارنة
 على انها السعر الذي سٌتم الحصول علٌه لبٌع الموجود أو الذي سٌتم دفعه لنقل 13العادلة وفق معٌار 

المعاٌٌر الدولٌة العداد التقارٌر )اإللتزام فً معاملة منظمة بٌن مشاركٌن فً السوق وفً تارٌخ القٌاس
 . (ب961, 2013,المالٌة

 االمرٌكً 157ستنتج مما سبق توجد تطابق الى حد البعٌد بٌن تعرٌؾ القٌمة العادلة حسب معٌار ن

 الدولً الن االخٌر كان ناتج عن المشروع المشترك بٌن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً 13ومعٌار 
ومجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة األمرٌكً لتطوٌر متطلبات عامة لقٌاس القٌمة العادلة واإلفصاح عن 

 . المعلومات المتعلقة بقٌاس القٌمة العادلة

 

مداخل لقٌاس قٌمة العادلة 

فعند قٌاس القٌمة , ان قٌاس القٌمة العادلة هو القٌاس القابم على السوق ولٌس القابم على الشركة محددة
العادلة لموجود أو مطلوب معٌن تستخدم الشركة اإلفتراضات التً ستستخدم من قبل المشاركٌن فً 

اي أن الشركة التحتاج إلى , السوق عند التسعٌر الموجودات والمطلوبات فً ظل ظروؾ السوق الحالٌة
ان تكون قادرة على بٌع موجود معٌن او تسوٌة مطلوب معٌن فً تارٌخ القٌاس لتكون قادر على قٌاس 

وهنا ٌتضح بأن قٌاس القٌمة العادلة ٌعتمد على أفتراضات , القٌمة العادلة لذلك الموجود أو المطلوب
المشاركٌن فً السوق ولٌس عملٌة بٌع حقٌقٌة تقوم بها الشركة اي لٌس هناك عملٌة تبادل الحقٌقٌة تقوم 

فاإلفتراضات التً , بها الشركة وإنما هناك إفتراض لعملٌة التبادل حقٌقٌة ٌقوم بها المشاركون فً السوق
وقد تكون , ٌستخدمها المشاركون فً السوق من اجل تسعٌر الموجودات والمطلوبات تسمى بالمدخالت

( 76-75: 2015,حنا) :المدخالت قابلة للمالحظة اوؼٌر قابلة للمالحظة وكماٌلً

هً تلك المدخالت التً تعكس األفتراضات التً :(Observable Inputs)مدخالت قابلة للمالحظة  .1
وهً افتراضات تقوم , سوؾ ٌستخدمها المشاركون فً السوق فً التسعٌر الموجودات أو المطلوبات

أو أٌة معلومات أخرى متاحة علناً حول , على أساس بٌانات السوق كاألسعار المعلنة فً سوق نشط
وبالنسبة للمدخالت القابلة للمالحظة فٌمكن الحصول على اسعار . األحداث أو المعامالت الفعلٌة

 (Jesse et al,2009:3) الموجودات والمطلوبات لقٌاس قٌمتها العادلة من خالل األسواق األتٌة
,(Bragg,2010: 160) 

من خالل أسعار اإلؼالق التً تكون  :(Active exchange market)سوق التبادل النشط  .أ
متاحة بسهولة وتمثل بشكل عام القٌمة العادلة للموجودات أو المطلوبات مثل اسعار البورصات 

 . العالمٌة
 فالتجار فً هذه االسواق ٌكونون على استعداد للتجارة  :(dealer market)سوق التجار .ب

وبالتالً ٌوفرون السٌولة باستخدام رؤوس , بإستثمار معٌن إما بشرابه أو بٌعه لحسابهم الخاص
وٌتوفر فً هذه االسواق سعر العرض . (ٌشار إلٌهم بصناع السوق)أموالهم وٌصنعون السوق 

(Bid price),وسعر ,  وهو السعر الذي ٌكون التاجر على استعداد لدفعه لشراء اإلستثمار
الذي ٌمثل السعر الذي كان التاجر على استعداد  لبٌع اإلستثمار بموجبه , (Ask price)الطلب 
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فً هذه السوق متاحة بسهولة  (سعر العرض و سعر الطلب), وعادة ما تكون هذه األ سعار 
و من األمثلة على هذه األسواق, األسواق ؼٌر . أكثر من أسعار اإلؼالق فً سوق التبادل النشط

 التً لٌس لها مكان أو زمان محدد, وتجرى عملٌاتها بواسطة (Over-the-counter)المنظمة 
, و توجد هذه األسواق أٌضا لمختلؾ (NASDAQ)الهاتؾ أو الحاسوب كبورصة ناسدالك 

 .الموجودات و المطلوبات المالٌة وؼٌر المالٌة, كأسواق السلع و المعدات المستعملة
 فً هذه السوق, الوسٌط هو الذي ٌقوم بمحاولة إلتقاء :(Brokered market)سوق الوسطاء .ت

البابع بالمشتري, أي أن الوسٌط ال ٌقوم باستخدام أمواله الخاصة للمتاجرة بها, وال ٌقوم بالتجارة 
فالوسٌط ٌكون على علم بسعر العرض و الطلب من خالل عملٌة اإللتقاء بٌن . لحسابه الخاص

البابع و المشتري التً ٌجرٌها هو, ولكن كل طرؾ من هذه األطراؾ قد ٌجهل السعر لدى 
و تشمل هذه األسواق شبكات التواصل األلكترونٌة التً تلتقً فٌها طلبات الشراء . الطرؾ اآلخر

 .و البٌع, و كذلك اسواق العقارات التجارٌة والسكنٌة
فً هذه األسواق ٌتم : (Principal-to-principal market)سوق الرئٌس إلى الرئٌس .ث

التفاوض بشكل مستقل بٌن األطراؾ الربٌسة الملتقٌة فً المعاملة دون وجود وسٌط بٌنهما, و 
 . ؼالباً ما تكون هناك القلٌل من المعلومات متاحة للعامة حول تلك المعامالت 

 
عندما ال تتوفر مدخالت قابلة للمالحظة :(Unobservable Inputs)مدخالت غٌر قابلة للمالحظة  .2

ففً هذه الحالة ٌجب أن تقوم الشركة بتطوٌر مدخالت ؼٌر قابلة للمالحظة , فً األسواق النشطة
باستخدام أفضل المعلومات المتاحة فً ظل الظروؾ السابدة بما فً ذلك البٌانات الخاصة بالشركة 

أي , حول اإلفتراضات التً سوؾ ٌستخدمها المشاركون فً السوق عند تسعٌر الموجود أو المطلوب
 .أن هذا المدخالت تعكس إفتراضات الشركة التً تعد التقارٌر المالٌة

على ضوء مداخل قابلة للمالحظة ومداخل ؼٌر قابلة للمالحظة لقٌاس قٌمة العادلة ٌستخدم المعٌار الدولً 
المجمع الدولً العربً ) ثالث مستوٌات لتسلسل القٌمة العادلة كاألتً 13العداد التقارٌر المالٌة رقم 

: ( ب992-991: 2013,للمحاسبٌن القانونٌٌن

 هً اسعار معلنا ؼٌر معًدلة فً األسواق النشطة للموجودات و :مدخالت المستوى األول .1
توصل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة إلى أن تلك األسعار تقدم الدلٌل ذي . المطلوبات المطابقة

ٌحدد المعٌار . الموثوقٌة األكبر للقٌمة العادلة و ٌتعٌن إستخدامها لقٌاس القٌمة العادلة أٌنما تواجدت
 السوق النشط كسوق تتم فٌه معامالت الموجود او المطلوب مع 13الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة 

توصل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة انه . تكرار و حجم كافٌٌن لتقدٌم التسعٌر على أساس جاري
و على الرؼم من إستخدام كلمات مختلفة إال ان التعرٌؾ ٌنسجم مع تعرٌفات السوق النشط 

 :الموجودة أساسا فً المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة
الذي تكون به البنود المتداولة  (1) ان السوق النشط41،38،36ذكرت معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

تكون فٌه األسعار  (3)ٌتواجد به البابعون و المشترون الراؼبون فً اي وقت و  (2)متجانسة و 
 .متاحة للعامة

 ان السوق النشط هو 9 و المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة 39 ذكر معٌار المحاسبة الدولً 
الذي تكون فٌه األسعار المعلنة متاحة بسهولة و انتظام من التبادل أو التاجر أو السمسار أو 

مجموعة القطاع أو خدمة التسعٌر أو الوكالة التنظٌمٌة وتمثل تلك األسعار معامالت السوق التً 
 .تحدث بانتظام و الفعلٌة على اساس تجاري

 هً كافة المدخالت بإستثناء األسعار المعلنة والمشمولة فً المستوى :مدخالت المستوى الثانً  .2
توصل مجلس معاٌٌر . للموجود أو المطلوب  (بشكل إما مباشر أم ؼٌر مباشر )االول الملحوظة 

المحاسبة الدولٌة إلى انه لمن المالبم شمل مدخالت المستوى الثانً المؤكدة من قبل السوق التً قد 
ال تكون ملحوظة بشكل مباشر و إنما قابمة على أو مدعومة من قبل بٌانات السوق الملحوظة ألن 

 .المدخالت المماثلة أقل موضوعٌة من المدخالت ؼٌر الملحوظة المصنفة ضمن المستوى الثالث
ذكر بعض .  هً المدخالت ؼٌر الملحوظة للموجود أو المطلوب:مدخالت المستوى الثالث .3

المجاوبٌن أنه سٌكون من المضلل وصؾ القٌاس بإستخدام المدخالت ؼٌر الملحوظة الهامة كقٌاس 
و أعربوا اٌضاً عن مخاوفهم بأن المدخالت ؼٌر الملحوظ قد تتضمن عوامل محددة . للقٌمة العادلة

و تبعاً لذلك, اقترحوا أنه ٌتعٌن لمجلس معاٌٌر . بالشركة لن ٌنظر بها المشاركون فً السوق
المحاسبة الدولٌة أن ٌستخدموا عنوان مختلؾ للقٌاسات التً تستخدم المدخالت ؼٌر الملحوظة 

توصل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة إلى أنه ٌتم تناول المخاوؾ القابمة حول .  الهامة
الموضوؼٌة لتلك القٌاسات بأفضل شكل ممكن من خالل المطالبة بإفصاح محسن للقٌاسات المشتقة 

 .بإستخدام المدخالت ؼٌر الملحوظة الهامة بدال من المطالبة بعنوان مختلؾ لتلك القٌاسات 
تقنٌات تقٌم القٌمة العادلة 
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 ان الهدؾ من استخدام تقنٌات التقٌٌم هو تقدٌر السعر المناسب لبٌع الموجود او نقل المطلوب ضمن 
وهناك , عملٌة منضمة تجري بٌن المشاركٌن فً السوق فً تارٌخ القٌاس وفً ظروؾ السوق الحالٌة

كامل )ثالث تقنٌات تستخدم على نطاق واسع فً عملٌات قٌاس القٌمة العادلة وهً كاألتً
( : 12: 2014,والعانً

والذي ٌستخدم األسعار والمعلومات األخرى ذات الصلة  : (Market approach)مدخل السوق .1
 .الناتجة عن معامالت السوق المطابقة او مشابه للموجودات والمطلوبات موضوع التقٌٌم

والذي ٌعنً المبالػ الالزمة للحصول الخدمة التً ٌقدمها : (Cost approach)مدخل التكلفة  .2
 .(تكلفة اإلحالل الحالٌة)الموجود موضوع التقٌٌم 

 وٌقوم هذا المدخل على خصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة : (Income approach)مدخل الدخل .3
والدخل والمصارٌؾ والتً ٌتوقع الحصول منها من الموجوج موضوع التقٌٌم وحسب توقعات 

ٌقوم هذا المدخل على تحوٌل المبالػ المستقبلٌة الى قٌمة او مبلػ واحد مخصوم وعند . السوق
 .استخدام هذا المدخل فان قٌاس القٌمة العادلة تعكس التوقعات السوقٌة حول المبالػ المستقبلٌة

4.  
 عٌوب معٌار القٌمة العادلة

قد ال ٌخلو أي معٌار من المعاٌٌر المحاسبٌة من العٌوب أو قصور فً بعض جوانبه ومن   هذه المعاٌٌر 
 (:14: 2014,القضاة)هو معٌار القٌمة العادلة والذي ٌعاب علٌه ما ٌلً 

اعتماد هذا المعٌار فً بعض جوانبه على عدم دقة القٌاس المحاسبً بسبب اختالؾ االجتهادات  .1
حٌث ٌصعب تحدٌد القٌمة , واآلراء الشخصٌة لعملٌة التقٌٌم وخاصة لألدوات المالٌة الؽٌر نشطة

 .السوقٌة العادلة لكثٌر من موجودات الشركة عندما ال تتوافر لها أسواق نشطة
زٌادة التكالٌؾ لمعرفة القٌمة العادلة فً بعض األدوات المالٌة والتً تتطلب بذل جهود ؼٌر  .2

 .عادٌة وتكبد مصروفات إضافٌة تسبب فً زٌادة التكلفة عن المنفعة
ٌتطلب إعداد وعرض البٌانات المالٌة وفق معٌار القٌمة العادلة فترة زمنٌة طوٌلة مما قد ٌترتب  .3

 .علٌها تأخٌر وصول المعلومات إلى مستخدمً البٌانات المالٌة
قد ٌسبب استخدام معٌار القٌمة العادلة مجاالً أكبر لتالعب فً نتابج األعمال وتؽطٌة بعض  .4

 .الثؽرات وفقاً لرؼبات ومصالح اإلدارة عند إعداد البٌانات المالٌة
أن االعتراؾ بالمكاسب والخسابر ؼٌر المحققة كبنود فً قابمة الدخل أو فً قابمة التؽٌر فً  .5

قد ٌفتح باباً واسعاً , حقوق الملكٌة دون أن تتم عملٌات تبادل فعلٌة بٌن الشركة وأطراؾ خارجٌة
 .لممارسات المحاسبة اإلبداعٌة 

االتهمات الموجهه للقٌمة العادلة كاحد أسباب األزمات والإلنهٌارات المالٌة 

 والمتعلق بالقٌاس القٌمة العادلة بأعتباره  157 ٌذكر البعض بأن تطبٌق المعٌار المحاسبً االمرٌكً رقم 
أي كان ثؽرة ٌنفذ من , أحد أسباب األزمة المالٌة بسبب وجود شكوك حولة أساءة تطبٌقة بشكل سلٌم

 علٌه بنٌت الذي األساس وٌكمن, خاللها إدارات الشركات للتالعب باألرباح وتضخٌم الموجودات
 على الحصول فً صعوبة لالزمة المكونة الربٌسة األسباب كأحد العادلة القٌمة لمنهج الموجهة االتهامات

 قابمة من بنود لمجموعة موضوعً أساس على الطلب سوق من للتحقق القابلة البٌعٌة القٌمة صافً
المصادر  خالل من اما تحتسب التً أسعارالمبٌعات مؤشرات احتساب الى ٌؤدي مما المركزالمالً

 المقٌمٌن خالل من بالتقدٌرات االستعانة ٌتم وقد االقتصادٌة الوحدة قبل من داخلٌا او الخارجٌة
 لتضخٌم كمبرر ٌستخدم ان ٌمكن األصول تقٌٌم فً العادلة القٌمة مدخل استخدام ان وبذل, الخارجٌٌن

 أبرزها كبٌرة مكاسب حصولهاعلى الى ٌؤدي مما المشارٌع موجودات زٌادة أسعار األصول وبالتالً
وٌرى كثٌر من الباحثٌن , (15: 2014,كامل والعانً)األنشطةالمختلفة وتموٌل االقتراض إمكانٌة زٌادة

 بانه كان السبب فً وقوع األزمة 157ان المستوى الثالث لتسلسل القٌمة العادلة لمعٌار االمرٌكً رقم 

إذ أن المرونة الموجودة فً حرٌة األختٌار  , 2008المالٌة العالمٌة وأنهٌار األسواق المالٌة فً عام 
لذا فإن التقوٌمات ضمن المستوى الثالث , عندما تعلقت باألدوات المالٌة تم إساءة استخدامها بشكل كبٌر

وهدفت اإلدارات الشركات من ذلك , التً هً ذاتٌة للؽاٌة أنتشرت على نطاق واسع فً القوابم المالٌة
وكذلك ٌشٌر كثٌر من . (Stojilkovic,2011: 102)تضخٌم قٌمة موجوداتها ونتابجها المحققة 

الدراسات ان قٌمة العادلة كان وراء انهٌار الشركة أنرون حٌث  استخدم أنرون بشكل كبٌر ومكثؾ 
القٌمة العادلة  فً عقود طوٌلة االجل لتجهٌز ؼاز واقنع  مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة بالسماح 

باالستخدام القٌمة العادلة فً عقود الطاقة الطوٌلة االجل والن أنرون كان ٌسطر على االسوق الؽاز 
استطاعة ان ٌستخدم تقدٌرات االسعار خاصة بها الجل تالعب بمبلػ الٌرادات 

 .(Mala&Chand,2012:32)المتحقق
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ان (IASB,FASB,SEC)من جانب االخر ٌرى كثٌر من هٌبات ومجالس المحاسبٌة الدولٌة ومنها
القٌمة العادلة لم تكن السبب فً حدوث األزمة المالٌةولكنها كشفت عنها مثلما فً ذلك مثل الطبٌب الذي 

وببرروا موقفهم هذا بأن البنوك األستثمارٌة والتً كانت . ٌكشؾ عن المرض الذي الٌرضً المرٌض
, بمنأى عن الرقابة أساءت أستخدام منهج القٌمة العادلة وان تعلٌق تطبٌقها ٌمكن ان ٌضر االبالغ المالً

وان ما لحق بالشركات من فشل نتٌجة للخسابر المتصلة بالدٌون الردٌبة الناتجة عن االقراض ؼٌر 
وان عدم تطبٌق القٌمة العادلة لن ٌمنع حدوث األزمة ولكن ٌمكن ان ٌساهم فً تاجٌل , الصحٌح 

(. 199-198: 2010,السٌدعلً والمشهدانً)اإلفصاح عنها

 ان ان منهج القٌمة العادلة كثرة الجدل حول دورها فً األزمة المالٌة ولكن ال ٌمكن جزم ٌنٌرى الباحث
بان قٌم العادلة كان سبب فً خلق االزمة المالٌة ولكن ٌمكن القول ان استخدام السا لقٌمة العادلة كان له 

.     دور بارز فً االزمات واالنهٌارات المالٌة

األزمات المالٌة وتأثٌرها على توجه نحو المعاٌٌر الدولٌة 

  (IAS,IFRS)مطبق حالٌاً معاٌٌر محاسبة المالٌة األمرٌكٌة ومعاٌٌر الدولٌةماكما تم اشارة الٌه سابقاً أن 
فالتفاوت فً , وهناك بعض الدول التً تتبنى معاٌٌر محلٌة مشتقة من المعاٌٌر الدولٌة واألمرٌكٌة

استخدام المعاٌٌر المطبقة فً الشركات العالمٌة ٌجعل من الصعوبة أجراء المقارنات لمتخذي القرارات 
وهناك ضؽط من المؤسسات المالٌة وأسواق المال العالمٌة لتوحٌد المعاٌٌر المحاسبٌة , األستثمارٌة

سلوم )للحصول على رؤٌة واضحة حول العالم لؽرض تفادي تعرض العالم إلى أزمات جدٌدة
فٌبدوا جلٌا ان بعد االزمة المالٌة جعلت اؼلبٌة الدول العالم تتجه نحو . (20-19: 2010,ونوري

استراتٌجٌة استخدام معاٌٌر الدولٌة ومن ادلة ان دول االتحاد األوربً كانت تطبق إستراتٌجٌة أستخدام 
المعاٌٌر اإلقلٌمٌة فنجد إن البرلمان األوربً أصدر قرار فً بطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وٌجب على 

الشركات التً تخضع لقوانٌن دولة عضو فً االتحاد االوربً ان تقوم باعداد قوابمها طبقاً لمعاٌٌر 
وفً أعقاب ازمة الرهن العقاري تم عقد اكثر من قمة لقادة مجموعة الدول العشرٌن , المحاسبة الدولٌة

فً كل هذه القمم جدد قادة هذه الدول  (2011كان, 2010تورٌنتو, 2009بتسبٌرج, 2008واشنطن)
دعمهم ان ٌكون مجموعة واحدة من معاٌٌر المحاسبة الدولٌة واكتمال التقارب بٌن المعاٌٌر الدولٌة 

واالمرٌكٌة فعلى سبٌل المثال كانت هناك مجموعة من التوصٌات فً ختام اجتماع قمة مجموعة 
 فً واشنطن كان احد توصٌات ٌجب على هٌبات معاٌٌر الربٌسٌة الموجودة 2008العشرٌن المنعقدة عام 

بكافة انحاء العالم العمل بشكل مكثؾ من اجل إٌجاد مجموعة واحدة من معاٌٌر المحاسبٌة عالٌة الجودة 
 فعندما قرر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة إجراء تعدٌالت على معاٌٌر ,تستخدم على نطاق العالم

معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة المحاسبة الدولٌة التً ٌصدرها وتؽٌٌرها لتصبح 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING)STANDARDS)  كان ٌهدؾ من

 (: 46-44: 2014,المعصراوي)وراء هذا التؽٌٌر إلى عدة نقاط من أهمها

 .التقارب مع معاٌٌر المحاسبة األمرٌكٌة  .1
تلبٌة رؼبة مجلس الوحدة االقتصادٌة باالتحاد األوربً بإصدار معاٌٌر محاسبٌة جدٌدة تساعدها على  .2

 .توحٌد التطبٌق المحاسبً بٌن دول االتحاد األوربً على ؼرار توحٌد العملة األوربٌة 
 األخذ بعٌن االعتبار التطورات الكبٌرة والتؽٌرات التً حدثت وخاصة قٌام العدٌد من دول العالم  .3

 .بإصدار معاٌٌر محاسبة محلٌة تستند بشكل أساسً على معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 
حدوث بعض التجاوزات واالستؽالل السٌا من قبل بعض المحاسبٌن لتلك المعاٌٌر عبر استؽاللهم  .4

. لبعض نقاط الضعؾ الموجودة بالمعاٌٌر والتً كانت احد نتابجها ظهور المحاسبة اإلبداعٌة

إدراج بعض التعدٌالت (IASB)من هذا المنطلق فقد رأى مجلس معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة 
والتؽٌٌرات وذلك تالفٌا لالستؽالل السٌا للمعاٌٌر القدٌمة, وكذلك للقضاء على أي ممارسات من 

ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة والتً قد ٌكون سبب االزمات واالنهٌارات المالٌة والتً ظهرت فً ظل 
(  : 15: 2010,صالح وفتحٌة)المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة القدٌمة , ومن أهم تلك التعدٌالت 

فً معاٌٌر المحاسبة الجدٌدة  (المعالجة البدٌلة )و (المعالجة القٌاسٌة  )العمل على إلؽاء ؼالبٌة البدابل  .1
, واالكتفاء بمعالجة محاسبٌة واحدة وذلك بهدؾ توحٌد المعالجات وعدم فتح المجال لالختٌار بٌن 
عدة بدابل بحٌث تستؽل تلك البدابل فً تجمٌل صورة الدخل أو تضخٌم األرباح أو التؽطٌة على 

 .بعض المالحظات على نشاط الشركة
 إضافة مرفقات لكل معٌار محاسبً ٌوضح كٌفٌة التطبٌق العملً , وٌعتبر هذا األمر من  وجهة  .2

نظر الباحثٌن من أهم التؽٌٌرات أو التعدٌالت التً طرأت على معاٌٌر المحاسبة الدولٌة الجدٌدة , فقد 
اتضح أن هناك صعوبات متعددة فً التطبٌق العملً للكثٌر من فقرات معاٌٌر المحاسبة , حٌث 
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ٌصعب على الكثٌر من المتخصصٌن توضٌح كٌفٌة التطبٌق السلٌم لؽموض بعض الفقرات داخل 
المعٌار األمر الذي قد ٌستؽله بعض ضعاؾ النفوس فً القٌام بعملٌة تالعبات أو تحرٌفات لبعض 

 . بنود التقارٌر المالٌة بحجة عدم الوضوح أو الفهم السلٌم للمعٌار
العمل على إلؽاء التناقضات والتعارض الموجود بٌن بعض المعاٌٌر باإلضافة إلى إزالة أي ؼموض  .3

قد ٌكتنؾ تلك المعاٌٌر األمر الذي ٌؽلق الباب أمام من ٌرٌد أن ٌستؽل تلك التناقضات أو الؽموض 
 . الذي ٌكتنؾ بعض تلك المعاٌٌر 

اٌٌر المحاسبة الدولٌة واالزمة المالٌة عقصور الم

معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة من من / إن هذه التعدٌالت و ؼٌرها ال تعنً خلو معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
: 2010,الكبٌسً)القصور فً تلك المعاٌٌر او صعوبة فً الٌات طبٌقها وٌمكن نذكر بهذا الخصوص 

11-12.) 

ان المعاٌٌر الدولٌة المصدرة لٌس لها : عدم الزامٌة أو التباٌن فً درجة االلزام بطبٌق المعاٌٌر الدولٌة .1
وفً الواقع ان المعاٌٌر الدولٌة , صفة االلزام مقارنتاً بالتشرٌعات والقوانٌن فً مختلؾ الدول العالم

, بٌنما ملزمة فً دول اخرى, ؼٌر مسموح بها للشركات المسجلة محلٌا بسوق المال فً بعض الدول
وبوجود هذا االختالؾ تظهر حاالت شدٌدة من التباٌن واالختالؾ , او لبعض الشركات دون اخرى

فً الممارسات المحاسبٌة بٌن مختلؾ دول العالم اساسه تباٌن فً القواعد المبدبٌة واالخالقٌة المتبعة 
وماٌرافقها بالتالً من مصطلحات ومفاهٌم وتفسٌرات لالحكام والقواعد فً اسس التقوٌم والقٌاس 

 .واالعتراؾ بتحقق االٌرادات والمصروفات واسس اعداد القوابم المالٌة وعرض البٌانات
هناك ضرورات كبٌرة تطلب اما : الفجوة الكبٌرة بٌن القوانٌن والتشرٌعات المحلٌة والمعاٌٌر الدولٌة .2

فاالختالفات قابمة وكبٌرة فمثالً فً , التعدٌل او االلؽاء لتلك القوانٌن لعدم مالبمتها لتلك المعاٌٌر
فما بلك ببقٌة دول العالم ,  حتى االن كما ٌجب39,32اوروبا وفرنسا تحدٌداً لم ٌتم تطبٌق المعٌارٌن 
حٌث نالحظ ان االالؾ من الشركات الكبرى . التً تكون امكاناتها معدومة مقارنة بتلك الدول

 شركة فً االتحاد االوروبً مثالً والمطالبة بالتطبٌق 7000والمدرجة فً االسواق بما ٌزٌد عن 

ولعل المفارقة الكبٌرة هً ان خٌرة الخبرات , ولم تلتزم بذلك حتى االن, 2005خالل مدى اقصاها 
المالٌة والمحاسبٌة لتلك الدول تقود عملٌة اعداد وتطوٌر معاٌٌر المحاسبة الدولٌة منذ اكثر من ثالثٌن 

 .عاماً 
اضافة للصعوبات والتعقٌد والتناقض والتعقٌد والتناقض والتضارب : عدم وضوح الٌات التطبٌق .3

هذا ما اعترؾ به ربٌس مجلس معاٌٌر , باصل المعاٌٌر والتً ادت الى تعقٌد الممارسات المحاسبٌة
 بصدد الخروج من االزمة مبنٌاً 2008\11\11المحاسبة الدولٌة بتقرٌره المقدم للجنة الخزانة فً 

الن ذلك ادى الى هفوات او فجوات , ضرورة تزوٌد االلٌة ودالبل االرشاد المناسبة لتطبٌق المعاٌٌر
كما انها استؽلت فً التالعب , فً الممارسات المحاسبٌة المعتمدة وفقا لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة

وهكذا فان كثٌر من ممارسات المحاسبة االبداعٌة فً الشركات المتعثرة قد تتفق مع . بالبٌانات
حٌث الزلت المعاٌٌر تتجه , نصوص المعاٌٌر الدولٌة  ولكنها تتنافى مع روحها ومع االطار العام لها

اكثر فاكثر نحو مفهوم القٌمة العادلة والبٌبة االقتصادٌة ومهنة التقٌٌم التتطور وقد ٌشرع ذلك ابواب 
 .التالعب
,  عطفا على ماسبق انه ولوجود قصور فً المعاٌٌر الدولٌة فقد تولدت ازمة الثقة بالمحاسبةٌنٌرى الباحث

وان كل ذلك البد وان ٌنعكس سلباً على توفٌر بٌانات تتمتع بالموثوقٌة والمالبمة وبالتالً على اتخاذ 
لذا الٌمكن ان نبريء ساحة الممارسات المحاسبٌة ومعاٌٌرها من المسؤولٌة عن حدوث , قرارات سلٌمة

ولكن ومن جانب اخر الٌمكن اتهامها لوحدها بتلك المسؤولٌة وخاصة , االزمات واالنهٌارات المالٌة
عندما تكون المعاٌٌر قد اعدت بصورة صحٌحة ولكن هناك سوء فً استخدامها مما ٌنعكس تاثٌرها على 

 .القوابم المالٌة المعدة من قبل ادارة الشركة للتالعب فً ارقامها لمنافعها الخاصة

 

 

 وصؾ مجتمع الدراسة والعٌنة الموزع علٌها إستمارة اإلستبانة       

المراقبٌالحسابات, )إستبانة على فبتٌن  (237) لؽرض جمع البٌانات تم توزٌع :توزٌع عٌنة الدراسة

أما اإلستمارات المقبولة والصالحة للتحلٌل  (%92)وبسبة  (220), وقد بلػ عدد المستجبٌن (األكادٌمٌٌن

 :التالً (1)وكما مبٌن فً الجدول رقم  (%88)أي بنسبة  (210)فقد بلػ 
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 (1)الجدول رقم 
 توزٌع عٌنة الدراسة ونسبة المستجبٌن من إستمارة اإلستبانة

 صافً نسبة

  المستجبٌن

 عدد اإلستمارة

 اإلستماراتنسبة

  المعادة

 عدد اإلستمارة

 الوظٌفة
ؼٌر  مقبول

 المعادة مقبول

المرسلة 
 أو

 الموزعة

 مراقبً الحسابات 57 55  96.4% 5 50  87.7%

  األكادٌمٌن 180 165  91.6% 5 160  88.8%

المجموع  237 220  92.8% 10 210 88.6%

 من إعداد الباحثٌن: المصدر

ٌتناول هذا الجزء النتابج المتعلقة بخصابص عٌنة الدراسة من حٌث : وصؾ خصابص عٌنة الدراسة
وٌمكن تلخٌص . الوظٌفة الحالٌة والمؤهل العلمً والشهادة المهنٌة والتخصص العلمً والخبرة العملٌة

 :النتابج التً تم التوصل إلٌها من خالل جداول على النحو التالً

: ة العلمً الدرجة(1)السؤال رقم 

( 2)رقم جدول ال

 لمٌةالع الدرجة توزٌع عٌنة الدراسة حسب

النسبة  التكرار   الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس 48 22.9% 

  ماجستٌر 142 67.6%

 دكتورا 20  9.5%
المجموع  290 100%

 .من إعداد الباحثٌن:        المصدر

أن عٌنة الدراسة توزعت من حٌث المؤهل العلمً على ثالث فبات إذ  (2)      ٌظهر من الجدول رقم 

( 67.6 %)مفردة إحصابٌة أي بنسبة  (142)احتلت حملة الماجستٌر المرتبة األولى حٌث بلػ عددهم 

, (22.9 %)مفردة إحصابٌة وبنسبة  (48)واحتلت حملة بكالورٌوس بالمرتبة الثانٌة إذ بلػ عددهم 

, وٌتضح من (9.5 %)وبنسبة  (20)وجاءت حملة الدكتوراه بالمرتبة الثالثة أو األخٌرة إذ بلػ عددهم 

من إجمالً عٌنة الدراسة من حملة شهادات الماجستٌر و الدكتوراه  وهذا  (%77.1)هذه النتابج إلى أن 
 .بدوره ٌعطً مصداقٌة أكبر لفهم واإلجابة األسبلة اإلستبانة بصدق

 : سنوات الخبرة(2)السؤال رقم 
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( 3)رقم جدول ال

توزٌع عٌنة الدراسة حسب العمر 

النسبة المبوٌة التكرار المتؽٌر 

ر 
عم

ال

  %15.3 32  سنوات5 – سنة 1من 
  %19.0 40  سنوات10 – سنة 6من 
  %30.5 64 سنة 15 - سنة11من 
  %19.5 41 سنة 20 - سنة16من 

  %15.7 33  سنة فاكثر   21
 المجموع

 

 

210 100%  

 من إعداد الباحثٌن: المصدر

أن عٌنة الدراسة توزعت من حٌث سنوات الخبرة على  (3)    تشٌر البٌانات الواردة من الجدول رقم 

المرتبة األولى إذ بلػ عدد  ( سنوات15 – 11)خمس فبات, إذ احتلت الفبة الذٌن خبراتهم تتراوح من 

 ( سنوات20 – 16)واحتلت الفبة الذٌن تتراوح خبراتهم من  (30.5 %)وبنسبة قدرها  (64)أفرادها 

, وكما احتلت الفبة الذٌن تتراوح (19.5 %)وبنسبة  (41)فً المرتبة الثانٌة إذ بلػ أفراد هذه الفبة 

, (19.0 %)وبنسبة  (40)فً المرتبة الثالثة إذ بلػ أفراد هذه الفبة  ( سنوات10 – 6)خبراتهم من 

( 33)المرتبة الرابعة إذ بلػ عدد أفراد هذه الفبة  ( سنة21)واحتلت الفبة التً تزٌد سنوات خبراتهم عن 

فً المرتبة الخامسة إذ  ( سنة5 – 1)وأخٌراً جاءت فبة الذٌن خبراتهم تتراوح بٌن  (15.7 %)وبنسبة 

 (.15.3 %)وبنسبة  (32)بلػ أفراد هذه الفبة 

فً هذا المجال  ( سنوات6)تزٌد خبراتهم على  (%84.7)تشٌر هذه النتابج إلى أن ؼالبٌة عٌنة الدراسة 
 . مما ٌضفً على نتابج الدراسة مصداقٌة أكثر

 : جهة العمل(3)السؤال رقم 
( 4)رقم جدول ال

 جهة العملتوزٌع عٌنة الدراسة حسب 

النسبة المبوٌة  التكرار جهة العمل الوظٌفة

  %76.2 160 المؤسسة العلمٌة         األكادٌمٌٌن
  %23.8 50 مكتب تدقٌق الحسابات       المحاسب القانونً

 المجموع

 

 

210 100%  

 .  من إعداد الباحثٌن:       المصدر

أن عٌنة  الدراسة  توزعت من حٌث جهة العمل  على  فبتٌن ربٌسة, إذ   (4) ٌظهر من  الجدول رقم 

, (%76.2)مفردة إحصابٌة بنسبة  (160) (المؤسسات التعلٌمٌة)ٌتضح أن عدد عدد األكادٌمٌن فً 

مفردة إحصابٌة وبنسبة  (50)ومن ثم مكتب تدقٌق الحسابات فً المرتبة الثانٌة إذ بلػ عدد أفرادهما 

العاملٌن فً ( األكادٌمٌن)من عٌنة الدارسة من  (.%76.2), وتشٌر هذه النتابج إلى أن  (23.8%)
 . المؤسسات التعلٌمٌة المحاسبٌة, مما ٌزٌد من مصداقٌة نتابج هذه الدراسة

 :األسالٌب والمؤشرات اإلحصائٌة المستخدمة
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لقد تم إستخدام عدد من األسالٌب والمؤشرات اإلحصابٌة المناسبة فً عرض وتحلٌل فقرات إستمارة 
:  اإلستبانة فضال عن إستخدام مقٌاس لٌكرت الخماسً فً تصنٌؾ إجابات األفراد المبحوثٌن وهً

هو احد مقاٌٌس النزعة المركزٌة, إذ ٌتم ترجٌح قٌاسات : Weighted Meanالوسط الحسابً الموزون 
وفً هذه الدراسة تمثل المفردات . للمفردات بأوزان تمثل أهمٌة كل منها وهذه األوزان تكون محددة سلفا

.  قٌمة الخٌار لكل سؤال, فً حٌن تمثل األوزان عدد األشخاص الذٌن إختاروا هذا الخٌار

هو الجذر التربٌعً الموجب لمتوسط مجموع مربعات : Standard Deviationاإلنحراؾ المعٌاري 
انحرافات قٌم المتؽٌر العشوابً عن وسطها الحسابً وٌعد هذا المقٌاس من أفضل مقاٌٌس التشتت على 

.  اإلطالق لما ٌمتاز به من مٌزات عدٌدة

األهمٌة )ٌمتاز هذا األسلوب بالبساطة وبموجبه ٌتم الحصول على : Percentageالنسب المبوٌة 
 . مؤشر أولً التجاهات إجابات األفراد المبحوثٌن على شكل نسب مبوٌةك(النسبٌة

 (LIKERT) ولؽرض التأكد من صدق المقٌاس, تم استخدام مقٌاس لٌكرت :اختبار مقاٌٌس األستبانة
الخماسً لتصنٌؾ إجابات األفراد المبحوثٌن والذي ٌتدرج من االٌجابً الشدٌد إلى السلبً الشدٌد, إذ 

إلجابات  اآلتٌة ٌتضمن خمسة اختٌارات وٌعطً نتابج أكثر دقة من المقاٌٌس األخرى, وقد تم إعطاء القٌم
قٌم ومعاٌٌر كل  (5) واآلتً الجدول رقم األشخاص المعنٌٌن على األسبلة المذكورة فً استمارة االستبانة

 .وزن من أوزان المقٌاس الخماسً المعتمد من الدراسة

 

 (5)جدول رقم 
 قٌم ومعاٌٌر كل وزن من أوزان المقٌاس الخماسً المعتمد من الدراسة

 ال اتفق تماماً  ال أتفق ؼٌر متأكد اتفق اتفق تماماً  الدرجة
 1 2 3 4 5 الوزن النسبً
أكبر من  النسبة المؤٌة

80% 
أقل من  %40%-20 %60%-40 %80%-60

20% 
الداللة 

 األحصابٌة
درجة تأثٌر 

 عالٌة جداَ 
درجة تأثٌر 

 عالٌة
درجة تأثٌر 

 متوسطة
درجة تأثٌر 

 منخفضة
درجة تأثٌر 

منخفضة 
 جداَ 

 .  من إعداد الباحثٌن: المصدر

 :تحلٌل نتائج إستمارة اإلستبانة

تم تحلٌل وتفسٌر نتابج إستمارة اإلستبانة لألسبلة فً سبٌل إثبات أو نفً فرضٌات البحث باستخدام 
 .األسالٌب اإلحصابٌة المنوه عنها فً السابق

 :مقاٌٌس األهمٌة النسبٌة للمتوسط الحسابً

من أجل تقٌٌم وتصنٌؾ مستوى أهمٌة أفراد العٌنة للفقرات التً تتضمنها بخصوص األسبلة ذات الصلة 
بمشكلة الدراسة, تم وضع مقٌاس ترتٌبً للمتوسط الحسابً وفقاً لمستوى األهمٌة وذلك إلستخدامه فً 

 :تحلٌل النتابج وفقاً لما ٌلً

 :ٌبٌن قٌم ومعاٌٌر كل وزن من أوزان المقٌاس الخماسً المعتمد من الدراسة (6)      والجدول رقم 
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 (6)الجدول رقم 
 قٌم ومعاٌٌر كل وزن من أوزان المقٌاس الخماسً المعتمد من الدراسة

 األهمٌة النسبٌة المتوسط الحسابً

 مرتفع جداً  (5)إلى  (4.2)من 

 مرتفع (4.2)إلى  أقل من  (3.4)من 

 متوسط  (3.4)إلى أقل من  (2.6)من 

 منخفض (2.6)إلى أقل من  (1.8)من 

 منخفض جداً  (1.8)أقل من 

 من إعداد الباحثٌن: المصدر

 

:   الخاص الذي ٌشكل مستوى للتأٌٌد من خالل المعادلة التالٌة(Range )قد تم احتساب المدى

 0.8 =   = = المدى 

 :عرض النتابج وإختبار فرضٌة الدراسة

 ذو داللة احصابٌة بٌن قصور ومرونة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة وبٌن عالقةالٌوجد : الفرضٌة الربٌسة
 .( 0.05) المالٌة عند مستوى المعنوٌة  واالنهٌاراتاالزماتوخلق 

 

النسب المبوٌة  (8)و رقم  (7)أسبلة وٌبٌن الجدولٌن رقم  (10)      تم إختٌار هذه الفرضٌة من خالل 
لإلجابات عن أسبلة الفرضٌة والمتوسط الحسابً من خالل عرض أقل قٌمة وأعلى قٌمة لمجموع إجابات 

 :أفراد العٌنة واإلنحراؾ المعٌاري ومعامل اإلختالؾ وترتٌب أهمٌة الفقرات

 (7)الجدول رقم 
بأوجه القصور فً المعاٌٌر المحاسبٌة النسب المئوٌة إلجابات األفراد لكل سؤال من أسئلة المتعلقة 

 فً خلق األزمات المالٌة عالقتهاو

 رقم 

 السؤال
 أتفق تماماأتفق ؼٌر متأكد ال أتفق   ال أتفق تماماً 

 5 4 3 2 1 المجموع
 % التكرار %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار  % التكرار 
1 0 0.0 8 4.8 15 7.1 134 63.

8 
51 24.

3 
210 100 

2 2 1.0 13 6.2 21 10.
0 

121 57.
6 

53 25.
2 

210 100 
3 0 0.0 7 3.3 26 12.

4 
138 65.

7 
37 17.

6 
210 100 

4 4 1.9 15 7.1 25 12.
9 

123 58.
6 

41 19.
5 

210 100 
5 5 2.4 19 9.5 33 15.

7 
112 53.

3 
40 19.

1 
210 100 

6 1 0.5 14 6.7 23 11.
0 

119 56.
6 

53 25.
2 

210 100 
7 1 0.5 9 4.2 20 9.5 128 61.

0 
52 24.

8 
210 100 
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8 1 0.5 12 5.7 21 10.
0 

117 55.
7 

59 28.
1 

210 100 
9 1 0.5 20 9.5 16 7.6 116 55.

2 
57 27.

1 
210 100 

10 5 2.4 17 8.1 15 7.1 135 64.
3 

38 18.
1 

210 100 
 من إعداد الباحثٌن: المصدر

على السؤال االول كانت ( أتفق وأتفق تماماً )إلى أن النسبة المبوٌة للموافقٌن  (7)      ٌشٌر الجدول رقم 

كانت ( الأتفق وال أتفق تماماً )ونسبة ؼٌر الموافقٌن  (%7.1)ونسبة ؼٌر المتأكدون  (88.1%)

 المعاٌٌرالمحاسبٌة هناك بعض, أي أن هناك شبه إجماع كامل من قبل أفراد العٌنة على أن (4.8%)
 أما السؤال الثانً بلؽت النسبة المبوٌة .المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق فً ٌساهم مما تتسم بالؽموض

ونسبة ؼٌر الموافقٌن  (%10.0)أٌضاً ونسبة ؼٌر المتأكدون  (%82.8) (أتفق وأتفق تماماً )للموافقٌن 

 المعاٌٌرالمحاسبٌة بعض لهناك, وهذا ٌدل على وجود إتفاق عام بأن (%7.2) (الأتفق والأتفق تماماً )
أما بالنسبة للسؤال . المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق فً مماٌساهم التوجد إرشادات محددة بخصوصها

%( 12.4)ونسبة ؼٌر المتأكدون  (%83.3) (أتفق وأتفق تماماً )ثالث فقد كانت النسبة المبوٌة للموافقٌن 

 وجود عدموبالتالً ٌتم قبول البند بأنه  (%4.3) (ال أتفق وال أتفق تماماً )ونسبة ؼٌر الموافقٌن 
أما . المالٌة االزمات واالنهٌارات خلق ٌساهم مماقؾ الموا بعض مع مباشرة بطرٌقة معاٌٌرتتعامل

ونسبة ؼٌر المتأكدون  (%78.1) (أتفق وأتفق تماماً )السؤال الرابع فكانت النسبة المبوٌة للموافقٌن 

 تؽطٌة عدم أن , وهذا ٌعنً(%9.0( )ال أتفق وال أتفق تماماً )ونسبة ؼٌر الموافقٌن  (12.9%)
 أما السؤال الخامس .المالٌة االزمات واالنهٌارات خلق فً ٌساهم مما العملٌات لمختلؾالمعاٌٌرالمحاسبٌة 

ونسبة  (%15.7)ونسبة ؼٌر المتأكدون  (%72.4) (أتفق وأتفق تماماً )كانت النسبة المبوٌة للموافقٌن 

 المعاٌٌرالمحاسبٌة بعض قدرة عدموهذا ٌعنً بأنه  (%11.9) (ال أتفق وال أتفق تماماً )ؼٌر الموافقٌن 
 أما .المالٌة االزماتو االنهٌاراتخلق فً ٌساهم مما على التعامل بطرٌقة مقنعة مع المشكالت المحاسبٌة
ونسبة ؼٌر المتأكدون  (%88.8) (أتفق وأتفق تماماً )السؤال السادس فقد كانت النسبة المبوٌة للموافقٌن 

وهذا ٌعنً أن المعاٌٌرالمحاسبٌة  (%10.2( )ال أتفق وال أتفق تماماً )ونسبة ؼٌر الموافقٌن  (11.0%)
 أما .المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق فً ٌساهم مما محاسببٌةالختٌارمنها وسٌاسات تتٌحبدابلوطرق

ونسبة ؼٌر  (%85.8) (أتفق وأتفق تماماً )بالنسبة للسؤال السابع كانت النسبة المبوٌة للموافقٌن 

وهذا ٌدل على أن  (%4.7( )ال أتفق وال أتفق تماماً )ونسبة ؼٌر الموافقٌن  (%9.5)المتأكدون 
 نفسه الوقت فى للمعٌارالواحد ٌجعل ,وهوما المعاٌٌرالمحاسبٌةوالمرونة الزابدة فى بعضانعدامالحسم

 أما السؤال الثامن فكانت .المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق فً ٌساهم نتٌجة بأكثرمن تطبٌق أكثرمن
ونسبة ؼٌر  (%10.0)ونسبة ؼٌر المتأكدون  (%83.8) (أتفق وأتفق تماماً )النسبة المبوٌة للموافقٌن 

 التؽٌرات والتعدٌالت المستمرة التً تطرأ على انمما ٌعنً  (%6.2) (ال أتفق وال أتفق تماماً )الموافقٌن 
 االزمات و االنهٌاراتخلق ٌساهم مما المحاسبٌة للمعالجات فجوة خلق الى بؤديالمعاٌٌرالمحاسبٌة 

ونسبة ؼٌر  (%82.4) (أتفق وأتفق تماماً ) أما السؤال التاسع فقد كانت النسبة المبوٌة للموافقٌن .المالٌة

, وهذا ٌدل على أن (%10.0( )ال أتفق وال أتفق تماماً )ونسبة ؼٌر الموافقٌن  (%7.6)المتأكدون 
 ٌساهم فً خلق االنهٌارات الدول بٌن المحاسبٌة البٌبة فً تباٌن وجودالمعاٌٌرالمحاسبٌة عدممراعات

%( 82.4) (أتفق وأتفق تماماً ) أما السؤال العاشر فقد بلؽت النسبة المبوٌة للموافقٌن .االزمات المالٌةو

, وهذا ٌعنً (%10.5( )ال أتفق وال أتفق تماماً )ونسبة ؼٌر الموافقٌن  (%7.1)ونسبة ؼٌر المتأكدون 
 .المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق فً تساهم المعاٌٌرالمحاسبٌة اختٌار وعدم الزام تطبٌق بعض
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( 8)جدول رقم ال

بأوجه القصور فً المتوسطات واإلنحرافات المعٌارٌة ومعامالت اإلختالف لجمٌع الفقرات المتعلقة 
 فً خلق األزمات المالٌة عالقتهاالمعاٌٌر المحاسبٌة و

الوسط  العبــــاراتت 
 الحسابً

اإلنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 %األختالف

األهمٌة 
 %النسبٌة 

مستوى  المرتبة
 األهمٌة

 مما تتسم بالؽموض المعاٌٌرالمحاسبٌة هناك بعض 1
 81.62 17.09 0.70 4.08 . المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق ٌساهم

 مرتفع 1

 جداً 

التوجد إرشادات محددة  المعاٌٌرالمحاسبٌة بعض لهناك 2
 االزمات و االنهٌاراتخلق فً ٌساهم مما بخصوصها

 .المالٌة

4.00 0.83 20.75 80.00 

 مرتفع 3

 جداً 

 بعض مع مباشرة بطرٌقة معاٌٌرتتعامل وجود عدم 3
 االزمات واالنهٌارات خلق فً ٌساهم مماقؾ الموا

 79.71 16.55 0.66 3.99 .المالٌة
 مرتفع 6

 مما العملٌات لمختلؾ المعاٌٌرالمحاسبٌة تؽطٌة عدم 4
. المالٌة االزمات واالنهٌارات خلق فً ٌساهم

3.86 0.88 22.87 77.24 
 مرتفع 9

على التعامل بطرٌقة  المعاٌٌرالمحاسبٌة بعض قدرة عدم 5
 خلق فً ٌساهم مما مقنعة مع المشكالت المحاسبٌة

 . المالٌة االزمات واالنهٌارات
3.79 0.94 24.88 75.71 

 مرتفع 7

 جداً 

 وسٌاسات وطرق بدابل المعاٌٌرالمحاسبٌة تتٌح 6
  االنهٌاراتخلق فً ٌساهم مما الختٌارمنها محاسببٌة

 .المالٌة االزماتو
4.00 0.82 20.56 79.90 

 مرتفع 4

 جداً 

 والمرونة الزابدة فى بعض الحسم انعدام 7
 فى للمعٌارالواحد ٌجعل ام,وهومالمعاٌٌرالمحاسبٌة

 فً ٌساهم نتٌجة بأكثرمن تطبٌق أكثرمن نفسه الوقت
. المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق

4.05 0.75 18.42 81.05 

 مرتفع 2

 

 التؽٌرات والتعدٌالت المستمرة التً تطرأ على ان 8
 للمعالجات فجوة خلق الى بؤديالمعاٌٌرالمحاسبٌة 

 االزمات و االنهٌاراتخلق فً مماٌساهم المحاسبٌة
 81.05 19.94 0.81 4.05  .المالٌة

2 
 مكرر

 مرتفعة

 البٌبة فً تباٌن وجود المعاٌٌرالمحاسبٌة مراعات عدم 9
 ٌساهم فً خلق االنهٌارات الدول بٌن المحاسبٌة

 79.81 22.06 0.88 3.99 .االزمات المالٌةو

 مرتفع 5

 المعاٌٌرالمحاسبٌة اختٌار وعدم الزام تطبٌق بعض 10
 77.52 22.77 0.88 3.88 المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق فً تساهم

 مرتفع 8

 مرتفع  79.36 20.59 0.82 3.97 المعدل العام لجمٌع الفقرات

 من إعداد الباحثٌن: المصدر
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ممارسات المحاسبة األبداعٌة ومن الجدول السابق ٌتبٌن أن معظم القٌم لجمٌع األسبلة التً تقٌس ال
 كانت مرتفعاً, كما أن األهمٌة خلق األزمة المالٌةالتدفقات النقدٌة والتً تساهم فً فً قابمة  المستخدمة

وإن قٌمة اإلختالؾ لجمٌع البنود كانت منخفضة . (%77.24)النسبٌة األؼلبٌة البنود تجاوزت نسبة 
 . وٌمكن إعتبار ذلك داللة على وجود قدر من اإلتساق بٌن آراء أفراد العٌنة بشكل عام

 فً ٌساهم مما تتسم بالؽموض المعاٌٌرالمحاسبٌة هناك بعض      وتشٌر نتابج الجدول السابق إلى أن 
بالمرتبة األولى من حٌث األهمٌة النسبٌة بٌن  (1) فقد حظً هذا البند المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق

وهو أعلى متوسط حسابً  (%4.08)ومتوسط حسابً  (%81.62)جمٌع البنود, فبلؽت أهمٌته النسبٌة 

وبالتالً وجود تأٌٌد . وإنحراؾ معٌاري أقل من الواحد (%17.09)فً هذا المجال, وبمعامل اختالؾ 

 7)وحّل فً المرتبٌة الثانٌة من حٌث األهمٌة النسبٌة البندٌن رقم . من قبل أفراد العٌنة حول هذا البند
 فى للمعٌارالواحد ٌجعل ,وهوما المعاٌٌرالمحاسبٌةوالمرونة الزابدة فى بعض الحسم انعدامحول  (8و

 التؽٌرات والتعدٌالت المستمرة التً تطرأ على وكذلك نتٌجة بأكثرمن تطبٌق أكثرمن نفسه الوقت
 االزمات و االنهٌاراتخلق فً ٌساهم المحاسبٌة للمعالجات فجوة خلق الى بؤديالمعاٌٌرالمحاسبٌة 

وبمتوسط حسابً تجاوز المتوسط العام  (%81.05), فقد حظى البندٌن بأهمٌة نسبٌة عالٌة بلؽت المالٌة

وبالتالً هناك إجماع من قبل أفراد العٌنة . وبمعامل اختالؾ وإنحراؾ معٌاري مقبولٌن (%4.05)بلػ 

%( 80.00)بأهمٌة النسبٌة بلؽت  (2)أما بالنسبة للمرتبة الثالثة فقد احتلّها البند رقم . على هذا البند

. وبمعامل اختالؾ وإنحراؾ معٌاري مقبولٌن (%4.00)وبمتوسط حسابً جاوز المتوسط العام وبلػ 
 مما التوجد إرشادات محددة بخصوصها المعاٌٌرالمحاسبٌة بعض لهناك)وبالتالً قبول البند القابل أن 

وكما احتّل البند رقم . تساهم فً خلق األزمة المالٌةسوؾ  (المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق فً ٌساهم
ومعامل إختالؾ  (4.00)وبمتوسط حسابً  (%79.90)المرتبة الرابعة بأهمٌة النسبٌة له  (6)

 وطرق بدابل تتٌحوٌبٌن هذا البند أن المعاٌٌرالمحاسبٌة . وإنحراؾ معٌاري أقل من الواحد (17.48%)
 وجاء فً المرتبة الخامسة .المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق ٌساهم مما الختٌارمنها محاسببٌة وسٌاسات
وبلػ معامل إختالؾ  (%3.99)وبمتوسط حسابً  (%79.81)بأهمٌته النسبٌة  (9)البند رقم 

 المعاٌٌرالمحاسبٌة مراعات عدموإنحراؾ معٌاري أقل من الواحد, وٌوضح هذا البند أن  (22.06%)
وٌأتً فً . االزمات المالٌة وٌساهم فً خلق االنهٌارات الدول بٌن المحاسبٌة البٌبة فً تباٌن وجود

وقد بلػ  (%3.99)وبمتوسط حسابً  (79.71)فقد بلؽت أهمٌته النسبٌة   (3)المرتبة السادسة البند رقم 

 وجود عدموإنحراؾ معٌاري أقل من الواحد, وبالتالً قبول البند القابل بأنه  (%16.55)معامل إختالؾ 
أما المرتبة .  المالٌةاالزمات واالنهٌارات خلق مماٌساهمقؾ الموا بعض مع مباشرة بطرٌقة معاٌٌرتتعامل

ومتوسط حسابً  (%75.71)وحصل هذا البند على أهمٌة نسبٌة بلؽت  (5)السابعة فقد احتلّها البند رقم 

ومعامل إختالؾ وإنحراؾ معٌاري مقبولٌن وهذا ٌشٌر إلى قبول أفراد العٌنة لهذا البند,  (3.79)العام 
 مماٌساهم على التعامل بطرٌقة مقنعة مع المشكالت المحاسبٌة المعاٌٌرالمحاسبٌة بعض قدرة عدمبأن 
أما المرتبة الثامنة من حٌث األهمٌة وهً المرتبة الثامنة فقد احتلّها .  المالٌةاالزمات و االنهٌاراتخلق
وهذا  (3.88)وبلػ المتوسط الحسابً  (%77.52)حٌث بلؽت األهمٌة النسبٌة لهذا البند  (10)البند 

 المعاٌٌرالمحاسبٌة ٌتم اختٌار وعدم الزام تطبٌق بعضٌشٌر إلى قبول أفراد العٌنة لهذا البند, إذ عندما 
  فً تساهم

وكانت المرتبة األخٌرة من حٌث األهمٌة وهً المرتبة الثامنة فقد . المالٌة االزمات و االنهٌاراتخلق
وهذا ٌشٌر إلى  (3.86)وبلػ المتوسط الحسابً  (%77.24)بأهمٌة النسبٌة لهذا البند  (4)احتلّها البند 

 االنهٌارات خلق ٌساهم مما العملٌات لمختلؾ المعاٌٌرالمحاسبٌة تؽطٌة عدمقبول أفراد العٌنة لهذا البند, 
 . المالٌةاالزماتو

بشكل عام ٌمكن القول بأن آراء أفراد العٌنة كانت إٌجابٌة نحو جمٌع البنود, وهنا ما ٌؤكد إرتفاع 
كما أن المتوسط العام للفرضٌة بلػ  (3.4)المتوسط الحسابً لجمٌع األجابات, حٌث تجاوزت أداة القٌاس 

للفرضٌة الثانٌة من خالل اختبار تحلٌل اإلنحدار البسٌط كما هو فً  (T. Test)وكان اختبار . (3.97)

 :التالً (9)الجدول رقم 
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( 9)الجدولرقم 

 (T. Test)نتابج إختبار الفرضٌة بموجب إختبار 

  المالٌةفً خلق األزماتالمعاٌٌرالمحاسبٌة وعالقتهاوجه القصور فً الفروقات المعنوٌة أل

 المتغٌرات

 

حجم 

 العٌنة

الوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
T Df 

الداللة 

 االحصائٌة

(Sig.) 

X 210 3.968 0.543 25.821 209 0.000** 
 من إعداد الباحثٌن  : المصدر

 Sig. ≤ 0.05معنوي عندما تكون **

أقل  (0,000)للفرضٌة وهً  (T)فبمطالعة الجدول أعاله ٌالحظ بأن مستوى الداللة المرتبطة بإختبار 

الفرضٌة الصفرٌة ( عدم قبول)مما ٌدعو إلى رفض أي  (0,05)من مستوى معنوٌة اإلختبار وهً 

(Ho1)  ذو داللة احصابٌة بٌن قصور عالقةوجد ومن ثم قبول الفرضٌة البدٌلة لها, مما ٌدل على 
 ) المالٌة عند مستوى المعنوٌة  واالنهٌاراتاالزماتوومرونة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة وبٌن خلق 

 (االكادٌمٌٌن- حساباتالمراقب )فً تقدٌر أفراد العٌنة(0.05

االستنتاجات 

 :فً ضوء ما تقدم توصل الباحثٌن الى مجموعة من االستنتاجات والتً ٌمكن عرضها على نحو التالً

ان القصور فً المعاٌٌر ساهم بشكل من االشكال فً خلق او تفاقم االنهٌارات واالزمات المالٌة - 
 .وان لم ٌكن السبب الربٌسً

عدم االخذ بنظراالعتبار العوامل البٌبٌة لكل دولة والمرونة فً المعاٌٌر قد ٌسبب االنهٌارات - 
 .واالزمات المالٌة

هناك جدل واسع حول سوء استخدام معٌار القٌمة العادلة فً حالة عدم وجود سوق نشط قد - 
 .ٌسبب االنهٌارات واالزمات المالٌة

 
 ــــتوصٌاتال

فً ضوء االستنتاجات التً توصل الٌها الباحثٌن من الجانب النظري والمٌدانً للبحث ٌطرح الباحث 
 :عدد من التوصٌات والتً ٌمكن عرضها على نحو التالً

على الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة والتدقٌق فً العراق واقلم كوردستان االخذ بالنظر - 
االعتبار العوامل البٌبٌة المحلٌة عند شروعها فً تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة حٌث ان تلك المعاٌٌر قد 

 .الٌتناسب بشكلها العام مع المتطلبات التطبٌق فً البٌبة المحلٌة
ضرورة قٌام دٌوان الرقابة المالٌة وجمعٌة المحاسبٌن والمدققٌن فً اقلٌم كوردستان العراق - 

بتنظٌم عمل المحاسبٌن والمراقبً الحسابات من خالل تطوٌر تشرٌعات المتعلقة بالمهنة لٌتمكنوا 
 . من قٌام باداء اعمالهم باستقاللٌة ومهنٌة بعٌداً عن تاثٌرات وضؽوطات الخارجٌة

ضرورة تنظٌم دورات وندوات من قبل المؤسسات العلمٌة والمهنٌة للمحاسبٌن والمدققٌن - 
لمتابعة المستجدات والتؽٌرات فً معاٌٌر المحاسبة واثارها من خالل استعراض تجارب الدول 

. والشركات فً هذا المجال
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 المصادر والمراجع

 المصادر العربٌة. أوالًال 

: الرسائل واالطارٌح الجامعٌة.ا

دراسة مقارنة الثار األزمات المالٌة العالمٌة على , 2014, حماده السعٌد, المعصراوي- 
رسالة ماجستٌر مقدمة الى كلٌة التجارة , تطور معاٌٌر المحاسبة المالٌة الدولٌة والمصرٌة

 .مصر, جامعة طنطا
رسالة . ازمة الرهن العقاري واثرها فً األزمة المالٌة العالمٌة.  2010:عبدالؽانً, بنعلً- 

ماجستٌر مقدمة الى كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر قسم العلوم االقتصادٌة 
تأثٌر محاسبة القٌمة العادلة فً ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة , 2015سلوان نعمت , حنا- 

رسالة ماجستٌر مقدمة الى مجلس فاكولتً اإلدارة , وإنعكاساتها فً مستخدمً التقارٌر المالٌة
جامعة دهوك -واإلقتصاد

مدخل مقترح لتطوٌر المراجعة لمواجه خطر ممارسات :2009:سهً السٌد حسن, فرج- 
اطروحة دكتوره مقدمة الى كلٌة التجارة ببور . المحاسبة اإلبداعٌة دراسة إختبارٌة

. مصر, جامعة قنات السوٌس,سعٌد

 :العربٌةوالمؤتمرات بحوث . ب

االزمة المالٌة العالمٌة هل , 2010, عمر اقبال, اسامة عبد المنعم والمشهدانً, السٌد علً- 

 8العدد, مجلة أبحاث اقتصادٌة وادارٌة, هً أزمة معاٌٌر محاسبٌة وتدقٌقٌة أم أخالقٌة
 .213-181ص
بحث مقدم ضمن ,أسباب األزمة المالٌة العالمٌة رؤٌة إسالمٌة:2010:عامر ٌوسؾ ,العتوم - 

 .المؤتمرالرابعللبحثالعلمٌفٌاألردن
محاسبة القٌمة العادلة بٌن البراءة واالتهام فً االزمة , 2014,ؼسان مصطفى أحمد , القضاة- 

 23-7ص. 1العدد, المجلة العربٌة للدراسات الشرعٌة والقانونٌة, المالٌة العالمٌة
دور المحاسبة اإلبداعٌة فً نشؤ األزمة : 2010,أسامه, وعبدالمنعم حماد طارق, المبٌضٌن- 

مجلة , (من وجهة مدققً الحسابات واالساتذة الجامعٌٌن)المالٌة العالمٌة وفقدان الموثوقٌة
 .العدد الثامن,ابحاث اقتصادٌة وإدارٌة 

 2008األزمة االقتصادٌة والمالٌة العالمٌة الراهنة :2010,عمر ٌاسٌن محمود , خضٌرات - 
بحث قدم لمؤتمراألزمة االقتصادٌة المعاصرة أسبابها , وموقؾ االقتصاد اإلسالمً منها

 األردن– جرش  , جامعة جرش,وتداعٌاتها, وعالجها 
اإلبداع المحاسبً من خالل معاٌٌر المحاسبة , 2010,أبوهرٌن , مرزاقة وفتحٌة, صالح- 

 .الملتقى الدولً حول اإلبداع والتؽٌٌر التنظٌمً فً المنظمات الحدٌثة, الدولٌة
اثر توجه معاٌٌر المحاسبٌة نحو القٌمة العادلة على الخصابص , 2009رضا ابراهٌم , صالح- 

مجلة كلٌة التجارة للبحوث , النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً ظل األزمة المالٌة العالمٌة
 .46المجلد ,2العدد, جامعة االسكندرٌة-العلمٌة

دور تبنً معاٌٌر اإلبالغ المالً الدولٌة الموجهة , 2014, صفاء احمد,منى والعانً, كامل- 
واقع , المؤتمر العربً السنوي العام األول , نحو القٌمة القٌمة العادلة فً األزمة المالٌة العالمٌة

 .العراق,مهنة المحاسبة بٌن التحدٌات والطموع بؽداد

: الكتب العربٌة. ج

السٌولة الدولٌة فً ظل :2014:عبدالمهدي رحٌم, عبدالكرٌم شنجار والعوٌدي, العٌساوي- 
 .عمان-دار صفاء للنشر والتوزٌع, الطبعة األولى, األزمات االقتصادٌة والمالٌة

ترجمة جمعٌة المجمع العربً للمحاسبٌن , 2013,المعاٌٌر الدولٌة العداد التقارٌٌر المالٌة- 
 .اردن, القانونٌن

مطبعة جامعة قاصدي , مختصر المعاٌٌر المحاسبة الدولٌة, 2015, خالد جمال,الجعارات- 
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الشبكة العنكبوتية : لاللاًا 

معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمسؤولٌة عن , 2010, عبد الستار عبدالجبار عٌدان, الكبٌسً- 
 www.iasj.net .االزمة المالٌة العالمٌة الحالٌة

أثر األزمة المالٌة العالمٌة الحالٌة على أداء المصارؾ اإلسالمٌة : 2010,حسن ثابت ,فرحان- 
 www.Kantakji.com . والتنمٌة

 

 (1)الملحقرقم
 (الملغاة) وغٌر النافذة  النافذة(IAS - IFRS)المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 

رقم 
 المعٌار

القائمة األخٌرة للمعاٌٌر 
 المحاسبٌة الدولٌة

تارٌخ نفاذ 
 المالحظات المعٌار

IAS1   عرض البٌانات المالٌة
( 9/1997المؽدل فً )

1/7/1998  

IAS2  المعدل فً  )المخزون
12/1993 ) 

1/1/1995  

IAS3 لقوابم المالٌة الموحدة رقم  ا
(1976 ) 

لم ٌعد ناقذ 
 المفعول

الؽً وحل محله المعٌار المحاسبً 
 1989 الصادر عام 27الدولً رقم 

 28ومعٌار المحاسبة الدولً رقم 
  1989الصادر عام 

IAS4  لم ٌعد نافذ  ( 1976) محاسبة االستهالك
 المفعول

 1994أعٌد صٌاؼته فً * 

فٌما ٌتعلق باستهالك الممتلكات 
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والمعدات والتجهٌزات, حل محله 
( 1993المعدل فً ) 16معٌار رقم 

فٌما ٌتعلق باإلطفاء للموجودات * 
ؼٌر الملموسة فقد حل محله معٌار 

 1998 فً عام 38رقم 

IAS5  المعلومات الواجب اإلفصاح
عنها فً القوابم المالٌة 

(1976 ) 

لم ٌعد نافذ 
 المفعول

الؽً وحل محله المعٌار المحاسبً * 
 (1997المعدل فً ) 1الدولً رقم 

IAS6  االستجابة المحاسبٌة لتؽٌرات 
(  1977)األسعار 

لم ٌعد نافذ 
 المفعول

الؽً وحل محله المعٌار المحاسبً 
 1981 الصادر عام 15الدولً رقم 

IAS7   المعدل )قابمة التدفقات النقدٌة
 (1992/ 12فً 

1/1/1993  

IAS8  ,السٌاسات المحاسبٌة
والتؽٌرات فً التقدٌرات 

المعدل )المحاسبٌة, واألخطاء 
( 12/1993فً 

1/1/1995  

IAS9  المحاسبة تكالٌؾ البحث
( 1993المعدل فً )والتطوٌر 

لم ٌعد نافذ 
المفعول 

 فً عام (IAS38)ألؽً حل محله 
1998 

IAS10  االحداث الالحقة بعد إعداد
( 5/1999المعدل فً )التقارٌر 

 حل معٌار رقم 1998فً عام  1/1/2000
 10محل جزء من معٌار رقم 37

وهو الجزء الذي ٌعالج االمور 
المختلفة  

IAS11  المعدل فً  )عقود المقاوالت
12/1993 )

1/1/1995  

IAS12  المعدل فً )ضرابب الدخل
10 /1996 )

1/1/1998  

رقم 
المعٌار 

القائمة األخٌرة للمعاٌٌر 
 المحاسبٌة الدولٌة

تارٌخ نفاذ 
 المالحظات المعٌار

IAS13  عرض االصول المتداولة
( 1979)والخصوم المتداولة 
 1994اعٌد صٌاؼته عام 

لم ٌعد نافذ 
المفعول 

 المعدل فً 1 حل محله المعٌار رقم 
 1997عام 

IAS14  التقارٌر المالٌة للقطاعات
( 1997المعدل عام )

لم ٌعد نافذ 
المفعول 

 فً (IFRS 8 )حل محله
1/1/2006 

IAS15  المعلومات المتعلقة بأثار التؽٌر
اعٌد صٌاؼته عام )فً االسعار 

1994 )

لم ٌعد نافذ 
المفعول 

 1/2010 فً (IFRS9 )حل محله

IAS16  الممتلكات والمعدات
المعدل فً عام )والتجهٌزات 

1998 )

, 37, 36)عدل بواسطة المعاٌٌر  1/1/1995
 12/1993فً عام  (22

IAS17  المعدل فً عام )عقود االٌجار
12/1997 )

1/1/1999  

IAS18  المعدل فً عام )االٌراد
12/1993 )

1/1/1995  
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IAS19  المعدل )تكلفة منافع الموظفٌن
( 2000فً عام 

1/1/2001  

IAS20  المحاسبة عن المنح الحكومٌة
واالفصاح عن المساعدات 

المعاد صٌاؼته فً )الحكومٌة 
( 1994عام 

1/1/1984  

IAS21  آثار التؽٌٌرات فً أسعار
صرؾ العمالت االجنبٌة 

 (12/1993المعدل فً عام )

1/1/1995  

IAS22  المعدل )اندماج المشروعات
( 1998عام 

لم ٌعد نافذ 
المفعول 

 1/4/2004 فً (IFRS 3)حل محله 

IAS23  المعدل فً )تكالٌؾ االقتراض
( 12/1993عام 

1/1/1995  

IAS24  االفصاح عن االطراؾ ذات
المعاد صٌاؼته فً )العالقة 

( 1994عام 

1/1/1984  

IAS25  المحاسبة عن االستثمارات
المعاد صٌاؼته فً عام )

1994  )

لم ٌعد نافذ 
المفعول 

حل محله المعٌار المحاسبٌة الدولٌة 
 المعدل فً عام 40 و 39المرقم 
1997 

IAS26  المحاسبة والتقرٌر عن برامج
المعاد صٌاؼته )منافع التقاعد 

( 1994فً عام 

1/1/1988  

IAS27   البٌانات المالٌة الموحدة
المعاد صٌاؼته فً عام )

1994   )

 5/2012 فً (IFRS10)حل محله  11/1990

IAS28  ًالمحاسبة عن االستثمارات ف
المعدل فً )الشركات الزمٌلة 

( 1998عام 

لم ٌعد نافذ 
المفعول 

 5/2011 فً (IFRS 12)حل محله

IAS29  التقرٌر المالً فً االقتصادٌات
ذات معدل التضخم المرتفع 

( 1998المعدل فً عام )

1/1/1990  

IAS30  االفصاح فً البٌانات المالٌة
للبنوك والمؤسسات المالٌة 

المعاد صٌاؼته فً )المماثلة 
( 1994عام 

لم ٌعد نافذ 
المفعول 

 فً (IFRS 7 )حل محله
1/8/2007 

IAS31  التقرٌر المالً عن الحصص
فً المشروعات المشتركة 

( 1998المعدل فً عام )

لم ٌعد نافذ 
المفعول 

 فً (IFRS 11)حل محله 
12/2003 

IAS32  االفصاح : االدوات المالٌة
المعدل فً عام )والعرض 

1998 )

لم ٌعد نافذ 
المفعول 

 12/2003 فً (IFRS 7 )حل محله

: األدوات المالٌة)بخصوص 
 (اإلفصاح

IAS33  12/2003تم التعدٌل فً  1/1/1998( 1997)ربحٌة السهم 

IAS34  1/1/1999التقارٌر المالٌة المرحلٌة  
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(1998 )

IAS35  لم ٌعد نافذ ( 1998)العملٌات المتوقفة
المفعول 

 3/2004 فً (IFRS5 )حل محله

IAS36  انخفاض قٌمة الموجودات
(1998 )

 3/2004تم التعدٌل فً  1/1/1999

IAS37  المخصصات, المطلوبات
المحتملة و الموجودات 

( 1998)المحتملة 

1/7/1999  

IAS38  الموجودات ؼٌر الملموسة
(1998 )

 3/2004تم التعدٌل فً  1/7/1999

IAS39 االعتراق : االدوات المالٌة
( 1998)والقٌاس 

1/1/2000 

نافذة لؽاٌة 
1/1/2015 

 فً  ( (IFRS9حل محله 
12/2013 

IAS40  12/2003تم التعدٌل فً  1/1/2001( 2000)العقارات االستثمارٌة 

IAS41   2/2001تم التعدٌل فً  1/1/2003الزراعة 

IFRS1  التبنً االول لمعاٌٌر االبالغ
( 6/2003)المالً الدولٌة 

1/1/2004  

IFRS2  الدفع على اساس سعر السهم
(2/2004 )

1/1/2005  

IFRS3  1/4/2004( 2004)اندماج االعمال  

IFRS4  1/5/2005( 3/2004)عقود التأمٌن  

IFRS5  الموجودات ؼٌر المتداولة
والمحتفظ بها للبٌع والعملٌات 

( 3/2004)المتوقفة 

  (IAS35)حل هذا المعٌار محل  1/1/2005
 .العملٌات المتوقفة

IFRS6  استكشاؾ وتقٌٌم الموارد
 (الطبٌعٌة)المعدنٌة 

(12/2004) 

1/1/2006  

IFRS7 االفصاحات : االدوات المالٌة
(2006 )

 IAS32 و IAS30حل محل    1/1/2007

IFRS8  تقٌٌم التقارٌر حول القطاعات
(2006 )

1/1/2009  

IFRS9  األدوات المالٌة متطلبات
اإلعتراؾ والقٌاس 

(11/2009 )

1/1/2013  

IFRS10  البٌانات المالٌة الموحدة
(1/12/2012 )

 البٌانات (IAS27)ٌحل جزبٌا محل  31/12/2013
 .المالٌة الموحدة والمنفصلة

IFRS11  الترتٌبات المشتركة
(1/12/2012 )

 المصالح (IAS31)ٌحل كامال محل  31/12/2013
 .فً المشارٌع المشتركة

IFRS12  ًاالفصاح عن المصالح ف
المنشات االخرى 

31/12/2013  
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(1/12/2012 )

IFRS13 31/12/2013 قٌاس القٌمة العادلة  

IFRS14  2016\1\1الحسابات المؤجلة المنتظمة  

IFRS15  اإلٌرادات من العقود مع
العمالء 

( (IAS 18سٌحل محل المعٌارٌن  2017\1\1
 (IAS11 )و

( 150-147 :2015,اراتالجع) باالعتماد على ٌنمن اعداد الباحث: المصدر
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