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ملخص 
 :  

إن الهدف الرئيسي للبحث هو اختبار أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية علي منفعة       
( 46المعلومات المحاسبية في سوق األوراق المالية المصرية ، وتم اختيار عينة مكونة من )
صائية شركة من الشركات المقيدة بسوق األوراق المالية المصرية ، وتم تطبيق بعض األساليب اإلح

علي متغيرات الدراسة والتي تمثلت في ثالثة متغيرات مستقلة تعبر عن المعلومات المحاسبية 
القيمة الدفترية  –التوزيعات النقدية للسهم  –المستخرجة من القوائم المالية وهي )ربحية السهم 

ات المحاسبية للسهم ( ومتغير تابع وهو )سعر السهم( ، وتوصلت الدراسة إلي زيادة منفعة المعلوم
الدولية عن تلك الفترة السابقة  لتطبيق معايير التقارير المالية للتنبؤ بسعر السهم في الفترة الالحقة

                                                         للتطبيق.

صائص معايير التقارير المالية الدولية ، جودة التقارير المالية ، الخ الكلمات المفتاحية :
 النوعية للمعلومات المحاسبية.
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Abstract: 

      The main objective of the research is to test the impact of the 

application of international financial reporting standards on the 

usefulness of accounting information in the Egyptian stock market , a 

sample of (46) companies were selected from the listed companies in the 

Egyptian stock market , some statistical methods were applied to the 

study variables , which were represented by three independent variables 

refers to the accounting information extracted from the financial 

statements (earnings per share, cash dividends per share , book value 

per share) and dependent variable (price per share) , the study 

concluded that usefulness of accounting information  for forecasting the 

share price increased in the period following the application more than 

the previous period. 

Keywords: international financial reporting standards, financial 

reporting quality , accounting information characteristics. 
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 ( اإلطار العام للبحث1)

 مقدمة ومشكلة البحث : 1/1

يهتم واضععععي المعايير والمننمين وصعععانعي السعععياسعععات المحاسعععبية بالتقارير المالية وأثرها       
علي االقتصاد ، وذلك نتيجًة لعنم النتائج االقتصادية المترتبة علي معلومات تلك التقارير ، حيث 

ق أن المعلومات المحاسعععععععبية تؤثر علي سعععععععلوك المسعععععععتثمرين من خالر اختيارهم لمحافن األورا
 المالية والتي تؤثر بالتبعية علي أسعار األسهم والحصور علي التموير الالزم.

( رئيس مجلس معايير المحاسععععبة الدولية سععععابقًا ب ن تطوير David Tweedeولقد ذكر )      
اقتصععععاديات الدور يتحقق من خالر التننيم المحاسععععبي الجيد ، وأدا  عمليات المراجعة بكفا ة ، 

علي المسعععععععععتثمرين من إجرا  المقارنات لمعلومات التقارير المالية الدولية حيث يسعععععععععهر ذلك 
(Alsaqqa & Sawan, 2013( ولقد اهتم مجلس معايير المحاسعععععععععبة الدولية ، )IASB )

International Accounting Standards Board  بوضععععع وصععععيارة معايير محاسععععبية
معععايير عمعععايير التقععارير المععاليععة الععدوليععة عععاليععة الجودة تلقي القبور العععام ، أطلق علي تلععك ال

IFRS عInternational Financial Reporting Standards  وأصععععععبد اسععععععتخدام تلك ،
المعايير بمثابة مطلب دولي من كثيٍر من دور العالم لتلبية احتياجات المستثمرين والمساهمين ، 

لمععاليععة وجععذب المزيععد من وتخفيض التكلفععة بععالتقععارير المععاليععة ، وتحسعععععععععين كفععا ة األسعععععععععواق ا
 االستثمارات األجنبية ، وسهولة حركة التجارة ، وزيادة المنافسة العالمية.

هو تحقيق المصلحة العامة من  IFRSب ن الدافع األساسي ورا  تطبيق  IASBوقد أشار       
عام خالر صعععععععععيارة مجموعٍة من المعايير المحاسعععععععععبية القابلة للفهم والملزمة ، وتلقي القبور ال

وتعتمد علي مبادئ واضعععععحة ، هذع المعايير من شععععع نها أن تنتج معلومات عالية الجودة ، تمتاز 
بالشعععفافية والقابلية للمقارنة في القوائم المالية لمسعععاعدة المسعععتثمرين والمشعععاركين في األسعععواق 

ة بسعععععبب المالية التخاذ القرارات االسعععععتثمارية الرشعععععيدة ، وكذلك الرربة في توحيد لغة المحاسعععععب
عالمية األسععواق المالية ، والضععغوط التي تمارسععها المننمات والمؤسععسععات الدولية كشععرط لتقديم 
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المسعععععاعدات مثر البنك الدولي ومؤسعععععسعععععة التموير الدولية ، وتحسعععععين جودة التقارير المالية ، 
 (.Hooper & Morris, 2004والقابلية للمقارنة في القوائم المالية بين الدور )

قععد تبنععت كثيرًا من دور العععالم تطبيق معععايير التقععارير المععاليععة الععدوليععة ، فمثاًل نجععد أن ول      
م والذي يقضعععععي بضعععععرورة تبني 2002( لسعععععنة 606اإلتحاد األوربي قد أصعععععدر التشعععععريع رقم )

الشعععركات المدرجة في األسعععواق المالية األوروبية لمعايير التقارير المالية الدولية ، وأن تحر هذع 
يير محر المعايير المحلية عند إعداد وعرض البيانات المالية للشركات المدرجة في أوروبا ، المعا

بلدًا أوروبية ، من بينها فرنسععععععا  28شععععععركة في  7000وتم تطبيق هذع المعايير علي أكثر من 
يطاليا وأسبانيا والمملكة المتحدة ، إضافًة إلي بلدان كثيرة قد تبنت بشكٍر إلزامي تطبيق  وألمانيا وا 

معايير التقارير المالية الدولية مثر جنوب شرق آسيا ، وآسيا الوسطي وأمريكا الالتينية وجنوب 
أفريقيا والشععععععرق األوسععععععط ، واسععععععتجابًة لذلك كان هناك ترحيب من قبر المسععععععتثمرين والدائنين 

بالجودة  والمحللين الماليين لتطبيق هذع المعايير ، لما يترتب عليها من إنتاج معلومات تتسعععععععععم
مكانية المقارنة ، التي يصععععععععععب إنتاجها في حالة رياب مثر تلك المعايير  العالية والشعععععععععفافية وا 

 المشتركة دوليًا ، ويتعذر إعدادها من قبر الشركات المتواجدة في أنحا  مختلفة من العالم.

وكانت البداية وتعتبر مصعععععععر من الدور التي تبنت تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ،       
، ثم صعععععدر القرار الوزاري رقم  IFRSم ، وذلك بتبني خمسعععععة معايير من 2006األولي في عام 

في المعايير المصرية ، ثم صدر في  IFRSم بتبني إحدي عشر معيارًا من 2015( لسنة 110)
 (.49،48،47الفترة األخيرة ثالثة معايير أخري هي المعيار رقم )

 يمكن صيارة مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية :وفي ضو  ما سبق       

 ماهية معايير التقارير المالية الدولية ، ومراحر تطور إصدارها؟ -
 ما هي منافع ومعوقات تطبيق معايير التقارير المالية الدولية؟ -
 ما هو أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية علي جودة التقارير المالية؟ -
ية والخصععععععععععائص النوعية للمعلومات ما هي العالقة بي - لدول ية ا مال قارير ال ن معايير الت

 المحاسبية؟
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ما هو أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية علي منفعة المعلومات المحاسعععععععععبية  -
 بالبيئة المصرية؟

 أهداف البحث : 1/2

 يهدف البحث إلي ما يلي :      

الععدوليععة ، وتطورهععا التععاريخي ، والمنععافع  التعرف علي مععا هيععة معععايير التقععارير المععاليععة -
 والمعوقات الناتجة عن تطبيقها.

علي جودة التقععارير  IFRSالتعرف علي أثر تطبيق معععايير التقععارير المععاليععة الععدوليععة  -
 المالية ، والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.

 أهمية البحث : 1/3

 يمكن التعرف علي أهمية البحث من الناحية العلمية والعملية علي النحو التالي :      

 الناحية العلمية :   -
تعتبر دراسععععععععععة معععايير التقععارير المععاليععة الععدوليععة والمنععافع المترتبععة علي تطبيقهععا من       

بية ، الموضعععععوعات التي تشعععععغر فكر كثيرًا من المهتمين بصعععععيارة وتطوير المعايير المحاسععععع
وخاصعععًة في تلك الدور التي تررب في مواكبة التطورات العالمية ومنها مصعععر ، وخاصعععًة بعد 
تبني تطبيق بعض هذع المعايير من أجر تحسعععععععععين جودة وشعععععععععفافية القوائم المالية وجذب 

 االستثمارات األجنبية.

 الناحية العملية :  -
لمالية الدولية التي تتبعها مصععععععععر ، رربًة في التعرف علي أثر تطبيق معايير التقارير ا      

وأثرها علي المقدرة التفسعععععيرية للمعلومات المحاسعععععبية والمحتوي اإلعالمي لتلك المعلومات ، 
 ومن ثَم تقييم مثر تلك المعايير ومنفعتها في تحسين كفا ة األسواق المالية.
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 خطة البحث : 1/4

 لتحقيق أهداف البحث فقد تم تقسيمه كما يلي :     

 إلطار العام للبحث.ا -1
 اإلطار الننري للبحث. -2
 منهجية الدراسة الميدانية. -3
 تحلير البيانات واختبار الفروض. -4

 ( اإلطار الننري للبحث2)

 الدراسات السابقة : 2/1

علي المحتوي  IFRSتناولت كثيرًا من الدراسععععععععات أثر تبني معايير التقارير المالية الدولية       
( أثر تطبيق Ding et al.,2009اإلعالمي للمعلومات المحاسععععععععبية . حيث اختبرت دراسععععععععة )

IFRS  ، علي منفعة القيمة الدفترية وربحية السععهم ، وذلك بالتطبيق علي بعض الدور األفريقية
 أدي إلي تحسععععين منفعة المعلومات الناتجة عن القيمة IFRSوتوصععععلت الدراسععععة إلي أن تطبيق 

( فقد اختبرت مدي مالئمة معايير Ballas et al.,2010الدفترية وربحية السععهم . أما دراسععة )
IFRS  في األسعععواق الناشعععئة ، وذلك بالتطبيق علي اليونان ، وتوصعععلت الدراسعععة إلي أن معايير
IFRS  أفضععر من المعايير المحلية المطبقة ، وقد أدت إلي زيادة جودة التقارير المالية وتحسععين

 لقابلية للمقارنة وشفافية تلك التقارير.ا

علي كفا ة األسععععواق المالية  IFRS( أثر تطبيق Barth et al.,2010وتناولت دراسععععة )      
األوروبية ، وتوصععلت الدراسععة إلي وجود رد فعر إيجابي وتحسععين كفا ة األسععواق المالية وزيادة 

مع إنخفاض عدم تماثر المعلومات بما يتفق مع  IFRSجودة المعلومات المحاسعععععبية بعد تطبيق 
( إلي اختبار مدي مالئمة معايير Alkhtani,2010توقعات المسعععععتثمرين. وتعرضعععععت دراسعععععة )

IFRS  للتطبيق في المملكة العربية السعععودية من وجهة ننر مسععتخدمي ومعدي التقارير المالية
التقارير المالية . أما دراسععععة  يسععععاهم في دعم جودة IFRS، وتوصععععلت الدراسععععة إلي أن تطبيق 

(Kabir et al.,2010 فقد اختبرت أثر تطبيق )IFRS  سبية علي جودة معلومات األرباح المحا
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عد تطبيق  بر وب ية ، وذلك في الفترة ق ند نة من الشعععععععععركات النيوزيل ،  IFRSبالتطبيق علي عي
صافي الربد قبر أعلي من  IFRSوتوصلت الدراسة إلي أن صافي ربد السهم بعد تطبيق الععععععععععع 

 .IFRSتطبيق الع 

ع Clarkson et al.,2011واختبرت دراسة )       علي مالئمة معلومات  IFRS( أثر تطبيق ال
القيمة الدفترية للسععهم وربحية السععهم ، وذلك بالتطبيق علي عينة من الشععركات االسععترالية والتي 

ومالئمة  IFRSن تطبيق ، وتوصعععلت الدراسعععة إلي وجود عالقة إحصعععائية بي IFRSتطبق العععععععععععع 
معلومات القيمة الدفترية وربحية السععععععهم ، حيث أتضععععععد زيادة منفعة تلك المعلومات بعد تطبيق 

IFRS ( وكذلك زيادة إمكانية القابلية للمقارنة. وفي نفس السععععياق توصععععلت دراسععععة ،Alali & 
Foote,2012لسععععهم من ناحية ( إلي وجود عالقة إيجابية بين ربحية السععععهم والقيمة الدفترية ل

وسععععععععععر السعععععععععهم من ناحية أخري ، حيث تم اختبار مدي مالئمة المعلومات الناتجة عن تطبيق 
IFRS  م.2006م إلي عام 2000في سوق أبو نبي لألوراق المالية في الفترة من عام 

وخاصية القابلية  IFRS( العالقة بين تطبيق العععع Yip & Young,2012وتناولت دراسة )      
بالتطبيق علي بعض دور اإلتحاد األوروبي حوالي للمقارن ية ، وذلك  مال قارير ال ة لمعلومات الت

أدي إلي تحسعععين خاصعععية  IFRS( دولة أوروبية ، وتوصعععلت الدراسعععة إلي أن تطبيق العععععععععععع 17)
القابلية للمقارنة لمعلومات التقارير المالية من خالر زيادة التوافق وأسععععس القياس المحاسععععبي . 

علي  IFRS  ( فقد هدفت إلي اختبار أثر تطبيق العععععععععععLandsman et al.,2012أما دراسة )
المحتوي اإلعالمي لألرباح المحاسعععععععبية ، وقد توصعععععععلت الدراسعععععععة إلي زيادة المحتوي اإلعالمي 

 .IFRSللمعلومات المحاسبية بعد تطبيق الع 

 IFRSمعايير الععععععع م( هدفت إلي التعرف علي أثر تطبيق 2013أما دراسة )عبداهلل محمد ،      
علي منفعة المعلومات المحاسععبية في القوائم المالية للبنوك التجارية اليمنية ، وتوصععلت الدراسععة 

علي منفعة المعلومات المحاسبية من خالر الت ثير علي  IFRSإلي وجود أثر إيجابي لتطبيق الععع 
عن  IFRSالمحتوي اإلعالمي والمقدرة التفسععععيرية للمعلومات خالر الفترة الالحقة لتطبيق الععععععععععععع 

ع Vera,2013الفترة السابقة لها. وحاولت دراسة ) في بعض الدور  IFRS( اختبار أثر تطبيق ال
، وذلك من وجهة ننر المستثمرين ، وتوصلت الدراسة إلي األوروبية علي جودة التقارير المالية 
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مكانية المقارنة. أما دراسعععععععععة  IFRSأن تطبيق الععععععععععععععععععع  يؤدي إلي زيادة جودة التقارير المالية وا 
(Denis ,2013 ناتجة عن تطبيق الع ية ال مال قارير ال مة معلومات الت قد اختبرت مدي مالئ ( ف

IFRS  الدراسة إلي أنه في نر تطبيق العععع باألسواق المالية الكندية ، وتوصلتIFRS  تم تضييق
فجوة المعلومات بين المديرين والمسععععععععتثمرين مما يشععععععععير إلي انخفاض عدم تماثر المعلومات ، 
وزيادة مالئمة معلومات األرباح المحاسبية وانخفاض تكلفة التموير ، وزيادة كفا ة أسواق المار 

علي مالئمة معلومات التقارير  IFRSطبيق الععع ( أثر تKargin , 2013.  كما فحصت دراسة )
المالية ، وذلك بالتطبيق علي بعض الشركات التركية من خالر دراسة العالقة بين القيمة الدفترية 

( ، وذلك في الفترة بين Ohlson,1995وربحية السععععععهم وسعععععععر السععععععهم باسععععععتخدام نموذج )
ة إيجابية بين معلومات القيمة م ، وتوصعععععلت الدراسعععععة إلي وجود عالق2011م حتي عام 1998

م حتي عام 2005في الفترة من عام  IFRSالدفترية وربحية السهم وسعر السهم بعد تطبيق العععع 
 م.2011

علي بيئة المعلومات  IFRS( أثر تطبيق الععععععععععع Harton et al., 2013وتناولت دراسععة )      
جودة ومنفعة المعلومات  للشعععععععركات ، وتوصعععععععلت الدراسعععععععة إلي انخفاض أخطا  التنبؤات وزيادة

،  IFRS، مما يدر علي أن الععع  IFRSبالتقارير المالية وذلك في الفترة بعد التطبيق اإللزامي للععع 
( أثر تطبيق الع Deng , 2013قد حسنت من بيئة معلومات التقارير المالية . واختبرت دراسة )

IFRS اد األوروبي ، وتوصعععععععععلععت علي جودة التقععارير المععاليععة بععالتطبيق علي بعض دور اإلتحعع
قد َحسععععَن من نفعية وجودة التقارير المالية من خالر دعم  IFRSالدراسععععة إلي أن تطبيق الععععععععععععع 

خاصعععععععععية القابلية للمقارنة واسعععععععععتخدام بعض المقاييس الحديثة مثر القيمة العادلة لالعتراف 
 باألصور وااللتزامات .

وجودة التقارير  IFRS بين تطبيق العععععععع( فقد فحصت العالقة Yusuf , 2014أما دراسة )      
المالية ، وذلك بالتطبيق علي عينة من البنوك الكندية ، وتوصععععععععلت الدراسععععععععة إلي أن تطبيق الع 

IFRS  سعععععععععاعد علي تحسعععععععععين جودة التقارير المالية ، وأتضعععععععععد ذلك من خالر زيادة األرباح
( Salah,2014اختبرت دراسععععة )المحاسععععبية وزيادة القيمة التنبؤية لألرباح والتدفقات النقدية. و 

في المملكة العربية السعععودية بالتطبيق  IFRSمدي مالئمة المعلومات الناتجة عن تطبيق العععععععععععع 
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م ، باسعععععععععتخدام 2015م حتي عام 2006( بنك في الفترة من عام 11علي عينة مكونة من )
المسعععتقلة )ربحية  األسعععاليب اإلحصعععائية ، وتم اسعععتخدام ثالثة نماذج ارتباط كانت فيها المتغيرات

السعععهم ، القيمة الدفترية للسعععهم( ، والمتغير التابع )سععععر السعععهم( ، وتوصعععلت الدراسعععة إلي أن 
ع  أكثر مالئمًة من المعلومات  IFRSربحية السهم والقيمة الدفترية كمعلومات ناتجة عن تطبيق ال
( أثر Mateus & Paula,2014الناتجة عن تطبيق المعايير المحلية . كما فحصععععت دراسععععة )

علي مالئمة معلومات األرباح المحاسععبية في البرازير ، وذلك بالتطبيق علي  IFRSتطبيق الععععععععععع 
م ، 2013م والربع األور من عام 1996( شعععركة في الفترة بين الربع األور من عام 246عدد )

سين أدي إلي زيادة جودة األرباح المحاسبية ، وتح IFRSوتوصلت الدراسة إلي أن تطبيق العععععععععع 
 توقيت وصور المعلومات إلي مستخدميها.

علي جودة  IFRS( اختبار أثر تطبيق الععععععععععععععععع Onalo et al.,2014وتناولت دراسعععععععة )      
إلي انخفاض إدارة  أديIFRS المعلومات بالقوائم المالية ، وتوصلت الدراسة إلي أن تطبيق العععععععع 

الربحية ، واالعتراف في الوقت المناسعععععععععب بالخسعععععععععائر ، وتحسعععععععععين القيمة المالئمة للمعلومات 
المحاسبية وزيادة جودة القوائم المالية مقارنًة بالقوائم المالية التي تنتجها المعايير المحلية . أما 

ي جودة معلومات عل IFRS( فقد اختبرت أثر تطبيق الععععععععععععععع Houqe et al., 2014دراسعععععة )
م ، 2011م إلي 2003التقارير المالية في فرنسععععععا وألمانيا والسععععععويد ، وذلك في الفترة من عام 

، وكذلك زيادة جودة  IFRSوتوصععععلت الدراسععععة إلي زيادة دقة التنبؤات المالية بعد تطبيق الععععععععععععع 
( الكشعععف م2015المعلومات المحاسعععبية في تلك الدور . وحاولت دراسعععة )رمضعععان عبدالحميد ، 

في الحد من ناهرة عدم تماثر المعلومات المحاسبية كمدخر  IFRSعن دور تطبيق معايير الععععععععع 
لتحسعععين جودة التقارير المالية بالشعععركات المقيدة بسعععوق األوراق المالية وأثرها علي الخصعععائص 
النوعية للمعلومات المحاسععععععبية ، وذلك من خالر اسععععععتقصععععععا  آرا  معدي ومسععععععتخدمي القوائم 

لتقارير المالية  ، وتوصلت الدراسة إلي عدم وجود تمايز بين آرا  المستقصي منهم حور األثر وا
علي تحسعععين الخصعععائص النوعية للمعلومات المحاسعععبية.  IFRSاإليجابي لتطبيق معايير العععععععععععع 

علي جودة المعلومات  IFRS( أثر تطبيق العععععع Umobong & Akani,2015واختبرت دراسة )
ترة قبر وبعد تطبيق تلك المعايير ، وذلك علي عينة من الشركات الصناعية في المحاسبية في الف
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نيجيريا ، وتوصععععلت الدراسععععة إلي أن هناك تحسععععن في جودة المعلومات المحاسععععبية مثر صععععافي 
 .IFRSالقيمة الدفترية للسهم وربحية السهم ، وأنها أكثر نفعية في الفترة بعد تطبيق الع 

علي كفا ة  IFRSم( اختبار أثر تطبيق معايير الععععععععععع 2016مار علي ، وتناولت دراسة )ج      
أسععععععععواق المار من حيث حجم التداور والنسععععععععب المالية والمؤشععععععععرات المالية في الفترة من عام 

م ، وذلععك قبععر وبعععد 2015م حتي عععام 2006م ، والفترة من عععام 2005م حتي عععام 1996
لمدرجة في سوق المار المصري ، واعتمدت بالتطبيق علي جميع الشركات ا IFRSتطبيق الععععععععععع 

، وتوصلت الدراسة إلي أن  IFRSالدراسة علي إجرا  مقارنة بين مجتمعين قبر وبعد تطبيق الععععععع 
له ت ثير إيجابي علي كفا ة سوق المار المصري من حيث حجم التداور وزيادة  IFRSتطبيق الع 

( توضيد أثر Kim et al.,2016). وحاولت دراسة IFRSالطلب علي األسهم بعد تطبيق العععععععععع 
علي دقة تنبؤات المحللين الماليين ، وذلك بالتطبيق علي عينة من الشركات  IFRSتطبيق العععععععععع 

أدي إلي زيادة  IFRSالمسجلة باألسواق المالية الكورية ، وتوصلت الدراسة إلي أن تطبيق الععععععععع 
 IFRS ( أثر تطبيق الععععععععععععAli et al., 2016دقة تنبؤات المحللين الماليين . واختبرت دراسععة )

علي األرباح بالتطبيق علي عينة من الشععععععركات بالمملكة المتحدة ، وتوصععععععلت الدراسععععععة إلي أن 
 IFRSأدي إلي زيادة قيمة األرباح المعلن عنها مقارنًة باألرباح قبر تطبيق الععع  IFRSتطبيق الععع 

علي جودة  IFRS ( فقد اختبرت أثر تطبيق العععععععععععععععHector & Julian,2017. أما دراسععععععة )
المعلومات المحاسععبية للشععركات المسععجلة بالمملكة المتحدة وفرنسععا ، وتوصععلت الدراسععة إلي أن 

أدي إلي زيادة جودة المعلومات المحاسبية في المملكة المتحدة أما في فرنسا  IFRSتطبيق العععععععع 
ك إلي بعض إلي تحسن جودة المعلومات المحاسبية ، وقد يرجع ذل IFRSفلم يؤدي تطبيق الععععععععع 

 الخصائص المرتبطة بالشركات في فرنسا.

م( التحقق الميداني من مدي مالئمة تطبيق المعايير 2017وتناولت دراسة )أسامه أحمد ،       
من وجهة ننر المتعاملين في سععععوق المار في البيئة  IFRSالمصععععرية المعدلة والمقابلة للعععععععععععععع 

( قائمة اسعععتقصعععا  موزعة بين 150كونة من )المصعععرية ، وتمت الدراسعععة الميدانية علي عينة م
المراجعين الخارجين(  –المحللين الماليين  –المتعاملين مع السععوق من بينهم )المديرين الماليين 

، وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق معنوية في تصورات المستقصي منهم بش ن عدم توافر كٍر 
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الية ، وال توجد فروق معنوية في تصععورات من العرض الواضععد والتعبير الصععادق في التقارير الم
في الحد من إدارة الربحية وتوافر القابلية للمقارنة ،  IFRSالمستقصي منهم بش ن قصور العععععععععع 

في البيئة المصرية.  IFRSوكفاية اإلفصاح المحاسبي وعدم توافر التوقيت المناسب لتطبيق العععععع 
للتعرف علي مدي  IFRSلير معايير العععععع م( هدفت إلي تح2017أما دراسة )أسامه عبدالوهاب ، 

مالئمتها للتطبيق في بيئة األعمار المصعععععرية ، وتحديد المقومات الالزمة لنجاح تطبيقها ، وذلك 
من خالر اسععععععععتقصععععععععا  آرا  عينة من المهتمين بالمعايير المحاسععععععععبية من األكاديميين ومعدي 

لت الدراسعععععة إلي أن تطبيق معايير التقارير المالية ومسعععععتخدميها والمراجعين الخارجين ، وتوصععععع
المحاسععبة عن القيمة العادلة بالبيئة المصععرية في نر عدم توافر أسععواق نشععطة يؤدي إلي إنتاج 
معلومات محاسبية تفتقر للثقة والموضوعية ، وتفقد المعلومات المحاسبية قابليتها للمقارنة. أما 

فت إلي التعرف علي أثر تطبيق الع م( فقد هد2017دراسععة )سععامي عبدالرحمن ، إيمان مدحت ، 
IFRS  علي كٍر من جودة القوائم المالية وتكلفة رأس المار في البيئة المصعععععععععرية ، وتم التطبيق

( مشاهدة من القوائم المالية للشركات المصرية ، وتوصلت الدراسة 110علي عينة مكونة من )
 لم يسهم في تحسين الجودة الفعلية للقوائم المالية. IFRSإلي أن تطبيق الع 

علي جودة اإلفصاح المحاسبي  IFRS( أثر تطبيق الع Gu et al.,2018وتناولت دراسة )      
َن من جودة اإلفصععاح المحاسععبي وزيادة  IFRS، وتوصععلت الدراسععة إلي أن تطبيق الععععععععععع  قد َحسععَ

علي منفعة  IFRSتبرت أثر تطبيق العععععععععععععع ( فقد اخVeronica,2018الشععععفافية . أما دراسععععة )
المعلومات المحاسعععععععععبية بالتقارير المالية ، وذلك بالتطبيق علي بعض الشعععععععععركات في البرازير ، 

ع  أدي إلي زيادة كمية ونوعية المعلومات المفصد عنها  IFRSوتوصلت الدراسة إلي أن تطبيق ال
 باألسواق المالية.

 بقة ، يتضد ما يلي :من العرض السابق للدراسات السا      

، وذلك لما توفرع من منافع تؤدي إلي تحسععععععين كفا ة  IFRSأهمية تبني معايير الععععععععععععععع  -
 األسواق المالية ، وزيادة ثقة المستثمرين واألطراف المتعاملة داخر األسواق المالية.
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ُيحسععن من القابلية للمقارنة وزيادة التوافق المحاسععبي  IFRSإن التطبيق اإللزامي للععععععععععع  -
نرًا السعععععتخدام مقاييس موحدة مثر القيمة العادلة ، مما يسعععععهر من إجرا  المقارنة بين ن

 الشركات وبعضها البعض أو بين القوائم المالية للشركة علي فترات مختلفة من الزمن.
ُيحسععن من منفعة  IFRSإتفاق معنم الدراسععات السععابقة علي أن التطبيق اإللزامي للععععععععععع  -

م(  أشععارت في 2017ية إال أن دراسععة )سععامي عبدالرحمن ، وجودة المعلومات المحاسععب
لم يسهم في تحسين الجودة الفعلية للقوائم المالية ،  IFRSنتائجها إلي أن تطبيق العععععععععع 

لم  IFRS( أشععارت إلي أن تطبيق العععععععععععع Hectot & Julian , 2017كما أن دراسععة )
وجود بعض خصائص  يؤدي إلي تحسين جودة المعلومات المحاسبية ، وأرجعت ذلك إلي

 الشركات التي قد تؤثر علي جودة المعلومات المحاسبية.
علي الررم من وجود بعض الدراسات التي تمت في البيئة المصرية ، والتي أهتمت بمدي  -

أسامه عبدالوهاب  –م 2015مثر دراسة )رمضان عبدالحميد ،  IFRSمالئمة معايير الع 
م( إال أن هذع الدراسععات اعتمدت علي آرا  وتقديرات 2017أسععامه أحمد ،  –م 2017، 

 شخصية لمعدي ومستخدمي القوائم المالية.
تعتبر هذع الدراسععة امتداد للدراسععات السععابقة التي تمت في البيئة المصععرية ، والتي تهتم  -

علي منفعة المعلومات المحاسعععععععبية ، وذلك من خالر  IFRSبيق معايير الععععععععععععععععع ب ثر تط
البيانات الفعلية التي تم الحصعععععور عليها من الشعععععركات المدرجة بسعععععوق األوراق المالية 

 المصرية.
 طبيعة معايير التقارير المالية الدولية : 2/2

 ر تناور اآلتي :يمكن تناور طبيعة معايير التقارير المالية الدولية من خال       

 : IFRSتعريف الع  2/2/1

رربًة في إحداث نوعًا من التوافق في الممارسععععععات المحاسععععععبية من أجر الوصععععععور لمعايير       
( IASمحععاسعععععععععبيععة عععاليععة الجودة ، فقععد تم تعععديععر مصعععععععععطلد معععايير المحععاسعععععععععبععة الععدوليععة )

International Accounting Standards إلي معايير التقارير المالي( ة الدوليةIFRS )
International Financial Reporting Standards (Tendloo & Vanstraeelen 
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هي عبارة عن مجموعة من المعايير  IFRS( أن Cheong et al., 2010( ، ويري )2005,
 International (IASB)القائمة علي المبادئ والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

Accounting Standards Board  ومعترف بها علي نطاق واسع وتطبقها لجنة تفسيرات ،
 International Financial Reporting( IFRICالعععتعععقعععععاريعععر العععمعععععالعععيعععععة العععععدولعععيعععععة )

Interpretations Committee ( يرات تفسعععععععععع ل ئمعععععة ا جنعععععة قعععععا  SIC )Standing، ول
Interpretations Committee ( ولجنعععععة مععععععايير المحعععععاسعععععععععبعععععة العععععدوليعععععة ،IASC )

International Accounting Standards Committee  بغرض إنتاج معلومات تتسعععم ،
بالدقة والشعععععععععمولية والقابلية للمقارنة وتتاح في التوقيت المناسععععععععععب ، وتخدم أكبر قاعدة من 

 المستثمرين وب قر المخاطر الممكنة.

وعة من القواعد العامة هي عبارة عن مجم IFRSم( يري أن الع 2013أما )عبداهلل محمد ،      
، وتحدد السععععياسععععات والمعالجات المحاسععععبية  IASBالتي تصععععدر عن لجنة وهيئة متخصععععصععععة 

لمختلف المعامالت واألحداث المالية للوحدة االقتصععععادية بهدف توفير معلومات تتسععععم بالموثوقية 
ي بمثابة ترقيم ه IFRSم( فيري أن الع 2014والموضوعية والقابلية للمقارنة . أما )علي فالح ، 

جديد لمعايير المحاسععبة الدولية ، وتمثر تطورًا وامتداًدا طبيعًيا لمضععمون ومحتوي ما يصععدر عن 
 .IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية 

 مما سبق يبدو للباحث :      

من أجر توحيد الممارسععات  IASBتصععدر عن لجنة مهنية متخصععصععة  IFRSأن العععععععععععع  -1
 المحاسبية بين الشركات والدور المختلفة.

تسععععععي لتوفير معايير محاسعععععبية عالية الجودة ، ينتج عنها معلومات  IFRSأن الععععععععععععععع  -2
محاسبية تتسم بالشفافية والمصداقية والقابلية للمقارنة ، ويمكن االعتماد عليها بالقوائم 

وتسععاعد المسععتثمرين علي اتخاذ القرارات االسععتثمارية ، المالية ، وتمتاز بالجودة العالية 
وتقلر من السعععععععلوك االنتهازي ل دارة ، مما ينعكس باألثر اإليجابي علي تحسعععععععين جودة 

 المحاسبة بشكٍر عام.
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 : IFRSمراحر تطور إصدار الع  2/2/2

، والتي  IASCإلي قيام لجنة معايير المحاسععععبة الدولية  IFRSيرجع تاريخ وضععععع معايير       
، وذلك بغرض توحيد  IASم لوضععع وصععيارة معايير المحاسععبة الدولية 1973تم ت سععيسععها عام 

المعايير المحاسععبية التي تطبق علي الشععركات ومننمات األعمار ، ثم تغيرت تلك اللجنة في عام 
، والذي أخذ علي عاتقه مهمة إصدار  IASBم  لتصبد مجلس معايير المحاسبة الدولية 2001

 .IFRSالمعايير المحاسبية الدولية التي سميت معايير الع 

م ، 2001مايو  8وبدأ مجلس معايير المحاسععععععبة الدولية عمله بالفعر بصععععععورة فعلية في       
حيث قام بتشععععكير بعض المجالس واللجان االسععععتشععععارية والفعلية ، وتم إجرا  تغييرات أسععععاسععععية 

عته ، حيث عمر علي إحداث تطوير علي ما سععبق  لتحسععين جودة المعايير المحاسععبية الصععادرة
إصعععدارع من معايير واسعععتكمار البنية األسعععاسعععية لمعايير إعداد التقارير المالية ، ولتحقيق القبور 

 –م 2007العام لهذع المعايير ، وتحقيق التوافق في الممارسعععععععععات المحاسعععععععععبية )د.مدثر طه ، 
 م(.2012د.عماد سعيد ، 

بة الدولية ثم دعي مجلس معا       إلي إبدا  اآلرا  فيما يتعلق بمراجعة  IASBيير المحاسععععععععع
م 2002مايو  15( معيارًا دولًيا ، والتي كان معمور بها قبر 34( معيارًا من إجمالي عدد )12)

م ، وتضمن هذا العمر طرح 2002سبتمبر  16، وتم االنتها  من تلك المراجعات والتعليقات في 
بتطبيق المعايير الدولية الحالية ، والتي موضععوعات مختلفة منها التعرف علي المشععاكر المرتبطة 

من أجر تحسعععععين جودة المعايير المحاسعععععبية الدولية ، وزيادة  IASCسعععععبق إصعععععدارها من ق بر 
التقارب بين المعايير الدولية والمحلية ، وكذلك تقلير أو إلغا  البدائر المحاسعععععععععبية والتكرارات 

حداث بعض الت حسععينات فيها ، والقضععا  علي التناقض في والتناقضععات في المعايير المحلية ، وا 
المفاهيم بين المعايير ، ووضععع إرشععادات إضععافية وتحسععين الصععيارة ، وكان من ضععمن المعايير 

 التي تم مراجعتها هي : 
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 عنوان المعيار رقم المعيار
 عرض القوائم المالية IAS 1( 1معيار رقم )
 المخزون IAS 2( 2معيار رقم )
السعععععععياسعععععععات المحاسعععععععبية والتغيرات في التقديرات المحاسعععععععبية  IAS 8( 8معيار رقم )

 واألخطا 
 األحداث الالحقة لفترة التقرير IAS 10( 10معيار رقم )
 الممتلكات والمنشآت والمعدات IAS 16( 16معيار رقم )
 تكاليف االقتراض IAS 23( 23معيار رقم )
 العالقةاإلفصاح عن األطراف ذات  IAS 24( 24معيار رقم )
 القوائم المالية الموحدة والمنفصلة IAS 27( 27معيار رقم )
 االستثمار في الشركات المثيلة IAS 28( 28معيار رقم )
 ربحية السهم IAS 33( 33معيار رقم )

ونتيجًة لتلك التعديالت والتطورات التي حدثت علي معايير المحاسعععبة الدولية ، فقد تم تغير       
،  IFRSإلي مصععععطلد معايير التقارير المالية الدولية  IASمصععععطلد معايير المحاسععععبة الدولية 

روبي وقد القت هذع المعايير القبور العام في بعض الدور المختلفة ، وخاصععععععععًة دور اإلتحاد األو 
م ، والذي 2002يوليو  19( ، والذي تم إصععععدارع في 606بعد إصععععدار التشععععريع األوروبي رقم )

، وأن تعد  IFRSيقضعععععععي بضعععععععرورة تبني الشعععععععركات األوروبية لمعايير التقارير المالية الدولية 
م ، وكان الغرض من هذا التشععععععععريع هو 2005قوائمها المالية وفقًا لتلك المعايير بدايًة من عام 

زيادة شعععععععععفافية القوائم المالية وزيادة إمكانية المقارنة من أجر تحقيق كفا ة األسعععععععععواق المالية 
(Palea , 2012- Hector & Julian ,2017 ورربًة في التقارب بين معايير المحاسبة ، )

الدولية ومعايير المحاسععععبة المحلية التي تطبق داخر دور اإلتحاد األوروبي )د.مصععععطفي أحمد ، 
 ( .م2006
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وتعتبر مصعععععععر من الدور التي تبنت تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ، وكانت البداية       
، ثم صعععععدر القرار الوزاري رقم  IFRSم ، وذلك بتبني خمسعععععة معايير من 2006األولي في عام 

في المعايير المصععرية ، وفي الفترة  IFRSم بتبني إحدى عشععر معيارًا من 2015( لسععنة 110)
( والخاص 47تتمثر في معيار المحاسععبة المصععري رقم )األخيرة تم اسععتحداث ثالثة معايير أخري 

، ومعيار المحاسععععععبة IFRS9 باألدوات المالية المشععععععتقة بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم
 ( والخاص باإليراد من العقود مع العمال  بما يتفق مع معيار التقارير الدولي48المصععععععععري رقم )

( والمرتبط باإليراد ، ومعيار 11ليحر محر معيار المحاسعععععععععبة المصعععععععععري رقم ) IFRS 15 رقم
( والخاص بعقود اإلنشععععا  ، وآخرها معيار المحاسععععبة المصععععري رقم 8المحاسععععبة المصععععري رقم )

 –م 2018لسعععععععععنععة  176( والخععاص بعقود التعع جير تنفيععذًا لقععانون التعع جير التمويلي رقم 49)
( الت جير 20ليحر محر معيار المحاسععععععبة المصععععععري رقم ) -م 2018والصععععععادر في أرسععععععطس 

 .التمويلي

 : IFRSمنافع ومعوقات تطبيق الع  2/3

، وقد خُلصععت إلي  IFRSتناولت كثيرًا من الدراسععات السععابقة المنافع المترتبة علي تطبيق       
تؤدي إلي منافع متنوعة سععواً  علي المسععتوي المحلي أو الدولي ، وكذلك علي  IFRSأن تطبيق 

المستوي الجزئي )الشركة( أو علي المستوي الكلي )االقتصاد القومي( ، ومن أهم هذع المنافع ما 
 يلي :

زيادة جودة المعلومات المحاسبية من خالر تحسين جودة اإلفصاح المحاسبي ، وتوحيد  -
القياس واإلفصاح وأسس وطرق المعالجات المحاسبية ، مما يؤدي إلي  المفاهيم ومعايير

 Choi etزيادة مالئمة هذع المعلومات والشعععععععععفافية وقابلية القوائم المالية للمقارنة ) 
al., 2013.) 

زيادة قدرة المسععععتثمرين علي اتخاذ قرارات اسععععتثمارية سععععليمة ، وتقلير اللبس والغموض  -
ة لقياس الوضع االقتصادي والمالي في مختلف البلدان مما الناتج عن وجود طرق مختلف

يؤدي إلي تقلير المخاطر لدي المسعععععععععتثمرين ، وتخفيض تكلفة رأس المار ، وتخفيض 
تكلفة إنتاج المعلومات ، وجذب المزيد من االسعععععععتثمارات األجنبية ، وتحسعععععععين شعععععععروط 
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 Van&Vanstraelen,2005-Brochet etالتشعععععععععغير داخر األسعععععععععواق المالية )
al.,2013.) 

تنشعععععععععيط سعععععععععوق االئتمان من خالر تخفيض تكلفة وطبيعة القروض وجذب المزيد من  -
 (.Kim et al.,2011مؤسسات التموير والمقرضين األجانب )

قة التنبؤات  - قدرة المحللين المعاليين للقيعام بعمليعات التنبؤ ، وبالتعالي زيادة د تحسعععععععععين 
المعلومات المفصعععععععد عنها وتحسعععععععين عمليات المقارنة المالية ، وذلك ننرًا لزيادة جودة 

(Cotter et al.,2012-Yip & Young,2012.) 
اإلفصعععاح عن القيمة الحقيقية والعادلة لألصعععور وااللتزامات الخاصعععة بالشعععركة ، وتقلير  -

الخيارات أو البدائر المحاسعععععععععبية أمام المديرين ، وتخفيض مسعععععععععتوي االسعععععععععتحقاقات ، 
 Zeghal et al.,2012- Ding etيرات المحاسعععععععععبية )وتخفيض اسعععععععععتخدام التقد

al.,2009.) 
تحسععععين جودة المحاسععععبة وتقلير التقديرات اإلدارية ، ومن ثَم الت ثير اإليجابي علي إدارة  -

 (.Ewert & Wagenhofer,2005الربحية )
تخفيض تكلفة إعداد القوائم المالية ، نتيجًة لعدم الحاجة للمعلومات اإلضعععععععععافية ، التي  -

 (. Akindele ,2012تاجها األطراف المتعاملة مع الشركة )يح
تخفيض عدم تماثر المعلومات ، وزيادة كفا ة تخصعععععععععيص الموارد ، نتيجًة لتحسعععععععععين  -

عمليات اإلفصاح المالي وزيادة جودته وكفا ته ، مما ينعكس باألثر اإليجابي علي زيادة 
 -Palea,2012-Street et al.,1999الطلعب علي األوراق المعاليعة للشعععععععععركات )

Iatridis ,2010 .) 
نتاج معلومات موثوق بها ومالئمة وتسعععععععععاعد علي  - زيادة قابلية القوائم المالية للفهم ، وا 

 (.Asharf&Ghani,2005اتخاذ القرارات االستثمارية بشكٍر جيد )
سععهولة تسععجير الشععركات باألسععواق المالية العالمية ، وخاصععًة في تلك الدور التي تعاني  -

 (.Wittington,2005ود قصور في المعايير التي تننم عمر الشركات )من وج
بر المالك وحملة األسعععععععععهم الخارجين ، مما يؤدي إلي  - تحسعععععععععين عمليات الرقابة من ق 

 (.Green,2015تخفيض المخاطر التي قد تتعرض لها األصور وممتلكات الشركة )



أثر تطبيق معايري التقارير املالية الدولية عيل منفعة املعلومات املحاسبية بسوق األوراق املالية املرصية  د/ محمد عزام عبداملجيد 
 أحمد

598 
 

ي تننم عمر الشعععععععركات توفير الوقت والجهد في وضعععععععع وصعععععععيارة المعايير المحلية الت -
(Frey & Chandler, 2007.) 

تتصف بالجودة  IFRSونتيجًة ألن المعلومات التي تنتج عن القوائم المالية المعدة طبقًا للع       
العالية ، فقد يتم استخدامها في تحديد مكافآت وحوافز اإلدارة ، مما ينعكس باألثر اإليجابي علي 

 قيمة المنش ة ورفع مستوي األدا .

فقد أشععارت بعض الدراسععات  IFRSوعلي الررم من تلك المنافع المترتبة علي تطبيق الععععععععععع       
 لمعايير ، منها ما يلي :لمجموعٍة من المعوقات عند تطبيق تلك ا

 & Mathhew ,2015 – Alsaqqa–م 2012عمععاد سععععععععععيععد ، -م2013)أحمععد محمععد ،
Sawan,2013 ) 

للمبادئ التوجيهية ، حيث يتولي تفسعععير تلك المعايير  IFRSافتقار جهات تطبيق الععععععععععععع  -
 لجنة مستقلة عن لجان إصدار المعايير.

رة الحجم ، مما يترتب عليه زيادة لبعض الشركات صغي IFRSزيادة تكاليف تطبيق العععععععععع  -
 التكاليف مقابر المنافع.

وجود لبس أو رموض في فهم بعض المعايير مما يؤدي إلي صععععععععوبة تطبيقها مثر تلك  -
 المعايير المتعلقة بالمشتقات المالية والقيمة العادلة.

ر المالية التمسععك بتطبيق المعايير المحلية وعدم الرربة في التغيير لتطبيق معايير التقاري -
الدولية ، وذلك لوجود قناعة لدي المسعععععععععتثمرين ومسعععععععععتخدمي القوائم المالية بالمعايير 
المحلية ، مما يصععععب من عملية التحور إلي اسعععتخدام طرق وأسعععاليب محاسعععبية إلعداد 

 القوائم المالية.
لدور ، يجب أن تقوم ا IFRSولتالفي هذع الصععععوبات والمعوقات التي تواجه تطبيق الععععععععععععع       

التي تتبني هذع المعايير بعقد ندوات وجلسععععات تعريفية بالبعد النفعي لتطبيق تلك المعايير واآلثار 
اإليجابية المترتبة عليها ، من خالر خبرا  متخصعععصعععين في وضعععع وصعععيارة المعايير ، وتكوين 

 عة.لجان ت خذ علي عاتقها الرد علي االستفسارات حور كيفية تطبيق تلك المعايير والمتاب
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2/4 IFRS : وجودة التقارير المالية 

توفر التقارير المالية الجيدة مناًخا مناسعععععععععًبا ألسعععععععععواق رأس المار ، حيث تؤثر علي نزاهة       
وعدالة تلك األسععواق ، وتشععجيع المسععتثمرين ، وَيحُدث ذلك عندما يكون اإلفصععاح بشععكٍر كاٍف ، 

ا أن مما يترتب عليه تقلير المخاطر وزيادة الفرص المتاحة لالسععععععععتثمار في األوراق المالية ، كم
الفهم الجيد للمعلومات الناتجة عن تلك التقارير الجيدة يؤدي إلي تخفيض عدم تماثر المعلومات 
عند شعععععععععرا  وبيع األوراق المالية ، نتيجًة ألن هذع المعلومات الناتجة عن تلك التقارير تمتاز 

 بالشفافية والمصداقية والمالئمة.

الية ، حيث تبني علي معايير واضععحة ومتسععقة علي زيادة جودة التقارير الم IFRSوتعمر       
وشععععععاملة ، تمكن التقارير من أن تعكس الواقع االقتصععععععادي الفعلي ، وتحسععععععن جودة اإلفصععععععاح 

( ، وتشير Palea,2012- Bae et al.,2008المحاسبي والشفافية وزيادة القابلية للمقارنة )
ات المقعدمعة بعالتقعارير المعاليعة جودة التقعارير المعاليعة إلي معدي األمعانعة والصععععععععععدق في المعلومع

(George et al.,2016.) 

علي جودة التقارير المالية من خالر اسععععتخدام مفهوم القيمة  IFRSويتضععععد ت ثير العععععععععععععع       
العادلة ، وتخفيض عدم تماثر المعلومات ، والت ثير اإليجابي علي إدارة الربحية ، ويمكن تناور 

 ذلك كما يلي :

2/4/1 IFRS : ومدخر القيمة العادلة 

هو اسعععععععععتخدامها للقيمة العادلة في قياس األصعععععععععور  IFRSيتمثر أحد أهم نتائج تطبيق       
وااللتزامات ، ففي الفترة األخيرة هناك تحور ملحون من استخدام الطرق المحاسبية التقليدية مثر 

لعادلة ، وذلك ألن المقاييس التكلفة التاريخية والتحفن المحاسععبي إلي اسععتخدام محاسععبة القيمة ا
المحاسعععععععععبية التقليدية أصعععععععععبحت رير قادرة علي توفير المعلومات المالئمة التي يحتاج إليها 

مفهوم القيمة العادلة ب نها القيمة أو السعععععر الذي سععععوف يتم  IFRSالمسععععتخدمين ، وقد عرفت 
ن األطراف المتعاملة في تسععععليمه لبيع األصععععر أو يدفع لتموير االلتزام من خالر عملية مننمة بي

 السوق في تاريخ القياس.
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وتعمر القيمة العادلة علي اسععتخدام معلومات تتناسععب أو تتالئم مع نروف السععوق الحالية       
، مما يترتب عليه توفير التقديرات األكثر مالئمًة ، وتعتبر القيمة العادلة أكثر فائدة من مدخر 

القوة اإلعالمية للقوائم المالية المنشعععععععععورة من خالر مطالبة  التكلفة التاريخية ، حيث أنها تعزز
الشععععركات باإلفصععععاح عن المعلومات األكثر شععععمواًل ، كما توفر المعلومات التي تمتاز بالموثوقية 
مكانية التحقق والحيادية ، مما يترتب عليه تحسعععععععععن في جودة التقارير المالية وزيادة كفا ة  وا 

 (.Skoda & Bilka,2012األسواق المالية )

 2/4/2 IFRS :وعدم تماثر المعلومات 

يشير عدم تماثر المعلومات إلي توافر المعلومات لدي فئة ذات العالقة بالشركة بشكر أكبر       
من فئٍة أخري ، ورالًبا ما يحدث ذلك بين اإلدارة وحملة األسعععععععععهم ، هذا ويترتب علي عدم تماثر 

 -( :Healy & Palepu,2001المعلومات نوعين من المشكالت هما )

 مشكلة االختيار العكسي : –)أ( 

وتحدث عندما يتوافر لدي المديرين معلومات بشكر أكبر أو أفضر من تلك المعلومات التي       
تتوافر لدي األطراف األخرى المتعاملة مع الشععععركة ، مما يتيد لهؤال  المديرين فرص اسععععتثمارية 

مكانية االعتماد علي تلك المعلومات ، وينتج عنه ت ثير سععلبي بشععكٍر أفضععر ، مما قد يؤثر علي إ
علي قيمة المنشععععععععع ة وكفا ة األسعععععععععواق المالية ، ويرجع ذلك إلي أن المديرين لديهم القدرة علي 
اختيار السياسات المحاسبية التي توفر لهم المعلومات التي يرربوا في اإلفصاح عنها عند إعداد 

 القوائم المالية.

 مشكلة التخلخر األخالقي : –)ب(  

وتنشعع  هذع المشععكلة نتيجًة النفصععار الملكية عند اإلدارة ، حيث تنخفض قدرة حملة األسععهم      
علي مراقبة سععلوك اإلدارة ، وأن المديرين يعملوا من أجر تعنيم مصععالحهم الخاصععة بغض الننر 

 عن مصالد حملة األسهم أو الغير.
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( Daske et al.,2009( ، )Brochet et al.,2011الدراسات مثر ) وأشارت كثيرًا من      
يؤدي إلي تخفيض عععدم تمععاثععر المعلومععات من خالر اسعععععععععتخععدام معععايير  IFRSإلي أن تطبيق 

نتاج معلومات  محاسععععبية عالية الجودة ، مما يترتب عليه تحسععععين جودة اإلفصععععاح المحاسععععبي وا 
مكانية االعتماد والقابل  ية للمقارنة ، ومن ثَم زيادة جودة التقارير المالية.تمتاز بالمالئمة وا 

2/4/3 IFRS : دارة الربحية  وا 

تحدث إدارة الربحية عندما يسععععععععتخدم المديرون أحكامهم التقديرية في التقارير المالية وفي       
تننيم المعامالت بغرض تضعععلير أصعععحاب المصعععالد حور األدا  االقتصعععادي الحقيقي للشعععركة أو 

 & Healyعلي النتائج التعاقدية والتي تعتمد علي الممارسععات المحاسععبية المعلن عنها )للت ثير 
Wahlen,1999.) 

وفي كثيٍر من األحيان فإن المديرين يتالعبوا بالبيانات المحاسعععععععبية ، وهذا يعتبر تدخاًل في       
لمعلن بها ، والتي قد ال التقارير المالية ، مما قد يؤدى إلي تقلير إمكانية االعتماد علي األرباح ا

تعكس األدا  الحقيقي للشععركة ، وهذا من شعع نه أن ُيحدث خلاًل أو تشععويهًا للقوائم المالية ، ومن 
 (.Yangiong ,2011ثَم فإن القرارات االستثمارية سوف تت ثر بمدي جودة تلك القوائم المالية )

المالية بإحداث تحسعععععععععين مسعععععععععتمر في وقد تحدث إدارة الربحية نتيجة التزام معدي القوائم       
حداث النمو طوير األجر في قيمة الشركة  األدا  التشغيلي وزيادة القوائم المالية بشكٍر مستمر وا 

(Parfet ,2000 أو قد تحدث نتيجًة وجود بعض الحوافز لدي المديرين مثر حوافز العقود ، )
فآت ، ودوافع تننيمية ، ودوافع لة األجر ، وعقود المكا مار ) طوي  & Healyسعععععععععوق رأس ال

Wahlen ,1999.) 

للحععد من إدارة الربحيععة من خالر تقليععر اسعععععععععتخععدام بعض البععدائععر  IFRSويعع تي تطبيق       
 Barthالمحاسععععبية أو الخيارات المحاسععععبية أمام اإلدارة ، ومن ثَم انخفاض الفرص االنتهازية )

et al.,2008التقارير المالية وجذب  ( ، وتحسععععععععين اإلفصععععععععاح المحاسععععععععبي وزيادة شععععععععفافية
( ، مما يترتب عليه زيادة Ball et al.,2012المسعععععععتثمرين وتنوعهم وزيادة القابلية للمقارنة )

 جودة التقارير المالية ، ومالئمة المعلومات المحاسبية للقرارات االستثمارية التي يتم اتخاذها. 
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2/5 IFRS : والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 

ية و        لدول بة ا ما جا  باإلطار الفكري لمجلس معايير المحاسععععععععع قًا ل ، فإن الهدف  IASBف
الرئيسععي للتقارير المالية هو توفير المعلومات المفيدة والنافعة للمسععتثمرين والمقرضععين والدائنين 

ركز  IASBومتخذي القرارات االسععتثمارية ، وعلي الررم من تنوم مسععتخدمي تلك المعلومات فإن 
 (.IASB,2011,Bc1.16حتياجات المشاركين في أسواق رأس المار )علي ا

وتشعععير الخصعععائص النوعية للمعلومات المحاسعععبية إلي الخصعععائص التي يمكن من خاللها       
تحقيق منفعة المعلومات المحاسععبية لمسععتخدميها التخاذ القرارات السععليمة والمالئمة ، وذلك علي 

ة ، ولكي تكون المعلومات المحاسععععععبية مفيدة يجب أن تمتاز أسععععععاس ما هو متاح بالقوائم المالي
تاح في التوقيت  ية المقارنة وأن ت ية للفهم وتحقيق إمكان قابل ير الصععععععععععادق وال بالمالئمة والتمث

 المناسب.

أن الخصعععععععائص النوعية للمعلومات المحاسعععععععبية يمكن تقسعععععععيمها إلي  IASBوقد أشعععععععار       
التمثير الصععادق  – Revelanceالخصععائص األسععاسععية وتضععم )المال مة  -مجموعتين هما )أ(

Faithful Representation)الخصعععععععائص الداعمة أو التعزيزية وتشعععععععمر )القابلية  -( ، )ب
التوقيعععت المنعععاسععععععععععععب  – Verifiabilityالقعععابليعععة للتحقق  – Comparabilityللمقعععارنعععة 

Timeliness –  القابلية للفهمUnderstandability  ويمكن تناور هذع الخصععععائص كما ، )
 -(:IASB,2011يلي )

 الخصائص األساسية : –)أ( 

 : Revelanceالمال مة   -1

رق المعلومات المالئمة ب نها تلك المعلومات التي لها القدرة علي إحداث ف IFRSتعرف       
في القرارات التي يتخذها المسععععععععتخدمين ، ويتحقق ذلك عندما يكون لتلك المعلومات قيمة تنبؤية 
أو قيمة اسعععترجاعية أو كليهما ، وتكون المعلومات ذات قيمة تنبؤية إذا أمكن اسعععتخدامها للتنبؤ 

ت كيد أو بالنتائج المسعععععتقبلية ، وتتحقق القيمة اإلسعععععترجاعية للمعلومات إذا ما وفرت مالحنات ل
 تصحيد ما تم التنبؤ به مسبقًا.
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 : Faithful Representationالتمثير الصادق  -2

وتشير إلي ضرورة أن تعبر المعلومات بالتقارير المالية عن الوضع االقتصادي الحقيقي ،       
ويتحقق ذلك من خالر تحقيق خاصععععية االكتمار بتوافر المعلومات الضععععرورية بالتقارير المالية ، 
وخاصعععية الحيادية وهو أن تكون المعلومات رير متحيزة ، وخلوها من األخطا  أو الحذف ، وهذا 

 ال يعني الدقة الكاملة.

 الخصائص التعزيزية : –)ب( 

 : Comparabilityالقابلية للمقارنة  -1

وتشعععععير تلك الخاصعععععية إلي قدرة مسعععععتخدمي المعلومات علي فهم التشعععععابه واالختالف بين       
جرا  المقارنات بين الشععععركات علي فترات مختلفة من الزمن ، واتخاذ  عناصععععر القوائم المالية ، وا 

 القرارات المناسبة ، وتقييم األدا  المالي لتلك الشركات.

ين جودة المعلومات المحاسععبية من خالر تخفيض البدائر بتطوير وتحسعع IFRSوقد اهتمت       
المتاحة والخيارات المحاسعععععبية وذلك لتحقيق التجانس في الممارسعععععات المحاسعععععبية بين الوحدات 
المختلفة ، وهذا من شععععععععع نه أن يتيد للمسعععععععععتخدمين إجرا  المقارنات للقوائم المالية علي فترات 

م( ، وهذا بدورع يؤدي إلي 2013المالي )معتز أمين ،  مختلفة من الزمن ، لتحديد وتقييم مركزها
 تحسين القابلية للمقارنة وزيادة نفعية المعلومات المحاسبية الناتجة من القوائم المالية.

 : Verifiabilityالقابلية للتحقق  -2

وتشعععير إلي مدى قدرة المعلومات بالتقارير المالية للتمثير الصعععادق للنواهر االقتصعععادية ،       
وتحقق نفس النتائج التي تم التوصعععععر إليها من خالر تلك المعلومات ، ويتم التحقق من ذلك أما 
بشعععععكٍر مباشعععععر عن طريق المالحنة المباشعععععرة ، أو بشعععععكٍر رير مباشعععععر من خالر التحقق من 

عادة حسععاب المخرجات باسععتخدام نفس مدخال ت النموذج أو المعادالت أو الصععيا المسععتخدمة وا 
 المنهجية وبنفس األدوات.

 : Timelinessالتوقيت المناسب  – 3
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تشعير خاصعية التوقيت المناسعب إلي إتاحة المعلومات في فترة زمنية مناسعبة وعدم الت خير       
تخاذ القرارات االسعععععععععتثمارية ، فكلما كانت المعلومات في اإلفصعععععععععاح عنها مما يجعلها مالئمة ال 

 المتوفرة حديثة كلما ازدادت منفعتها. 

 : Comparabilityالقابلية للفهم  -4

وتشعععععير هذع الخاصعععععية إلي أن تكون المعلومات المتاحة بالتقارير المالية يمكن تصعععععنيفها       
 وعرضها بشكٍر واضٍد ودقيٍق ال لبس فيه وال رموض.

مجموعٍة من المعايير المحاسععععععبية  IASBوبناً ا علي ما تقدم من خصععععععائص فقد وضععععععع       
IFRS   لتوفير المعلومات المحاسععبية النافعة ذات الجودة العالية ، والتي تسععاعد المسععتخدمين ،

لها من اتخاذ القرارات بثقة ، وزيادة كفا ة األسععععواق المالية ، وتخفيض تكلفة رأس المار . حيث 
اإللزام بهذع المعايير إلي إنتاج معلومات قابلة للفهم ، ومالئمة التخاذ القرارات ، وتمتاز يؤدي 

بالخلو من األخطا  والحيادية وتعبر عن الوضععع االقتصععادي واألدا  المالي بصععدق ، وتعمر علي 
ق تقييم األحععداث وفقععًا لجوهرهععا ، وتطبيق مبععدأ التحوط في كثيٍر من األحععداث والنروف ، وتحقي

تاحة  القابلية للمقارنة للشعععركة عبر فترات مختلفة من الزمن والقوائم المالية للشعععركات األخرى ، وا 
( ، ويشععير ذلك إلي أن تطبيق 2015المعلومات الحديثة لمتخذي القرارات )رمضععان عبدالحميد ، 

IFRS .يعمر علي تحسين منفعة المعلومات المحاسبية 

 

 

 

 

 ة( منهجية الدراسة الميداني3)

 فروض الدراسة الميدانية : 3/1
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 & Chang et al.,2008- Francisأشعععععععارت كثيرًا من الدراسعععععععات السعععععععابقة مثر )      
Shipper,1999 – Habib , 2008 إلي أن التغيرات في أسعععععار األسععععهم تعتبر دلياًل علي )

منفعة منفعة المعلومات المحاسععععععععبية ، وباسععععععععتخدام االرتباطات اإلحصععععععععائية يمكن تحديد مدى 
( ، حيث يعكس هذا 2Rالمعلومات المقدمة في القوائم المالية وذلك باسعععععععععتخدام معامر التحديد )

المعامر المقدرة التفسيرية للمعلومات المحاسبية ، ومدى منفعتها للمستخدمين من خالر توضيد 
نموذج العالقة بين أسععععععععار األسعععععععهم ومنفعة المعلومات المقدمة بتلك القوائم المالية ، ويشعععععععير 

(Ohlson,1995 إلي إمكانية اسععتخدام المعلومات الناتجة عن قائمة الدخر متمثلًة في صععافي )
ربد السععععععععهم ، والمعلومات الناتجة عن قائمة المركز المالي متمثلًة في القيمة الدفترية للسععععععععهم 

مات كتعبير عن مدي منفعة المعلومات المحاسععععععععبية بالقوائم المالية ، كما يمكن اسععععععععتخدام معلو 
التدفقات النقدية متمثلًة في التدفقات النقدية للسعععععععععهم في قياس منفعة المعلومات المحاسعععععععععبية 

 الناتجة عن تطبيق المعايير.

وبناً ا علي ما تقدم سعععععوف يسعععععتخدم الباحث القيمة الدفترية للسعععععهم ، وربحية السعععععهم ،       
علومات المحاسعععبية الناتجة عن والتوزيعات النقدية للسعععهم كمؤشعععرات للتعبير عن مدي منفعة الم

، من خالر قياس أثرها علي السعر السوقي للسهم كتعبير عن رد فعر مستخدمي  IFRSتطبيق 
 تلك القوائم المالية عن المعلومات المحاسبية ، حيث :

علي  IFRSيتم الحصور علي معلومات ربد السهم من قائمة الدخر ، وتمثر أثر تطبيق  -
 قائمة الدخر.

ر علي معلومات التوزيعات النقدية للسهم من قائمة التدفقات النقدية ، وتمثر يتم الحصو -
 علي قائمة التدفقات النقدية. IFRSأثر تطبيق 

يتم الحصععور علي معلومات القيمة الدفترية للسععهم من قائمة المركز المالي ، وتمثر أثر  -
 علي قائمة المركز المالي. IFRSتطبيق 

 

 تي تسعي إليها الدراسة يمكن صيارة الفرض األصلي اآلتي :وفي ضو  األهداف ال      
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عال يوجد ت ثير معنوي لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية علي منفعة المعلومات المحاسععععععععبية 
 في الفترة الالحقة لتطبيق تلك المعايير عن الفترة السابقة للتطبيقع.

 ويمكن تقسيم الفرض األصلي إلي الفروض الفرعية اآلتية :       

 الفرض األور : -

ال يوجد ت ثير معنوي في العالقة بين سعر السهم وربحية السهم في الفترة الالحقة لتطبيق       
 معايير التقارير المالية الدولية عن الفترة السابقة لتطبيق تلك المعايير.

 الفرض الثاني : -

ال يوجد ت ثير معنوي في العالقة بين سعععععععر السععععععهم والتوزيعات النقدية للسععععععهم في الفترة       
 الالحقة لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية عن الفترة السابقة لتطبيق تلك المعايير.

 الفرض الثالث : -

للسهم في الفترة الالحقة  ال يوجد ت ثير معنوي في العالقة بين سعر السهم والقيمة الدفترية      
 لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية عن الفترة السابقة لتطبيق تلك المعايير.

 النموذج المستخدم في الدراسة : 3/2

يختبر هذا النموذج أثر كٍر من ربحية السهم ، والتوزيعات النقدية للسهم ، والقيمة الدفترية       
لومات هي بمثابة تطبيق معايير التقارير المالية الدولية علي القوائم للسعععهم )باعتبار أن تلك المع

المالية( علي سععععر السعععهم للشعععركات المدرجة بسعععوق األوراق المالية المصعععرية ، وي خذ النموذج 
 الصورة التالية في الفترة قبر تطبيق المعايير :

 

 

PRICEsb=a +B1b PROFITsb+B2b DIVIDsb+B3b BOOKVsb +Eb 

 : حيث أن
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- PRICEsb .تشير إلي سعر السهم في نهاية الفترة المالية قبر تطبيق المعايير : 
- PROFITsb .تشير إلي ربد السهم في نهاية الفترة المالية قبر تطبيق المعايير : 
- DIVIDsb  تشعععععععععير إلي توزيعات السعععععععععهم النقدية في نهاية الفترة المالية قبر تطبيق :

 المعايير.
- BOOKVsb :  تشعععععععير إلي القيمة الدفترية للسعععععععهم في نهاية الفترة المالية قبر تطبيق

 المعايير.
- Eb .يشير إلي خط  التقدير في العالقة في الفترة قبر تطبيق المعايير :       
 كما ي خذ النموذج الصورة التالية في الفترة بعد تطبيق المعايير :      

PRICEsa=a +B1a PROFITsa+B2a DIVIDsa+B3a BOOKVsa +Ea 

 حيث أن :

- PRICEsa .تشير إلي سعر السهم في نهاية الفترة المالية بعد تطبيق المعايير : 
- PROFITsa .تشير إلي ربد السهم في نهاية الفترة المالية بعد تطبيق المعايير : 
- DIVIDsa  تشعععععععععير إلي توزيعات السعععععععععهم النقدية في نهاية الفترة المالية بعد تطبيق :

 المعايير.
- BOOKVsa  تشعععععععير إلي القيمة الدفترية للسعععععععهم في نهاية الفترة المالية بعد تطبيق :

 المعايير.
- Ea .يشير إلي خط  التقدير في العالقة في الفترة بعد تطبيق المعايير : 
 عينة الدراسة : 3/3

 ( شركة طبقًا لتوافر الشروط والمعايير التالية :46تم اختيار عينة تتكون من )      

 بيانات فعلية عن الشركات قبر وبعد تطبيق معايير التقارير المالية الدولية. توافر -
 أن تكون الشركات مقيدة أسهمها في البورصة المصرية. -
 تم استبعاد الشركات والبنوك التي تخضع لقواعد محاسبية خاصة مثر شركات الت مين. -

 متغيرات الدراسة : 3/4
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نموذج الدراسععععة المسععععتخدم ، متغير تابع وثالثة  في ضععععو  ما سععععبق ، فسععععوف يتوافر في      
 متغيرات مستقلة وهي كالتالي :

 المتغير التابع : يمثر سعر السهم بالسوق. -
 المتغيرات المستقلة : -
 .ربحية السهم 
 .التوزيعات النقدية للسهم 
 .القيمة الدفترية للسهم 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة : 3/5

احث في الجز  التطبيقي من الدراسععععععة علي مجموعٍة من األسععععععاليب اإلحصععععععائية اعتمد الب      
الوصعععععفية والتحليلية ، والتي تخدم ررض الدراسعععععة ، ومنها أسعععععلوب االنحدار البسعععععيط والمتعدد 

 الختبار فروض الدراسة ، وتم االعتماد علي نتائج معادلة االنحدار مثر:

 ( :2Rمعامر التحديد ) -

حيث يقيس نسعععععععععبة التغير التي تحدث في المتغير التابع الناتجة عن التغير في المتغيرات       
المسعتقلة ، أي أنه يفسعر إلي أي مدي تكون المتغيرات المسعتقلة مؤثرة في تغيرات المتغير التابع 

كثيرة  ، وتشير باقي النسبة عادًة إلي عوامر أخرى رير خاضعة للدراسة ، ويشار إليها في أحيان
 بالبواقي.

 ( :tاختبار ) -

 tالمحسععععععوبة أكبر من قيمة  tلتحديد مدى معنوية المتغيرات المسععععععتقلة ، فإذا كانت قيمة       
 ( فهذا يعني معنوية عالقة االنحدار.0.05الجدولية عند مستوي معنوية )

 ( :fاختبار ) -
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عد تطبيق معايير        بر وب بار مدى معنوية نموذج االنحدار ككر ق نت  IFRSالخت كا فإذا   ،
( فهذا يعني أن 0.05( الجدولية عند مسععععععععتوي معنوية )fالمحسععععععععوبة أكبر من قيمة ) (f)قيمة 

 نموذج االنحدار معنويًا.

 ( تحلير البيانات واختبار الفروض :4)

 اختبار الفرض الرئيسي : 4/1

يمكن اختبار الفرض الرئيسععععععععي من خالر عمر نموذج انحدار متعدد متغيرع التابع )سعععععععععر       
القيمة  –التوزيعات النقدية للسععهم  –السععهم( ، أما المتغيرات المسععتقلة تتمثر في )ربحية السععهم 

 .IFRSوالفترة الالحقة للتطبيق  IFRSالدفترية للسهم( ، وذلك في الفترة السابقة لتطبيق 

 : IFRSتائج نموذج االنحدار المتعدد في الفترة السابقة لتطبيق ن 4/1/1

 : IFRSالجدور التالي يوضد نتائج نموذج االنحدار في الفترة السابقة لتطبيق       

 (1جدور رقم )

مستوى 
 المعنوية
Sig. 

 قيمة )F(المحسوبة
معامر التحديد 
 المعدر للنموذج  

R2 
)T( المتغيرات المستقلة قيمة 

0.000 48.785 0.761 

 قيمة ثابت النموذج 1.001

.354 PROFITsb 

2.373 DIVIDEsb 

4.958 BOOKVsb 

 

أن معامر  IFRS( والمتمثلة في الفترة السععععععععابقة لتطبيق 1توضععععععععد نتائج الجدور رقم ) -
( وهذا يعني أن المعلومات المحاسععبية تفسععر التغيرات في سعععر السععهم 0.761التحديد )
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 F% من التغيرات الكلية التي تحدث في سعععععر السععععهم ، وبتطبيق اختبار 76.1بنسععععبة 
التوزيعات  –للنموذج يتضععععععد معنوية العالقة بين المتغيرات المسععععععتقلة )ربحية السععععععهم 

 القيمة الدفترية للسهم( والمتغير التابع )سعر السهم(. –النقدية 
للنموذج يتضد وجود ت ثير جوهري لمعلومات ربحية السهم والتوزيعات  Tبتطبيق اختبار  -

سعععععععهم مما يشعععععععير إلي معنوية العالقة بين تلك النقدية والقيمة الدفترية للتنبؤ بسععععععععر ال
 المعلومات وسعر السهم. 

 : IFRSنتائج نموذج االنحدار المتعدد في الفترة الالحقة لتطبيق  4/1/2

 : IFRSالجدور التالي يوضد نتائج نموذج االنحدار في الفترة الالحقة لتطبيق       

 (2جدور رقم )

مستوى 
 المعنوية
Sig. 

F(المحسوبة )قيمة   
معامر التحديد 
 المعدر للنموذج  

R2 
)T( المتغيرات المستقلة قيمة 

0.000 66.491 0.814 

 قيمة ثابت النموذج 1.704

-.092 PROFITsa 

2.840 DIVIDEsa 

4.488 BOOKVsa 

أن معامر  IFRS( والمتمثلة في الفترة الالحقة لتطبيق 2توضعععععععععد نتائج الجدور رقم ) -
( ، وهذا يعني أن المعلومات المحاسبية تفسر التغيرات في سعر السهم 0.814التحديد )
 F% من التغيرات الكلية التي تحدث في سعععععر السععععهم ، وبتطبيق اختبار 81.4بنسععععبة 

التوزيعات  –للنموذج يتضععععععد معنوية العالقة بين المتغيرات المسععععععتقلة )ربحية السععععععهم 
 دفترية للسهم( والمتغير التابع )سعر السهم(.القيمة ال –النقدية 
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للنموذج يتضد وجود ت ثير جوهري لمعلومات ربحية السهم والتوزيعات  Tبتطبيق اختبار  -
النقدية والقيمة الدفترية للتنبؤ بسععععععععر السعععععععهم مما يشعععععععير إلي معنوية العالقة بين تلك 

 المعلومات وسعر السهم. 
 (3جدور رقم )

والفترة الالحقة  IFRSية للمعلومات المحاسبية في الفترة قبر تطبيق يوضد المقدرة التفسير 
 للتطبيق :

 النتيجة بيان توضيحي
 IFRS 0.761المقدرة التفسيرية قبر تطبيق 
 IFRS 0.814المقدرة التفسيرية بعد تطبيق 
 0.053 المقدرة التفسيرية اإلضافية

 6.964% النسبة المئوية للمقدرة التفسيرية اإلضافية
( المقدرة التفسععععيرية للمعلومات المحاسععععبية للفترة السععععابقة والفترة 3يوضععععد الجدور رقم )      

، وبمقارنة المقدرة التفسعععععيرية للفترتين يتضعععععد زيادة المقدرة التفسعععععيرية  IFRSالالحقة لتطبيق 
ة % ، وهذا يشععععععععير إلي زيادة منفع6.964بنسععععععععبة  IFRSللمعلومات المحاسععععععععبية بعد تطبيق 
 .IFRSالمعلومات المحاسبية بعد تطبيق 

 نتائج اإلحصا ات الوصفية للنموذج : 4/1/3

من  IFRSويمكن توضيد بعض اإلحصا ات الوصفية للفترة السابقة والالحقة لتطبيق       
 واقع البيانات الفعلية التي تم تحليلها كما يلي :
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 (4جدور رقم )

 : IFRSبعض اإلحصا ات الوصفية لمتغيرات الدراسة في الفترة السابقة لتطبيق 

عدد  متغيرات الدراسة
 المشاهدات

اإلحصا  
 BOOKVsb DIVIDEsb PROFITsb PRICEsb الوصفي

17.985831 26.698419 
3.133833 

74.015082 46 
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط 46 30.49391 1.89667 16.93880 3.02676
 ادني قيمة 46 760. 160.- 015. 27.690-
 اعلي قيمة 46 488.080 17.330 151.980 113.470

 (5جدور رقم )

 : IFRSبعض اإلحصا ات الوصفية لمتغيرات الدراسة في الفترة الالحقة لتطبيق 

عدد  متغيرات الدراسة
 المشاهدات

اإلحصا  
 BOOKVsa DIVIDEsa PROFITsa PRICEsa الوصفي

11.202448 33.040451 
3.314813 

46.055099 46 
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط 46 19.61783 36665. 17.17683 2.16304
 ادني قيمة 46 640. 19.660- 014. 17.380-
 اعلي قيمة 46 298.400 5.570 203.840 72.400

( وجود فروق كبيرة بين 4،5يتضععععد من تحلير اإلحصععععا ات الوصععععفية في الجدولين رقم )      
أو الفترة الالحقة للتطبيق ، وقد  IFRS)أدني قيمة وأقر قيمة( سعععوًا  في الفترة السعععابقة لتطبيق 

يرجع ذلك لكبر حجم عينة الشعععععععركات واختالف القطاعات التي تنتمي إليها تلك الشعععععععركات ، كما 
عن الفترة السععععابقة للتطبيق  IFRSيالحن انخفاض االنحراف المعياري في الفترة الالحقة لتطبيق 



 2020 يوليو – الثالثالعدد  –( 21املجلد ) –لة البحوث املالية والتجارية مج

613 
 

التوزيعات  –وهذا يشععععععير إلي الت ثير الجوهري للمتغيرات المسععععععتقلة متمثلًة في )ربحية السععععععهم 
القيمة الدفترية للسععععهم( علي المتغير التابع )سعععععر السععععهم( في الفترة الالحقة لتطبيق  –النقدية 
IFRS. 

 وذج :نتائج تحلير عالقة االرتباط بين متغيرات النم 4/1/4

 : IFRSتوضيد عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة في الفترة السابقة لتطبيق  -

 (6جدور رقم )

 : IFRSتوضيد عالقة اإلرتباط بين متغيرات الدراسة في الفترة السابقة لتطبيق 

 PRICEsb PROFITsb DIVIDEsb BOOKVsb متغيرات الدراسة

PRICEsb 1 **417. **804. **860. 

PROFITsb **417. 1 **499. **388. 

DIVIDEsb **804. **499. 1 **800. 

BOOKVsb **860. **388. **800. 1 

( وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين سععععر السعععهم وكر من 6يتضعععد من الجدور رقم )      
معلومات ربحية السععععهم والتوزيعات النقدية والقيمة الدفترية للسععععهم ، ويشععععير ذلك إلي ت ثير تلك 

 .IFRSالمعلومات في التنبؤ بسعر السهم وذلك في الفترة السابقة لتطبيق 

 (7جدور رقم )

 : IFRSالقة اإلرتباط بين متغيرات الدراسة في الفترة الالحقة لتطبيق توضيد ع

 PRICEsa PROFITsa DIVIDEsa BOOKVsa متغيرات الدراسة

PRICEsa 1 **756.- **828. **890. 

PROFITsa **756.- 1 **709.- **833.- 
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DIVIDEsa **828. **709.- 1 **808. 

BOOKVsa **890. **833.- **808. 1 

( وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين سععععر السعععهم وكر من 7يتضعععد من الجدور رقم )      
معلومات التوزيعات النقدية والقيمة الدفترية للسعععععععهم ، وكذلك عالقة ارتباط معنوية سعععععععالبة بين 
ربحية السععهم وسعععر السععهم  ويشععير ذلك إلي ت ثير تلك المعلومات في التنبؤ بسعععر السععهم وذلك 

، وقد ترجع وجود العالقة السعععععالبة بين ربحية السعععععهم وسععععععر  IFRSلفترة الالحقة لتطبيق في ا
السهم إلي وجود تباين بين )أدني قيمة وأعلي قيمة( لربحية السهم لشركات العينة محر الدراسة 

، وتشعععععععععير النتائج من الجدولين رقم  5.570أما أعلي قيمة  19.660-حيث تمثر أدني قيمة 
يادة قوة عالقة االرتباط بين المتغيرات المسععععععععتقلة للدراسععععععععة والمتغير التابع ، وهذا ( إلي ز 6،7)

 .IFRSيشير إلي زيادة نفعية المعلومات المحاسبية بعد تطبيق 

 النتيجة :

يوجد ت ثير معنوي لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية علي منفعة المعلومات المحاسعععععععععبية  -
 لتطبيق تلك المعايير عن الفترة السابقة للتطبيق.في الفترة الالحقة 

 اختبار الفروض الفرعية : 4/2

 اختبار الفرض الفرعي األور : 4/2/1

يمكن اختبار الفرض الفرعي األور من خالر عمر نموذج انحدار بسعععععععععيط متغيرع التابع )سععععععععععر 
والفترة  IFRSلتطبيق السععهم( ، ومتغيرع المسععتقر هو )ربحية السععهم( ، وذلك في الفترة السععابقة 

 ، وتنهر النتائج كما يلي : IFRSالالحقة لتطبيق 
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 (8جدور رقم )

نموذج اإلنحدار البسععيط بين سعععر السععهم كمتغير تابع وربحية السععهم كمتغير مسععتقر في الفترة 
 : IFRSالسابقة لتطبيق 

مستوى 
 المعنوية
Sig. 

 قيمة )F(المحسوبة
معامر التحديد 
 المعدر للنموذج  

R2 
)T( المتغير المستقر قيمة 

0.004 9.253 0.155 3.042 PROFITsb 

 (9جدور رقم )

نموذج اإلنحدار البسععيط بين سعععر السععهم كمتغير تابع وربحية السععهم كمتغير مسععتقر في الفترة 
 : IFRSالالحقة لتطبيق 

مستوى 
 المعنوية
Sig. 

 قيمة )F(المحسوبة
معامر التحديد 
 المعدر للنموذج  

R2 
)T( المتغير المستقر قيمة 

0.000 58.583 0.561 -7.654 PROFITsa 

 (10جدور رقم )

والفترة الالحقة  IFRSيوضععععععععد المقدرة التفسععععععععيرية لمعلومات ربحية السععععععععهم للفترة قبر تطبيق 
 للتطبيق :

 النتيجة بيان توضيحي
 IFRS 0.155المقدرة التفسيرية قبر تطبيق 
 IFRS 0.561المقدرة التفسيرية بعد تطبيق 
 0.406 المقدرة التفسيرية اإلضافية

 261.93% النسبة المئوية للمقدرة التفسيرية اإلضافية
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% من 15.5( أن ربحية السععععهم تفسععععر حوالي 8،9،10يتضععععد من نتائج الجداور أرقام )      
الالحقة  ، وتزداد تلك النسبة في الفترة IFRSالتغيرات في سعر السهم في الفترة السابقة لتطبيق 

% ، ويشععير ذلك إلي زيادة المقدرة التفسععيرية لمعلومات ربحية السععهم 56.1للتطبيق حيث بلغت 
 .IFRS% وذلك بعد تطبيق 261.93في التنبؤ بسعر السهم حيث بلغت 

 النتيجة :

يوجد ت ثير معنوي في العالقة بين سعععععر السععععهم وربحية السععععهم في الفترة الالحقة لتطبيق       
 معايير التقارير المالية الدولية عن الفترة السابقة للتطبيق.

 اختبار الفرض الفرعي الثاني : 4/2/2

لتابع )سعر يمكن اختبار الفرض الفرعي الثاني من خالر عمر نموذج انحدار بسيط متغيرع ا      
السععععهم( ، ومتغيرع المسععععتقر هو )التوزيعات النقدية للسععععهم( ، وذلك في الفترة السععععابقة لتطبيق 

IFRS  والفترة الالحقة لتطبيقIFRS : وتنهر النتائج كما يلي ، 

 (11جدور رقم )

نموذج اإلنحدار البسععيط بين سعععر السععهم كمتغير تابع والتوزيعات النقدية للسععهم كمتغير مسععتقر 
 : IFRSفي الفترة السابقة لتطبيق 

مستوى 
 المعنوية
Sig. 

 قيمة )F(المحسوبة
معامر التحديد 
 المعدر للنموذج  

R2 
)T( المتغير المستقر قيمة 

0.000 80.360 0.638 8.964 DIVIDEsb 
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 (12جدور رقم )

نموذج اإلنحدار البسععيط بين سعععر السععهم كمتغير تابع والتوزيعات النقدية للسععهم كمتغير مسععتقر 
 : IFRSفي الفترة الالحقة لتطبيق 

مستوى 
 المعنوية
Sig. 

 قيمة )F(المحسوبة
معامر التحديد 
 المعدر للنموذج  

R2 
)T( المتغير المستقر قيمة 

0.000 95.776 0.678 9.787 DIVIDEsa 

 (13رقم )جدور 

والفترة  IFRSيوضد المقدرة التفسيرية لمعلومات التوزيعات النقدية للسهم للفترة قبر تطبيق 
 الالحقة للتطبيق :

 النتيجة بيان توضيحي
 IFRS 0.638المقدرة التفسيرية قبر تطبيق 
 IFRS 0.678المقدرة التفسيرية بعد تطبيق 
 0.04 المقدرة التفسيرية اإلضافية

 6.269% المئوية للمقدرة التفسيرية اإلضافيةالنسبة 
( أن التوزيعات النقدية للسعععهم تفسعععر حوالي 11،12،13يتضعععد من نتائج الجداور أرقام )      
، وتزداد تلك النسبة في  IFRS% من التغيرات في سعر السهم في الفترة السابقة لتطبيق 63.8

ذلك إلي زيادة المقدرة التفسععيرية لمعلومات % ، ويشععير 67.8الفترة الالحقة للتطبيق حيث بلغت 
 .IFRS% وذلك بعد تطبيق 6.269التوزيعات النقدية للسهم في التنبؤ بسعر السهم حيث بلغت 

 

 

 النتيجة :
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يوجد ت ثير معنوي في العالقة بين سعر السهم والتوزيعات النقدية للسهم في الفترة الالحقة       
 لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية عن الفترة السابقة للتطبيق.

 اختبار الفرض الفرعي الثالث : 4/2/3

ثالث من خالر عمر نموذج انحدار ب       بار الفرض الفرعي ال تابع يمكن اخت سعععععععععيط متغيرع ال
)سعر السهم( ، ومتغيرع المستقر هو )القيمة الدفترية للسهم( ، وذلك في الفترة السابقة لتطبيق 

IFRS  والفترة الالحقة لتطبيقIFRS : وتنهر النتائج كما يلي ، 

 (14جدور رقم )

ر مستقر في نموذج اإلنحدار البسيط بين سعر السهم كمتغير تابع والقيمة الدفترية للسهم كمتغي
 : IFRSالفترة السابقة لتطبيق 

مستوى 
 المعنوية
Sig. 

 قيمة )F(المحسوبة
معامر التحديد 
 المعدر للنموذج  

R2 
)T( المتغير المستقر قيمة 

0.000 124.590 0.733 11.162 BOOKVsb 

 (15جدور رقم )

نموذج اإلنحدار البسيط بين سعر السهم كمتغير تابع والقيمة الدفترية للسهم كمتغير مستقر في 
 : IFRSالفترة الالحقة لتطبيق 

مستوى 
 المعنوية
Sig. 

 قيمة )F(المحسوبة
معامر التحديد 
 المعدر للنموذج  

R2 
)T( المتغير المستقر قيمة 

0.000 167.534 0.787 12.943 BOOKVsa 

 (16رقم )جدور 
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والفترة الالحقة  IFRSيوضد المقدرة التفسيرية لمعلومات القيمة الدفترية للسهم للفترة قبر تطبيق 
 للتطبيق :

 النتيجة بيان توضيحي
 IFRS 0.733المقدرة التفسيرية قبر تطبيق 
 IFRS 0.787المقدرة التفسيرية بعد تطبيق 
 0.054 المقدرة التفسيرية اإلضافية

 7.366% المئوية للمقدرة التفسيرية اإلضافيةالنسبة 
( أن القيمة الدفترية للسعععععهم تفسعععععر حوالي 14،15،16يتضعععععد من نتائج الجداور أرقام )      
، وتزداد تلك النسبة في  IFRS% من التغيرات في سعر السهم في الفترة السابقة لتطبيق 73.3

ك إلي زيادة المقدرة التفسععيرية لمعلومات % ، ويشععير ذل78.7الفترة الالحقة للتطبيق حيث بلغت 
 .IFRS% وذلك بعد تطبيق 7.366القيمة الدفترية للسهم في التنبؤ بسعر السهم حيث بلغت 

 النتيجة :

يوجد ت ثير معنوي في العالقة بين سععععر السعععهم والقيمة الدفترية للسعععهم في الفترة الالحقة       
 لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية عن الفترة السابقة للتطبيق.

 الخالصة والنتائج والتوصيات :

منفعة المعلومات  هدف البحث إلي اختبار أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية علي      
المحاسعععبية في سعععوق األوراق المالية المصعععرية ، وفي سعععبير القيام بذلك تم تقسعععيم البحث إلي 
جانب ننري وجانب تطبيقي ، وتضعععععععععمن الجانب الننري مراجعة لبعض الدراسعععععععععات التي اهتمت 

من حيععث  بتطبيق معععايير التقععارير المععاليععة الععدوليععة ، وطبيعععة معععايير التقععارير المععاليععة الععدوليععة
وجودة التقارير  IFRSالتعريف ومراحر التطور ومنافع ومعوقات التطبيق ، وكذلك العالقة بين 

 والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. IFRSالمالية ، وكذلك العالقة بين 



أثر تطبيق معايري التقارير املالية الدولية عيل منفعة املعلومات املحاسبية بسوق األوراق املالية املرصية  د/ محمد عزام عبداملجيد 
 أحمد

620 
 

أما من الجانب التطبيقي فقد تناور البحث منهجية الدراسة الميدانية ، وعينة الدراسة والتي       
( شعععركة من الشعععركات المقيدة بسعععوق األوراق المالية المصعععرية ، وتم اسعععتخدام بعض 46بلغت )

 األساليب اإلحصائية للتوصر والحكم علي نتائج الدراسة ، وقد تمثلت نتائج الدراسة في اآلتي :

يوجععد تعع ثير معنوي لتطبيق معععايير التقععارير المععاليععة الععدوليععة علي نفعيععة المعلومععات  -
 ي الفترة الالحقة لتطبيق تلك المعايير عن الفترة السابقة للتطبيق.المحاسبية ف

يوجد ت ثير معنوي في العالقة بين سعععر السععهم وربحية السععهم في الفترة الالحقة لتطبيق  -
 معايير التقارير المالية الدولية عن الفترة السابقة للتطبيق.

النقدية للسععععععهم في الفترة يوجد ت ثير معنوي في العالقة بين سعععععععر السععععععهم والتوزيعات  -
 الالحقة لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية عن الفترة السابقة للتطبيق.

يوجد ت ثير معنوي في العالقة بين سعر السهم والقيمة الدفترية للسهم في الفترة الالحقة  -
 لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية عن الفترة السابقة للتطبيق.

 ضو  النتائج التي تم التوصر إليها ، يوصي الباحث بما يلي : وفي      

اهتمام الجهات المعنية بعقد دورات وندوات حور المنافع المترتبة علي تطبيق معايير  -
 التقارير المالية الدولية.

إدخار التعديالت الحديثة علي معايير المحاسبة المصرية لمواكبة التطورات في بيئة معايير  -
 لمالية الدولية.التقارير ا

 إجرا  المزيد من الدراسات المتعلقة بمعايير التقارير المالية الدولية مثر : -
اختيار متغيرات رير تلك المتغيرات المستخدمة في الدراسة الحالية ، أو اختيار فترة  -1

دراسة أكثر من عام والت كد من النتائج المترتبة علي تطبيق معايير التقارير المالية 
 علي منفعة المعلومات المحاسبية.الدولية 

 دراسة أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية علي جودة المراجعة. -2
دراسة أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية علي القياس واإلفصاح المحاسبي  -3

 . 2030لدعم خطة التنمية المستدامة في ضو  رؤية مصر 
 المراجع
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 : أواًل : المراجع العربية

، دراسعة تحليلية للدوافع والعوامر التي تؤثر في إتخاذ القرار  2013د. أحمد محمد أبوطالب ،  -
في الدور النامية ، مجلة المحاسبة  IFRSاإللزامي بتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 المصرية ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، العدد السادس.

ومال متها  IFRS، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2017جمار ،  د. أسعععععععامه أحمد -
دراسععة تحليلية وميدانية ،  –للتطبيق في البيئة المصععرية من مننور المتعاملين مع سععوق المار 

مجلة الفكر المحاسععععبي ، كلية التجارة ، جامعة عين شععععمس ، المجلد الثاني والعشععععرون ، العدد 
 األور.

، مدي مال مة تطبيق معايير التقارير المالية الدولية  2017مه عبدالوهاب أحمد ، د. أسعععععععععا -
IFRS  دراسعععة ننرية وتطبيقية ، رسعععالة دكتوراع رير منشعععورة ، كلية  –لبيئة األعمار المصعععرية

 التجارة بقنا ، جامعة جنوب الوادي.  

علي  IFRSليعة العدوليعة ، تع ثير تطبيق مععايير التقعارير المعا 2016د. جمعار علي محمعد ،  -
دراسة تطبيقية علي سوق رأس المار المصري ، مجلة الفكر المحاسبي ،  –كفا ة أسواق المار 

 كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، المجلد العشرون ، العدد الثاني.

، مدخر مقترح للحد من ناهرة عدم تماثر المعلومات  2015د. رمضعععان عبدالحميد الميهي ،  -
: دراسععة ميدانية  IFRSودة التقارير المالية في ضععو  المعايير الدولية للتقرير المالي لتحسععين ج

علي الشععركات المقيدة بسععوق األوراق المالية المصععرية ، المجلة المصععرية للدراسععات التجارية ، 
 كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، المجلد التاسع والثالثون ، العدد الرابع.

، أثر تطبيق المعايير  2017عبدالعنيم ، إيمان مدحت عبدالسعععععععميع ،  د.سعععععععامي عبدلرحمن -
نعكاس ذلك علي تكلفة رأس المار   –الدولية إلعداد التقارير المالية علي جودة القوائم المالية وا 

دراسعة تطبيقية ، المجلة المصعرية للدراسعات التجارية ، كلية التجارة ، جامعة المنصعورة ، المجلد 
 عون ، العدد الثاني.الحادي واألرب
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، أثر تطبيق معععايير التقععارير المععاليععة الععدوليععة علي منفعععة  2013د. عبععداهلل محمععد نععاجي ، -
المعلومات المحاسعععععععبية في القوائم المالية للبنوك التجارية ، المجلة العلمية للدراسعععععععات التجارية 

 والبيئية ، كلية التجارة ، جامعة قناة السويس ،  المجلد الرابع.

، تحلير ت ثير التطور في المعايير الدولية للتقارير المالية علي  2014علي فالح حسعععععععععن ،  -
مصععععداقية تقارير مراقبي الحسععععابات بالتطبيق علي سععععوق األوراق المالية في جمهورية العراق ، 

 رسالة ماجستير رير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة.

ة تطبيقية ألثر التحور إلي معايير التقارير المالية ، دراسععععععععع 2012د. عماد سععععععععععيد زكي ،  -
الدولية علي جودة التقارير المالية ، المجلة العلمية لالقتصعععععععععاد والتجارة ، كلية التجارة ، جامعة 

 عين شمس ، العدد الرابع.

، أثر معايير المحاسعععععععبة الدولية والعوامر الننامية علي جودة  2007د. مدثر طه السعععععععيد ،  -
دراسعععة ميدانية عن تطبيق معيار االنخفاض في قيمة األصعععور ، مجلة التجارة  –ر المالية التقاري

 والتموير ، كلية التجارة ، جامعة طنطا ، العدد الثاني.

، أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية علي زيادة  2006د. مصطفي أحمد هديب ،  -
ية المصري ، المجلة العلمية ، كلية التجارة ، جامعة االستثمارات األجنبية في سوق األوراق المال

 أسيوط ، العدد األربعون.

، أثر تطبيق معععايير اإلبالا المععالي الععدوليععة علي جودة  2013د. معتز أمين السععععععععععيععد ،  -
المعلومات المحاسععبية الواردة في القوائم المالية للشععركات االسععتثمارية المدرجة في سععوق عمان 

كلية التجارة للبحوث العلمية ، كلية التجارة باإلسععععععكندرية ، جامعة اإلسععععععكندرية ، المالي ، مجلة 
 المجلد الخمسون ، العدد األور.

 

 ثانيًا : المراجع األجنبية :
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- Brochet ,F. , Jagolinzer , A. & Riedle ,E., 2013 , mandatory IFRS 
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Accounting Research , 30(4) , 1374-1400. 
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