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:ملخص

 وللوصول. تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى اعتماد البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر على منوذج القيمة العادلة عند التقييم احملاسيب

 حيث مت صياغتها حبيث ميكن من خالهلا استطالع رأي،  مت استخدام االستبيان كأداة للبحث يف الدراسة امليدانية، ألهداف ونتائج الدراسة
(SPSS  وقد اعتمدنا يف حتليل بيانات االستبيانات على برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية، العينة املستهدفة مبا حيقق أهداف الدراسة

 وتوصلت أيضا،  و يف األخري خلصت الدراسة إىل أن البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر ال تعتمد على منوذج القيمة العادلة بشكل كبري،23)
الدراسة إىل أن هناك عوائق وحتديات جتعل البيئة احملاسبية اجلزائرية غري مالئمة لتطبيق القيمة العادلة ولعل أبرزها عدم جاهزية السوق املالي
.اجلزائري
. نظام حماسيب مالي، قياس حماسيب، معلومات حماسبية، معايري حماسبية دولية، قيمة عادلة:الكلمات املفتاحية
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Abstract:
The study aims to identify the degree to which Algerian commercial banks rely on the fair value model in the
accounting assessment process. To achieve the purpose of the study, a questionnaire is used to collect data, which is
analysed using SPSS packages. The results of the study show that Algerian Commercial banks do not use the fair value
model in accounting valuation. Results show also that the Algerian accounting environment is not suitable for the
application of fair value because of some obstacles and challenges mainly the lack of readiness of the Algerian financial
market.
Keywords: Fair Value, International Accounting Standards, Quality Characteristics of Accounting information,
Accounting Measurement, Financial Accounting System.
Jel Classification Codes: M 41
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 -Iمتهيد:

يف إطار سعيها املتواصل لتحقيق أهداف احملاسبة املالية ،املتمثلة بشكل رئيسي يف تزويد مستخدمي

القوائم املالية مبعلومات مفيدة تساعدهم يف اختاذ قرارات اقتصادية رشيدة ،فقد توجهت معظم اهليئات املهنية
املشرعة للمعايري احملاسبية يف معظم الدول ومنها جملس معايري احملاسبة الدولية حنو مفهوم القيمة العادلة كأساس
لقياس احملاسيب حيثما أمكن ذلك ،يف حماولة ملعاجلة عيوب أساس التكلفة التارخيية ،وقد أحدث هذا التوجه
العديد من اآلراء املؤيدة واملعارضة هلذا املفهوم ،كما اعتربه البعض تغرياً حمورياً يف الفكر احملاسيب.
.1

إشكالية الدراسة :بغية مسايرة التطورات االقتصادية العاملية والتغريات احلاصلة يف املعايري احملاسبية

الدولية؛ تسعى معظم الدول إىل حتقيق التوحيد احملاسيب العاملي عن طريق تبين حكوماتها إلصالحات مالية
وحماسبية .إال أن بعض هذه االصالحات ال تقر بتطبيق نصوص املعايري احملاسبية الدولية بصورة مطلقة ،خاصة
تلك املعايري املتعلقة بالقياس واإلفصاح احملاسيب ،بل هي مكيفة حسب الواقع االقتصادي لكل دولة ،وتعترب
اجلزائر من بني هذه الدول اليت اجتهت إىل هذا اخليار بتبين نطام حماسيب مستمد من املعايري احملاسبية الدولية،
حيث عملت الدولة اجلزائرية على مواكبة التغريات املتسارعة يف بيئة احملاسبة واملضي قدما للنهوض باقتصادها
من خالل اإلصالحات احملاسبية اليت قامت بها ،واليت مست عدة جوانب ومن بينها إقرار النظام احملاسيب املالي من
خالل القانون  11/07والتنظيمات املرتبطة به والذي جاء ليحل حمل املخطط احملاسيب الوطين السائد منذ .1975

والنظام احملاسيب املالي بدوره تبنى مفهوم القيمة العادلة بشكل واضح ودقيق لذلك أصبح البد من تطبيقها يف
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بعد أن كانت تعتمد على منوذج التكلفة التارخيية لوحدها يف املخطط احملاسيب
الوطين يف تلك الفرتة من الزمن .فيظهر التحدي بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية بصفة عامة والبنوك التجارية العاملة
يف اجلزائر بصفة خاصة يف القدرة على تطبيق منوذج القيمة العادلة عند القياس واإلفصاح احملاسيب مع تعدد العوامل
املؤثرة على القيمة العادلة ،حيث جاء يف النظام رقم  04-09املؤرخ يف  01شعبان  1430واملوافق لـ  23يوليو سنة
 ،2009واملتضمن خمطط احلسابات البنكية والقواعد احملاسبية املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية ،أنه جيب
على البنوك واملؤسسات املالية أن تسجل عملياتها وفقا للمبادئ احملاسبية احملددة يف القانون رقم  11-07املؤرخ يف
 25نوفمرب  ،2007وجاء أيضا يف نفس النظام أنه ختضع بعض أنواع العمليات ،السيما على العمالت الصعبة
والسندات ،إىل قواعد خاصة للتقييم بالقيمة العادلة ،واليت حددها يف النظام رقم  08-09املؤرخ يف  12حمرم
 1431املوافق لـ  29ديسمرب  ،2009املتعلق بتقييم والتسجيل احملاسيب لألدوات املالية من طرف البنوك واملؤسسات
املالية .ومن هنا برزت مشكلة الدراسة واليت تتلخص وبشكل أساسي يف اإلجابة عن التساؤل الرئيسي اآلتي:

هل تعتمد البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر على منوذج القيمة العادلة عند التقييم احملاسيب؟
 .2فرضيات الدراسة :تستند هذه الدراسة على فرضية أساسية تتمثل يف:
تعتمد البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر على منوذج القيمة العادلة عند التقييم احملاسيب.
 .3أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إىل ما يلي:
✓ التعرف على مفهوم وأهمية التقييم وفق منوذج القيمة العادلة؛
✓ معرفة مضمون النظام املالي احملاسيب واملخطط احملاسيب البنكي فيما يتعلق بالقيمة العادلة؛
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✓ التعرف إىل أي مدى تعتمد البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر على حماسبية القيمة العادلة؛
✓ الوقوف على املشاكل والصعوبات اليت تعيق البنوك على استخدام القيمة العادلة يف التقييم احملاسيب.
 .4الدراسات السابقة :استطاع الباحثني الوقوف على مجلة من الدراسات نذكر منها:
▪ دراسة تامر بسام جابر االغا ( )2013بعنوان " أهمية القياس احملاسيب املستند إىل القيمة العادلة يف تعظيم
اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  -دراسة ميدانية على البنوك احمللية يف فلسطني " :هدفت الدراسة إىل
معرفة أهمية القياس احملاسيب املستند إىل القيمة العادلة يف تعظيم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف
البنوك احمللية العاملة يف فلسطني .ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها مت االعتماد على البيانات األولية
والثانوية من خالل تصميم استبيانه تتناسب مع هذا الغرض ،وكان من أهم نتائج الدراسة أن القياس احملاسيب
املستند إىل القيمة العادلة يؤثر بشكل إجيابي على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية املتمثلة يف املالئمة،
واملوثوقية ،والقابلية للفهم ،والقابلية للمقارنة ،وذلك يف حالة توافر األسواق املالية الكفؤة والنشطة ،واملقومات
الثقافية يف اجملتمع املالي ،والكوادر الفنية املؤهلة للتعامل مع قياس القيمة العادلة يف فلسطني.
▪ دراسة منصور فيحان دعسان املطريي ( )2011بعنوان "مدى التزام البنوك التجارية الكويتية يف تطبيق معايري
القيمة العادلة على املوجودات واملطلوبات املالية" :هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى التزام البنوك التجارية
واستجابتها ملتطلبات تطبيق معايري القيمة العادلة على املوجودات واملطلوبات املالية يف دولة الكويت ،وذلك من
وجهة نظر املديرين املاليني يف البنوك التجارية ،وكذلك مدققي احلسابات يف مكاتب التدقيق العاملة يف دولة
الكويت ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها أن البنوك التجارية الكويتية تلتزم يف تطبيق االعرتاف
واإلفصاح احملاسيب للقيمة العادلة على املوجودات واملطلوبات املالية ،وكذلك تلتزم يف تطبيق قياس وعرض
االستثمارات للقيمة العادلة على املوجودات واملطلوبات املالية.
▪ دراسة  )2004( Tan, Hancock, Taplin and TowerبعنوانFair Value Accounting for Financial “ :
" instruments: Australian versus singaporean preparer perspective

قامت دراستهم على فحص وجهات نظر املؤسسات املالية يف كل من اسرتاليا وسنغافورة ،فيما خيص تطبيق
حماسبة القيمة العادلة ،وهو قياس األدوات املالية بالقيمة العادلة ،واالعرتاف باإليرادات والنفقات املرتتبة على
تطبيقها يف قائمة الدخل ،كما أن الدراسة أرادت معرفة آراء هذه املؤسسات فيما يتعلق مبدى مالئمة املعلومات
اليت يقدمها تطبيق القيمة العادلة وفيما إذا كانت هناك إمكانية املقارنة ما بني القوائم املالية هلذه املؤسسات
عندما تقوم مجيعها بتطبيق القيمة العادلة .وتوصلت الدراسة إىل أن هناك حيادية يف دعم تطبيق حماسبة القيمة
العادلة على مجيع األدوات املالية ،إال أن البنوك األسرتالية أظهرت معارضة أكرب يف تطبيق القيمة العادلة مقارنة
بسنغافورة .بينما االحتادات االئتمانية يف اسرتاليا هي أكثر إميانا منها يف سنغافورة بالنسبة الستخدام القيمة
العادلة يف القياس احملاسيب ،وأيضا وجد أن هناك اتفاق عام بأن حماسبة القيمة العادلة حتسن من مالئمة
املعلومات اليت تقدمها ،إال أن املؤسسات املالية يف سنغافورة كان هلا رأي أقوى فيما يتعلق مبالئمة حماسبة
القيمة العادلة ،كما أنها تشجع على إجراء املقارنة ما بني قوائم الدخل للمؤسسات املالية.
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 .5اإلطار النظري للدراسة:
أوال -الرؤية احملاسبية للقيمة العادلة :نستعرض من خالل هذا احملور بعض املفاهيم عن القيمة العادلة من تعريف
وأهداف وأهمية ...اخل
أ .تعريف القيمة العادلة :تعترب مصلحة اإليرادات الداخلية األمريكية ) (IRSأول من وضعت مفهوم للقيمة العادلة يف
مارس 1959ألغراض احملاسبة الضريبية وعرفتها كما يلي " السعر الذي جيعل امللكية تتبدل بني مشرتي راغب يف
الشراء وبائع راغب يف البيع حني ال يكون األول مكره على الشراء وال يكون الثاني مكره على البيع وأن يكون
كال الطرفني على معرفة معقولة باحلقائق املرتبطة بالعملية" (زهري خضري ،2010 ،صفحة  .)155وأيضا عرف
املعيار  " FAS 157قياس القيمة العادلة " ومن خالل الفقرة رقم ( )5على أنها " السعر الذي سيتم استالمه لبيع أحد
األصول أو املدفوع لسداد التزام يف صفقة منظمة ما بني املشاركني يف السوق عند تاريخ القياس " (FASB, 2006,

) .p. 02أما املعايري احملاسبية الدولية فلقد تناولت مفهوم القيمة العادلة يف أكثر من معيار ،وقد استعمل جملس
املعايري احملاسبية الدولية  IASBاملصطلح املرادف للمقيمة العادلة وهو "القيمة السوقية  ،" Market Valueوبالتالي
فهي غالبا ما تستعمل مصطلح  Market- to- Marketكمرادف لـــ  ،Fair Valueوقد كان أول ظهور هلذا املفهوم
يف املعايري احملاسبة الدولية  IASيف مارس 1982م ضمن املعيار احملاسيب الدولي رقم  : IAS 16حماسبة املمتلكات
واملصانع واملعدات ،حيث عرفت الفقرة السادسة منه القيمة العادلة على أنها " :القيمة اليت على أساسها ميكن
مبادلة األصل بني أطراف يتوافر هلا املعرفة والرغبة ،والتكافؤ يف إمتام املبادلة " ).(IASB I. , 1982, p. 06
ليتواصل ظهور القيمة العادلة يف العديد من املعايري احملاسبية الدولية املستقبلية مع بعض من التعديل يف كل مرة إىل
أن مت إصدار معيار إعداد التقارير املالية رقم ( IFRS 13القياس بالقيمة العادلة) الذي ألغى وعوض كل املفاهيم
السابقة للقيمة العادلة وعرفها على أنها " الثمن الذي ميكن استالمه نتيجة بيع أصل ،أو دفعه لتحويل التزام مبوجب
عملية منتظمة بني مشاركني يف السوق يف تاريخ القياس " ).(IASB I. , 2011, p. 02
ب .أهمية القيمة العادلة :هناك العديد مـن الدراسات واألحباث اليت أظهرت نتائجها أهمية استخدام منوذج القيمة
العادلة كأسـاس للقياس واإلفصاح احملاسـيب بـدالً مــن منوذج التكلفة التارخيية سـواء على مستوى الباحثني أو
املنظمات املهنية اليت تصدر املعايري احملاسبية ،حيث بينت دراسة لبعض اجلمعيات احملاسبية املهنية أن القيمة العادلة
تعكس ظروف السوق احلالية وتقدم قابلية مقارنة لقيمة األدوات املالية خالل أوقات خمتلفة .باإلضافة إىل ذلك،
تزود االفصاحات املالية اليت تستخدم القيمة العادلة املستثمرين بنظرة واضحة عن أسعار السوق السائدة مبا
يساعدهم إىل حد كبري يف ضمان درجة الفائدة من التقارير املالية (صايف و عيسى ،2011 ،صفحة  .)132كما
بني واضعو املعايري ،السيما جملس معايري احملاسبة املالية وجملس معايري احملاسبة الدولية ،أن هناك ميزات أساسية
للقيمة العادلة منها املوثوقية واملالئمة للمعلومات املالية اليت تقدمها ،وأهميتها يف اختاذ القرارات االقتصادية اليت
هي اهلدف من إعداد التقارير املالية ويف التنبؤ بالسيولة النقدية املستقبلية اليت هي احلاجة االساسية للمستثمرين
احلالني واملتوقعني والدائنني .وقد بينوا ،من جهة أخرى ،أن استخدام القيمة العادلة من شأنه أن خيفف إىل حد
كبري من حدة التباين يف املعلومات بني االطراف الداخلية واألطراف اخلارجية (صايف و عيسى ،2011 ،صفحة
 .)132وأيضا اشارت جلنة معايري احملاسبة الدولية  IASCيف املعيار احملاسبية الـدولي " "32إال أن معلومـات القيمة
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العادلة تعترب مفيدة يف العديد من القرارات املتخذة من قبل مستخدمي البيانات املالية حيث أنها يف كثري من احلاالت
تؤدي إىل اآلتي( :حواس ،2008 ،صفحة )115
✓ تعكس تقدير األسواق املالية القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألدوات؛
✓ متكن معلومات القيمة العادلة من إجراء مقارنات بني أدوات مالية هلا غالبا نفس اخلصائص االقتصادية
بغض النظر عن اهلدف منها ومتى مت إصدارها أو شراؤها ومن قام بذلك؛
✓ توفر القيمة العادلة أساسا حمايدا لتقييم كفاءة اإلدارة يف تسيري األمـوال عـن طريق توضيح تأثريات قراراتها
بالشراء أو البيع أو االحتفاظ بها أو سدادها.
ولقد طالب اجمللس االستشاري ملعايري احملاسبة املالية األمريكـي FASBاملتعلق باملالءمة واملوثوقية استخدام
أكرب ملقاييس القيمة العادلة يف القوائم املالية ،بسبب أنه يرى أن معلومات القيمة العادلة أكثر مالئمة وصلة لكل
من املستثمرين واملقرضني ،مقارنة مع معلومات التكلفة التارخيية .حيث أن مثل هذه املقاييس تعكس بشكل
أفضل الوضع املالي احلاضر للمؤسسة الناشرة لبياناتها املالية ،كمـا تسـهل بشكل أفضل تقييم أداءها املاضي
والتوقعات املستقبلية (حواس ،2008 ،صفحة  .)113وأكدت دراسات كثرية هذه األهمية اليت متتاز بها القيمة
العادلة ،حيث أظهرت هذه الدراسات ،أن حماسبة القيمة العادلة توفر ملستخدمي البيانات املالية صورة أكثر
وضوحا للواقع االقتصادي احلالي للشركة ،وجتعل البيانات املالية للشركة أكثر فائدة أو ارتباطا بالسوق
).(CASABONA, 2007
ج .أهداف تطبيق القيمة العادلة :إن الستخدام القيمة العادلة جمموعة من األهداف ميكن تلخيص أهمها يف:
▪ أن القيمة العادلة تسعى إىل تزويد مستخدمي املعلومات احملاسبية بأكثر املعلومات حداثة ،لتكون أقرب ما
تكون للتنبؤ بالقرارات املستقبلية ،وذلك من خالل التعبري عن املركز املالي بأقرب زمن إىل املستقبل وهو
احلاضر (الزغيب ،2005 ،صفحة ،)75
▪ يهدف مفهوم القيمة العادلة إىل إظهار بنود احلسابات املختلفة بالقيمة األقرب إىل الواقع ،يف تاريخ إعداد
امليزانية العمومية ،حبيث يعرتف بالدخل إما للحفاظ على القوة الشرائية العامة حلقوق املساهمني يف الشركة
أو بعد احلفاظ على الطاقة التشغيلية لشركة (وليد الطيب ،2016 ،صفحة ،)285
▪ متكني املؤسسة من قياس أدواتها املالية بالقيمة العادلة لعدد من العمليات الداخلية من أجل( :السعربي و
مردان ،2012 ،صفحة )230
✓ صنع القرارات االستثمارية والتجارية املناسبة،
✓ إدارة وقياس املخاطر،
✓ حتديد كمية رأس املال الذي جيب تكريسه خلطوط األعمال املتنوعة.
د .مزايا وعيوب القياس بالقيمة العادلة  :حسب النظرة احملاسبية للكثري من املفكرين واملختصني فإن لكل منوذج
أو أسلوب قياس حماسيب امتيازات يتميز بها عن غريه وانتقادات موجهة له من مؤيدي النماذج األخرى ،وإن
التعرف على خصائص وطبيعة النماذج املتبعة يف القياس احملاسيب ومناقشتها وعرض خمتلف النقاط املتعلقة بها
سواء االجيابية أو السلبية ،هو السبيل الذي يرشدنا فيما إذا كانت طريقة ما مالئمة يف القياس أم ال  ،ومنوذج
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القيمة العادلة بدوره حيوي امتيازات تأتي ملعاجلة نقائص وانتقادات األساليب السابقة وانتقادات موجهة ملواطن
القصور فيها.
❖ مزايا القياس بالقيمة العادلة :ونذكر ما يلي:
✓ إن االعتماد على القيمة العادلة كأساس للتقييم احملاسيب يعترب متناسق مع هدف معايري احملاسبة الدولية
املتمثل يف تسهيل اختاذ قرارات املستثمرين الذين دائما ما يبحثون عن املعلومات احلديثة ،ومبا أن القيمة العادلة
عبارة عن توليفة من التوقعات األخرية ملختلف الفاعلني االقتصاديني ،فإنها تعترب أكثر فائدة من التكلفة
التارخيية كونها أكثر واقعية منها )،(Bernard, 2007, p. 25
✓ تعكس القيمة العادلة واقع املنشأة االقتصادي وهي أقرب للتعبري العادل للقوائم املالية عن املركز املالي ونتيجة
االعمال والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية (النجار ،2013 ،صفحة ،)469
✓ يتفق تطبيق القيمة العادلة مع مفهوم احملافظة على رأس املال وكما يوفر هذا املدخل مقياسا يتميز بالدقة
ملفهوم القيمة ،والربح االقتصادي للمؤسسة (عريضة ،2017 ،صفحة ،)19
✓ استخدام القيمة العادلة يوفر معلومات حماسبية أكثر مالئمة الختاذ القرارات وإجراء التحليالت املالية وأساسا
أفضل للتنبؤات بنتائج والتدفقات النقدية .وأيضا تراعي حماسبة القيمة العادلة تغريات القوة الشرائية لوحدة
النقد )،(ELFAKİ & HAMMAD, 2015, p. 152
✓ أن القيمة العادلة للممتلكات واملنشآت واملعدات تكون أكثر مالئمة لصناع القرار من تلك املقيمة بالتكلفة
التارخيية )،(Herrmann, Saudagaran, & Thomas, 2006, p. 57
✓ يسمح القياس بالقيمة العادلة بالرقابة االدارية للمؤسسة فهي توفر قاعدة بيانات للمسريين متكنهم من احلساب
واملراقبة اليت تزيد من حقوق املساهمني )،(Victor & Marilena, 2015, p. 96
✓ تسمح باملقارنة بني األصول القابلة لالستبدال خاصة بالنسبة لألدوات املالية ،كما تقلل الفرق بني القيمة
الدفرتية والقيمة املتداولة للمؤسسات املدرجة )،(Victor & Marilena, 2015, p. 95
✓ تساعد القيمة العادلة يف تعزيز مفهوم حوكمة الشركات ،ألنه كل ما كان التطبيق الدقيق للقياس احملاسيب
وفق القيمة العادلة كل ما أثر ذلك يف دعم اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية واملالية وبالتالي التطبيق
الفعال ملبادئ حوكمة الشركات (مبدأ االفصاح والشفافية) (محدي و نوبلي.)2012 ،
❖ عيوب القياس بالقيمة العادلة :رغم كل اإلجيابيات املذكورة أعاله ورغم التأييد الكبري الذي تلقاه
حماسبة القيمة العادلة وتصدرها معظم معايري احملاسبية الصادرة حديثا ،إال أنها ال ختلو من القصور يف
بعض جوانبها ،حيث وحسب منتقديها يُعاب عليها ما يلي:
✓ أن االعتماد على القيمة العادلة قد مينح العديد من اإلمكانيات للتالعب مما قد ينقص من موضوعية املعلومات
احملاسبية ،وهذا ما إذا متّ حتديدها من خالل منوذج تقييم ،حيث ميكن للشركات بتوجيه التقييم حنو
الوجهة املرغوب فيها لكونها تتمتع ببعض حرية التصرف يف اختيار منوذج التقييم (املعلَمات) (Bernard, 2007,

)،p. 27
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✓ إن التقييم على أساس القيمة العادلة يتطلب وجود أسواق تسعري األصول اليت توفّر هذه القيم ،ولكن الغالبية
العظمى من البلدان ال تتوفر لديها أسواق نشطة لتوفري البيانات الضرورية اليت ميكن بها إعادة تقييم العديد
من األصول بشكل موثوق ،ما يسمح بالشركات إىل استخدام أساليب لتحديدها كأسلوب خصم التدفقات
النقدية املتوقعة أو تقديرات مستندة إىل أسعار األصول املماثلة ،واليت قد تؤدي إىل نتائج  ،قد جيادل البعض،
على أنها غري قابلة للمقارنة مع تلك املوجودة يف بلدان أخرى حيث توجد أسواق كافية لتقييم مثل هذه األصول
مباشرة )،(Stephen A, 2007, p. 292
✓ من أهم األمور السلبية يف تطبيق منهج القيمة العادلة يف القياس و االعرتاف و االفصاح هو أن تصنيف األدوات
املالية ضمن اجملموعات اليت ينص عليها املعيار وهى :تصنيف ال حتكمه قيود حمددة سوى توجهات االدارة
نفسها فيما يتعلق بالغاية اليت تستخدم تلك األدوات ألجلها ،وبالتالي فإن ذلك يعطى االدارة جماال جيدا للتالعب
والتضليل إن أرادت ذلك ،كأن تصنف بعض االدوات املالية ضمن األدوات احملتفظ بها إىل حني االستحقاق
وذلك إلظهارها بقيمة التكلفة ،علما بأن نية االدارة تكون مبيته باالحتفاظ بها لغايات املتاجرة ،وبالتالي
تستطيع إبعادها عن القيمة العادلة و استخدامها لغايات التحوط ضد خماطر مستقبلية (اجلرف ،2017 ،
صفحة .)360
✓ يتطلب إعداد وعرض القوائم املالية وفق معيار القيمة العادلة فرتة زمنية طويلة مما قد يرتتب عليها تأخري وصول
املعلومات إىل مستخدمي البيانات املالية (القضاة ،2013 ،صفحة ،)14
✓ اعتماد القيمة العادلة على أسعار السوق عند نقطة زمنية معينة – يف أغلب األحيان نهاية السنة املالية  -فالواقع
یبني تذبذب كبري يف املستوى العام لألسعار من يوم آلخر ،فالقوائم املالية يف نهاية السنة املالية قد تتغري
بشكل مهم بعد أسبوع واحد من إصدارها ،وهذا قد يؤدي إىل اختاذ قرارات على معلومات غري مالئمة
(بوكساني ،أوكیل ،و العرابي ،2010 ،صفحة ،)10
ثــانيا -القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية :تناول النظام احملاسيب املالي حماسبة القيمة العادلة من حيث
استخدامها يف التقييم وإعادة التقييم األصول واخلصوم حتت تسمية القيمة احلقيقية وأعطى هلا تعريف مشابه
لتعريف جملس املعايري احملاسبية الدولية ) .( IASB
أ.

مفهوم القيمة العادلة يف النظام احملاسيب املالي ( :)SCFتبنى النظام احملاسيب املالي ( )SCFمنوذج القيمة

العادلة واليت اصطلح على تسميتها "بالقيمة احلقيقية " ،حيث أشار إليها ضمن القسم الثاني من الباب األول "قواعد
تقييم األصول واخلصوم واألعباء واملنتوجات وإدراجها يف احلسابات" ،وعرفها يف امللحق الثالث على أنها( :وزارة
املالية ،القرار املؤرخ يف  23رجب عام  1429املوافق  26جويلية  2008احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى
الكشوف املالية وعرضها ومدونة احلسابات وقواعد سريها ،2009 ،صفحة  " )87املبلغ الذي ميكن أن يتم من
أجله تبادل األصل أو خصوم منتهية بني أطراف على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط املنافسة االعتيادية".
واملالحظ من خالل التعريف السابق أن املشرع اجلزائري أعطى للقيمة العادلة تعريف مل خيتلف كثري عن التعريف
املقدم من طرف املعايري احملاسبية الدولية ،حيث يشري التعريف السابق إىل الثمن أو املبلغ الذي ميكن احلصول
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عليه من خالل عملية تبادل األصول أو اخلصوم املنتهية بني أطراف ميثلون عادة البائع واملشرتي حبيث تكون هلم
الدراية الكافية مبحتوى وظروف الصفقة اليت تكون وفق شروط املنافسة االعتيادية.
ب.

مفهوم القيمة العادلة يف النظام احملاسيب املالي البنكي اجلزائري :فيما خيص النظام احملاسيب املالي

البنكي فقد عرفتها املادة السادسة من النظام رقم  08-09املؤرخ يف  29ديسمرب  2009املتعلق بقواعد التقييم
والتسجيل احملاسيب لألدوات املالية من طرف البنوك واملؤسسات املالية ،على أنها (وزارة املالية ،النظام رقم -09
 08املتعلق بقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب لألدوات املالية من طرف البنوك واملؤسسات املالية ،2010 ،صفحة
 " : )20املبلغ الذي ميكن على أساسه تبادل أصل ما ،أو انقضاء خصم ما ،بني أطراف على اطالع جيد ،راضية
وتعمل ضمن شروط من املنافسة العادية ".
ج.

الصعوبات اليت تواجه تطبيق منوذج القيمة العادلة يف البيئة اجلزائرية :لقد أقر املشرع اجلزائري بصعوبة

تطبيق منوذج القيمة العادلة يف اجلزائر من خالل دعوته الرجوع للقياس بالتكلفة التارخيية كلما تعذر القياس وفق
القيمة العادلة ،وعليه سنلخص هذه الصعوبات يف النقاط التالية:
❖

عدم توفر سوق مالي :يعترب غياب السوق املالي الفعال من أصعب التحديات اليت تقف حائال أمام تطبيق

القياس وفق القيمة العادلة ،باعتباره أفضل مصدر للحصول على القيم العادلة والدقيقة ،وبالرجوع إىل السوق املالي
اجلزائري أو بورصة اجلزائر جندها تتضمن على سبع مؤسسات متعاملة فيه فقط ،ومعظم هذه املؤسسات هي
مؤسسات عمومية ،ففي هذه احلالة من الصعب جدا احلديث عن سوق ذات كفاءة أو سوق نشطة حيث تكاد
تنعدم التعامالت فيه ،مما يعين كذلك تغيب ملفهوم القيمة العادلة .وهذا ما يطرح التساؤل عن سبب عزوف
الشركات اخلاصة عن الدخول إىل البورصة وعن امليكانيزمات الواجب اختاذها لتفعيل هذه السوق (بوسبعني،
 ،2017صفحة )289؛
❖

صعوبة حتديد القيمة العادلة لألصول الثابتة املادية :إن حتديد هذه القيمة يتم يف ظل املنافسة العادية وحيازة

البائع واملشرتي على املعلومات الكافية ،وهذا ما ال يتطابق مع حال بعض أسواق األصول الثابتة املادية يف اجلزائر
مثل سوق العقارات الذي يعمل يف ظل منافسة احتكارية يتحكم البائع للعقارات يف قيمها السوقية (كتوش،
 ،2011صفحة ،)13
❖

عدم جاهزية البنوك التجارية اجلزائرية  :رغم التطمينات الصادرة من احلكومة ملختلف الشركات

خبصوص إجيابيات تطبيق النظام احملاسيب املالي ،والسيما تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البنوك التجارية
اجلزائرية وقال أحد خرباء يف املالية واحملاسبة ،يف تصريح هام أن احلكومة تسرعت كثريا يف تطبيق النظام
اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ سنة  2010بدون حتضري املناخ املناسب لتطبيق هذا النظام املعقد الذي تطلب تطبيقه
 5سنوات كاملة داخل االحتاد األوروبي بداية  2007بعد اإلعالن عنه سنة  ،2002على الرغم من االمكانيات
الضخمة واخلربات اليت يتوفر عليها االقتصاد األوروبي املنظم واملهيكل بشكل سليم وقوي باملقارنة مع الوضع
الصعب الذي تعيشه املؤسسة اجلزائرية وخاصة منها البنوك التجارية اليت ال تزال غري قادرة على نشر حماسبتها
بشكل دقيق وبشكل شفاف وخاصة عندما يتعلق األمر باإلفصاح والقياس (معراج و حديدي ،2014 ،الصفحات
)260-259؛
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تعارض تطبيق القيمة العادلة مع القانون اجلبائي :يفرتض من الناحية العملية إصدار نص جبائي يسمح

❖

بالتقييم على أساس القيمة العادلة ،إال أنه حلد اآلن هناك بعض التحفظ من طرف اإلدارة اجلبائية حول هذا العنصر
ورمبا يرجع هذا األمر حسب رأيهم كونها تهدد بتقليص اإليرادات الضريبية بشكل الكبري ،وعليه فهي ال تعرتف
بطريقة حساب االهتالكات بغري الطريقة املقررة لديها ،خاصة فيما يتعلق باألصول املادية (جاوحدو و محدي،
 ،2013صفحة )11؛
غياب نظام معلومات لالقتصادي الوطين :إن تطبيق التقييم وفق القيمة العادلة يفضل توفر معلومات كافية

❖

عن األسعار احلالية لألصول الثابتة واملتداولة ،إال أن الواقع العملي االقتصادي يف اجلزائر يبني وجود تضارب يف
املعلومات املنشورة حول االقتصاد وعدم متتعها باملصداقية والشفافية ناهيك عن عدم توفرها أحيانا (تيقاوي،
 ،2011صفحة )17؛
بطء يف تطوير مضامني التعليم احملاسيب يف اجلامعات ومراكز التكوين؛ فما زالت املقررات احملاسبية مل

❖

تتغري وطرق التدريس يغلب عليها تعليم احملاسـبة على طريقة القواعد على حساب اإلبداع ،وهذا راجع أساسا لغياب
الوعي احملاسيب وشـيوع النظرة الضيقة إىل احملاسبة على أنها تقنية وليست علما قائما بذاته (بلعور ،2014 ،صفحة
)212؛
❖

التعود على املمارسة احملاسبية يف ظل املخطط احملاسيب الوطين (النظام السابق).

 - IIالطريقة واألدوات:
 .1جمتمع وعينة الدراسة :يتكون جمتمع الدراسة من مجيع البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر والبالغ عددها 20
بنكا جتاريا منها  07بنوك عمومية و 06بنوك خمتلطة و 07بنوك خاصة أجنبية ،أما عينة الدراسة فتمثلت يف
املدراء املاليني وإطارات احملاسبة واملالية ومدققي احلسابات العاملني يف البنوك .حيث قام الباحث بتوزيع  72استمارة
استبيان مبعدل  06استمارات على كل بنك من عينة الدراسة واليت بلغت  12بنك حيث مت استبعاد البنوك الباقية
لعدم االجابة على االستبيان وأخرى بسبب رفض االستقبال ،واجلدول رقم ( )01يبني البنوك عينة الدراسة،
واعتمدنا يف التوزيع على طريقة التسليم واالستالم املباشر ،وبعد عملية الفرز والتبويب والتنظيم ،تقرر اإلبقاء على
 55استمارة من االستمارات املستلمة.
 .2منهجية وأداة الدراسة :لتحقيق أهداف الدراسة مت االعتماد على املنهج االستقرائي يف إعداد اإلطار النظري
للدراسة وذلك من خالل استقراء ما أمكن التوصل إليه من املراجع العلمية العربية منها واألجنبية املتخصصة يف
جمال احملاسبة واملالية واملتعلقة مبوضوع الدراسة ،واليت مت حتليلها واستخراج مكامن قوتها حبيث االستفادة منها
يف معاجلة مشكلة الدراسة .أما بالنسبة للجانب امليداني فقد مت االعتماد على نفس املنهج وذلك من خالل استخدام
املنهج الفرعي منه متمثال يف الوصفي ،من خالل استعمال أداة االستبيان للوقوف على آراء عينة الدراسة واملتمثلة يف
مدراء املاليني واحملاسبني العاملني يف البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر ،ومن ثم حتليله باستخدام األساليب
اإلحصائية ،وبالتالي الوصول إىل جمموعة من النتائج.
 .3قياس صدق وثبات أداة الدراسة :من اجلدول رقم ( )02جند أن معامل ألفا كرونباخ جلميع فقرات االستبيان بلغ
 0,896وهو أكرب من احلد االدنى ( ،)0,66مما يدل على ثبات أداة الدراسة ،حيث ميكن القول إنه لو مت إعادة
«جملة رؤى اقتصادية» ،جامعة الشهيد محه خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،اجمللد  ،11العدد 2021 ،10

625

تقييم واقع تطبيق منوذج القيمة العادلة يف البنوك التجارية (ص ص )634- 617

توزيع نفس عدد االستبيانات على نفس العينة أو عينة مماثلة من اجملتمع فإن نسبة التطابق يف االجابات
تكون  % 89,6وهذا يدل على أن االستبيان ميتاز بالثبات.
 -IIIالنتائج ومناقشتها:
.1

حتليل النتائج املتعلقة باجتاه آراء املستجوبني اجتاه فقرات االستبيان :مت استخدام اختبار  tللعينة الواحدة

والنتائج مبينة يف جدول رقم ( )03والذي يبني آراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات االستبيان:
جتدر االشارة هنا وقبل حتليل نتائج أفراد العينة أنه يالحظ أن هناك العديد من الفقرات اجتاه اجاباتها
حمايدة (بدون رأي) ويعود هذا احلياد يف نتائج إجيابيات أفراد العينة إىل أن نصف عينة الدراسة تقريبا ( 07بنوك)
موافقون على هذه الفقرات والنصف االخر ( 05بنوك) غري موافقون ،وبالتالي سوف يتم احلكم على اجتاه الفقرة
بالرجوع إىل الوزن النسيب للفقرة ( موافق <  < 0,67غري موافق )
الفقرة رقم  : 01نالحظ أنها احتلت املرتبة األولـــــى من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ 2,22

واحنراف معياري  ، 0,937كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  1,727وهي أكرب من القيمة  Tاجلدولية وأيضا مستوى
املعنوية  0,090وهي أكرب من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  01غري دالة إحصائيا ،ومن النتائج نالحظ أن الفقرة
عرفت قبول متوسط لعينة الدراسة وهذا القبول مل يكن كفيل بتحريك االجتاه العام لإلجابات حنو القبول حيث
بلغ املتوسط احلسابي  2,22وهي قيمة تنتمي لفئة احلياد ( والسبب متت االشارة له سابقا ) ،وبالتالي ميكن احلكم
على اجتاه اجابات أفراد العينة على هذه الفقرة من خالل الوزن النسيب والذي بلغ  % 74وهو أكرب من % 66,67

مما يدل على أنه أغلب بنوك عينة الدراسة تقوم بتقييم األصول املالية احملتفظ بها لغرض املعاملة ،بعد تسجيلها
احملاسيب األولي بالقيمة العادلة ،
الفقرة رقم  : 02نالحظ أنها احتلت املرتبة الثـــــانية من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ 2,20

واحنراف معياري  ، 0,970كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  1,529وهي أقل من القيمة  Tاجلدولية وأيضا مستوى
املعنوية  0,132وهي أكرب من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  02غري دالة إحصائيا  ،ومن النتائج نالحظ أن الفقرة
عرفت قبول متوسط لعينة الدراسة وهذا القبول مل يكن كفيل بتحريك االجتاه العام لإلجابات حنو القبول حيث
بلغ املتوسط احلسابي  2,20وهي قيمة تنتمي لفئة احلياد ( والسبب متت االشارة له سابقا ) ،وبالتالي ميكن احلكم
على اجتاه اجابات أفراد العينة على هذه الفقرة من خالل الوزن النسيب والذي بلغ  % 73,33وهو أكرب من 66,67

 %مما يدل على أنه أغلب بنوك عينة الدراسة تقوم بتقييم األصول املالية املتاحة للبيع ،بعد تسجيلها احملاسيب
األولي بقيمتها العادلة.
بتحليل نتائج الفقرتني السابقتني ( ) 02 ،01جند أن أكثر من نصف عدد البنوك عينة الدراسة تقوم بتقييم
األصول املالية احملتفظ بها لغرض املعاملة وكذا االصول املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة ،وهذا ما نص عليه
النظام رقم  08-09املتعلق بقواعد التقييم و التسجيل احملاسيب لألدوات املالية من طرف البنوك و املؤسسات املالية،
حيث نصت املادة  14منه أنه جيب أن تكون األصول املالية مقيمة يف البداية بتكلفة هي القيمة العادلة للمقابل
املمنوح أو املستلم للحصول على أصل ،مبا يف ذلك مصاريف الوساطة ،والرسوم غري املستعادة ومصاريف البنك،
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وجاء يف املادتني  15و  16من نفس النظام أنه تقيم هاته األصول بعد تسجيلها احملاسيب األول  ،بالقيمة العادلة ،
أما خبصوص البنوك االخرى فنجدها ال متلك هذا النوع من األصول املالية .
الفقرة رقم  : 03نالحظ أنها احتلت املرتبة الســـــابعة من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ 1,51

واحنراف معياري  ، 0,858كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  -4,244وهي أكرب من القيمة  Tاجلدولية وأيضا مستوى
املعنوية  0.000وهي أقل من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  03ذات داللة احصائية ،أي أن معظم اجتاهات أفراد
العينة سلبية وغري موافقون يف اجاباتهم على الفقرة رقم  03حيث بلغ الوزن النسيب  % 50,33وهذا يعين أن البنوك
التجارية العاملة يف اجلزائر ( عينة الدراسة ) ال تقوم بتقييم اخلصوم املالية احملتفظ بها لغرض املعاملة بالقيمة
العادلة ،وهذا راجع إىل صعوبة حتديد القيمة العادلة بسبب غياب مرجع أو دليل واضح يستند عليه يف عملية التقييم.
الفقرة رقم  : 04نالحظ أنها احتلت املرتبة الثـــــالثة عشر من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ
 1,13واحنراف معياري  ، 0,388كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  -16,702وهي أكرب من القيمة  Tاجلدولية وأيضا
مستوى املعنوية  0.000وهي أقل من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  04ذات داللة احصائية ،أي أن معظم اجتاهات
أفراد العينة سلبية وغري موافقون يف اجاباتهم على الفقرة رقم  04حيث بلغ الوزن النسيب  % 37,67مما يدل على
أنه ال تقوم البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر( عينة الدراسة ) بتقييم األصول العينية مثل األراضي واملباني وغريها
بالقيمة العادلة .وهذا راجع إىل صعوبة حتديد القيمة العادلة لألصول الثابتة؛ فتحديد هذه القيمة يتم يف ظل املنافسة
العادية وحيازة البائع واملشرتي على املعلومات الكافية ،وهذا ما ال يتطابق مع حال بعض أسواق األصول الثابتة املادية
يف اجلزائر مثل :سوق العقارات الذي يعمل يف ظل منافسة احتكارية يتحكم البائع للعقارات يف قيمها السوقية.
الفقرة رقم  : 05نالحظ أنها احتلت املرتبة الثــــــانية عشر من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ
 1,15واحنراف معياري  ، 0,405كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  -15,667وهي أكرب من القيمة  Tاجلدولية وأيضا
مستوى املعنوية  0.000وهي أقل من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  05ذات داللة احصائية ،أي أن معظم اجتاهات
أفراد العينة سلبية وغري موافقون يف اجاباتهم على الفقرة رقم  05حيث بلغ الوزن النسيب  % 38,33مما يدل على
أنه ال تقوم البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر ( عينة الدراسة ) بتقييم التثبيتات املعنوية احملتفظ بها كاستثمارات
بالقيمة العادلة ،وهذا راجع إىل صعوبة حتديد القيمة العادلة لألصول املعنوية بسبب غياب السوق النشط هلذا النوع
من األصول ،حيث نص النظام احملاسيب املالي على أنه ال يرخص باملعاجلة البديلة لألصول املعنوية ( إعادة التقييم
بالقيمة العادلة ) إال إذا كانت القيمة احلقيقية ( العادلة ) للتثبيت املعنوي ميكن حتديدها باالستناد إىل سوق
نشطة.
الفقرة رقم  : 06نالحظ أنها احتلت املرتبة الرابـــــــعة من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ 2,18

واحنراف معياري  ، 0,964كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  1.399وهي أقل من القيمة  Tاجلدولية وأيضا مستوى
املعنوية  0,168وهي أكرب من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  01غري دالة إحصائيا ،ومن النتائج نالحظ أن الفقرة
عرفت قبول متوسط لعينة الدراسة وهذا القبول مل يكن كفيل بتحريك االجتاه العام لإلجابات حنو القبول حيث
بلغ املتوسط احلسابي  2,18وهي قيمة تنتمي لفئة احلياد ( والسبب متت االشارة له سابقا ) ،وبالتالي ميكن احلكم
على اجتاه اجابات أفراد العينة على هذه الفقرة من خالل الوزن النسيب والذي بلغ  % 72,67وهو أكرب من 66,67
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 %مما يدل على أنه أغلب بنوك عينة الدراسة تقوم بتسجيل التغريات يف القيمة العادلة اخلاصة باألصول املالية
احملتفظ بها لغرض املعاملة يف حساب النتائج ،وهذا ما نصت عليه املادة  15من النظام  08-09أنه يف حالة اعادة
تقييم األصول املالية احملتفظ بها لغرض املعاملة فيجب تسجل التغريات يف القيمة العادلة اخلاصة بهذه األصول املالية
حماسبيا يف حساب النتائج .وميكن االشارة هنا على أنه ميكن تصنيف األصول املالية كمحتفظ بها لغرض
املعاملة أو املتاجرة يف احلاالت التالية :إذا كان امتالكها لغرض رئيسي يتمثل يف بيعها على املدى القصري؛ أو إذا
كانت عند التسجيل األولي جزءاً من حمفظة االدوات املالية احملددة اليت ختضع إلدارة البنك ويكون هناك منط
فعلي حديث جلين األرباح منها على املدى القصري؛ أو إذا كانت أدوات مشتقة غري مصنفة وفعالة كأدوات التحوط.
الفقرة رقم  : 07نالحظ أنها احتلت املرتبة الثـــــالثة من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ 2,20

واحنراف معياري  ، 0,970كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  1,529وهي أقل من القيمة  Tاجلدولية وأيضا مستوى
املعنوية  0,132وهي أكرب من  0.05مما يعين ان الفقرة رقم  01غري دالة إحصائيا ،ومن النتائج نالحظ أن الفقرة
عرفت قبول متوسط لعينة الدراسة وهذا القبول مل يكن كفيل بتحريك االجتاه العام لإلجابات حنو القبول حيث
بلغ املتوسط احلسابي  2,20وهي قيمة تنتمي لفئة احلياد ( والسبب متت االشارة له سابقا ) ،وبالتالي ميكن
احلكم على اجتاه اجابات أفراد العينة على هذه الفقرة من خالل الوزن النسيب والذي بلغ  % 73,33وهو أكرب من
% 66,67

مما يدل على أنه أغلب بنوك عينة الدراسة تقوم بتسجيل فوارق التقييم من عملية إعادة تقييم األصول

املالية املتاحة للبيع مباشرة بتخفيض أو رفع األموال اخلاصة ،وهذا ما نصت عليه املادة  16من النظام  08-09انه
يف حالة اعادة تقييم األصول املالية املتاحة للبيع فيجب أن تسجل فوارق التقييم حماسبيا مباشرة بتخفيض أو رفع
األموال اخلاصة.
الفقرة رقم  : 08نالحظ أنها احتلت املرتبة اخلــــــامسة من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ
 1,87واحنراف معياري  ، 0,963كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  -0,980وهي أكرب من القيمة  Tاجلدولية وأيضا
مستوى املعنوية  0.332وهي أكرب من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  08غري دالة إحصائية ،ومن النتائج نالحظ
أن الفقرة عرفت قبول متوسط لعينة الدراسة وهذا القبول مل يكن كفيل بتحريك االجتاه العام لإلجابات حنو
القبول حيث بلغ املتوسط احلسابي  1,87وهي قيمة تنتمي لفئة احلياد ( والسبب متت االشارة له سابقا ) ،وبالتالي
ميكن احلكم على اجتاه اجابات أفراد العينة على هذه الفقرة من خالل الوزن النسيب والذي بلغ  62,33وهو أقل
من  66,67مما يدل على أنه أغلب بنوك عينة الدراسة ال تبادل األصول املالية مع املؤسسات االخرى وفق القيمة
العادلة.
الفقرة رقم  : 09نالحظ أنها احتلت املرتبة التــــــاسعة من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ 1,42

واحنراف معياري  ، 0,738كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  -5,850وهي أكرب من القيمة  Tاجلدولية وأيضا مستوى
املعنوية  0.000وهي أقل من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  09ذات داللة احصائية ،أي أن معظم اجتاهات أفراد
العينة سلبية وغري موافقون يف اجاباتهم على الفقرة رقم  09حيث بلغ الوزن النسيب  % 47,33وهذا يعين أنه ال تقوم
البنوك عينة الدراسة بتبادل االلتزامات املالية مع املؤسسات االخرى وفق القيمة العادلة.
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الفقرة رقم  : 10نالحظ أنها احتلت املرتبة احلــــادي عشر من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ
 1,16واحنراف معياري  ، 0,536كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  -11,567وهي أكرب من القيمة  Tاجلدولية وأيضا
مستوى املعنوية  0.000وهي أقل من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  10ذات داللة احصائية ،أي أن معظم اجتاهات
أفراد العينة سلبية وغري موافقون يف اجاباتهم على الفقرة رقم  10حيث بلغ الوزن النسيب  % 38,67مما يدل على
أنه ال تقوم البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر ( عينة الدراسة ) بتقييم عقارات التوظيف على أساس القيمة العادلة،
وهذا راجع إىل صعوبة حتديد القيمة العادلة للعقارات يف ظل السوق اجلزائري احلالي للعقارات والذي يعمل يف ظل
منافسة احتكارية يتحكم البائع للعقارات يف قيمها السوقية.
الفقرة رقم  : 11نالحظ أنها احتلت املرتبة الســـــادسة من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ 1,56

واحنراف معياري  ، 0,877كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  -3,690وهي أكرب من القيمة  Tاجلدولية وأيضا مستوى
املعنوية  0.001وهي أقل من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  11ذات داللة احصائية ،أي أن معظم اجتاهات أفراد
العينة سلبية وغري موافقون يف اجاباتهم على الفقرة رقم  11حيث بلغ الوزن النسيب  % 52مما يدل على أنه ال تقوم
البنوك ( عينة الدراسة ) باإلفصاح عن سبب إعادة تصنيف أي أصل مالي معرتف به بالقيمة العادلة إىل االعرتاف به
بالتكلفة املهتلكة.
الفقرة رقم  : 12نالحظ أنها احتلت املرتبة العـــــاشرة من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ 1,36

واحنراف معياري  ، 0,704كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  -6,708وهي أكرب من القيمة  Tاجلدولية وأيضا مستوى
املعنوية  0.000وهي أقل من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  12ذات داللة إحصائية ،أي أن معظم اجتاهات أفراد
العينة سلبية وغري موافقون يف اجاباتهم على الفقرة رقم  12حيث بلغ الوزن النسيب  % 45,33مما يدل على أنه ال
تقوم البنوك ( عينة الدراسة ) باإلفصاح عن سبب عدم إمكانية استخدام القيمة العادلة عند استخدام منوذج
التكلفة .
الفقرة رقم  : 13نالحظ أنها احتلت املرتبة الثــــــامنة من حيث أهميتها لدى أفراد العينة مبتوسط حسابي بلغ 1,45

واحنراف معياري  ، 0,835كما بلغت القيمة  Tاحملسوبة  -4,845وهي أكرب من القيمة  Tاجلدولية وأيضا مستوى
املعنوية  0.000وهي أقل من  0.05مما يعين أن الفقرة رقم  13ذات داللة إحصائية ،أي أن معظم اجتاهات أفراد
العينة سلبية وغري موافقون يف اجاباتهم على الفقرة رقم  13حيث بلغ الوزن النسيب  % 48,33مما يدل على أنه ال
تقوم البنوك ( عينة الدراسة ) باإلفصاح عن الطرق واالفرتاضات املطبقة من قبل اإلدارة عند تقدير القيمة العادلة
لألدوات املالية.

من خالل نتائج الفقرات (  ،) 13 ،12 ،11نالحظ أن اغلب البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر ال تعطي
لإلفصاح احملاسيب أهمية بالغة وخاصة يف ما خيص القيمة العادلة ،وهذا راجع اىل أن غالبية البنوك التجارية اعتادت
على السرية والتحفظ واحلساسية يف نشر املعلومات ،وأيضا يرجع إىل أن النظام احملاسيب املالي مل ينص على
اجراءات االفصاح احملاسيب بشكل دقيق ،وكذلك إىل البنك املركزي الذي يعد اجلهة االشرافية والرقابية
األساسية على البنوك العامة واخلاصة والذي مل يقم بإصدار أي تعليمات أو قرارات خبصوص القياس واالفصاح عن
األدوات املالية يف البنوك.
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وبصفة عامة يتبني أن املتوسط احلسابي جلميع فقرات بلغ  1,647واحنراف معياري  ،0,537أي أن معظم
اجتاهات أفراد العينة سالبة وغري موافقون يف اجاباتهم على الفقرات ،حيث بلغ الوزن النسيب للمتوسط احلسابي
 % 54,90مما يعين أن البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر ال تعتمد على منوذج القيمة العادلة عند التقييم احملاسيب.
 .2نتائج اختبار فرضية الدراسة:
تـم إجـراء اختبـار  Tللعينـة الواحـدة ( ) One Sample T-Testعنـد مسـتوى داللـة  0.05لدراسة وجود فروقات
بني املتوسط احلسابي للعينة واملتوسط الفرضي ( أداة الدراسة ) و الذي يساوي  2والذي ميثل حمايد يف مقياس
ليكارت الثالثي ،ثم حساب مستوى الداللة ) (sigومقارنتها مع الداللة اإلحصائية املعتمد يف هذه الدراسة ( 0.05
) أو من خالل مقارنة قيمة  Tاحملسوبة مع قيمة  Tاجلدولية أيهما أكرب.

من خالل اجلدول رقم ( )04نالحظ أن قيمة  )0,000( sigأقل من قيمة مستوى الداللة  0.05مما يعين أن
اجابات أفراد العينة على مجيع فقرات االستبيان دالة احصائيا وأيضا القيمة  Tاحملسوبة بلغت (  ) -4,860وهي
أكرب من القيمة  Tاجلدولية  ،1,674ومبا أن القيمة  Tاحملسوبة سالبة إذا الفرضية غري حمققة ،أي أن املتوسط
احلسابي أقل من املتوسط الفرضي  2احملايد ،حيث جند أن املتوسط احلسابي إلمجالي الفقرات يساوي 1,6476

وهذا يدل على أن البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر ( عينة الدراسة ) ال تعتمد على منوذج القيمة العادلة عند التقييم
احملاسيب.
 -IVاخلالصة:
هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى اعتماد البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر على منوذج القيمة العادلة عند
التقييم احملاسيب ،ويف ضوء ما اسفرت عنه الدراسة اليت قام بها الباحثني بشقيها النظري وامليداني ميكن تلخيص
أهم النتائج اليت خرجت بها الدراسة كما يلي:

 .1اتضح أن جل االنتقادات املوجهة ألسلوب القياس احملاسيب وفق القيمة العادلة هي انتقادات موجهة حمليط تطبيقه
وليس ألسس أو ملراحل األسلوب يف حد ذاته ،عكس مبدأ التكلفة التارخيية الذي يعرف انتقادات حادة موجه
لصميم املبدأ ( مثل عدم األخذ يف االعتبار التغري يف قيمة النقد ) ،فعلى سبيل املثال ال احلصر جند من بني
االنتقادات املوجهة للقيمة العادلة؛ أنه ال ميكن تطبيقها بشكل فعال إال يف حالة توفر اسواق نشطة وباإلضافة
إىل أن احملاسبون جيدون صعوبة يف إجراءات تطبيقها ،فمن خالل هذين االنتقادين يتبني أنهما موجهني حمليط
تطبيق منوذج القيمة العادلة وليس للنموذج يف حد ذاته؛
 .2أن ملعايري القيمة العادلة أثر جيد على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية ،بشرط توافر االسواق املالية
الفاعلة ،وتوافر القوانني والتشريعات اليت تساهم يف ضبط اخالقيات االدارة وكذا الكوادر الفنية املؤهلة
للتعامل مع القيمة العادلة؛
 .3جاء النظام احملاسيب املالي مؤيدا لتبين القيمة العادلة ،إال أن البيئة احملاسبية اجلزائرية ال تساند هذا التبين؛
 .4ال تزال البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر غري قادرة على تطبيق منوذج القيمة العادلة عند التقييم احملاسيب يف
ظل الظروف البيئة احلالية؛ وأيضا أغلب تلك البنوك ال تعطي لإلفصاح احملاسيب أهمية بالغة ،وهذا راجع إىل أن
غالبية البنوك التجارية اعتادت على السرية والتحفظ واحلساسية يف نشر املعلومات؛
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 .5هناك معوقات وصعوبات يف البيئة اجلزائرية (معوقات متعلقة بالسوق املالي ،معوقات متعلقة بالقوانني
والتشريعات ،معوقات متعلقة باملهنيني) حتد من تطبيق منوذج القيمة العادلة كأسلوب تقييم بديل للتكلفة
التارخيية ،ومن أهم هذه املعوقات ما يلي:
▪ غياب األسواق النشطة يف اجلزائر مع ضعف نشاط البورصة فإنه يصعب من حتديد القيمة العادلة ،حيث
يعترب غياب السوق املالي الفعال من أصعب التحديات اليت تقف حائال امام تطبيق القيمة العادلة ،باعتباره
أفضل مصدر للحصول على القيم العادلة والدقيقة ملختلف األصول واخلصوم؛
▪ متسك التشريع اجلبائي اجلزائري بالتكلفة التارخيية وعدم رغبته يف تعديل القوانني مبا يتناسب مع تطبيق
القيمة العادلة يعيق من تطبيقها؛
▪ صعوبة ختلي املهنيني على مبدأ التكلفة التارخيية لسهولة استخدامه والتعود عليه يف القياس احملاسيب ،وهذا
ناتج عن حداثة موضوع القيمة العادلة على البيئة اجلزائرية ،فاجلزائر تعتمد على أسلوب التكلفة التارخيية
يف كل إجراءات القياس احملاسيب ،باإلضافة لذلك يالحظ أنه ال يوجد استناد قانوني كايف يوضح إجراءات
قياس القيمة العادلة يف اجلزائر بشكل دقيق.
 -اإلحاالت واملراجع:
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