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 ممخص البحث
َتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في توضيح العالقات التأثيرية لمعايير التقارير المالية الدولية  :الهدف

IFRS International Financial Reports Standards  على  وىودة ابرحىاح وزيىادة دقىة
 التوقعات للمحللين الماليين.

حاولىىت الدراسىىىة طىىرح يطىىة لظريىىة وعمليىىة بيىىىأل متعامىىل لقيىىاس  ثىىر معىىىايير  التصممم م لالمجهة مم  
IFRS  في البيئة المصرية عل  وىودة ابرحىاح وقىد تىم بلىا  تلىك اليطىة على  عىدة محىاور ليدمىة

 IFRSاإلطىىار اللظىىرل والممىىاهيمي واإلورائىىي لمعىىايير ابهىىدافح حيىىث تمثلىىت تلىىك المحىىاور فىىي 
واسىىىىتعراض ووهىىىىات اللظىىىىر المايىىىىدة للتبلىىىىي اإللزامىىىىي وابيىىىىرى الرافضىىىىة لعمليىىىىة التبلىىىىيح ومىىىىدى 

والتي تم ايتيار حوأمة اليرأات والمال مة القيمية أإحدى  هم  IFRSالتأثيرات المبايرة لمعايير 
في البيئىة المصىرية  IFRSية التبلي اإللزامي لمعايير اليصائص اللوعية للمعلومات أدعائم لعمل

/القدرة  استمرارية ابرحاح / ومدى تأثيرها عل  وودة ابرحاح والتي تمثلت في: وودة االستحقاقات
 تمهيد الديل. / التلباية

عل   IFRSوقد تم إيضاع تحليل هذه العالقة من يالل الدراسات التطبيقيةح بوالب ايتبار معايير 
وزيادة القدرة التمسيرية المالية للمحللين الماليين عل  عيلة من اليرأات المقيدة في سوق ابوراق  دقة

  المصرية.

الدراسة إل  موموعة مىن اللتىائا العمليىة والتوريبيىة حيىث تىم تحليىل الدراسىات السىابقة  تتوصل الجتائج 
ذات الصلة واإلطار اللظىرل باالسىتلاد إلى  حوىم العيلىة مىن اليىرأات المسىاهمة والمقيىدة اسىهمها 

 و يارت  .( مياهدة031وذلك بواقع ) 6106حت  عام  6103في سوق ابوراق المالية من عام 
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مىىن يىىالل التىىأثيرات المبايىىرة )للمال مىىة  IFRSمعىىايير ل لتىىائا الدراسىىة إلىى  المسىىاهمة اإليوابيىىة
القيميىىة وحوأمىىة اليىىرأات( فىىي زيىىادة وىىودة ابرحىىاح )عىىدا تمهيىىد الىىديل(ح وتحسىىين دقىىة توقعىىات 

 المحللين بوالب اليماض عدم تماثل المعلومات.

مىىن  IFRSتتمثىىل قيىود هىذه الدراسىة فىي قيىىد رئيسىي يتمثىل فىي قيىىاس  ثىر تطبيى  معىايير  البحمث  قيملد
يالل التأثيرات المبايرة )المال مة القيمية وحوأمة اليرأات( على  أىلم مىن وىودة ابرحىاح والقىدرة 
التمسىىيرية بدا  المحللىىين المىىاليينح بوالىىب قيىىد مأىىالي يتوسىىد فىىي إوىىرا  الدراسىىة التطبيقيىىة علىى  

يرأة مقيدة في سوق ابوراق الماليةح وقيد زمالي توسد في قيىاس العأىاس معىايير  10لة من عي
IFRS  عل  وودة ابرحاح ومايراتهاح وأذلك القدرة التمسيرية بدا  المحللين الماليين يالل المترة
 .6106 – 6103 من

يقيىىىة علىىى  اليىىىرأات تىىىم إيضىىىاع الدراسىىىة اللظريىىىة فىىىي هىىىذا البحىىىث إلىىى  دراسىىىة تطب تطب قمممات عمم ممم  
علىىى  وىىىودة  IFRSوالمحللىىىين المىىىاليين بهىىىدف اسىىىتلتاج االلعأاسىىىات اإليوابيىىىة والسىىىلبية لمعىىىايير 

 ابرحاح والقدرة التمسيرية بدا  المحللين الماليين.

تعىىىد هىىىذه الدراسىىىة مىىىن الدراسىىىات العمليىىة والتطبيقيىىىة الحديثىىىة فىىىي البيئىىىة المصىىىرية  األصمممال  لافضممماف  
)باالستلاد عل  حوأمة اليرأات والمال مىة القيميىة(  IFRS ثر تطبي  معايير  ياصة علد قياس

علىىى  وىىىودة ابرحىىىاح و دا  المحللىىىين المىىىاليينح والتىىىي التهىىىت إلىىى   هميىىىة التبلىىىي اإللزامىىىي لمعىىىايير 
IFRS .لما لها من آثار إيوابية عل  وودة ابرحاح وتحسين دقة  دا  المحللين الماليين 

ح القىىدرة التمسىىيرية للمحللىين المىىاليينح وىىودة IFRSمعىايير التقىىارير الماليىىة الدوليىة    المفتاح ممالكممممات 
 ابرحاحح حوأمة اليرأاتح المال مة القيمية.

 
 
 
 
 

 



 في ضوء آليات الحوكمة على جودة......... IFRSقياس أثر تطبيق معايير               مؤمن فرحات السيد حمـمد د/ 

    

  3  

 

Measuring the Impact of Applying the Standards (IFRS) 

 in the Light of Governance Mechanisms on the Earnings 

Quality and the Explanatory Power of Financial Analysts 

 

Abstract 

Objective: The main objective of this research is to clarify the influential 
relationships of International Financial Reporting Standards (IFRS) on 
earnings quality and to increase the accuracy of expectations for 
financial analysts. 

Design and Methodology: The study tried to present a theoretical and 
practical plan in an integrated manner to measure the impact of 
International Financial Reporting Standards (IFRS) in the Egyptian 
environment on the earnings quality. This plan was built on several 
themes to serve the objectives, as those axes were represented in the 
theoretical, conceptual and procedural framework of IFRS and 
reviewing the perspectives supporting mandatory adoption and the 
others rejecting adoption, and IFRS direct effects that corporate 
governance and value suitability were chosen as one of the most 
important qualitative characteristics of the information as pillars of 
the mandatory adoption of IFRS in the Egyptian environment and 
the extent of their impact on earnings quality, which were 
represented in: the quality of benefits / continuity of profits / 
predictive ability / income smoothing. 

The analysis of this relationship has been subjected through applied 
studies, in addition to testing IFRS on the accuracy and increase of the 
financial explanatory power of financial analysts on a sample of companies 
listed in the Egyptian stock market. 
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Findings: The study reached a set of practical and empirical findings, as 
the relevant previous studies and the theoretical framework were 
analyzed based on the size of the sample of joint stock companies 
whose shares were listed in the stock market from 2016 to 2019 by 
(164) views. The results of the study indicated the positive 
contribution of IFRS standards through the direct effects (of value 
suitability and corporate governance) in increasing the quality of 
profits (except for smoothing income), improving the accuracy of 
analysts' expectations, as well as reducing the asymmetry of 
information. 

Research limitations: The limitations of this study are represented in a 
major limitation represented in measuring the impact of applying 
IFRS through the direct effects (value suitability and corporate 
governance) on both the earnings quality and the explanatory power  
of the performance of financial analysts, in addition to a spatial 
limitation embodied in conducting the applied study on a sample of 
41 company listed in the stock market, and a time limitation 
embodied in measuring the reflection of IFRS on the earnings 
quality and their indicators and also the explanatory power of the 
performance of financial analysts during the period from 2016-2019. 

Practical applications: The theoretical study in this research was 
subjected to an applied study on companies and financial analysts 
with the aim of concluding the positive and negative implications of 
IFRS on the earnings quality and the explanatory power of the 
performance of financial analysts. 
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Originality and Addition: This study is considered one of the recent 
practical and applied studies in the Egyptian environment, especially 
when measuring the impact of applying IFRS (based on corporate 
governance and value suitability) on the earnings quality and the 
performance of financial analysts, which ended with the importance 
of mandatory adoption of IFRS because of their positive implications 
for the earnings quality and improving the accuracy of the 
performance of financial analysts. 

Key words: International  Financial Reports Standards (IFRS), Explanatory 
Power of Financial Analysts, Earnings Quality, Corporate 
Governance, Value Suitability. 
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 مشكم  البحث -1
 IFRS International Financial Reports Standardsالتقىىىىارير الماليىىىىة الدوليىىىىة  تعىىىىد معىىىىايير

إحىىىدى  هىىىم االتواهىىىات الحديثىىىة فىىىي البيئىىىة المحاسىىىبيةح والتىىىي القىىىت التبىىىاه العديىىىد مىىىن الدراسىىىات علىىى  
معىايير المحاسىبة المقبولىة  GAAPالمستوى الدولي والمحلىي فىي ظىل االلتقىادات المصىرية توىاه معىايير 

وىاه ابرحىاح مىن يىالل الييىارات قبواًل عامًا بما تحمله من التقادات ساهمت في ارتماع حدة االلتهاعىات ت
والمرولة المحاسبية. ليس هذا فحسب بل إن افتقاد التقارير الماليىة إلى  تطلعىات لطىاق اإلفصىاح العىادل 
أان سببًا في الحدار دروات الثقة في المحتوى اإليبارل للمعلومىات المحاسىبيةح ومىن ثىم ارتمىاع مسىتوى 

لى  اليمىاض مال مىة القيمىة إزا  ذلىكح فأىان هىدف معىايير عدم تماثىل المعلومىات المحاسىبية باإلضىافة إ
IFRS  معالوىىة القصىىور المحاسىىبي والحىىد مىىن التصىىرفات االلتهازيىىة إلدارة ابرحىىاح بإصىىدار حزمىىة مىىن

المعىىايير المعدلىىة التىىي مىىن يىىألها تحسىىين وىىودة المعلومىىات المحاسىىبية بمىىا يىىلعأس علىى  توويىىد قىىرارات 
لمسىاهمينح بمىا يضىمن الحمىاظ على  الثوابىت المقبولىة للظريىة الوأالىة المستثمرينح والحماظ على  حقىوق ا

والوصىول إلىى  حىدوث ابرحىىاح التىىي  صىبحت هىىدفًا يحقىى  الحمىاظ علىى  دروىىات اإلفصىاح المحاسىىبي بمىىا 
 يضمن تحقي  أما ة السوق.

 Mugan-SimgaLopes et al, 2010; Zahid and ,مثىل وقىد  ظهىرت العديىد مىن الدراسىات 
2019; Wijayana and Gray, 2019  ووالىىب التبلىىي اإللزامىىي لمعىىاييرIFRS  ومىىا حققىىه مىىن

تحسىىين فىىي المحتىىوى اإليبىىارل للمعلومىىات المحاسىىبيةح بيلمىىا  ظهىىرت الىىبعض اليىىر مىىن الدراسىىات مثىىل 
Cussatt et al, 2018; Singleton-Green, 2015; Santi et al, 2017;  التقىادات متعىددة

سىات  لهىا لىم تحقى  ابهىداف المليىودةح حيىث مىا زالىت الحقىائ  ميىوهه باإلضىافة أما  ظهىرت هىذه الدرا
هدار حقوقهم.  إل  عدم امتثال التقارير إل  معيار الموضوعية وتضملها بيالات مضللة للمساهمين وا 

توىاه تحسىين التقىارير والحمىاظ  IFRSوعرضًا لما سب  والطالقا من  هميىة الىدور المحاسىبي لمعىايير 
عل  )آليات حوأمة  IFRSلوك ابيالقي لإلدارةح فإن الدراسة الحالية تحاول  ن ترتعز معايير عل  الس

اليىىرأات( والمال مىىة القيميىىة فىىي الحمىىاظ علىى  وىىودة ابرحىىاح والحىىد مىىن الممارسىىات االلتهازيىىة لمولىىس 
بىىادح حوأمىىة لىىم تحقىى  اللتىىائا الملتظىىرة ملهىىا وبىىالترأيز علىى  آليىىات وم IFRSاإلدارةح حيىىث إن معىىايير 

اليىىىرأات واليصىىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات سىىىوف لحىىىد مىىىن التهازيىىىة السىىىلوك ابيالقىىىي لمولىىىس اإلدارة 
مأاليىىة تحسىىين دقىىة التوقعىىات للمحللىىين المىىاليين التىىي تىىاثر علىى  قىىراراتهم عبىىر اليمىىاض عىىدم تماثىىل  وا 

فصاح عادل لتمسير سلوك   سعار ابسهم. المعلومات في ضو  توافر معلومات محاسبية موضوعية وا 
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 ومما سب  يمأن تلييص ميألة الدراسة في التساالين التاليين:
عبىىر حوأمىىة اليىىرأات والمال مىىة القيميىىة علىى  وىىودة  IFRSهىىل تووىىد عالقىىة  ثىىر بىىين معىىايير   -0

 االرحاح؟

عبىىىر حوأمىىىة اليىىىرأات والمال مىىىة القيميىىىة علىىى  القىىىدرة  IFRSهىىىل تووىىىد عالقىىىة  ثىىىر بىىىين معىىىايير  -6
 التمسيرية بدا  المحللين الماليين من يالل اليماض مستوى عدم تماثل المعلومات؟

 أهداف الدراس  -2
لليىىرأات المصىىرية علىى   IFRSيتمثىىل هىىدف البحىىث بيىىأل رئيسىىي فىىي ايتبىىار تىىأثير تطبيىى  معىىايير 

وودة ابرحاح عبر حوأمة اليرأات واليصائص اللوعية للمعلومىات باإلضىافة إلى  ايتبىار تىأثير تطبيى  
لليرأات المصرية عل  القدرة التمسيرية بدا  المحللين الماليين باالرتعاز على  اليمىاض  IFRSمعايير 

 عدم تماثل المعلومات في ضو  وودة ابرحاح.

 لدراس أهم   ا -3
 تجبثق أهم   الدراس  من األبعاد التال   

أبىىديل  IFRSتطىىوير عمليىىة إدراك اليىىرأات فىىي البيئىىة المصىىرية بهميىىة التطبيىى  ابمثىىل لمعىىايير   -0
للتبلي اإللزامي عبر  يذ المبادح والليىات لحوأمىة اليىرأات التىي تضىمن حمىو الحقىوق والواوبىات 

رة والمساهمين. باإلضافة إل  الحماظ عل  اليصائص اللوعية وااللتزامات بين ألم من مولس اإلدا
 .IFRSللمعلومات والممثلة في المال مة القيمية أإحدى  هم اليصائص لحو تمعيل 

تطوير وتحسين صلاعة قرارات المحللين الماليين إذا اليمضت حدة االلتهاعات المحاسىبية لمولىس   -6
اإلدارة والحمىىىاظ علىىى  الثوابىىىت والسىىىلوأيات ابيالقيىىىة توىىىاه قيىىىاس ابرحىىىاح وعىىىدم يىىىداع المسىىىتثمرين 
 ويمىىض المبال ىىة فىىي الىىتحمو المحاسىىبيح وهىىذا مىىن يىىأله الوصىىول إلىى  موضىىوعية التحليىىل المىىالي

 واستقرا  التقارير في ضو  إفصاح عادل يضمن الحماظ عل  حقوق المساهمين.

 مجهج الدراس  -4
اعتمىىدت الدراسىىة علىى  المىىلها االسىىتقرائي مىىن يىىالل اسىىتقرا  ومتابعىىة ومراوعىىة الدراسىىات المحاسىىبية 
م ذات الصلة بموضوع البحىث وذلىك للوقىوف على  صىياعة ابعىاد االطىار والتأصىيل اللظىرلح فىي حىين تى

االعتمىىاد علىى  المىىلها االسىىتلباطي بهىىدف اعتيىىاف وتمسىىير طبيعىىة العالقىىة بىىين وىىودة ابرحىىاح ومعىىايير 
IFRS  وزيىىادة القىىدرة التمسىىيرية بدا  المحللىىين المىىاليين باالعتمىىاد علىى  مبىىادح وآليىىات الحوأمىىةح حيىىث

فحىىص تقىىارير مولىىس حىاول الباحىىث واهىىدًا اعىداد دراسىىة امبريقيىىة مسىىتيدمًا  سىلوب تحليىىل المحتىىول فىي 
 اإلدارة لعيلة من اليرأات المساهمة لالستدالل عل  ايتبار وتطوير المروض.
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 حدلد الدراس  -5
 :ما يلي وقياس المروض عل  رااليتباستعتمد الدراسة البحثية الحالية علد 

يمأىن قيامىه  اً مة القيمية( باعتبارهىا مايىر  وعية للمعلومات )المالليصائص الال إحدىالترأيز عل   .0
 عل  ودوى ابرحاح واستبعاد باقي اليصائص من القياس. اً قوي اً أما  ن له تأثير  بااللحدار

من الحوأمة مبادح  واستبعادالترأيز عل  آليات الحوأمة في القياس المحاسبي عل  وودة ابرحاح  .6
 عملية القياس.

ح لمىا لتلىك البلوك من عيلة الدراسىةو يراع  استبعاد اليرأات التي تلتمي لقطاعات اليدمات المالية  .3
اليىىرأات مىىن طبيعىىة ياصىىة والتىىي تلىىتها ممارسىىات محاسىىبية ذات معالوىىة ياصىىةح باإلضىىافة إلىى  
االيىىىتالف العبيىىىر فىىىي بيئىىىة اعىىىداد التقريىىىر ومأولاتهىىىاح عىىىالوة علىىى  المتطلبىىىات التلظيميىىىة والقالوليىىىة 

 .عب معها القابلية للمقارلةوايتالفها عن بقية القطاعات في البورصة المصريةح مما يص
 مىام اسىتيدام  اً والبتىرول مىن عيلىة البحىث بن ذلىك سىيأون عائقى االتصىاالتقطىاع  استبعاديراع    .1

 .Jonesماير المعدل 

ح وتىىم ايىىذ هىىذه المتىىرة 6106حتىى  عىىام  6103تمثىىل الدراسىىة التوريبيىىة سلسىىلة زمليىىة تبىىد  مىىن عىىام 
لتتواف  مع معايير اعداد  6102معايير المحاسبة المصرية  واير الزملية بسبب التعديل الذل طر  عل  

يىىرأة صىىلاعية مىىن اليىىت اليىىرأات الصىىلاعية  10التقىىارير الماليىىةح أىىذلك تىىم ايىىذ عيلىىة عيىىوائية مىىن 
المدروىىة فىىي البورصىىة المصىىرية وتىىم اسىىتبعاد يىىرأات قطىىاعي اليىىدمات الماليىىة والبلىىوك لظىىرًا لطبيعتهمىىا 

عاد اليرأات ذات اللياط التوارل )قطاع التوارة( او اليىدمي )قطىاع اليىدمات( الياصةح أذلك تم استب
حتي يتحقى  يىرط التوىالس بىين ممىردات العيلىةح أىذلك تىم اسىتبعاد اليىرأات التىي ال يتىوافر لهىا بيالىاتح 

 أذلك اليرأات التي  دروت يالل فترة الدراسة.

 فرلض الدراس  -6
 المروض التالية:هداف فإله يمأن ايتقاق وتطوير مع اب واتساقافي ضو  ميألة الدراسة 

.. ووىىودة ابرحىىاح IFRSال تووىىد عالقىىة ذات داللىىة إحصىىائية بىىين معىىايير  الفممرض األلل الرئ سممي 
 ويتمرع عله المرضيات التالية:

)ممثلىىىىة فىىىىي المال مىىىىة القيميىىىىة وحوأمىىىىة اليىىىىرأات( ووىىىىودة  IFRSال تووىىىىد عالقىىىىة بىىىىين معىىىىايير   1ف
 االستحقاقات.

)ممثلىىة فىىي المال مىىة القيميىىة وحوأمىىة اليىىرأات( واسىىتمرارية  IFRSال تووىىد عالقىىة بىىين معىىايير   2ف
 ابرحاح.



 في ضوء آليات الحوكمة على جودة......... IFRSقياس أثر تطبيق معايير               مؤمن فرحات السيد حمـمد د/ 

    

  9  

 

)ممثلىىىىة فىىىىي المال مىىىىة القيميىىىىة وحوأمىىىىة اليىىىىرأات( والقىىىىدرة  IFRSال تووىىىىد عالقىىىىة بىىىىين معىىىىايير   3ف
 التلباية. 

 )ممثلة في المال مة القيمية وحوأمة اليرأات( وتمهيد الديل. IFRSال توود عالقة بين معايير   4ف

ممثلىة فىي ) IFRSال تووىد عالقىة ذات داللىة إحصىائية بىين تطبيى  معىايير   الرئ سمي الفرض الثماجي
 .والقدرة التمسيرية بدا  المحللين الماليينوحوأمة اليرأات(  المال مة القيمية

 خط  الدراس  -7
 التالية: االقسامرًا لمروضها يمأن تقسيم الدراسة إل  باوتحقيقًا بهدافها وايتفي ضو  ميألة الدراسة 

 ووودة ابرحاح. IFRSحيث يتعرض تحليل العالقة بين معايير  القسم األلل 

فىىي تحسىىين وىىودة ابرحىىاح )يىىواهد  IFRSيتضىىمن العأاسىىات حوأمىىة اليىىرأات ومعىىايير  القسممم الثمماجي 
 وادلة توريبية(.

تضمن دالالت العيف عىن السىلوك االلتهىازل إلدارة ابرحىاح فىي ضىو  حوأمىة اليىرأات  الثالث القسم 
ح حيىىىث يسىىىتهدف هىىىذا القسىىىم اتاحىىىة التأصىىىيل اللظىىىرل إلدارة ابرحىىىاح والسىىىلوك IFRSومعىىىايير 

االلتهىىازل مىىن يىىالل دعىىم اسىىتلتاوات الباحىىث فيمىىا يتعلىى  بميىىأالت إدارة ابرحىىاح فىىي القىىوائم 
وحوأمىىىة اليىىىرأات والتىىىي تسىىىاهم بىىىدورها فىىىي  IFRSو  عىىىدم االمتثىىىال لمعىىىايير الماليىىىة فىىىي ضىىى

تحسىىين وىىودة ابرحىىاحح ممىىا وعلهىىا تيىىأل اسىىهامًا فىىي إمأاليىىة قيىىاس العالقىىة بىىين وىىودة ابرحىىاح 
فىىي ظىىل اسىىقاط حوأمىىة اليىىرأات أمت يىىر مىىلظمح لىىذا أىىان لزامىىًا ان يىىتم قيىىاس  IFRSومعىىايير 

علىىىى  وىىىىودة ابرحىىىىاحح ولتطىىىىوير فىىىىروض  IFRSلحوأمىىىىة ومعىىىىايير التىىىىأثيرات المبايىىىىرة لليىىىىات ا
الدراسىىىةح فقىىىد سىىىاهم القسىىىم ابولح والثىىىاليح والثالىىىث فىىىي عمليىىىة ايىىىتقاق وتطىىىوير المىىىرض ابول 

 بمروعه.

ودقىة المحللىين المىاليينح  IFRSأان الهدف من هذا القسم هو تمسير العالقة بىين معىايير  القسم الرابع 
في يمض عدم تماثل المعلوماتح وهو مىا  IFRS ثر تطبي  ممارسات  حيث استهدف هذا القسم

 ساهم في ايتقاق وتطوير المرض الثالي بمرعيه.

 الدراسات السابق  لاشتقاق الفرلض البحث   لتطليرها -8
مت يىىرات الدراسىىىة الحاليىىة تمهيىىىدًا بوثيىىى   ارتبىىاطتىىم تصىىىليف الدراسىىات السىىىابقة إلىى  عىىىدة محىىاور لهىىىا 

مأاليىىة تقىىد الوتهىىاد وتمثلىىت  حم مقترحىىات تسىىاهم فىىي اإلوابىىة علىى  تسىىااالت الدراسىىةيتطىىوير فرضىىياتها وا 
 :في هذه المحاور
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 عمى ةلدة األرباح IFRSالدراسات السابق  عن التأثيرات المباشرة لمعايير  8-1
 Xu et al, 2013دراس     

دارة ابرحاح باالعتماد على  تحليىل  استهدفت الدراسة )تحليل العالقة بين دقة  دا  المحللين الماليين وا 
 6210سلوك محاسبة االستحقاقات االيتيارية وعير االيتيارية. اعتمدت الدراسة عل  عيلة ميتىارة مىن 

المعىدل أمقيىاس يىائع  Jonesيرأةح حيث اعتمدت في قياسها المحاسبي بالتقارير المالية على  مايىر 
االسىىتيدام لقيىىىاس سىىلوك  دا  إدارة ابرحىىىاحح باإلضىىافة إلىىى   سىىلوب االلحىىىدار المتعىىدد فىىىي ظىىل اتباعهىىىا 
مىىلها توريبىىي. وتوصىىلت هىىذه الدراسىىة إلىى  عىىدة لتىىائا:  ن دقىىة  دا  المحللىىين تتىىأثر بالمال مىىة القيميىىة 

متابعىة لليىرأات التىي يأىون لهىا لطىاق إفصىاح للمعلومات ودروىة الموثوقيىةح و ن المحللىين المىاليين  قىل 
 محاسبي  قل ال يمألهم من القدرة عل  التحليل الملي العامل مما يادل إل  ارتماع مياطر التلبا لديهم.

 Petaibanlue et al, 2015دراس  
ين على   دا  المحللى IFRSه الدراسىة قيىاس تىأثير معىايير التقىارير الماليىة للمعىايير الدوليىة ذحاولت هى

دولةىىى واعتمىىدت هىىذه الدراسىىة علىى   سىىلوب االستقصىىا  أمقيىىاس  001عيلىىة مىىن  642المىىاليين فىىي عىىدد 
يحقىى   IFRS ن التبلىىي اإللزامىىي لمعىىايير  لدقىىة توقعىىات المحللىىين المىىاليين. والتهىىت إلىى  اللتىىائا التاليىىة:

 IFRSرأات على  معىايير دروات عالية من الدقة بدا  المحللين الماليينح باإلضافة إل  ان اعتماد اليى
 يمض مياطر التلبا بأسعار ابسهم.ح أذلك يحق  تماثل في المعلومات ويحد من مياطر عدم تماثلها

 Capkun et al, 2016دراس  
ه الدراسىىىة قيىىىىاس  ثىىىر تطبيىىىى  معىىىايير إعىىىىداد التقىىىارير الدوليىىىىة علىىى  إدارة ابرحىىىىاح ومىىىىدى ذحاولىىىت هىىىى

 ح واعتمىىىدت علىىى   سىىىلوب ارتبىىىاط سىىىبيرمان وااللحىىىدار البسىىىيت.العأاسىىىاتها علىىى  وىىىودة التقىىىارير الماليىىىة
 IFRSوتوصلت إل  عىدة لتىائا:  ن معظىم الىدول التابعىة لالتحىاد ابوروحىي والتىي تبلىت تطبيى  معىايير 

لديها القدرة عل  إورا  المقارلات بين التقارير المالية في اليرأات المثيلةح ومن ثم زيادة القدرة التمسيرية 
القيمىىىة حللىىىين المىىىاليينح أمىىىا  ن االعتمىىىاد علىىى  معىىىايير التقىىىارير الماليىىىة الدوليىىىة يتىىىيح اسىىىتيدام بدا  الم

العادلة للمووودات مما أان له ابثر في التىأثير على  وضىعية التقىدير وزيىادة التالعىب فىي إدارة ابرحىاح 
بىىالمووودات عيىىر  ( المىىرتبت35الىىدوليح و ) (33وزيىىادة الممارسىىات عيىىر الميىىروعةح وياصىىة المعيىىار )

 الملموسة.

 Hutira, 2016دراس  
ه الدراسىىة تقيىىيم االتواهىىات الحديثىىة المىىاثرة فىىي دقىىة توقعىىات المحللىىين المىىاليينح ومىىن ذاسىىتطاعت هىى

ه الدراسىىة ترأيزهىىا علىى  العالقىىة بىىين )الصىىلاعة ودقىىة التلبىىاات للمحللىىين ذضىىمن اإلسىىهامات الحديثىىة لهىى



 في ضوء آليات الحوكمة على جودة......... IFRSقياس أثر تطبيق معايير               مؤمن فرحات السيد حمـمد د/ 

    

  11  

 

المتوقىع لحسىاب المىرق بىين ابرحىاح المحققىة والمقىدرةح بوالىب يطىأ التلبىأ الماليين(ح اعتمىادا على  اليطىأ 
وتوصىىىلت إلىىى  عىىىدة لتىىىائا:  ن اليىىىرأات الصىىىلاعية العبىىىرى علىىىد  (ح وااللحىىىدار البسىىىيت.AFEالمطلىىى  )

إورا  تحليل محاسبي ال يستلزم الحصول عل  معلومىات يىاملة لموضىوعية الدقىة والتلبىا باإلضىافة إلى  
المحاسبيح في حين ان  يطا  التلبا تلتا من تواهل المحللين الماليين لألزمات الماليىة أماية اإلفصاح 

 لليرأات والترأيز عل  ابرحاح الحالية دون تحديد  بعاد اللظرة المستقبلية لليرأات.

 Irani and Oesch, 2016دراس  
ه الدراسة تقييم  دا  المحللين الماليين تواه اليرأات التي  عدت التقارير المالية لهىا وفقىًا ذاستهدفت ه

ىىىح وقىىد اعتمىىدت علىى   سىىلوب االلحىىدار البسىىيت وطريقىىة المرحعىىات IFRSلمعىىايير التقىىارير الماليىىة الدوليىىة 
 IFRSمعىىىايير االلتىىىزام فىىىي تبلىىىي الالصىىى رى ومعامىىىل ارتبىىىاط بيرسىىىون. وقىىىد توصىىىلت الدراسىىىة إلىىى : ان 

ُييمض مياطر دقة التوقعات ويساعد في ترييد القرارات ايضًا تلعىب حوأمىة اليىرأات دورًا فىي إحىداث 
ح فىىي حىىين IFRSتىىوازن بىىين سىىلوك إدارة ابرحىىاح ومولىىس اإلدارة عبىىر التقىىارير المليىىورة وفقىىًا لمعىىايير 

الماليىىىىة وفقىىىىًا لمعىىىىايير المحاسىىىىبة  إمأاليىىىىة ووىىىىود ممارسىىىىات التهازيىىىىة إلدارة ابرحىىىىاح إذا  عىىىىدت التقىىىىارير
ح بلهىىىا ترأىىىز علىىى  مبىىىد  التعلمىىىة التاريييىىىة باعتبىىىاره رألىىىًا  ساسىىىيًا فىىىي اللظريىىىة GAAPالمتعىىىارف عليهىىىا 

 المحاسبية.

 Ghani et al, 2017دراس  
على  وىودة التقىارير الماليىة فىي  لدوليسىياح حيىث اعتمىدت  IFRSالدراسة تأثير معىايير  هذهاستهدفت 

تقىىىديرًا مىىىىن  051( علىىى  عيلىىىة مىىىن ERSالدراسىىىة علىىى   سىىىلوب االلحىىىدار ومعامىىىل اسىىىىتوابة ابرحىىىاح )
سىىىلوات  2يىىىرأة علىىى  مىىىدى زملىىىي قىىىدر بحىىىوالي  33اليىىىرأات المقيىىىدة فىىىي سىىىوق ابوراق الماليىىىة علىىى  

ان الىىتحمو المحاسىىبي عيىىر الميىىروط لىىه تىىأثير علىى   وتوصىىلت إلىى  عىىدة لتىىائا ملهىىا: 6102 – 6101
لهىا تىأثير فعىال فىي  IFRSإدارة ابرحاح إيوابيًاح باإلضافة إل  ان معايير إعىداد التقىارير الماليىة الدوليىة 

تحسين القدرة التمسيرية بدا  المحللين الماليينح أذلك ان معايير إعداد التقارير المالية ساهمت في الحد 
 في ابرحاح لعولها تعطي لطاقًا معقواًل من اإلفصاح المحاسبي. من التالعب

 2118هاللي، الدراس  
فىىي البيئىىة  IFRSه الدراسىىة قيىىاس مىىدى مال مىىة تطبيىى  معىىايير التقىىارير الماليىىة الدوليىىة ذاسىىتهدفت هىى

المصىىريةح وقىىد اعتمىىىدت الدراسىىة علىى  سىىىتة مايىىرات )العىىرض / التعبيىىىر الصىىادق / القابليىىة للمقارلىىىة / 
أماية اإلفصاح المحاسبي / التوقيت الملاسب / إدارة الرححية( لمال مة التطبيى ح واعتمىدت على   سىلوب 

لمىاليين والمىراوعين اليىارويين. مىن المىديرين المىاليين والمحللىين ا 021االستقصا  من عيلة مأولىة مىن 
عدم توفر ألم من العرض الواضح والتعبير الصادق في التقىارير  وتوصلت الدراسة إل  عدة لتائا ملها:
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ح في حىين تىم قبىول بىاقي المىروضح و ن البيئىة المصىرية لىم تتىبن أافىة المعىايير IFRSالمالية لميروات 
تبلىىي بىىاقي المعىىايير الدوليىىة  6103إال  لىىه تىىم فىىي  6113الدوليىىة أاملىىة وزيىىادة فىىي االهتمىىام بعىىد عىىام 

IFRS  ح فىي حىين يواوىىه المحاسىبون فىىي البيئىة المصىىرية تعقيىدات فىي تمسىىيرات هىذه المعىىايير يىادل إلىى
 عدم أماية اإلفصاح المحاسبي.

 Oladele et al, 2018دراس  
دة التقىارير فىي ليويريىا على  وىو  IFRSقدمت هىذه الدراسىة تحلىياًل لقيىاس مىدى  هميىة تطبيى  معىايير 

و ثر ذلك عل   دا  السماسرة ولطاق اإلفصاح المحاسبي. حاولىت الدراسىة قيىاس الت يىرات على  ابرحىاح 
وصىىافي القيمىىة الدفتريىىة لألسىىهم لليىىرأات التىىي اعتمىىدت علىى  إعىىداد التقىىارير الماليىىة لهىىا وفقىىًا لمعىىايير 

IFRS اعتمىىدت علىى   سىىلوب االستقصىىا  علىى  عيلىىة  ومىىدى مال مىىة القيمىىة للمعلومىىات المحاسىىبيةح وقىىد
يعىىزز  IFRSمحلىىل مىىالي. وتوصىىلت الدراسىىة إلىى  اللتىىائا التاليىىة:  ن تطبيىى  معىىايير  060مأولىىة مىىن 

القيمىىة المالئمىىة للمعلومىىات المحاسىىبية وتسىىهم فىىي رفىىع وىىودة المحتىىوى المعلومىىاتيح أىىذلك اليمىىاض عىىدم 
سلوات  01المحللين الماليين ذول اليبرة المالية بعثر من تماثل المعلومات في التقارير الماليةح في  ن 

تحقىى  لهىىم مصىىداقية فىىي التحليىىل  IFRSأىىان لىىديهم قلاعىىة بىىأن التقىىارير الماليىىة المعىىدة وفقىىًا لمتطلبىىات 
% مىىىن حوىىىم عيلىىىة 43المحاسىىىبي وتمأىىىلهم مىىىن تقىىىديم توقعىىىات معقولىىىة للمسىىىتثمرين وقىىىدر ذلىىىك بحىىىوالي 

ليست لديها  IFRS% ترى  ن التقارير المالية المعدة وفقًا لمعايير 02سبة الميتارةح في حين  ن هلاك ل
 قيمة مضافة للتقارير المالية و ن التحليل المحاسبي لن يت ير قبل تطبي  المعايير وبعدها.

 Pandey, 2019and  Gupta دراس 
فىىي تحسىىين وىىودة  IFRSالدراسىىة قيىىاس  ثىىر تطبيىى  معىىايير التقىىارير الماليىىة الدوليىىة  هىىذهاسىىتهدفت 

المعىىايير بصىىورة تدريويىىةح أمىىا حاولىىت الدراسىىة  هىىذهالتقىىارير الماليىىة فىىي الهلىىد والتىىي اسىىتطاعت تضىىمين 
والمعىدة وفقىىًا لمعىىايير المحاسىىبة  IFRSقيىاس العالقىىة بىىين التقىارير المعىىدة وفقىىًا لمقىاييس التقىىارير الدوليىىة 

حليل المحتوى في إطىار لظىرل وصىمي دون ح اعتمدت الدراسة عل   سلوب ت(GAAP)المتعارف عليها 
 IFRSاستيدام مقاييس إحصائية. واوصت الدراسة بما يلىي:  ن تطبيى  معىايير التقىارير الماليىة الدوليىة 

فىىىي الهلىىىد  دى إلىىى  سىىىهولة إوىىىرا  المقارلىىىات فىىىي اليىىىرأات المثيلىىىة والمقيىىىدة فىىىي سىىىوق ابوراق الماليىىىة. 
تسىتطيع قيىاس  IFRSالتقىارير الماليىة المعىدة وفقىًا لمعىايير  وياصة اليرأات متعددة الولسياتح أما  ن

ابرحىىىاح المحاسىىىبية بصىىىورة  عثىىىر موضىىىوعية عىىىن تلىىىك المعىىىدة وفقىىىًا لمعىىىايير المحاسىىىبة المتعىىىارف عليهىىىا 
GAAP. 
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 Krishnan and Zhang, 2019دراس  
سىاهم إلى  حىد أبيىر فىي  IFRSه الدراسة  ن التبلىي اإللزامىي لمعىايير التقىارير الماليىة الدوليىة ذترى ه

الحد من الممارسات المحاسبية إلدارة ابرحاحح واستطاعت قياس ابرحىاح المحققىة لليىرأات فىي الواليىات 
ح وابيىرى المعىدة وفقىًا لمعىايير المحاسىبة المتعىارف عليهىا IFRSالمتحدة ابمريأية المعىدة وفقىًا لمعىايير 

GAAPاط بيرسىىون لقيىاس وىودة االسىىتحقاقات فىي ضىىو  ح حيىث اعتمىدت هىىذه الدراسىة على  معامىىل ارتبى
وتوصىىلت إلىى   ن إدارة ابرحىىاح فىىي )فرلسىىا / المملعىىة المتحىىدة / اسىىتراليا(  .DECHW 2002مقيىىاس 

 لم تتأثر ابرحاح فيها باالليماضح باإلضافة إل  معدل العائد عل  االصول. IFRSالتي طبقت معايير 

   Mugan, 2019-Simgaand  Zahidدراس  
للميىىىىروعات  IFRSالدراسىىىىة قيىىىىاس  ثىىىىر تبلىىىىي معىىىىايير إعىىىىداد التقىىىىارير الماليىىىىة الدوليىىىىة  هىىىىذهلىىىىت حاو 

والتىي  IFRSالدراسىة العوامىل التىي تسىاهم فىي زيىادة التبلىي لمعىايير  هىذهالمتوسطة والص يرةح وايتبىرت 
ملهىىىىا دروىىىىة ثقافىىىىة الدولىىىىة وتأثيرهىىىىا علىىىى  زيىىىىادة لطىىىىاق اإلفصىىىىاح المحاسىىىىبي وزيىىىىادة وىىىىودة المعلومىىىىات 

 032المحاسىىىبيةح باالعتمىىىاد علىىى  لمىىىاذج االلحىىىدار اللووسىىىتي الثلىىىائي والترتيبىىىي علىىى  موموعىىىة بيالىىىات 
  معىىايير (ح وتوصىىلت إلىى  عىىدة لتىىائا ملهىىا: ايىىتالف دروىىات تطبيىى0662-6102يىىرأة يىىالل المتىىرة )

IFRS  / مىىىا بىىىين )التبلىىىي العامىىىل للمعىىىايير أمىىىا هىىىي / تطبيقهىىىا فقىىىت علىىى  اليىىىرأات متعىىىددة الولسىىىيات
التبلي الوزئي للمعايير تمهيىدًا لتطبيقهىا بيىأل متعامىل الحقىًاح ايضىًا هلىاك دول لىم تلتىزم بتطبيى  معىايير 

IFRS  التيىىريعات التىىي تصىىدرها ح  ييىىرًا هىىذه الدراسىىة البحثيىىة للمىىالمينمثىىل اليابىىان وروسىىيا حتىى  أتابىىة
 .IFRSالدول ب رض حماية المستثمرين تاثر إيوابيًا في زيادة تبلي معايير 

 Wijayana and Gray, 2019دراس  
عل  وودة ابرحاح في آسياح وهل حىدث اليمىاض  IFRSه الدراسة قياس تأثير معايير ذاستطاعت ه

ياصىة فىي الصىين / اليابىان  GAAPح IFRSايير الدوليىة وارتماع لألرحاح في ظل التبلي اإللزامىي للمعى
/ ماليزيىىىاح واعتمىىىدت هىىىذه الدراسىىىة علىىى   سىىىلوب االلحىىىدار البسىىىيت وطريقىىىة المرحعىىىات الصىىى رى ولمىىىوذج 

Jones .وتوصىلت إلىى  عىدة لتىىائا ملهىا: ان إدارة ابرحىىاح  المعىدل لقيىاس االسىىتحقاقات عيىر الميىىروطة
مىن محاسىبة االسىتحقاقات وتطويىع ابسىاليب والتقىديرات المحاسىبية تتعرض للميىاطر المحاسىبية اللاتوىة 

علىىىىى  إدارة ابرحىىىىىاحح والتىىىىىي تعىىىىىد آليىىىىىة للحأىىىىىم علىىىىى  مىىىىىدى صىىىىىدق التىىىىىدفقات اللقديىىىىىة الحاليىىىىىة وتمثلهىىىىىا 
االسىىتحقاقاتح أىىذلك تتىىأثر وىىودة المعلومىىات المحاسىىبية ودروىىة التماثىىل لمىىدى إلزاميىىة التطبيىى  لمعىىايير 

بعالقىىة طرديىىةح ايضىىًا سىىلوك إدارة ابرحىىاح ووىىودة التقىىارير تسىىاهم فىىي  IFRSوليىىة المحاسىىبة الماليىىة الد
 زيادة دقة التوقعات لألرحاح المستقبلية ويمض المياطر المحاسبية.
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  تقي م الدراسات السابق  لاشتقاق لتطلير الفرلض
 ظهىىىرت ووىىىود تبىىىاين فىىىي  IFRSمعظىىىم الدراسىىىات التىىىي تلاولىىىت معىىىايير التقىىىارير الماليىىىة الدوليىىىة  .0

 تحسين وودة التقارير المالية المليورة.
 ظهىىىرت معظىىىم الدراسىىىات السىىىابقة  ن وىىىودة ابرحىىىاح لىىىم تتىىىأثر بىىىالتبلي اإللزامىىىي لمعىىىايير وتطبيىىى   .6

IFRS ويتضح ذلك من يالل دراسة Mugan, (2019)-Simgaand  Zahid. 
ي اإللزامىىي يوىب  ن تىتم على  مراحىىل هلىاك اتمىاق بىين معظىم الدراسىىات التىي تىرى  ن عمليىة التبلى .3

يحتىاج ووىود ثقافىاتح  IFRSحت  يقبلها الممارسىون ابعىاديميونح باإلضىافة إلى   ن فهىم معىايير 
حيىىىث إن فرلسىىىا و لماليىىىا/إلولترا  يىىىارت إلىىى   ن وىىىودة ابرحىىىاح تىىىأثرت باالليمىىىاض علىىىد تطبيىىى  

العتمادهىا  GAAPقبىواًل عامىًا  . واستمرت في تطبيى  المعىايير المحاسىبية المقبولىةIFRSمعايير 
 عل  مبد  التعلمة التارييية.

تحقىىىى  موضىىىىوعية فىىىىي المقيىىىىاس المحاسىىىىبي  IFRS ن تطبيىىىى  معىىىىايير التقىىىىارير الماليىىىىة الدوليىىىىة  .1
( الياص بالقيمة العادلة للمووودات وهىو مىا 03للمووودات العتمادها عل  المعيار الدولي رقم )

  Oladele et al., (2018)  عدته دراسة:
 IFRS روعىىت الدراسىىات السىىابقة التىىي توصىىلت لعىىدم ووىىود عالقىىة بىىين معىىايير التقىىارير الدوليىىة  .2

وتماثىىل المعلومىىات المحاسىىبية ضىىعف هىىذه العالقىىة لعىىدم أمايىىة اإلفصىىاح المحاسىىبي العىىافيح ممىىا 
يعلىىي  ن وىىودة ابرحىىاح سىىوف تىىليمض وسىىتزيد الممارسىىات المحاسىىبية عيىىر الميىىروعةح ومىىن ثىىم 

 ودة التقارير المالية المليورة.تليمض و
و لهىىىا  IFRSهلىىىاك دراسىىىات  وصىىىت بضىىىرورة التبلىىىي اإللزامىىىي لمعىىىايير التقىىىارير الماليىىىة الدوليىىىة  .3

تعطىىي مصىىداقية علىىد قيىىاس ابرحىىاح الحاليىىة باسىىتيدام االسىىتحقاقات االيتباريىىة والتىىدفقات اللقديىىة 
 ومعدل العائد عل  المووودات.

ية تبلي معىايير التقىارير الماليىة الدوليىة بيىرط توافقهىا مىع التيىريعات  صلت الدراسات السابقة  هم .4
ذات الصىىلة باليىىرأات و سىىواق المىىالح علىى   ن تىىدعهما حوأمىىة اليىىرأات ب ىىرض حمايىىة حقىىوق 

 المساهمين ومستيدمي التقارير المالية.
وعالقتهىا  IFRS إن القاسم الميترك بين أل الدراسات السابقة هو معايير التقارير المالية الدوليىة .5

 بوودة ابرحاح المحاسبية رعم تلوع البيئات والثقافات.
توىاه وىودة ابرحىاح وابدا   IFRS ن هلاك قصورًا يديدًا في دور معايير التقارير المالية الدولية  .6

المىىالي ودروىىة اإللىىزام لتيوىىة ضىىعف التيىىريعات الملتزمىىة بوالىىب  ن تلىىك التيىىريعات تتلىىاقض مىىع 
 .IFRSلدولية تلك المعايير ا
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رأزت معظم الدراسات السىابقة على  ايتيىار العالقىة بىين التبلىي اإللزامىي لمعىايير التقىارير الماليىة  .01
دارة ابرحىىىاح وقياسىىىها عىىىن طريىىى  االسىىىتحقاقات االيتياريىىىة المقىىىررة عىىىن طريىىى  مقيىىىاس  الدوليىىىة وا 

Jones  علىه بمعىىدل  ح فىي حىين رأىىزت معظىم الدراسىات على  ابدا  المىىالي معبىراً 0662المعىدل
العائد عل  المووودات ومعدل العائد عل  حقوق الملعية مستيدمة في الملهوية لموذج االلحدار 
دارة ابرحاح.  اليطي المتعددح والذل  وضح إيوابية العالقة بين حوم االستحقاقات االيتيارية وا 

لمىوذج االسىتحقاقات هلاك اتماق في الدراسات السابقة عل   ن وودة ابرحاح يمأن الحأىم عليهىا ب .00
ح ويالحىىو  ن هلىىاك Jonesالمووبىىة والسىىالبة وت ليىىب الىىتحمو المحاسىىبي باالعتمىىاد علىى  مايىىر 

اتمىىاق علىى  هىىذا المايىىر مىىن البىىاحثين وابعىىاديميينح ولعىىن التسىىاال هىىل يأمىىي للحأىىم علىى  وىىودة 
 يارة إليها؟ابرحاح دون وضع العأاسات مايرات معايير التقارير المالية الدولية الساب  اإل

 IFRSات الصىىىىلة لىىىىديها قصىىىىور فىىىىي قيىىىىاس مايىىىىرات معىىىىايير ذتىىىىرى الدراسىىىىة  ن أافىىىىة الدراسىىىىات 
المعدلح وهو ما تستوضحه الدراسة البحثيىة واسىتلادًا لمىا سىب  تتضىح  Jonesأمقاييس إضافية لمقياس 

الموىىىوة البحثيىىىة التىىىي يحىىىاول البحىىىث الحىىىالي ت طيتهىىىا مىىىن يىىىالل االستقصىىىا  واإلوابىىىة علىىى  التسىىىااالت 
 المطروحة وهي:

: )حوأمىة اليرأات/اليصىائص IFRSما مدى العأاسات مايىرات معىايير التقىارير الماليىة الدوليىة  -
 للمعلومات/وودة التقارير/دروة القيم الثقافية( عل  وودة ابرحاح. اللوعية

ما طبيعة تأثير هذه المت يرات؟ هل سيأون لها تىأثير  ساسىي يعمىل بيىأل مسىتقل  و إومىالي على   -
 وودة ابرحاح؟  م سيأون لها تأثير وسيت ومرتقب عليها؟

عل  تحسين القدرة التمسيرية بدا  المحللىين  IFRSهل توود عالقة بين المايرات المقللة لمعايير  -
 الماليين وابدا  المالي؟

حيث تم تيأيل لولة مراوعة معايير المحاسبة المصرية لتلقيح بعض معايير المحاسبة المصىرية بمىا 
لزاميىىىىة معيىىىار  مىىىن وزارة االسىىىىتثمار والتعىىىىاون  6106( لسىىىىلة 36ح وصىىىىدر قىىىىرار رقىىىم )IFRSيتطىىىاب  وا 

 .6106يل ابر  4الدولي في 

ال سىىىيما و ن  IFRSويبقىىى  التسىىىاال: هىىىل التعىىىديل يعىىىد مرحلىىىة لعمليىىىة تبلىىىي معىىىايير التقىىىارير الماليىىىة 
المعايير السابقة لها معايير دولية؟ وهل سيلعأس هذا التعديل وفقًا للقىرار السىاب  على  تحسىين المحتىوى 

 ات والقدرة التمسيرية؟المعلوماتي لوودة التقارير المالية المليورة بما يدعم دقة التوقع
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 لةلدة األرباح )اشتقاق الفرض األلل( IFRSتحميل العالق  بين معايير  8-2
محىىل وىىدال بىىين الدراسىىات البحثيىىة وابعاديميىىة واليىىرأات فىىي  IFRS صىىبحت قضىىية تبلىىي معىىايير 

ميتلىىف دول العىىالم مىىا بىىين مايىىد ومعىىارض وازدادت دروىىة الىىتحمو فىىي التطبيىى  بالعامىىلح بيىىد  ن بعىىض 
الىىىدول  عطىىىت الضىىىو  بىىىالتبلي الوزئىىىي لتطبيقهىىىا واليىىىر مثلهىىىا وفقىىىًا للتبلىىىي العامىىىلح وال يىىىك  ن معىىىايير 

IFRS صدر القرار اإللزامي من  6112إل   6116يوابيات والسلبياتح وملذ عام تحمل في طياتها اإل
اإلتحىاد ابوروحىىي لحىىو إلىىزام أافىىة اليىىرأات بىىالتبلي اإللزامىىي لتلىىك المعىىايير وتوفيىى  اإلفصىىاح المحاسىىبية 

لعىن اليابىان و لماليىا و مريأىا  IFRSإلى  معىايير  GAAPوالتحول من معىايير المحاسىبة المتعىارف علهىا 
مىىا زالىىت تحتىىاج إلىى  إعىىادة تقيىىيم تورحتهىىىا  IFRSتتسىىرع فىىي عمليىىة التبلىىي اعتقىىادا ملهىىا  ن معىىايير لىىم 

( علىى  111)فىىي القسىم  SOXوضىيامة حىدوث اليمىىاض فىي وىىودة التقىارير الماليىىةح بيلمىا اعىىد القىالون 
ة يمىىىض ومحىىىو آثىىىار الممارسىىىات المحاسىىىبية الياطئىىىسىىىوف ُيمأىىىن مىىىن  IFRSالتبلىىىي االلزامىىىي لمعىىىايير 

 إلدارة ابرحاح والتي  صبحت تترك آثار سلبية عل  )سيولة ابسهم( وهو ما يحدث في البيئة المصرية.

والحىىىد مىىىن الملظىىىور  IFRSهىىىل يتىىىأثر سىىىلوك إدارة ابرحىىىاح بمعىىىايير  لالتسممماؤل المممح   طمممرح جفسممم  
سىىىعار بعىىىراض رفىىع المأافىىىات والحىىوافز هىىىذا بوالىىب التىىىأثير علىى    (Opportunistic)االلتهىىازل 

 ابسهم ومن ثم إحداث عملية تضليل للمستثمرين؟

 تحاول الدراسة اإلوابة عل  هذا الساال ل رض تطوير فرضها ابول:
سيأمل لها ابثر في يمض دروىة المرولىة فىي تطبيى  المعىاييرح  IFRSحيث إن عملية تبلي معايير 

هىىذا السىىياق إلىى   ن عمليىىة التبلىىي ممىا يسىىمح لىىه بالحىىد مىىن الممارسىىات المحاسىىبية االلتهازيىة وييىىار فىىي 
يمألها المساهمة في رفع وودة اإلفصاح المحاسبي في التقىارير الماليىة المليىورةح باإلضىافة إلى  يمىض 
دروة الت ير وااليتالف في القوائم المالية وسهولة المقارلةح مما يسمح بتعزيز دقة التلباات ومىن ثىم رفىع 

 أما ة سوق ابسهم.

 عمى ةلدة األرباح IFRSالتأثيرات المباشرة لاللس ط  لمعايير  8-3
et al., (2010); Kim and Qi, (2010); Young, (2014);  Lopesاتمقت معظم الدراسات 

(2015) Nouri,and  Abaoub  على   ن معىاييرIFRS  واوهىت العديىد مىن االلتقىادات ملهىا مىا هىو
والمرتبطىة بالقيمىة  (IFRS 13)ياس المووودات حيث المعيار متعارض مع مبد  التعلمة التارييية علد ق

 العادلة.

لىىىىم يحقىىىى   IFRSإلىىىى   ن التبلىىىىي اإللزامىىىىي لمعىىىىايير  al., et Lopes (2010)وقىىىىد  يىىىىارت دراسىىىىة 
 GAAPالمستهدف مله في تحسين وودة ابرحاحح بيلما الثبىات على  معىايير المحاسىبة المتعىارف عليهىا 
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التحسين في وودة ابرحاحح ومن ثم وودة التقىارير الماليىة ياصىة فىي دول االتحىاد يعد لسقًا  فضل لحو 
ما زالت في حاوة  IFRS. ويرى الباحث  ن معايير التقارير المالية الدولية 6112ابوروحي يالل عام 

 إل  تطوير مثل إضافة عملية التبلي اإللزامي لها في الدول.

لحالية ترأز عل   همية التلاعم بين معىايير التقىارير الماليىة الدوليىة إيمالًا من هذا الدور فإن الدراسة ا
IFRS  واليصائص اللوعية للمعلومات المحاسبية بما يضمن الحد مىن سىلبياتIFRS  ومىن ثىم تحسىين

 المستوى االيتبارل للمعلومات المليورة من يالل التي:
تساعد اليصائص اللوعية للمعلومات في زيادة وودة المعلومات المحاسبية علد تعاملها مع معايير  .0

IFRS ح إذ تسىىىاعد فىىىي الحىىىد مىىىن إبطىىىا  التقىىىارير ومىىىن ثىىىم يمىىىض فوىىىوة التوقعىىىات مىىىن متطلبىىىات
 المستثمرين )مستيدمي التقارير( ومولس اإلدارة.

زيادة لطاق اإلفصاح المحاسبي العافيح ومىن ثىم تمثل اليصائص اللوعية للمعلومات إطارًا مأماًل ل .6
يمض عدم تماثل المعلومىات وقىد  وصى  مولىس معىايير المحاسىبة الدوليىة بىالترأيز على  ياصىتي 

 المال مة والتعبير الصادق لدعم المقارلة مع اليرأات المماثلة.
وقبىىول هىىذه فىىي دعىىم  IFRSتسىىاهم اليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات أإطىىار مأمىىل للمعىىايير الدوليىىة  .3

 المعايير ويمض دروة مياطر الثقة في التقارير المالية.
تدعم اليصائص اللوعية للمعلومات أإطىار مأمىل للمعىايير الدوليىة دروىات المقارلىة والقابليىة للمهىم  .1

 لدى المستيدمين اليارويين.
ير اليصائص اللوعية للمعلومات تسىاعد فىي عمليىة يمىض دروىة التلاقضىات والتعىارض فىي المعىاي .2

 وهذا يساهم في تقريب التوحد المحاسبي عل  المستوى الدولي.

واتساقا مىع دروىة الملىافع التىي تقىدمها اليصىائص اللوعيىة للمعلومىات أإطىار مأمىل للمعىايير الدوليىة 
IFRS  لحىىو أىىبح ومىىاح إدارة ابرحىىاح توىىاه الممارسىىات المحاسىىبية عيىىر الميىىروعة باعتبارهىىا لهىىا تىىأثير

 6511على  عيلىة ميتىارة مىن  Kim and Qi (2010)يىةح وهىو مىا  عدتىه دراسىة على  ابسىواق المال
يىىرأة مىىن سىىوق ابوراق الماليىىة ابمريأيىىة لقيىىاس تىىأثير وىىودة ابرحىىاح وعوائىىد ابسىىهمح والتهىىت الدراسىىة 

 .IFRSبووود عالقة إيوابية قبل تطبي  معايير التقارير المالية الدولية 

على   ن اليصىائص اللوعيىة للمعلومىات لهىا دور فىي  Oladele et al., (2018)واسىتلدت دراسىة 
تحسين المحتوى االيتبارل وتعزيز القيمة المالئمة للمعلومات ذات الصىلة بالتقىارير المعىدة وفقىًا لمعىايير 

IFRS ح هذا بوالب يلىو المعلومىات المحاسىبية بالتقىارير مىن )التميىز( وقابليتهىا للموضىوعية فىي القيىاس
 والمقارلة.
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الدراسىىىة  ن وىىىودة ابرحىىىاح لهىىىا دور إيوىىىابي وتىىىأثير فىىىي قىىىرارات المسىىىتثمرين بيىىىرط  ن تعىىىون  وتىىىرل 
المعلومىىىات ياضىىىعة لليصىىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات فىىىي ضىىىو  إعىىىدادها وفقىىىًا لمعىىىايير التقىىىارير الماليىىىة 

ي . أما  ن لواح  ل يرأة يلعأس عل  المحتىوى االيتبىارل للمعلومىات الىذل تعىد دالىة فىIFRSالدولية 
مىن  (Analysts Coverage)لطاق اإلفصاح المحاسبي ومدى وودتهح ويمأن ذلىك المحللىين المىاليين 

 .ح والمعىدة وفقىًا لليصىائص اللوعيىة للمعلومىاتIFRSممارسة دور الرقابىة على  التقىارير الماليىة الدوليىة 
حيث إن ممارسة الدور الرقابي سوف يحد من ممارسة إدارة ابرحاح التصرفات االلتهازية وهىو مىا  عدتىه 

من  ن المتابعىة المسىتمرة للتقىارير المليىورة يعأىس ابدا  المحاسىبي بصىورته  Young, (2014)دراسة 
يمىض تلىك الممارسىىات  الميىروعة / عيىر الميىروعة للمحللىين المىاليينح وهىو مىىا يعىد حىافزًا لىإلدارة على 

االلتهازيىىة واالتوىىاه لحىىو الحىىرص اليىىديد توىىاه تىىوافر اليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات والتقىىارير الياصىىة 
والتىي  عىدت  ن ملظمىات ابعمىال  Nouri,and  Abaoub (2015)بهىاح و يىدت ذلىك االتوىاه دراسىة 

واليصىىىائص  IFRSًا لمعىىىايير يأىىىون لىىىديها االسىىىتعداد لحىىىو تحسىىىين وىىىودة التقىىىارير الماليىىىة المعىىىدة وفقىىى
اللوعية للمعلومات لضمان تعزيز القدرة التمسىيرية بدا  المحللىين المىاليينح و ن ذلىك يسىاهم فىي ممارسىة 
دور الرقابىىة المعالىىة علىى  الممارسىىات المحاسىىبية بمىىا يسىىمح بالحىىد مىىن ممارسىىة االلتهازيىىة واالتوىىاه لحىىو 

 وودة ابرحاح.

 ن وودة ابرحاح تتأثر بياصة المال مة للمعلومات المحاسبية  al, et Islam 20)(10و عدت دراسة 
 .IFRSالمليورة وفقًا لمتطلبات التقارير المالية الدولية 

و ن ذلىىك سىىوف يسىىاهم فىىي يمىىض مسىىتويات الىىتحمو المحاسىىبي وذلىىك مىىن يىىالل دراسىىة مقارلىىة علىى  
 اليرأات ابمريأية.

فىي هىذا السىياق على   ن اليصىائص اللوعيىة   ,Raharjo and Monica)2018(واتمقىت دراسىة 
قىىد سىىاهمت بيىىأل أبيىىر فىىي تحقيىى  الموضىىوعية فىىي  IFRSللمعلومىىات أإطىىار مأمىىل للمعىىايير الدوليىىة 

اليرأات ابلدوليسيةح بلها سىاهمت فىي التمسىك بالقيمىة العادلىة ممىا يسىاهم فىي تقىديم معلومىات ملاسىبة 
بلهىىا سىىتعون ذات داللىىة علىى  وىىودة ابرحىىاحح لىىيس هىىذا  للمسىىتثمرين ومىىن ثىىم تسىىاعد فىىي تريىىيد القىىرارات

فحسب بل إلهىا تظهىر ابرحىاح واليسىائر عيىر المحققىة. ممىا يزيىد مىن ارتمىاع الثقىة فىي وىودة المعلومىات 
(. وقىىىد 6113/6103فىىىي المتىىىرة مىىىن ) 361المحاسىىىبية. وقىىىد اسىىىتيدمت الدراسىىىة عيلىىىة مىىىن اليىىىرأات 

 القة إيوابية عل  اإلفصاح المحاسبي.له ع IFRSتوصلت إل   ن تطبي  معايير 

أمىىا  لىىه يسىىاهم فىىي يمىىض فوىىوة التوقعىىات ومىىن ثىىم تقىىاس االسىىتحقاقات االيتياريىىة/عير االيتياريىىة. 
تعىد مقياسىًا مالئمىًا  Earnings Predictabilityويتم  الباحث مع ذلك حيث إن القدرة التلباية لألرحىاح 
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دفة فىىي ضىىو  ابرحىىاح المعليىىة المعىىدة وفقىىًا لمعىىايير التقىىارير لوىىودة ابرحىىاح لحىىو التلبىىا بابرحىىاح المسىىته
. ولسىىىتطيع القىىىول: إلىىىه يمأىىىن قيىىىاس القىىىدرة التلبايىىىة بابرحىىىاح مىىىن يىىىالل معادلىىىة IFRSالماليىىىة الدوليىىىة 

 (.6103االلحدار التالية وفقًا لدراسة حسينح )

  titedi ,6,Pr 

علىىى  ارتمىىىاع عمليىىىة التلبىىىاح ومىىىن ثىىىم زيىىىادة وىىىودة ابرحىىىاح القىىىيم ابدلىىى  اللحىىىراف القىىىيم يسىىىتدل ملهىىىا 
حىول المزايىا التىي يمأىن  ن تقىدمها معىايير التقىارير  :Elbannan, (2011)وايتلمت دراسة . المحاسبية

المالية الدولية عل  تحسين وودة ابرحاحح وهو مىا توصىلت إليىه الدراسىة فىي البيئىة المصىرية على  عيلىة 
سوق ابوراق المالية إذ توصلت إل   لىه ال تووىد دالئىل على  تحسىين وىودة يرأة مسولة في  023من 

ح ولرى  ن الدراسة السىابقة امتثلىت إلى  IFRSابرحاح للقوائم المالية المتوافقة. مع معايير المالية الدولية 
وتوافقهىىا مىىع معىىايير المحاسىىبة  IFRSحيىىث إن عمليىىة تبلىىي معىىايير  (ح6102/6106معىىايير مىىا قبىىل )

ح ومىىن ثىىم فىىإن التقىىارير التىىي اعتمىىدت عليهىىا الدراسىىة 6103صىىرية أالىىت محاولىىة التطبيىى  فيهىىا عىىام الم
سىىىاهمت  آلىىىذاك. IFRSأالىىىت مصىىىحوبة لحىىىو معىىىايير محاسىىىبة اللظريىىىة عيىىىر متوافقىىىة مىىىع معىىىايير 

فىىي الحىىىد مىىىن ظىىاهرة إدارة ابرحىىىاح  حىىىد  IFRSاليصىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات أإطىىار مأمىىىل لمعىىىايير 
ابساسىىىية لليصىىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات التوقيىىىت المالئىىىمح حيىىىث إن ذلىىىك يضىىىمي مزيىىىدًا مىىىن السىىىمات 

ومن ثم تعون مالئمة التيىاذ القىرارات فىي التوقيىت  IFRSالموضوعية عل  التقارير المعدة وفقًا لمعايير 
  التالعب المالئمح مما يحد من ظاهرة إبطا  التقارير التي  صبحت ظاهرة تستدعي الدراسة ومايرًا عل

عن طري  إدارة ابرحاحح ويرى  ن ظاهرة إبطا  التقارير لها عالقة بالممارسات االلتهازيىة إلدارة ابرحىاح 
 :(0بلها تادل إل  التيار ظاهرة دعم تماثل المعلومات( ويتضح ذلك من اليأل التالي رقم )
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 تأثيرات ظاهرة عدم تماثل المعملمات عمى ةلدة االرباح  1شكل
 

 
 

 مجها  اعتباراتليتضح من الشكل السابق عدة 
مىىىىن يىىىىالل ياصىىىىية التوقيىىىىت  IFRS ن اليصىىىىائص اللوعيىىىىة للمعلومىىىىات أإطىىىىار مأمىىىىل لمعىىىىايير  .0

الملاسىىب يسىىاهم فىىي تحسىىين وىىودة التقىىارير الماليىىةح ومىىن ثىىم تريىىيد القىىرارات االسىىتثمارية. حيىىث إن 
عمليىىات  القىىرار يىىرتبت بالتوقيىىت المالئىىم ياصىىة فىىي سىىوق ابوراق الماليىىةح باإلضىىافة إلىى  اليمىىاض

 تمهيد الديل.

يسىىاعد التوقيىىت المالئىىم فىىي يمىىض ميىىاطر إبطىىا  التقىىارير ممىىا يعتبىىره الىىبعض محىىدودًا رقابيىىًا علىى   .6
( 6114)عبىىد المتىىاحح  الممارسىىات االلتهازيىىة إلدارة ابرحىىاح وهىىو مىىا اتمقىىت عليىىه دراسىىات أىىل مىىن:

Asthana, (2014); ; ح رييىىىىىىىوح (6114)ح عبىىىىىىىد الحميىىىىىىىدح  (6100)يىىىىىىىولسح  ;(6106)البىىىىىىىازح
(6106.) 

وتودر اإليارة إلى   ن اليصىائص اللوعيىة للمعلومىات الصىادرة مىن مولىس معىايير المحاسىبة الماليىة 
IFRS  باإلضافة إل  لولة معايير المحاسىبة الدوليىة  0645/0651في عاميIASC  ومحاولىة مولىس

لصىىىادرة بأحأىىىام معىىىايير وىىىا ت متوافقىىىة مىىىع التعىىىديالت ا 6101عىىىام  IASBمعىىىايير المحاسىىىبة الدوليىىىة 
 .6102( لسلة 001للقرار رقم ) 6106( لسلة 36المحاسبة المصرية برقم )

 
 
 

 اىز٘قٞذ اىَالئٌ

 
 اىز٘قٞذ اىَالئٌ

ٍؼبٝٞش اىزقبسٝش 
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IFRS 

 

 ع٘دح اىزقبسٝش

 

 خفط ظبٕشح إثطبء اىزقبسٝش

خفط ظبٕشح 

ػذً رَبصو 

 اىَؼيٍ٘بد

رؾغِٞ ع٘دح 

 األسثبػ

 

 )المصدر: الباحث(
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 ما يلي: حيث تضمن القرار في مادته الثالية
( ابدوات 62( قائمىىىة التىىىدفقات اللقديىىىة و )1( عىىىرض القىىىوائم الماليىىىةح )0)يسىىىتبدل بالمعىىىايير  رقىىىام )

( 16اإلفصىىىىىاحات ) ح( ابدوات الماليىىىىة11( مزايىىىىا العىىىىاملينح )35( االسىىىىتثمار العقىىىىارل )31الماليىىىىةح )
 القوائم المالية الومعية من معايير المحاسبة المصرية الميار إليها المعايير المرافقة بهذا القرار(.

عىرض القىوائم الماليىة بيىأن  6106( المعىدل 0المصىرل رقىم ) يوباستقرا  ما وىا  بالمعيىار المحاسىب
 صائص اللوعية للمعلومات المحاسبية.مع الي اتساقهومدى 

Qualitative characteristics of Accounting Information 
ويتضىىح ذلىىك فىىي المقىىرات للتأعيىىد علىى  العىىرض العىىادل والقابليىىة للمقارلىىة وهىىو مىىا يتمىى  فيمىىا ورد مىىع 

 (.6106ح راوع في ذلك الوقائع المصريةح )(IFRS 1)المعيار 

وتعد اليصائص اللوعية للمعلومات أإطىار مأمىل لمعىايير التقىارير الماليىة الدوليىة أمقىاييس اعتباريىة 
 وملها:( 6102وهو ما وضحته دراسة حسينح )علد الحأم عل  وودة التقارير 

   understandability القابم   لمفهم
المأىىىىىرل والمعرفىىىىىي   حيىىىىىث تيىىىىىترط  ن تقىىىىىدم المعلومىىىىىات المحاسىىىىىبية بصىىىىىورة يسىىىىىهل عليهىىىىىا االسىىىىىتيما

ال ي لب عل  المعلومات عدم اإليضىاح والتعقيىدات التىي قىد تعىوق  لمستيدمي التقارير المالية المليورة و 
أمىا يراعىي  حلحو البساطة والسهولة في العرض المبايىر للبلىود المحاسىبية و ن تتوه االستيعابحدروات 

 .تطبي  مبادح ابهمية اللسبية وامتثالها لمبد  اليمولية

 Relevance المالءم 
توضىيح لهىىا بألهىا تلىك المعلومىات التىي لهىا المقىدرة فىىي  FASBقىدم مولىس معىايير المحاسىبة الماليىة 

هىىىا ت ييىىر قىىىرارات المسىىىتثمرين فىىىي ضىىو  ووىىىود تعزيىىىزات مىىىن التلبىىىاات سىىابقةح حيىىىث يىىىرى  ن المال مىىىة ل
و)القيمىة التأعيديىة  Predictive value)ارتبىاط فأىرل ووضىعي بووىود تىابعين لهىا همىا )القيمىة التلبايىة 

(Confirmatory value مثل الديل )والقيمة التلباية هي لتائا الحدث يالل المترة زملية مقدارها )ن .
باالعتمىىاد علىى  مقىىادير المتىىرة المسىىتهدف والتىىدفقات اللقديىىة المتولىىدة مىىن ابليىىطة التيىى يلية المسىىتهدفة 

الحاليةح بيلما تيىير القيمىة التأعيديىة إلى  قىدرة المعلومىات المحاسىبية على  مسىاعدة مسىتيدميها فىي تقيىيم 
مىىىدى صىىىحة توقعىىىاتهم السىىىابقةح بوالىىىب القىىىدرة علىىى  إديىىىال تطىىىوير فأىىىرل لزيىىىادة الدقىىىة فىىىي التوقعىىىات 

 بالمستقبل.
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 Comparabilityالقابم   لممقارج  
ومىىن ثىىم سىىهولة  حيقصىىد بالقابليىىة مىىدى تماثىىل المىىدة الزمليىىة  و اليىىرأات التىىي تعمىىل فىىي لمىىس القطىىاع

 التيىاذالممىردات المحاسىبية تمهيىدًا  توىاه حإورا  مقارلات تمأن مستيدمي التقارير المالية من المالحظىة
ي فىي السياسىات المحاسىبية بمبد  الثبات المحاسىب االلتزامقرار يتسم بالريدح ويراعي في هذا اليأن ووود 
 لسهولة المقارلة بوالب ثبات طريقة العرض.

 Verifiabilityالقابم   لمتحقيق 
 ل ووىود دروىة مىن  ايتالفهىاوتعلىي مىدى التحقى  مىن صىدق اللتىائا بىلمس المقىاييس وعىدة ثباتهىا  و 

عبيرًا صادقًا وتعون لميروات معبرة ت وااللتها لمس الطرق بعراض القياس  استيدامالمأرل في  االتماق
 .االلتهازيةبعيدة عن التحيزات 

 Timingالتلقيت المجاسب 
القىرار الريىيد بيىرط  ن تعىون المعلومىات متاحىة فىي توقيىت  اتيىاذفىي  اً ومىاثر  اً هامى يعد الوقت عىامالً 

قىرار يترتىب  اتيىاذالضىرورة البىد ر ل  و  اسىتدعتمالئم يضمن للمستيدمين ابمثلىة والريىد للىر ل مىدى 
 عليه موموعة من الملافع.

 Faithful representationالتمثيل الصادق 
تعبىىر المعلومىات المحاسىىبية بصىدق ويىمافية أىىاملين عىن أافىىة المعىامالت وابحىىداث  تىرل الدراسىة ان

ةح بالتقىىارير الماليىىةح و ن تمثلهىىا تمثىىياًل صىىادقًا بعيىىدًا عىىن ابيطىىا  المقصىىودة وعيىىر المقصىىودة والمتحيىىز 
بحيث تسهل معرفتها وفهمها والثقة في أافة البلود المحاسبية حت  يمأن  ن ُتعد حيادية. و ال تتسم بعدم 
التعارض مع بعضها البعض علد إورا  دراسات تحليلية عليها  و تيدم طرفًا على  حسىاب اليىرح وهىو 

يىىادة الحىىوافز والمأافىىاتح مىىا ُيحىىدث فىىي التالعىىب فىىي إدارة ابرحىىاح فىىي مولىىس اإلدارة الىىذل يطمىىح إلىى  ز 
توضىح فيأون هلاك مبال ة علد قياس الرحح ويتضمن هذا أل من المحللين الماليين والمسىتثمرينح حيىث 

مدى توافر دروات اليمول والتوازن الصادق في لقىل الممارسىات المحاسىبية بصىورة مأتملىة اببعىاد دون 
ية ومىىىن ثىىىم تلتمىىىي علهىىىا صىىىمة المال مىىىة ووىىىود  يطىىىا  متعمىىىدة  و تضىىىليل متيىىىذل القىىىرارات االسىىىتثمار 

والصىىدق فىىي التعبيىىرح أمىىا  ن تىىوافر ياصىىيتي )المالئمىىة/التمثيل الصىىادق( يىىاثران بدروىىة  عبىىر فىىي إدارة 
متوافقىًا مىع معيىار المحاسىبة المصىرل فىي  IFRSابرحاحح وفي سبيل ذلك أان معيىار المحاسىبة الىدولي 

 6106( والصىادر فىي ابريىل 0ن المعيار المصرل رقم )م 04هذا السياق فقد تضملت البلود  ح ب من 
على  المقىرة التاليىة: تحقىى  المليىأة العىرض العىىادل لقوائمهىا الماليىة بىىااللتزام بمعىايير المحاسىبة المصىىريةح 

 وعرضها بأسلوب يوفر المال مة وسهولة المهم والصورة العادلة.
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والت ير الصادق( أميًا أأول دراسة  ح قياس ياصتي )المالئمة(6102وقد استطاعت دراسة حسينح )
تهتم بقياس  ثرهما عل  وودة ابرحاح بصىورة عيىر وصىمية واسىتيدمت فىي ذلىك لمىوذج االلحىدار لقيىاس 

ح والتهىت إلى   ن (EGX 100)( يرأة من اليرأات الياضىعة لمىاثر 36أل من القيمة التلباية لعدد )
هلىىاك تىىأثيرًا سىىلبيًا لممارسىىات إدارة ابرحىىاح علىى  وىىودة ياصىىية المال مىىة للمعلومىىات المحاسىىبية والمثىىل 

معيىىىىىار( بوالىىىىىب  03) IFRSللتعبيىىىىىر الصىىىىىادق للمعلومىىىىىات المحاسىىىىىبيةح ولسىىىىىتطيع القىىىىىول إن معىىىىىايير 
سىىبية ويمىىض الممارسىىات اليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات تعىىد آليىىة لحىىو ضىىمان وىىودة المعلومىىات المحا

المحاسبية االلتهازيىة وزيىادة القىدرة التلبايىة للمعلومىات المحاسىبية وزيىادة دروىة المسىا لة المحاسىبية وهىذا 
(  ن هلىىاك ملهوىىًا  يالقيىىًا لمقابلىىة تحىىديات 6113(ح وتاأىىد دراسىىة إبىىراهيمح )6110مىىا وضىىحه يليىىلح )

المصىىالح المتعارضىىة والميىىأالت المحاسىىبية وتعىىد  إدارة ابرحىىاح وهىىو مىىا يىىادل إلىى  إحىىداث التىىوازن بىىين
حوأمىىة اليىىرأات آليىىة للمىىلها ابيالقىىي للحىىد مىىن الممارسىىات االلتهازيىىة إلدارة ابرحىىاح. ولعىىل ابسىىباب 

إحداث ملىافع عيىر واقعيىة فىي التقىارير لعسىب ثقىة المقترضىين والتىأثير على   الدافعة إل  ذلك تتمثل في:
تعظىىيم المصىىالح الذاتيىىة لمولىىس اإلدارة أزيىىادة حىىوافز ح أىىذلك .Cost of Capitalتعلمىىة ر س المىىال 

ومأافىىىات مولىىىس اإلدارةح باإلضىىىافة تيمىىىيض ابعبىىىا  والتعىىىاليف السياسىىىية وتعظىىىيم الملىىىافع الضىىىريبيةح 
بوالىىب التىىأثير المعتمىىد علىى  تمهيىىد الىىديل بعىىراض تيمىىيض الىىديل فىىي فتىىرات معيلىىة باعتبىىاره مىىرتبت 

اليىىىةح اييىىىرًا االمتثىىىال العتبىىىارات تيىىىريعية مثىىىل قىىىالون هيئىىىة سىىىوق المىىىال وابعىىىراض بوىىىودة التقىىىارير الم
 الرقابية.

 ن اسىىىىتراتيويات إدارة ابرحىىىىاح ترتعىىىىز علىىىى  سياسىىىىتي )التعظىىىىيم /  (6113و عىىىىدت دراسىىىىة إبىىىىراهيمح )
رات التدليىىىة( بهىىىدف التىىىأثير والتوويىىىه المتعمىىىد لسياسىىىات محاسىىىبية محىىىددة العتبىىىارات التهازيىىىة يىىىالل فتىىى

محاسبية بيلهاح مثل التأثير عل  بلود محاسبية أميصصات التعويضات القضائية وميصصات الديون 
 الميأوك فيها يالل فترة ارتماع ابرحاح ويتوقع اليماضها في فترة تالية.

يمألها  ن تحىد مىن الممارسىات االلتهازيىة إلدارة ابرحىاحح حيىث  IFRSوترل الدراسة  ن دور معايير 
المعىىىىىايير اسىىىىىتوابت لعمليىىىىىات الحىىىىىد مىىىىىن التالعىىىىىب عىىىىىن طريىىىىى  تىىىىىوافر )اليصىىىىىائص اللوعيىىىىىة إن هىىىىىذه 

إذ  (IFRS)للمعلومات(ح بما يلعأس  ثره عل  وودة التقارير الماليىة. وهىو مىا  عىد عليىه المعيىار الىدولي 
 عىىىد علىىى   هميىىىة العىىىرض واالفصىىىاح لتىىىوفير المعلومىىىات بعىىىراض المقارلىىىةح مىىىع االحتمىىىاظ بالسياسىىىات 

ح البلىد  ح ب. بوالىب 63اسىبية المتعىارف عليهىا علىد إعىداد التقىارير الماليىةح وهىو مىا ورد فىي المقىرة المح
والمرتبت )بالدفع عل   ساس السهم( سيأون له ابثر عل  سيولة ابسهم  (IFRS 2) ن المعيار الدولي 

 Shroff(2015) ,ة والتدفقات اللقديةح ومن ثم يمض التالعب في ابرحاحح وهىو مىا توصىلت إليىه دراسى
 .(6ح وهو ما يوضحه اليأل التالي رقم )من ووود عالقة بين وودة ابرحاح وسيولة ابسهم
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 عمى سيلل  االسهم IFRSتأثيرات ةلدة األرباح المعدة لفقًا لمعايير   2شكل
 
 

يمثىل مىن التىأثيرات مىا يمألىه مىن يمىض عمليىة االسىتحقاقات  (IFRS 2)وييىت  مىن ذلىك  ن معيىار 
التىىي تىىاثر باإليوىىاب علىى  وىىودة ابرحىىاحح ومىىن ثىىم زيىىادة سىىيولة ابسىىهم فىىي سىىوق ابوراق الماليىىة. علىى  
الرعم من  ن هلاك دراسات  عدت عل   ن زيىادة االسىتحقاقات تىادل إلى  اليمىاض وىودة ابرحىاحح ومىن 

ح حيىث توصىلت إلى  Chan et al., (2001)وهىو مىا  يىارت إليىه دراسىة ثىم اليمىاض سىيولة ابسىهم. 
يىىىرأة فىىىي سىىىوق ابوراق الماليىىىة ابمريأىىىي يىىىالل فتىىىرة  111هىىىذه اللتيوىىىة مىىىن يىىىالل عيلىىىة بعثىىىر مىىىن 

إلىىىى  حىىىىدوث اليمىىىىاض علىىىى  وىىىىودة ابرحىىىىاح للقىىىىوائم الماليىىىىة المليىىىىورة لتيوىىىىة زيىىىىادة  0664إلىىىى   0662
يتمى  مىع المعيىار المحاسىبي المصىرل رقىم  IFRS 2الباحىث  ن معيىار  االسىتحقاقات االيتياريىة. ويىرى 

(ح من حيث المطالبات لتحسين )المال مة والقابلية للمهم / والقابليىة للمقارلىة( للمعلومىات المحاسىبية 36)
 المليورة بالقوائم المالية.

ذل يمتقىىد لمتطلبىىات والمعىىايير المسىىتيدمة فىىي وضىىع المعىىايير الدوليىىة الطلقىىت مىىن مىىديل الممىىاهيم والىى
اإلفصىىاح العىىافي ويمثىىل آليىىة لمولىىس اإلدارة لتمعيىىل الممارسىىات المحاسىىبية االلتهازيىىة بمىىا ييمىىض وىىودة 
ابرحىاح مىن يىالل ووىود مضىامين لبىدائل متعىددة لالعتىراف بالقيىاس والحريىة المطلقىة لاليتيىار مىن بىىين 

 المحاسبية. السياسات المحاسبية وهذا ال يدعم يمض عدم تماثل المعلومات

ح ولمعالوىة Rules based approachافتقدت في تطبيقها لمديل القواعد  IFRSوترى  ن معايير 
 هذا اليلل المحاسبي والحد من إدارة ابرحاح أان لزامًا  ن ترتعز هذه المعايير عل  اليصائص اللوعية 

 المصدر: الباحث
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درت مىايرًا ثالثىة معىايير للمعلومات بهدف ت ليب الووهر عل  اليىألح وفىي البيئىة المصىرية التىي  صى
 15والمىىىرتبت بىىىابدوات الماليىىىةح والمعيىىىىار  14هىىىىي )المعيىىىار  6106( لسىىىلة 36حديثىىىة بىىىالقرار رقىىىم )

اليىىاص  61المعىىدل للمعيىىار  16اليىىاص بىىاإليراد عىىن عقىىود العمىىال ح والمعيىىار  00المعىىدل للمعيىىار 
والذل يسىاعد فىي تبلىي  (concept based approach)بالتأوير التمويلي( ويضعت لمديل المماهيم 

 (:0الممارسات المحاسبية عير الميروعة إلدارة ابرحاحح وهو ما يتضح من يالل الودول التالي رقم )

 المعايير المستخدم  في لضع المعايير الدلل    1ةدلل 
 ٝذػٌ إداسح األسثبػ IFRSٍذخو اىَفبٌٕٞ ىَؼبٝٞش 

اىؾشٝخ فٜ اىغٞبعبد ٗاىق٘اػذ 

 اىَؾبعجٞخ

 ٝذػٌ ع٘دح األسثبػ IFRSٍذخو اىق٘اػذ ىَؼبٝٞش 
اىضجبد فٜ اىغٞبعبد ٗاىق٘اػذ 

 اىَؾبعجٞخ

اىَذخو اىَغزخذً فٜ اىجٞئخ 

 اىَصشٝخ

 IFRSٍذخو اىَفبٌٕٞ ىَؼبٝٞش 

 ٝذػٌ إداسح األسثبػ

 رغيٞت اىشنو ػيٚ اىغٕ٘ش

 ػالقخ ر٘افقٞخ

 )اىَشّٗخ اىَؾبعجٞخ(

 المصدر: الباحث
 

 في تحسين ةلدة األرباح  IFRSحلكم  الشركات لمعايير  اجعكاسات 8-4
لىىدى ابدب المحاسىىبي أملطىى  وضىىعي  االهتمىىاماسىىتطاعت حوأمىىة اليىىرأات  ن تحظىى  بمزيىىد مىىن 

حىىداث تىىوازن يضىىمن لعىىل ذل مصىىلحة لللحىىو  االلصىىياع اسىىتطاع مزيىىد مىىن حمىىو الحقىىوق والواوبىىات وا 
وقد سمحت البيئة المصىرية فىي ظىل  استيدامححة  فضل حقوقها والتزاماتها وحسن است الل الموارد المتا

والتىي اعتبرتهىا هيئىة سىوق  حتطبيى  حوأمىة اليىرأات على  البورصىة المصىريةبموموعات تيريعية مقللة 
 حلزامية مبادح حوأمىة اليىرأاتإوتبلت البيئة المصرية ح 6113المال ابمريأية مسولة في اليارج عام 

وتم تقييم التورحة عن طريى  البلىك الىدولي وصىلدوق اللقىد الىدولي عىن طريى  إصىدار ثالثىة تقىارير اتسىم 
 والير بتوويه االلتقاد وملها: باإليواببعضها 

 عدم أماية اإلفصاح المحاسبي.  -  
 .IFRSعدم تواف  معايير المحاسبة المصرية لمعايير التقرير الدولية  - ب

ويىىرى  حاببعىىاد الممسىىرة لحوأمىىة اليىىرأات ىحىىدإلظريىىة الوأالىىة تعىىد   ن إلىى  ر فىىي هىىذا السىىياقاوييىى
 الباحث  ن حوأمة اليرأات لها موموعة من اببعاد الماثرة عل  وودة ابرحاح.

 إداريىىىىة / محاسىىىىبية /  ن حوأمىىىىة اليىىىىرأات تتسىىىىم باليىىىىمولية فىىىىي اببعىىىىاد سىىىىوا  أالىىىىت ) يالقيىىىىة .0
 .إلخ(...قالولية  /اوتماعية /

 اليرأات في زيادة لطاق اإلفصاح اليامل والرقابة والعدالة لحقوق المساهمين.تساهم حوأمة  .6
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 تسىىىاعد حوأمىىىة اليىىىرأات فىىىي الحىىىد مىىىن تعىىىارض المصىىىالح بىىىين ابطىىىراف الثالثيىىىة )المسىىىاهمين .3
 اللوان الميتصة بالمراوعة( ومن ثم تحسين وودة ابرحاح. / /مولس اإلدارة

ابت والمسىا لة والحمايىة والمبىادح والليىات التىي ترتعز حوأمىة اليىرأات على  موموعىة مىن الضىو  .1
ومىىىىن ثىىىىم الحىىىىد مىىىىن الممارسىىىىات  حتلبثىىىى  مىىىىع معىىىىايير المحاسىىىىبة الياصىىىىة علىىىى  المسىىىىتوى الىىىىدولي

 المحاسبية عير الميروعة.

مىىة القيميىىة  الحىىد مىىن ظىىاهرة عىىدم تماثىىل المعلومىىات الرتعازهىىا علىى  معىىايير محاسىىبة تراعىىي المال .2
 ومن ثم تحسين وودة التقارير المالية المليورة. حللمعلومات

تسىىىمح حوأمىىىة اليىىىرأات بااللمتىىىاح علىىى  المسىىىتودات الحديثىىىة بل معىىىايير محاسىىىبية تلقىىىي صىىىمة  .3
 .االستثمارإل  االلمتاح عل  ابسواق المالية ومن ثم زيادة فرص  باإلضافةالقبول العام 

لحىو  اً وىا  ليمىارس ضى وط 6103 ويرى  ن دليل قواعىد حوأمىة اليىرأات الصىادر فىي  عسىطس .4
والتىىىي تووىىىت بمعىىىايير التقىىىارير  حللتطىىىوير فىىىي البيئىىىة المحاسىىىبية علىىى  اللطىىىاق الىىىدولي االسىىىتوابة

 دراسات  ولبية  يرى. اوالتقدتهالمالية الدولية التي امتدحتها دراسات  ولبية عديدة 

مولىس  التهازيىةمة على  ويتضح  ن حوأمىة اليىرأات بمىا تملعىه مىن مبىادح وآليىات تمثىل رقابىة صىار 
فصاح المحاسبي ودعم لوان المراوعة اإلدارة وحماية حقوق المساهمين بوالب  بعاد المسا لة وأماية اإل

لحو الواسطة العادلىة دون التحيىزات واالقتىراب مىن دروىات الثقىة يىريطة تىوافر اسىتقاللية لوىان المراوعىة 
 بين أل من: اتماقوهلاك 

(Sivaramakrishnan and Yu, (2008); Liu et al, (2011)) 
علىىىى   ن حوأمىىىىة اليىىىىرأات تواوىىىىه صىىىىعوبات لحىىىىو تحقيىىىى   هىىىىدافها إذا لىىىىم تتىىىىوفر يصىىىىائص لوعيىىىىة 

 وتستطيع القول  ن: IFRSللمعلومات بوالب معايير 

 حوأمة اليرأات تتطلب وودة في المعلومات المحاسبية. .0
 في ضو  حوأمة اليرأات.وودة المعلومات المحاسبية ستاثر عل  تحسين  سعار ابسهم  .6
 لظرية الوأالة. ميأالتحوأمة اليرأات تحد من  .3
هلىاك عالقىة بىىين حوأمىة اليىىرأات ووىودة ابرحىىاح وهىذه العالقىة إيوابيىىة فىي ضىىو  تىوافر اسىىتقاللية  .1

مولس اإلدارة سوا  التلميذية / عير التلميذيةح ويرتبت ذلك بالبعد والسىلوك ابيالقىي لمولىس اإلدارة 
فىىىي عمليىىىة الىىىتحمو المحاسىىىبي الىىىذل يعىىىد  حىىىد ابسىىىباب الدافعىىىة إلدارة ابرحىىىاح  لم ىىىاالةاوالحىىىد مىىىن 

 والسلوك االلتهازل لتضليل مستيدمي التقارير المالية.
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دالالت الكشف عن السمملك االجتهما   فدارة األربماح فمي ضملء حلكمم  الشمركات  8-5
 IFRSلمعايير 

علىى   ن وىىىوهر العيىىف عىىىن ممارسىىات إدارة ابرحىىىاح اتمقىىت أثيىىىر مىىن الدراسىىىات السىىابقة والتوريبيىىىة 
 يمأن العيف علها من واقع ثالثة  لماط: االلتهازية

   Millerالجملحج الجمطي القائم عمى فمسف  إةمالي االستحقاقات  8-5-1
( مديل قائمة المرأز المالي )المووودات والمطلوبات( عن طري  6103ويطل  عليه  بو العزح )

حساب الت ير في المووودات المتداولة والمطلوبات المتداولةح وأذلك الت ير في مقدار السيولة )اللقدية( 
ضافة المروق بين المستحقات الوارية ذات االرتباط بالمطلوبات طويلة ابول وال قصيرة وحين  عبا  وا 

اإلهالك مقسومة عل  إومالي المووودات في بداية المترة المحاسبية. وهلاك طريقة  يرى تعتمد عل  
التي تم قياسها محاسبيًا بين صافي الرحح قبل البلود عير العادية  Cash Flowمديل التدفقات اللقدية 

ة في لهاية المترة المحاسبية ذات االعتمادح في لهاية المترة والتدفقات اللقدية لقسم ابليطة التي يلي
وسيأون عل  قائمتي )الديل ذات المراحل المتعددة( وقائمة التدفقات اللقدية التي تعتمد عل  المعيار 

(. وهلاك يمأن االعتماد عل  المعالوات المحاسبية التي لص عليها المعيار المحاسبي 1الدولي )
عير المتداولة المتحمو عليها للبيع والعمليات عير المستمرة والمرتبت بابصول  (IFRS 5)الدولي 

 .(IFRS 2)بوالب معيار 

فىي الحىد  IFRSوترل الدراسة  له يمأن تطوير المرض ابول في هذا السياق باالعتماد عل  معايير 
 من الممارسات االلتهازية إلدارة ابرحاح ومن ثم تحسين وودة ابرحاح.

ياصىىة المعىىايير  IFRSلقديىىة يسىىاعد فىىي تحسىىين وىىودة ابرحىىاح ومعىىايير أمىىا  ن مىىديل التىىدفقات ال
بلها تساعد في زيادة لطاق اإلفصاح المحاسبي بوالىب  (IFRS 8 / IFRS 2 / IFRS 5)المحاسبية 

 االعتماد عل  ابليطة ذات  ساس االستحقاق التي يلي.

علىىىد تطبيقهىىىا بصىىىي ة التبلىىىي اإللزامىىىي ولىىىيس الصىىىي ة التوافقيىىىة  ن تحىىىد مىىىن  IFRSويمأىىىن لمعىىىايير 
ح والتىىي تعىىد (Discretionary Accruals)ممارسىىات إدارة ابرحىىاح فىىي حالىىة االسىىتحقاقات االيتياريىىة 

تحأمىىًا متعمىىدًا مىىن قبىىل مولىىس اإلدارة لحىىو االتوىىاه لالسىىتمادة مىىن المرولىىة المحاسىىبية وتسىىتطيع تقىىىدير 
 .Kighir et al., (2014)قات االيتيارية أمقياس إلدارة ابرحاح االستحقا
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   في ضلء أ  من المدخمين السابق افشارة إليهما االستحقاقاتحصر إةمالي 8-5-2
في لهاية المترة  "Total  Assets "TA))ملسوبة إل  إومالي المووودات  (TACT)ويرمز لها بالرمز 

 .(t-1)المحاسبية 
)/( 121  ttt TATACMedianNDAC   

 االيتبارية  االستحقاقاتإليواد تقدير  االيتبارية االستحقاقاتويمأن التعويض لمقدار إومالي قيمة 
(:باستيدام المعادلة التالية ) 

tTATACMedian
TA

TAC
tt

t

t  



)/( 121

1

  

   جماحج تستم م إحصائ   التل يعات التكراري  لألرباح المحقق  8-5-3
ابرحىاح  سىمل  و  على   التظىاموتقوم فلسمة هذا اللموذج عل  تتبع ابرحاح وتعرارهىا للتأعىد مىن عمليىة 

 موموعة من المايرات التي تقاس بها ابرحاح مثل:
 )ب(  رحاح ابعوام السابقة.   ) ( ابرحاح الصمرية.

 المحللين الماليين./ عدم دقة التوقعات لمستيدمي التقارير المالية وياصة  )وى( دقة

ويالحو  له يمأن اعتياف الممارسات االلتهازية إلدارة ابرحىاح فىي حالىة حىدوث اليمىاض فىي معىدل 
التعرار وحدوث ارتمىاع مبىالف فيىه للملظمىات التىي يأىون تصىليمها  سىمل  و  على  المايىر القياسىيح ومىن 

ابرحىاح المحاسىبية لتيوىة حىدوث هلا يأون هلىاك  رحىاح مبىالف فيهىاح ومىن ثىم حىدوث اليمىاض فىي وىودة 
 تديالت في المرولة المحاسبية والتي العأست بالسلب في ظهور هذه الممارسات االلتهازية.

وقىىد سىىب  اإليىىارة لىىهح فىىإذا أالىىت قيمىىة الت يىىر مسىىاوية للصىىمر أىىان هلىىاك وىىودة لألرحىىاح وعىىدم ووىىود 
يمأىىن العيىىف عىىن ممارسىىات إدارة  ممارسىىات التهازيىىة لهىىاح وفىىي ظىىل تبىىاين المقىىاييس التىىي عىىن طريقهىىا

ابرحاح فإللا لعزل السبب ابعبر في ذلك إل  عدم تطوير معىايير المحاسىبة الدوليىة وعىدم الوصىول إلى  
فقىىىىد الحىىىىدرت هىىىىذه  IFRSح إال  لىىىىه فىىىىي ضىىىىو  تطبيىىىى  معىىىىايير 6101صىىىىيف التوافىىىى  الىىىىدولي مىىىىا قبىىىىل 

لىم تملىع وحىدها تلىك الممارسىات وهىو مىا الممارسات عير الميروعة محاسبيًاح عير  ن حوأمة اليىرأات 
 )),Ziebart, and Nakashima (2013); Tangjitprom ;(2015)  عدتىىىىىىىه دراسىىىىىىىة أىىىىىىىل مىىىىىىىن:

Sosnowski, (2018)) 

حيىىث  عىىدت  ن حوأمىىة اليىىرأات تحتىىاج إلىى  إطىىار محاسىىبي مأمىىل للحىىد مىىن هىىذه الممارسىىاتح و ن 
تمتلىىىك مىىن المعالوىىىات المحاسىىبية مىىىا يمألهىىىا مىىن توسىىىيع لطىىىاق  IFRSمعىىايير التقىىىارير الماليىىة الدوليىىىة 

أمىىىا  ن حوىىىم  FRS 5ح (1 , 3)اإلفصىىىاح المحاسىىىبي للمعلومىىىات المحاسىىىبيةح وهىىىو مىىىا  عدتىىىه المعىىىايير 
 اليرأات ياثر في تطبي  آليات الحوأمة ومبادئها.
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ح لىىىم تاأىىىد لواحهىىىا فاالعتمىىىاد العامىىىل علىىى  حوأمىىىة اليىىىرأات أمايىىىرات مالعىىىة ورقابيىىىة إلدارة ابرحىىىا
تحىد مىن عمليىة المرولىة المحاسىبية وااليتيىار مىن بىين السياسىات البديلىة  IFRSبالعاملح بل إن معىايير 

للمعالوىىات المحاسىىىبيةح ومىىىن ثىىىم تىىىليمض المبال ىىة فىىىي تقىىىدير االسىىىتحقاقات االيتباريىىىة/عير االيتباريىىىةح 
ادل إلىىىىى  يمىىىىىض الممارسىىىىىات وحوأمىىىىىة اليىىىىىرأات سىىىىىي IFRSويمأىىىىىن القىىىىىول إن التعامىىىىىل بىىىىىين معىىىىىايير 

 المحاسبية عير الميروعة من يالل ما يلي:
 في توسيع لطاق اإلفصاح اليامل والعافي والسردل. IFRSتساهم معايير  .0
 في الحد من المبال ة في التقديرات المحاسبية. IFRSتساعد معايير  .6
بلىود المحاسىبية ومىن القضا  عل  ظاهرة )إبطىا  التقىارير( والتىي تعىد فتىرات تسىمح بالتالعىب فىي ال .3

 ثم زيادة حد االلتهاعات المحاسبية.
تسىىىمح بإديىىىال اليصىىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات إلىىى  التقىىىىارير ممىىىا يعىىىد آليىىىة تضىىىمن معهىىىا وىىىىودة  .1

 المعلومات المحاسبية ومن ثم وودة التقارير ووودة ابرحاح.
سىىتقرا  وتحليىىل التقىىارير تسىىاهم فىىي تحسىىين دقىىة  دا  المحللىىين المىىاليين وتعزيىىز القىىدرة التمسىىيرية ال .2

 المالية.
وحوأمىىة اليىىرأات فىىي الحىىد مىىن ظىىاهرة عىىدم تماثىىل المعلومىىات  IFRSيسىىاعد التعامىىل بىىين معىىايير  .3

 والتحمو المحاسبي والذل يمثل  حد  هم القيود علد إعداد التقارير المالية.
علىىىى   ن الىىىىتحمو  al,  et  Bandyopadhyay (2009)واتسىىىىاقا مىىىىع مىىىىا سىىىىب  فقىىىىد  عىىىىدت دراسىىىىة 

يىىاثر فىىي يصىىائص وىىودة ابرحىىاحح وتىىم االسىىتدالل علىى  ذلىىك مىىن لتىىائا  Conservatismالمحاسىىبي 
( لقيىاس تىأثير  بعىاد 0643-6112الدراسة التي  وريت فىي الواليىات المتحىدة ابمريأيىة فىي المتىرة مىن )

مأاليىىة التلبىىا بهىىا فىىي المسىىتقبلح وي عىىد ذلىىك  ثىىرًا للتيوىىة وىىودة الىىتحمو المحاسىىبي علىى  وىىودة ابرحىىاح وا 
 المعلومات المحاسبية والتي توصلت إل  ووود عالقة إيوابية.

بفضىىلية االعتمىىاد علىى  محاسىىبة االسىىتحقاق  (FASB)وقىىد  صىىل مولىىس معىىايير المحاسىىبة الماليىىة 
تىدفقات )المعلومات المحاسبية المعدة وفقًا لمحاسبة االستحقاق( لقىدرتها الحاليىة والمسىتقبلية على  توليىد ال

اللقدية في ضو  القيمة المالئمىة للمعلومىات المحاسىبية المتولىدة مىن محاسىبة االسىتحقاقح ومىن ثىم يمأىن 
للمستثمرين والمحللين المىاليين االعتمىاد عليىه فىي تحسىين دقىة التلبىاات وتحسىين وىودة ابرحىاحح وهىو مىا 

أمىا  ن التعىديالت التىي طىر ت فىي معىايير المحاسىبة فىي الولىة   et al, (2000) Ball عدتىه دراسىة 
ابييرة قد ساهمت في تحسين وودة االستحقاقات من يالل زيادة دروة مال مة المعلومات فىي التقىارير 

مأاليىة االعتمىاد عليهىا ومىن ثىم  (IFRS 9)الماليىةح وضىح ذلىك مىن معيىار  ومىن ثىم زيىادة دروىة الثقىة وا 
 ن )وودة االستحقاقات/اليصائص اللوعية للمعلومات/تحسين وودة ابرحاح(.تعزيز وتحسين أل م
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ذا أالىىىت الدراسىىىات السىىىابقة رأىىىزت اهتمامهىىىا علىىى  مت يىىىر  حىىىادل مثىىىل حوأمىىىة اليىىىرأات والقيمىىىة  وا 
المالئمىىة واليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات وتىىأثير  ل ملهىىا علىى  وىىودة التقىىارير الماليىىةح فإللىىا لوضىىح  ن 

حىىىد مىىىن وتعاملهىىىا مىىىع مبىىىادح وآليىىىات حوأمىىىة اليىىىرأات سىىىوف ت IFRSمعىىىايير التقىىىارير الماليىىىة الدوليىىىة 
 (Saona et al, (2018); Swastika, (2013)) الممارسات االلتهازيةح وقىد اتمقىت دراسىة أىل مىن 

 01عل   ن حوأمة اليرأات وحوم اليرأة لهما تأثير محدود عل  إدارة ابرحاح عل  عيلىة مأولىة مىن 
تىأثير على   ح والتهىت إلى   ن حوىم المولىس ولوىان المراوعىة لهمىا6101يرأات في  لدوليسيا في عىام 
% ويستدل من ذلك عل  ضىعف آليىات الحوأمىة ومبادئهىاح فىي حىين  ن 0إدارة ابرحاح لمستوى معلوية 

الدراسىة الثاليىىة  يىدت ضىىعف آليىات ومبىىادح الحوأمىة باعتبارهىىا مايىرًا ومت يىىرًا  حىادل القيىىاسح و وصىىت 
أمىة باعتبارهىا مت يىرًا ملظمىًا بوالىب آليىات ومبىادح الحو  IFRSبضرورة مراعىاة التبلىي اإللزامىي لمعىايير 

لىىىىه  ثىىىىر تمىىىىاعلي علىىىى  وىىىىودة ابرحىىىىاحح واسىىىىتطاعت قيىىىىاس ذلىىىىك علىىىى  موموعىىىىة مىىىىن الىىىىدول ابوروحيىىىىة 
معتمدة عل  التحليل التوريبىي  6103حت   6113)الدلمارك/فلللدا/الماليا/إيطاليا/ مريأا( في المترة من 

 وتوصلت إل   ن:
ات تسىىىاعد فىىىي تحقيىىى  موضىىىوعية القيىىىاس والحىىىد مىىىن وحوأمىىىة اليىىىرأ IFRSالتعامىىىل بىىىين معىىىايير  -  

 ممارسات إدارة ابرحاح.
 ن حوأمىىة اليىىرأات بمىىا تملعىىه مىىن آليىىات مبىىادح الحوأمىىة ال تسىىتطيع ضىىبت القيىىاس المحاسىىبي  - ب

وأىىذلك السىىلوك ابيالقىىي لمولىىس اإلدارة والحىىد مىىن المبال ىىة فىىي محاسىىبة االسىىتحقاقات وتعظىىيم 
 المأافات والحوافز.

( قطاعىىىات وفقىىىًا 4( يىىىرأة تمثىىىل )31( المطبقىىىة علىىى  بيالىىىات )6100دراسىىىة عميمىىىيح )وقىىىد  عىىىدت 
علىىى   ن آليىىىات الحوأمىىىة لهىىىا تىىىأثير سىىىلبي علىىى  إومىىىالي االسىىىتحقاقات  6115لتصىىىليف البورصىىىة عىىىام 

الواريىىة ويعلىىي ذلىىك ووىىود عالقىىة إيوابيىىة بىىين الملعيىىة اإلداريىىة ووىىودة ابرحىىاحح و يىىد ذلىىك الىىر ل تقريىىر 
إذ  عىىد ذلىىك التقريىىر  ن الممارسىىات السىىلبية لحوأمىىة اليىىرأات فىىي البيئىىة  6110الصىىادر فىىي الحوأمىىة 

المصرية يعزل السبب فيه ضعف ممارسة المحاسىبة والمراوعىةح و لهىا فىي حاوىة إلى  الىدعم وفىي حاوىة 
 .IFRSإل  تعديل المعايير المحاسبية للتواف  مع معايير 

 

لعالقمم  ةمملدة األربمماح بمعممايير التقممارير المال مم  حلكممم  الشممركات كمتميممر مممجظم  8-6
  IFRS الدلل  

ب ىىىىرض تعظىىىىيم  (Agency Theory)ظهىىىرت حوأمىىىىة اليىىىىرأات لمعالوىىىىة ميىىىىأالت لظريىىىىة الوأالىىىىة 
الملىىافع بىىين ابصىىيل والوأيىىلح وليىىأت الحوأمىىة لحمايىىة الحقىىوق والواوبىىات مىىن مصىىالح ابصىىل وحقىىوق 
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حداث توازن في المصالح بين  ابطراف المتلازعة وتعظيم الدور الرقابي للعالقات التعاقديىة بمىا الوأيل وا 
 يادل إل  تعزيز ابدا  والمسا لة.

 IFRSمبادئ حلكم  الشركات لمدى اتساقها مع معايير  8-7
 مبادح وفقًا للتعديالت ابييرة الصادرة من ملظمة التعاون االقتصادل والتلمية: ةهلاك ست

 فعال لحلكم  الشركات فطارالمبدأ األلل  ضمان لةلد أساس  8-7-1
يوضح هذا المبد   همية ووود إطار لحوأمة اليرأات يضمن تحقي  ووود قىدر ملاسىب ومعقىول مىن 

مىع بيئىة التيىريعات واللىوائح الملظمىة  اً و ن يأىون ذلىك متوافقى حاليمافية بوالب العما ة التلظيمية لألسواق
ية والتلظيميىىة وييىىت  ملىىه عىىدة مبىىادح فيىىراالمسىىئوليات بىىين ميتلىىف الوهىىات اإللهىىا بمىىا يضىىمن توزيىىع 

 فرعية ملها:
 دا  االقتصادل المتعامل.مبد  التأثير عل  ملظومة اب -
 عدم التعارض مع التيريعات ووضوح المسئوليات وااللتزامات وحماية وصيالة حقوق ال ير. -
والتلميذيىىىة ويضىىىاف إلىىى  مىىىا سىىىب  عىىىدم التعىىىارض مىىىع بيئىىىة حياديىىىة واسىىىتقاللية السىىىلطات اإليىىىرافية  -

المعىىايير المحاسىىبية الصىىادرة وتوافىى  هىىذا اإلطىىار مىىع مبىىد  تىىوازن المصىىالح )مولىىس اإلدارة وحقىىوق 
 المساهمين(.

 المبدأ الثاجي  حقلق المساهمين لالمعامالت المتكافئ  8-7-2
ووىىىود عوائىىى  فىىىي مبايىىىرة وممارسىىىة  يوضىىىح هىىىذا المبىىىد  صىىىيالة حقىىىوق المسىىىتثمرين والمسىىىاهمين دون 
 الحقوق المأمولة لهم وييت  من هذا المبد  عدة مبادح فرعية ملها:

الميارأة في أافة المعلومات التي تيص المساهمين مع مولس اإلدارة لضمان تحقيى  التىوازن فىي  -
لهم الحقوق دون تحيز  و ممارسات عير مأترث بها مىن يىألها الليىل مىن حقىوق المسىاهمين وتضىلي

 محاسبيًا.
الضمالة في تسويل الملعية وملمعة المعلومىات والتوقيىت المالئىم وحمىو حقىوقهم التىي أملهىا القىالون  -

مىىن حضىىور اوتماعىىات الومعيىىة العموميىىة وملاقيىىة التقىىارير الماليىىة والتصىىويت  0650لسىىلة  026
تمىى  هىىذا المبىىد  مىىع علىى  تعيىىين / عىىزل مولىىس اإلدارة المحاسىىب القىىالولي والمىىديرين التلميىىذيينح وي

 .(IFRS 1)معيار 

 المبدأ الثالث  عدال  المعامم  بين المساهمين 8-7-3
البد  ن لضمن في إطار الحوأمة حمو مبد  العدالة والمسىاواة بىين وميىع المسىاهمين بمىا فىيهم حقىوق 
تاحىىىة المىىىرص والمميىىىزات لعافىىىة المسىىىاهمين دون تمييىىىزح وعلىىىد  ابقليىىىة بمىىىا فىىىيهم المسىىىاهمين ابوالىىىب وا 
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الضىىرر الىىذل  اإليىىالل بهىىذه الحقىىوق والتهىىاك مبىىد  العدالىىة المحاسىىبية فىىإن هلىىاك تعويضىىات تالئىىم حوىىم
 .(IFRS 8)لح  بالمساهمينح ويتم  هذا المبد  مع معيار المحاسبة الدولي 

 المبدأ الرابع  دلر أصحاب المصالح في حلكم  الشركات 8-7-4
يوضىح هىذا المبىد   ن إطىار الحوأمىىة عليىه مراعىاة حقىوق  صىحاب المصىىالح التىي أملهىا التيىريع لهىىم 

مأاليىىة ميىارأة العىىاملينح ويتمى  هىىذا المبىد  مىىع معيىىار  والتىي تظهىىر لتيوىة اتماقيىىات مبرمىة مىىع اليىرأة وا 
 والياص باإليراد من القيمة. (IFRS 15)التقرير الدولي 

 المبدأ الخامس  اففصاح لالشفاف   8-7-5
يوىىب  ن يتضىىمن إطىىار الحوأمىىة مراعىىاة اليىىمافية واإلفصىىاح العىىافي بمىىا يضىىمن حقىىوق المسىىاهمين 
و صحاب المصالح مىن يىالل اإليضىاحات المتممىة وحياديىة المعلومىات ومراعىاة الىتحمو المحاسىبي دون 

ارة. مبال ة ووودة االستحقاقات وسالمة الموقف المالي وهيأل الملعية وسلوأيات وممارسىات مولىس اإلد
ويعد هذا المبد  من  هم المبادح السىابقة ياصىة بمىا يتعلى  بوىودة ابرحىاح حيىث إن هلىاك عالقىة ارتبىاط 
مووب بين اإلفصاح العافي ووودة ابرحىاح بيلمىا يىرتبت بعالقىة سىلبية بىإدارة ابرحىاح لظىرًا لتعزيىز دورهىم 

يتم  هذا المبد  مع المعيار الدولي دايل المولس وأذلك االستحقاقات المالية لهم من مأافات وحوافزح و 
  (IFRS 7)للتقرير المالي رقم 

 مةمس افدارة  مسئلل المبدأ السادس   8-7-6
 ل إطىىار محاسىىبي البىىد و ن يأىىون لىىه  بعىىاد تعتمىىد علىى  الواوبىىات والمسىىئوليات ومىىن ثىىم فىىإن إطىىار 

المسا لة عىن ابدا  يىالل المتىرة بعىراض  احوأمة اليرأات يستلزم ووود مسئولية لمولس اإلدارة يتبعه
 تقييم الوضع المالي واإلدارل لليرأة.

 IFRSوليلىص ممىىا سىب  إلىى   ن مبىادح حوأمىىة اليىرأات تتمىى  مىع معىىايير التقىارير الماليىىة الدوليىىة 
 (:6وهذا من يأله تحسين وودة ابرحاحح وهو ما يتضح للا من يالل الودول التالي رقم )
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 IFRSعالق  مبادئ حلكم  الشركات بمعايير التقارير المال   الدلل     2ةدلل 
 لةلدة األرباح 

يبادئ حىكًت 

 انشركاث
 جىدة األرباح IFRSيعاَُر انخقارَر انًانُت انذونُت 

 انًبذأ األول:
ظَبُ ٗع٘د 

أعبط إلغبس فؼبه 

 ىؾ٘مَخ اىششمبد

 ٝز٘افق ٕذزا اىَجذذأ ٍذغ اىَؼٞذبس اىذذٗىٜ سقذٌ  -

(IFRS 9) :ُثؼْ٘ا 

األدٗاد اىَبىٞخ: اىزصْٞف ٗاىقٞبط ٕٗ٘ ٝز٘افق 

 .(IAS 39)ٍغ اىَؼٞبس اىذٗىٜ 

ٗٝغذذذذذزٖذي رؾغذذذذذِٞ عذذذذذ٘دح اىَؼيٍ٘ذذذذذبد  -

اىَؾبعذذذذجٞخ ٍَذذذذب ٝغذذذذٖو فَٖٖذذذذب ٗإٍنبّٞذذذذخ 

 االػزَبد ػيٖٞب.

 مَذذذب أُ اىزؼذذذذٝالد اىذذذ٘اسدح فذذذٜ اىَؼٞذذذبس  -

(IFRS 9)  َِٕٞظذذذذَْذ ؽقذذذذذ٘ي اىَغذذذذذب

ٗأصذذذؾبة اىَصذذذذبىؼ ٗرؾقٞذذذق ٍغذذذذز٘ٝبد 

أػيذذذذٚ ٍذذذذِ اىَالءٍذذذذخ ٗدسعذذذذخ اى٘ص٘قٞذذذذخ 

ٗرؾغذذذِٞ ػَيٞذذذخ اىَقبسّذذذخ ٍذذذغ اىشذذذشمبد 

 اىََضيخ ىْفظ قطبع اىصْبػخ.
 

ٍؼبىغخ ٍؾبعجٞخ ٍ٘ؽذح ٗرغْٞت  -

 اىَؼبىغبد اىجذٝيخ.

 خفط اىَشّٗخ اىَؾبعجٞخ. -

االسرنبص ػيٚ ٍْٖظ اىق٘اػذ ٗىٞظ  -

 اىَجبدئ.

 اىزجْٜ ٗىٞظ اىز٘افق. -

 ع٘دح اىزقبسٝش. -

 خفط ػذً رَبصو اىَؼيٍ٘بد. -

اىزؼجٞش اىصبدي ىألسثبػ ػِ األداء  -

 اىَبىٜ/غٞش اىَبىٜ.

  انًبذأ انثانٍ:
ؽق٘ي اىَغبَِٕٞ 

ٗاىَؼبٍالد 

 اىَزنبفئخ

 ٝز٘افذذق ٕذذزا اىَجذذذأ ٍذذغ اىَؼٞذذبس اىذذذٗىٜ سقذذٌ  -

(IFRS 2)  ٌٖثؼْذذ٘اُ اىذذذفغ ػيذذٚ أعذذبط اىغذذ

ٍذذذِ اىَؼذذذبٝٞش اىَصذذذشٝخ سقذذذٌ ٗاىَقبثذذذو ىذذذٔ 

(39.) 

ٗٝذذشٙ اىجبؽذذش أُ ٕذذزا اىَؼٞذذبس ٝفزقذذذ ىجْذذ٘د  -

ٍضذذو ؽفذذع ؽقذذ٘ي  (IFRS 2)ّذذع ػيٖٞذذب 

 اىَغبَِٕٞ.

ٗاىزٛ صذس فذٜ  (IFRS 1)مَب أّٔ ٝزفق ٍغ  -

ثشذذؤُ رجْذذٜ اىَؼذذبٝٞش اىذٗىٞذذخ إلػذذذاد  2113

اىزقذذبسٝش ٗرذذشرجػ ٕذذزا اىَؼٞذذبس ثبىَجذذذأ اىضذذبّٜ 

ىؾ٘مَخ اىششمبد فٜ ؽفع ؽق٘ي اىَغبَِٕٞ 

 فٜ اىششمبد ٍزؼذدح اىغْغٞبد.

ٗىذذذذٌ ٝقبثذذذذو ٕذذذذزا اىَؼٞذذذذبس أٝذذذذب  ٍذذذذِ ٍؼذذذذبٝٞش  -

اىَؾبعذذجخ اىَصذذشٝخ ؽزذذٚ مزبثذذخ ٕذذزا اىجؾذذش 

ٍذذغ ٍؼذذبٝٞش ٍؾبعذذجخ غٞذذش أُ ػَيٞذذخ اىز٘افذذق 

ٝظذذو قعذذٞخ  IFRSاىزقذذبسٝش اىَبىٞذذخ اىذٗىٞذذخ 

رغذذزذػٜ اىَ٘اءٍذذخ ٗاىق٘اػذذذ ٗاىزجْذذٜ مجذذذٝو 

 ىْظشٝخ اىز٘افق.

 اىقذسح ػيٚ اعزَشاسٝخ اىزؾقق. -

 إٍنبّٞخ اىزْجؤ ثبألسثبػ اىَغزقجيٞخ. -

 رؼظٌٞ صشٗح اىَغبَِٕٞ. -

اّخفبض اىََبسعبد االّزٖبصٝخ إلداسح  -

 األسثبػ.

اىزؾفع اىَؾبعجٜ فٜ خفط ٍغز٘ٝبد  -

 اىق٘ائٌ اىَبىٞخ.

ٍالءٍخ اىزذفقبد اىْقذٝخ اىزشغٞيٞخ  -

ىيفزشح اىغبثقخ ٗصٝبدح ّطبي اإلفصبػ 

 اىَؾبعجٜ.

 خفط رنيفخ سأط اىَبه. -

اسرفبع ٍؼذه اىؼبئذ ػيٚ ؽق٘ي  -

 اىَغبَِٕٞ.

صٝبدح األػجبء ٗاىزنبىٞف االعزَبػٞخ  -

ىؾَبٝخ ؽق٘ي اىَغزَغ ثبىشغٌ ٍِ 

ؼيٜ ىيَْبفغ صؼ٘ثخ اىقٞبط اىف

االعزَبػٞخ إال أُ ٍشدٗدٕب ْٝؼنظ 

ٍِ خاله صٝبدح سظبء ٗٗالء اىؼَالء 

 ىَْظَبد األػَبه.
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 انًبذأ انثانث:

 ػذاىخ اىَؼبٍيخ 

 ثِٞ اىَغبَِٕٞ

ٝز٘اي ٕزا اىَؼٞذبس ٍذغ ٍؼٞذبس اىزقشٝذش اىَذبىٜ  -

ٗاىخذذذذذذذبع ثزغَٞذذذذذذذغ  (IFRS 3)اىذذذذذذذذٗىٜ 

األػَبه، ٗاىزٛ ٖٝذي إىذٚ رؾغذِٞ اىَالءٍذخ 

ٗؽَبٝذذذخ ؽقذذذذ٘ي األقيٞذذذذخ مْغذذذذجخ ثبقٞذذذذخ ثؼذذذذذ 

االعذذزؾ٘ار أٗ اىغذذٞطشح ٗؽفذذع ؽقذذ٘قٌٖ ٍذذِ 

األسثذذذبػ اىَؾققذذذخ ٗاىز٘صٝؼذذذبد اىَؼيْذذذخ ٍذذذغ 

ٍشاػذذذذبح االعذذذذزؼذاداد ألغذذذذشاض االصدٗاط 

 اىَؾبعجٜ.

االىزضاً ثَجذأ اىقَٞخ اىؼبدىذخ ىقٞذبط اىَنّ٘ذبد  -

خذذذشٙ ىيؾصذذذع غٞذذذش اىَغذذذٞطش ػيٖٞذذذب األ

)ؽقذ٘ي األقيٞذخ(، ٗإظٖذبس ؽقذ٘قٌٖ فذٜ قبئَذذخ 

اىَشمض اىَبىٜ اىَ٘ؽذح، ٗٝغت اإلفصبػ ػِ 

رىل فٜ اإلٝعبؽبد اىَزََخ، ؽٞذش ٝغذت أُ 

ر٘صع األسثبػ اىَؾققخ ٗفقب  ىْغت االعذزؾ٘ار 

ثَب ٝعَِ ؽقذ٘ي األقيٞذخ ٗػذذً اىَغذبط ثٖذب 

ٝعذَِ ٗصٝبدح ّطبي اإلفصذبػ اىشذبٍو اىذزٛ 

 IFRS)ؽَبٝخ ؽق٘ي اىغٞش ٗٝقبثو ٍؼٞبس ة 

( 29اىَؼٞذذبس اىَؾبعذذجٜ اىَصذذشٛ سقذذٌ ) (3

ٗاىذذذذزٛ ٝؾزذذذذبط إىذذذذٚ رؼذذذذذٝالد ىززذذذذ٘ائٌ ٍذذذذغ 

(IFRS 3). 

اإلفصبػ اىشبٍو ػِ األسثذبػ اىَؾققذخ  -

ٗر٘صٝؼٖذذذذب ٗفقذذذذب  ىألعذذذذظ اىَؾبعذذذذجٞخ 

 اىَزؼبسي ػيٖٞب.

ٍشاػذذذذبح اىؼذاىذذذذخ ػذذذذِ أٛ إصذذذذذاساد  -

ٗاألٗى٘ٝذخ ىيَغذبَِٕٞ ىألعٌٖ اىََزبصح 

دُٗ رغيٞذذذذت ٍصذذذذبىؼ ٍغيذذذذظ اإلداسح 

 ػيٚ اىَغبَِٕٞ.

رغْذذت اىَنّ٘ذذبد اىَؤقزذذخ ىذذشقٌ اىذذشثؼ  -

ألغذذذشاض صٝذذذبدح اىقذذذذسح ػيذذذٚ اىزْجذذذؤ 

 ثشقٌ األسثبػ.

اىؾذذذذذذ ٍذذذذذِ ٍؾبعذذذذذجخ االعذذذذذزؾقبقبد  -

 االخزٞبسٝخ

Scretionery. 

Cruals. 

 اىز٘عغ فٜ االعزؾقبقبد غٞش اىالؽقخ. -

 ٗاىزشغٞيٞخ.خفط اىَخبغش اىَبىٞخ  -

 خفط رنيفخ سأط اىَبه. -

 صٝبدح رنيفخ سأط اىَبه. -

صٝذذذبدح ٍؼذذذذه اىَْذذذ٘ فذذذٜ اعذذذزضَبساد  -

 اىششمخ.

 انًبذأ انرابع:

دٗس أصؾبة 

اىَصبىؼ فٜ 

 ؽ٘مَخ اىششمبد

ٝز٘افق ٕزا اىَجذأ ٍذغ ٍؼٞذبس اىزقشٝذش اىَذبىٜ  -

ثشذؤُ اإلٝذشاد ٍذِ  (IFRS 15)اىذٗىٜ سقذٌ 

اىؼقذذ٘د ٍذذِ اىؼَذذالء ؽٞذذش ٝؼذذذ اىؼَذذالء ٍذذِ 

ظذَِ أصذؾبة اىَصذبىؼ ىيشذشمخ ٗثبىزذبىٜ 

ؽفع ؽق٘قٌٖ ٗاالرفبقٞبد اىَجشٍخ ثَب ٝؤدٛ 

إىٚ اّغٞبثٞخ اىزذذفقبد اىْقذٝذخ ٗاالرغذبٓ ّؾذ٘ 

رخفذذذذذذذٞط االعذذذذذذذزؾقبقبد ٍضذذذذذذذو )ػقذذذذذذذ٘د 

اىزذذذذذذذذذذؤعٞش/ػق٘د اىزذذذذذذذذذذؤٍِٞ( ٗاالىزذذذذذذذذذذضاً 

ه ثشذذذشٗغ ثبىزؼ٘ٝعذذذبد فذذذٜ ؽبىذذذخ اإلخذذذال

 اىزؼبقذاد اىَجشٍخ.
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 انًبذأ انخايس: 

 اىشفبفٞخ ٗاإلفصبػ

( IFRS 5ٝزفذذذق ٕذذذزا اىَجذذذذأ ٍذذذغ ٍؼٞذذذبس ) -

ٗاىخذذبع )األصذذ٘ه غٞذذش اىَزذاٗىذذخ اىَذذزؾفع 

ثٖذذذذذب ىيجٞذذذذذغ ٗاه ػَيٞذذذذذبد غٞذذذذذش اىَغذذذذذزَشح 

(IFRS12)  ؽٞش ٖٝذي ٕزا اىَؼٞبس اىقٞذبط

اىَ٘ظذذ٘ػٜ ثبالػزَذذبد ػيذذٚ اىقَٞذذخ اىؼبدىذذخ 

ٍغزجؼذ ٍْٖب األػجبء راد اىصيخ ثؼَيٞذخ اىجٞذغ 

ٗأُ ٝذذذذزٌ اإلفصذذذذبػ ػْٖذذذذب ٗقذذذذف رصذذذذْٞف 

ٍؾبعجٜ ٍالئٌ ىيَؼبٝٞش اىَؾبعجٞخ اىَزؼذبسي 

ؽٞش رذٌ ػذشض األصذو ٍذِ  GAAPػيٖٞب 

)االٍزٞذذبص( فذذٜ قبئَذذخ اىَشمذذض اىَذذبىٜ ّٗزذذبئظ 

 عزضَبساد فٜ قبئَخ اىذخو.اال

ٝزفذذذق ٕذذذزا اىَجذذذذأ أٝعذذذب  ٍذذذغ ٍؼٞذذذبس اىزقشٝذذذش  -

÷ األدٗاد اىَبىٞذذذذذذذذذذذخ  (IFRS7)اىَذذذذذذذذذذذبىٜ 

اإلفصبػ ؽٞذش ٝغذزٖذي ٕذزا اىَؼٞذبس ؽَبٝذخ 

ؽقذذ٘ي اىَغذذزضَشِٝ ٍذذِ خذذاله رؾذٝذذذ غجٞؼذذخ 

اىَخبغش اىْبرغخ ٍذِ األدٗاد اىَبىٞذخ مَذب أُ 

ٕذذزا اىَؼٞذذبس ٝزفذذق ٍذذغ اىَؼٞذذبس اىذذذٗىٜ سقذذٌ 

(9،) (32.) 

رزؤصش ع٘دح األسثبػ ثْطبي اإلفصبػ  -

اىشبٍو ْٕٗبك دساعبد اٍجشٝقٞخ رضجذ 

ٍذٙ اىؼالقخ ثِٞ ع٘دح األسثبػ ّٗطبي 

اإلفصبػ اىشبٍو ٗدساعبد أخشٙ 

اعزطبػذ قٞبط رؤصٞش ٍؼبٝٞش 

(IFRS)  فٜ رؾغِٞ ػ٘دح األسثبػ

 ,.Barth et alٗقذ أمذد دساعخ 

إىٚ أُ اخزالي ٗرجبِٝ  (2008)

ش اىَؾبعجٞخ اىَؾيٞخ ٗاىذٗىٞخ اىَؼبٝٞ

ٝؤصش ػيٚ ع٘دح األسثبػ ٗأُ 

اىششمبد اىزٜ ىذٖٝب قْبػخ ثبىزجْٜ 

اإلىضاٍٜ ثَؼبٝٞش اىَؾبعجخ اىذٗىٞخ 

 ْٝخفط ثٖب إداسح األسثبػ اىص٘سٝخ.

ٝؾقق االعزَشاسٝخ ٗاىقذسح اىزْجؤٝخ  -

 ىألسثبػ اىَغزقجيٞخ.

 انًبذأ انسادس: 

ٍغئ٘ىٞخ ٍغيظ 

 اإلداسح

رَضذذذذذو أداء ٍغيذذذذذظ اإلداسح ثَذذذذذب ىذذذذذٔ ٍذذذذذِ  -

ٍغئ٘ىٞبد ػيذٚ )رؼضٝذض أداء اىشذشمخ( ٗرٞذبس 

فذذذٜ ٕذذذزا اىشذذذؤُ دساعذذذبد ٍزجبْٝذذذخ ٍٗخزيفذذذخ 

رزذذذذؤصش  IFRSٗٝغذذذذزطٞغ اىقذذذذ٘ه إُ ٍؼذذذذبٝٞش 

ثبىغذذذي٘ك األخالقذذذٜ ىَغيذذذظ اإلداسح ثغبّذذذت 

اىزصذذشفبد اىزْفٞزٝذذخ ٕٗذذ٘ ٍذذب رزطيجذذٔ ّظشٝذذخ 

ً اى٘مبىذذذخ ٗٝزطيذذذت ٕذذذزا اىَجذذذذأ ٍذذذذٙ االىزذذذضا

اىؾنَذذٜ ىَغيذذظ اإلداسح فذذٜ اىزجْذذٜ ىَؼذذبٝٞش 

IFRS .اىنبٍيخ 

عذذ٘ي رَذذبسط ظذذغ٘غ ػيذذٚ  IFRSٍؼذذبٝٞش  -

 دٗافغ اإلداسح ّؾ٘ رؾغِٞ ع٘دح اىزقبسٝش.

 ٝزفق ٕزا اىَجذأ ٍغ:

)اىَْشآد  IFRS 12اإلفصبػ ػِ اىؾصع  -

 األخشٙ(.

 .IFRS 10اىق٘ائٌ اىَبىٞخ اىَ٘ؽذح  -

اىَذذزؾفع  IFRS 5األصذذ٘ه غٞذذش اىَزذاٗىذذخ  -

 ثٖب ثشعٌ اىجٞغ ٗاىؼَيٞبد اىَز٘قفخ.

 .IFRS 7األدٗاد اىَبىٞخ: اإلفصبؽبد  -

 IFRS 16ػق٘د اىزؤعٞش اىزَ٘ٝيٜ  -

( 21ٗاىَؼذذذذذذه ىيَؼٞذذذذذبس اىَصذذذذذشٛ سقذذذذذٌ ) -

 .2119( ىغْخ 49ثبىَؼٞبس سقٌ )

 / IFRS 5 / 6 / 7 / 10رؤصش ٍؼبٝٞش  -

ػيٚ اىََبسعبد االّزٖبصٝخ إلداسح  12

ش اىَجذذذأ اىغذذبدط األسثذذبػ ثشذذشغ رذذ٘اف

ٍِ ٍجذبدئ اىؾ٘مَذخ، ٗقذذ أمذذد ػيذٚ 

، رىذذذذذذل دساعذذذذذذخ ٍصذذذذذذطفٜ ٗاٍذذذذذذِٞ

( ؽٞذذش أرذذبسد إىذذٚ أُ عذذ٘دح 2118)

عذذ٘ي رؾقذق ٍزطيجذذبد  IFRSٍؼذبٝٞش 

ٍغذذذزخذٍٜ اىقذذذ٘ائٌ اىَبىٞذذذخ ٗإٍذذذذادٌٕ 

ثنبفخ اىَؼيٍ٘بد اىَالئَخ ثغبّت اىؾذذ 

ٍذذذذِ رجذذذذذبِٝ اىََبسعذذذذذبد اىَؾبعذذذذذجٞخ 

، ٗارفقذ فٜ ٕزا اىشذؤُ دساعذخ عذشٗس

(2115.) 

ٝذذؤصش اىَجذذذأ اىغذذبدط ٍغذذئ٘ىٞخ ٍغيذذظ  -

اإلداسح ٍذذِ يىٞذذبد اىؾ٘مَذذخ فذذٜ صٝذذبدح 

ع٘دح اإلفصبػ اىَؾبعجٜ ٍَذب ٝذْؼنظ 

ػيذذذٚ عذذذ٘دح األسثذذذبػ ثؼالقذذذخ إٝغبثٞذذذخ 

 ,Houqe et alٕٗ٘ ٍب أمذرٔ دساعخ 

إر َٝضو رىل سقبثخ فؼبىخ ػيٚ  (2012)

أداء ٍغيذظ اإلداسح فذٜ ؽذِٞ أُ ْٕذبك 

ػذً فؼبىٞذخ اىَجذذأ دساعبد أمذد ػيٚ 

اىغبدط ٍِ ؽ٘مَخ اىششمبد ىذٌ رَْذغ 

ؽذٗس االخزٞذبساد اىنجذشٙ ىيشذشمبد 

األٍشٝنٞخ ٗر٘سغ إداسح األسثبػ ّزٞغخ 

 .خيو اىجٞئخ اىشقبثٞخ ىيششمبد

 المصدر: الباحث
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 عمى ةلدة األرباح IFRSالتأثيرات المباشرة آلل ات الحلكم  لمعايير  8-8
تمثل آليات حوأمة اليرأات اللواة التي ظهرت لمعالوة ميأالت لظرية الوأالة بوالب المبادح التىي 

 The Moral Hazardتىم اإليىارة إليهىاح وتعىد  لمىاط رقابيىة تسىاهم فىي الحىد مىن الميىاطر ابيالقيىة 
يما  مهارات الوأيل وعيرها من الميأالت التي استدعت الضرورة لووود مثل هذه الل  يات.وا 

ويرى الباحث  ن آليات الحوأمة تمثىل لظىام وضىعي رقىابي على  مال مىة المعلومىات المحاسىبية التىي 
 تبل  عليها قرارات مستيدمي التقارير المالية ومن  هم آليات الحوأمة ما يلي:

 )اآلل ات التجظ م  ( لالفرعي مجها )مةمس افدارة( لتأثير حلك عمى ةلدة األرباح 8-8-1
يمثىىل مولىىس اإلدارة المحىىور ابساسىىي المسىىئول عىىن اإليىىراف وفعاليىىة لظىىم ومعىىايير الرقابىىة الدايليىىة 
والرأيزة ابساسية الماثرة عل  ابدا  المالي لليرأةح أما يقع عل  عاتقه حماية حقىوق المسىاهمين ومىن 

للمالئمىىىة القيميىىىة ثىىىم يقىىىع عليىىىه العىىىب  ابعبىىىر لحىىىو تعظىىىيم ميروىىىات اللظىىىام المحاسىىىبي ودروىىىة تماثلهىىىا 
للمعلومىىات ح أمىىا  ن مولىىس اإلدارة يتعىىون عالبىىًا مىىن ) عضىىا  يىىارويين / دايليىىين( ويسىىم  ابعضىىا  
الىىدايليين بابعضىىا  التلميىىذيينح وقىىرارات مولىىس اإلدارة لهىىا تىىأثير أبيىىر علىى   دا  اليىىرأة بمىىا يضىىمن 

ة اليىىىرأات اإلصىىىدار الثالىىىث الحمىىىاظ علىىى   صىىىولها وتعظىىىيم ثىىىروة مسىىىاهميها )الىىىدليل المصىىىرل لحوأمىىى
( والتساال الذل يحتاج إل  إيضىاحات هىل تتىأثر وىودة ابرحىاح بأىاًل مىن مولىس اإلدارة ومعىايير 6103
IFRS  ؟ ولإلوابة عل  هذا االستمهام يمأللا القول  ن هلاك دراسات توريبية مثل دراسة أل منIrani 

and Oesch, 2016; Krishnan and Zhang, 2019 قيىاس اثىر حوىم مولىس اإلدارة  اسىتطاعت
علىىى  ابدا  المىىىالي ووىىىودة ابرحىىىاح وياصىىىة المىىىديرين عيىىىر التلميىىىذيين بيىىىرط ووىىىود اسىىىتقاللية وبالتىىىالي 
يسىىتطيع ممارسىىة الىىدور الرقىىابي علىى  إدارة ابرحىىاح ممىىا يىىلعأس علىى  تحسىىين الوىىودة لألرحىىاحح أمىىا  ن 

قىىة بىىإدارة ابرحىىاح بوالىىب عىىدد مىىرات اوتماعاتىىه لسىىبة ابعضىىا  )عيىىر التلميىىذيين / التلميىىذيين( لهىىا عال
تمثل علاصر ماثرة عل  وودة ابرحاحح أما  ن ظهور التحديث المتتالي للمعايير المحاسبية يسىاهم إلى  

 حدًا أبير في تحسين وودة التقارير بوالب الحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات.

إل  معايير محاسبية تحظ  بصمة القبىول العىام  وترل الدراسة  ن ضبت الممارسات المحاسبية يحتاج
والتي  صىبحت  IFRSوتوافر دروات التواف  الدولي وهو توافر في معايير إعداد التقارير المالية الدولية 

دولة والتي يتضمن محورها ابساسي في القياس واإلفصاحات بهدف توويد المعلومات  034مطبقة في 
من السياسات المحاسبية البديلة وتقلين محاسبة االستحقاقات االيتيارية المحاسبية والحد من االيتيارات 

 ن االعتماد عل   Quta, (2013)بما يادل إل  تحقي  موضوعية القياس المحاسبيح وقد  عدت دراسة 
يضمن الوصول إل  تحقي  وودة اإلفصىاح المحاسىبي عىن المعلومىات المحاسىبية وزيىادة  IFRSمعايير 
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ومىىن ثىىم الوصىىول إلىى   (IFRS 7)مرة وهىىو مىىا ظهىىر مىىن المحتىىوى الملسىىمي للمعيىىار اإليضىىاحات المسىىت
 دروات الثقة في المعلومات التي يتم االعتماد عليها من قبل المستثمرين والقابلية للمقارلة.

 استقالل   مةمس افدارة لتأثيرها عمى ةلدة األرباح 8-8-2
تعىىىد  حىىىد  هىىىم الليىىىات لحوأمىىىة اليىىىرأات حيىىىث يىىىتم فصىىىل صىىىالحيات سىىىلطة رئىىىيس مولىىىس اإلدارة 
والمىىدير التلميىىذل لضىىمان الرقابىىة المعالىىة بن عىىدم المصىىل بيلهمىىا سىىياثر بالسىىلب علىى  اليمىىاض وىىودة 
اإلفصىىىاح المحاسىىىبي ومىىىن ثىىىم اليمىىىاض وىىىودة المعلومىىىات المحاسىىىبية وزيىىىادة فىىىرص تضىىىليل مسىىىتيدمي 

المالية وزيادة الممارسات وااللتهاعىات المحاسىبية إلدارة ابرحىاح ومىن ثىم اليمىاض وىودة ابرحىاح  التقارير
والىذل ووىه االهتمىام بالقضىا  على  المسىاد  (Sarbans – Oxley Act)وهىو مىا  عىده التقريىر الصىادر 

عبىىر آليىىات المىىالي واإلدارل لملظمىىات ابعمىىال وا عطىىا  صىىالحيات ميولىىة للمىىديرين )عيىىر التلميىىذيين( 
بيىأن إعىادة  6111حوأمة اليرأاتح أما  ن صلدوق اللقىد الىدولي والبلىك الىدولي  صىدر توصىيات فىي 

التقييم لمدى االلتزام باإلطار )القالولي / الرقابي / التلظيمي( في مصر بمبادح وآليات الحوأمىة وأالىت 
للمقارلات( وتمثل هذه التوصيات التزام   هم توصياته )اعداد التقارير وفقًا للمس المعيار يعزز من القابلية

عل  مولس اإلدارة لحو ضرورة االلتزام بالممارسات المحاسبية المتعارف عليها لسهولة المقارلة وتحقي  
عل  وودة ابرحاح. أما  ن الدليل الويد  IFRSذلك باالعتماد المباير/ عير المباير للتأثيرات لمعايير 

واسىتحدثه لمىلح قىدر  6103ر مىن قبىل الهيئىة العامىة للرقابىة الماليىة لحوأمة اليرأات فىي مصىر الصىاد
من االستقاللية لمولس اإلدارة )عير التلميذيين( لحو حماية حقوق المساهمين مىن الممارسىات االلتهازيىة 

 إلدارة ابرحاح. 

 IFRSلةج  المراةع  لعالقتها بةلدة األرباح لمعايير  8-8-3
 ن ووود لولة المراوعة يساهم في زيادة لطاق اإلفصاح المحاسبي للمعلومات المحاسبية ممىا يسىاهم 

 Federationمعه في حماية حقوق المساهمين وهو مىا  عىده اتحىاد ومعيىات إدارة الميىاطر ابوروحيىة 
of European Risk Management Association (FERMA)  وأىذلك الىدليل المصىرل لحوأمىة

عل   همية استقالل لوان المراوعة واعتبارهىا آليىة رقابيىة لحمايىة  6103أات الصادرة في  عسطس الير 
حقوق المساهمين ويأىون تيىأيلها مىن  عضىا  مولىس اإلدارة عيىر التلميىذيين  و المسىتقلين  و مىن يىارج 

لوىان لطاق اليرأة باإلضافة إل  ووود عضىو متيصىص فىي علىوم المحاسىبة والتحليىل المىالي وتهىدف 
 المراوعة إل :

 علها. تقييم  لماط لظم الرقابة الدايلية وا عداد تقارير .0
تحليىىل وتقيىىيم التقىىارير الماليىىة والتأعىىد مىىن مالئمىىة التقىىارير للمعىىايير المحاسىىبية قبىىل العىىرض علىى   .6

 مولس اإلدارة.
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مضىىمون متابعىىة الميالمىىات والحىىد ملهىىا لتوويىىد ابرحىىاح المحاسىىبية ومىىدى اتسىىاقها مىىع المحتىىوى وال .3
 للتقارير المالية للوصول إل  وودة التقارير.

 لةلدة األرباح IFRSه كل الممك   لدلرها في ضبط العالق  بين فعال    8-8-4
ييأل هيأل الملعية  همية بال ة عل  ابدا  المالي وقيمة المليأة إذ يمثل ذلك تىأثير قىول على  التهازيىة 

موموعىىات مىىن ابفىىراد لحصىىص تسىىع  لتعظىىيم المصىىالح ويتضىىمن القىىرارات اإلداريىىة مىىن يىىالل امىىتالك 
 هيأل الملعية لوعين من الهياعل المتعارف عليها هما:

 هياعل الملعية عير المبايرة -ب   هياعل الملعية المبايرة. - 
 ه اكل الممك   المباشرة -أ

وىىود وسىىطا  وتيىىتص بىىامتالك أبىىار المسىىاهمين فىىي يىىرأات المسىىاهمة لموموعىىة مىىن ابسىىهم دون و 
بيلهما واليرأة المملوأة وهو مىا يىلعأس على  التىأثير حقىوق التىدفقات اللقديىة والتصىويت على  )القىرارات 

 ذات ابثر عل  رححية اليرأة لتعظيم الملمعة الذاتية(.

 ه اكل الممك   غير المباشرة -ب
ووىود وسىطا  وهي امتالك أبار المساهمين فىي يىرأات المسىاهمة لموموعىة مىن ابسىهم عىن طريى  

بىىين أبىىار المسىىاهمين واليىىرأة المملوأىىة وهىىو مىىا يىىاثر سىىلبًا علىى  حقىىوق )التىىدفقات اللقديىىة / التصىىويت( 
 .Vo and Nguyen, (2014)ويالحو  ن دراسة 

 IFRSقىىد اسىىتهدفت مىىدى تىىأثر وىىودة ابرحىىاح بالملعيىىة اإلداريىىة فىىي ضىىو  معىىايير المحاسىىبة الدوليىىة 
وتوصلت إل   ن الملعية الماسسية تساهم بيأل ملظم في ارتمىاع مسىتويات وىودة ابرحىاح لووىود الىدور 
الرقابي المعال في ظل ملظومة معايير المحاسبة الدولية التي تسىاهم بيىأل فعىال فىي ضىبت الممارسىات 

لصىلة باليىرأة لىيس المحاسبية المستيدمة لزيادة وودة المعلومات المحاسىبية وبمىا ييىدم ابطىراف ذات ا
هىىىذا فحسىىىب بىىىل يسىىىاعد ذلىىىك  يضىىىًا فىىىي آليىىىة لحىىىو تيمىىىيض تعىىىاليف وميىىىأالت لظريىىىة الوأالىىىة وحمايىىىة 

 مصالح المستثمرين.

المعيار الدولي توميع ابعمال  صل المعالوة المحاسبية من يالل لسب  (IFRS 3)أما  ن معيار 
 رير المالية ولسب توزيع ابرحاح.االستحواذ والسيطرة واإلفصاح والقياس المحاسبي في التقا

ابدوات المالية: اإلفصاحات  يار إل   همية اإلفصاح المحاسبي عىن  (IFRS 7)بوالب  ن معيار 
 حصص اليرأات التابعة والقوائم المالية الموحدة وهياعل التمويلي والملعية.

التي يلية والتي تساعد والمرتبت باإلفصاح المحاسبي عن القطاعات  (IFRS 8)واتم  في هذا اليأن 
 بيأل أبير في الحد من المحاسبة االستحقاقات االيتيارية التي تاثر عل  وودة ابرحاح.
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دراسىة العالقىة بىين هيأىل الملعيىة وممارسىات   AL – Fayoumi et al, (2010)واسىتهدفت دراسىة 
 Jonesاسىىتيدام مقيىىاس إدارة ابرحىىاح باعتبارهىىا مقيىىاس عأىىس وىىودة ابرحىىاح فىىي ابسىىواق اللايىىئة وتىىم 

لقياس االستحقاقات وتوصلت إل   ن هلاك عالقىة عأسىية بىين وىودة ابرحىاح والملعيىة اإلداريىة فىي ظىل 
تعىىد دالىىة مىىاثرة فىىي وىىودة ابرحىىاح وهلىىاك  IFRSالمعىىايير المحاسىىبية المسىىتيدمة و ن معىىايير المحاسىىبة 

ابرحىاح حيىث  ن الملعيىة اإلداريىة ومعىايير  ووىودة IFRSعالقة إيوابيىة فعاليىة التبلىي اإللزامىي لمعىايير 
IFRS  تحىىىىد مىىىىن الممارسىىىىات االلتهازيىىىىة التىىىىي تمثىىىىل  ضىىىىرار علىىىى  مصىىىىالح المسىىىىاهمين وتيىىىىير معظىىىىم

الدراسىىىات التوريبيىىىة إلىىى   ن ارتمىىىاع لسىىىب الملعيىىىة فىىىي اليىىىرأات المسىىىاهمة بيىىىأل مصىىىطلح )الحصىىىالة 
لمصىالح المسىاهمين حيىث تىزداد قيمىة  والذل ييأل تهديىد (Entrenchment Managementاإلدارية 

تحمىىىىل معهىىىىا لطىىىىاق اإلفصىىىىاحات التىىىىي تحىىىىد مىىىىن تلىىىىك  IFRSالممارسىىىىات االلتهازيىىىىة بىىىىل  ن معىىىىايير 
 الممارسات.

أإطار مأمل لعل من اليصىائص اللوعيىة  IFRSوترى الدراسة  ن معايير المحاسبة التقارير الدولية 
للمعلومىىات وحوأمىىة اليىىرأات سىىوف يىىلعأس تأثيرهمىىا علىى  وىىودة ابرحىىاح ويمثىىل ذلىىك تطىىوير االيىىتقاق 

 عل  وودة ابرحاح  IFRSالمرض ابول القائل: ال توود عالقة ذات داللة إحصائية لمعايير 

 ليينلدق  المحممين الما IFRSتفسير العالق  بين معايير  8-9
لقىىد مثلىىت المعلومىىات المحاسىىبية آليىىة مهمىىة توىىاه القىىرارات االسىىتثمارية لىىدعم رأىىائز القيمىىة المضىىافة 
لتمضيالت المستثمرين والمحللين الماليين لضمان دقة توقعاتهم وتهيااهم واليماض حاالت اليك المهلىي 

لمعلومىات المحاسىبية ومىدى تأثرهىا تواه التقارير المالية. وقد استلدت أافة الدراسات التي تلاولت ملىافع ا
علىى  تحسىىىين وىىىودة القىىىرارات علىى  اإلفصىىىاح المحاسىىىبي إذ يمثىىىل  داة للتحليىىل المىىىالي والملىىىي والتيىىى يلي 

 بهدف الحد من  يطا  تقديرات وتلباات المحللين الماليين.

حاسىىبي أمىىا  ن مبىىادح وآليىىات الحوأمىىة السىىاب  اإليىىارة إليهىىا لهىىا تىىأثيرات علىى  لطىىاق اإلفصىىاح الم
واتوىاه مىاثر على   دا  وسىىلوك مسىتيدمي التقىارير الماليىة وهىىو مىا يلحى  معىه ارتمىىاع فىي وىودة التقىىارير 

 المالية بسبب اليماض عدم تماثل المعلومات.

إال  ن هلىىاك دراسىىات  وضىىحت  ن آليىىات حوأمىىة اليىىرأات لىىم تتىىرك تىىأثير إيوىىابي فىىي تحسىىين دقىىة 
ح التىي  وضىحت Taylor, (2006)دا  المحللين المىاليين مثىل دراسىة التلباات وتعزيز القدرة التمسيرية ب

 ن حىىاالت عىىدم التأعىىد مىىا أىىان لهىىا  ن تىىليمض باليىىات الحوأمىىة بن اتماقيىىة اإلفصىىاح مىىا زالىىت عىىائ  
 .يحول بين مولس اإلدارة ومستيدمي التقارير المالية
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 IFRSواتساقا مىع مىا سىب  فىإن الباحىث يىرى  ن بيئىة الممارسىات المحاسىبية ووىودة المعىايير الدوليىة 
سىىتعون عىىب  علىى  مولىىس اإلدارة وتليىىأ معىىه التىىزام لحىىو االمتثىىال لمتطلبىىات المعىىايير المحاسىىبية ذات 

فىىي إدارة تمهيىىد الصىىلة بالتقىىارير لعىىدم الوقىىوع فىىي بىىراثن تضىىليل المحللىىين المىىاليين عىىن طريىى  المبال ىىة 
الىىديل واالسىىتحقاقات االيتباريىىة وهومىىا يىىلعأس علىى  عىىدم تماثىىل المعلومىىات واإليىىالل بتعىىاليف الوأالىىة 

تأعيىد ذلىك حيىث  يىارت إلى  اليمىاض معلىول فىي  دا   Watts, (2003)وارتماعهىا واسىتطاعت دراسىة 
 المحللين لتيوة لزيادة والمبال ة في التحمو المحاسبي.

دم تماثىىىل المعلومىىىات  داة لىىىدى اإلدارة عىىىن طريىىى  إتبىىىاع سياسىىىة الحوىىىب واليمىىىا  أمىىىا  ن ظىىىاهرة عىىى
للمعلومىىات ذات ابثىىر الوىىوهرل للمسىىتثمرين والمحللىىين المىىاليين والتىىي يبلىى  عليهىىا التحليىىل المىىالي وعيىىر 
المىىالي ح ويمأللىىا القىىول  ن ظىىاهرة عىىدم تماثىىل المعلومىىات تيلىى  تمىىاوت بىىين ابطىىراف اليارويىىة لليىىرأة 
فالبعض لديه بعد معرفي  عبر من الىبعض اليىر وياصىة عىن  دا  وقيمىة اليىرأة ممىا يزيىد مىن ارتمىاع 
ظاهرة عدم تماثل المعلومات ومىن هلىا تليىأ تضىارب المصىالح بىين ابطىراف المعليىة بالملىافع المسىتودة 

ل المعلومىات  ن ظىاهرة عىدم تماثى Salehi et al, (2014)مىن التقىارير الماليىة وهىو مىا  عدتىه دراسىة 
سلوك التهازل لمولس اإلدارة يترك  ثره عل  فئة دون ابيرى لووىود معرفىة لطىرف على  حسىاب اليىر 

ملىىىىافع ومأاسىىىىب تقابىىىىل يسىىىىائر  (Adverse Selection)ح ويسىىىىم  ذلىىىىك )ميىىىىألة االيتيىىىىار العأسىىىىي 
و عدم االمتثىال و ضرار وتودر اإليارة إل   ن ظاهرة عدم تماثل المعلومات يعزل السبب في ظهورها ه

مثىل  GAAPواالعتماد عل  المعايير المحاسبية المتعارف عليها  IFRSلمعايير التقارير المالية الدولية 
ترتعىز على   IFRSاالعتماد عل  مبد  التعلمة التارييية والذل يترك  ثره عل  قيمة اليرأة بيلما معىايير 

تلىىىىادل لمزيىىىىد مىىىىن  IFRSإلىىىى   ن معىىىىايير  القيمىىىىة العادلىىىىة لألهىىىىوال فىىىىي القيىىىىاس المحاسىىىىبي باإلضىىىىافة
بيلمىا معىايير المحاسىبة المتعىارف عليهىا  (IFRS 3, 5, 7)اإلفصىاحات ياصىة فيمىا ورد فىي المعىايير 

 صبحت تمثل عائ  لحو توويد اإلفصاح المحاسبي العافي لدعم  دا  المحللين المىاليين ومىن ثىم الحأىم 
 عل  وودة ابرحاح المحاسبية.

باات المحللين الماليين ماثر قول عل  زيىادة عىدم تماثىل المعلومىات وقىد يسىبب ذلىك ولعل ايتالف تل
  ن المحللين الماليين يستمر في رقابة ومتابعة اليرأات التي تزداد فيها ظاهرة عدم تماثل المعلومات.

ز  ن دقة المحللين الماليين تىرتبت بوىودة ابرحىاح ويعىز  et al, (2018) Mirandaوقد  عدت دراسة 
سىىيأون لىىه تىىأثير علىى   IFRSذلىىك التلبىىاات الماليىىةح باإلضىىافة إلىى   ن التىىزام اليىىرأات بتطبيىى  معىىايير 

تعزيىىىز أمىىىا ة السىىىوق وعلىىى   سىىىعار ابسىىىهم ويسىىىاهم فىىىي تحسىىىين وىىىودة اإلفصىىىاح المحاسىىىبي واليىىىمافية 
 والمثابرة له.



 في ضوء آليات الحوكمة على جودة......... IFRSقياس أثر تطبيق معايير               مؤمن فرحات السيد حمـمد د/ 

    

  41  

 

وريبيىة علىى  تطبيى  معىىايير ( دراسىىة ت6102أمىا قىدم معهىىد المحاسىبين القىىالوليين فىي إلولتىىرا وويلىز )
IFRS  في اإلتحاد ابوروحي وقياس تأثيرها عل  توقعىات المحللىين المىاليين واسىتطاعت التأعيىد على   ن
 et  Mirandaلهىا عالقىة بدقىة  و تيىتت  دا  المحللىين المىاليين وتعزيىز القىدرة التمسىيرية IFRSمعىايير 

al, (2018)   عيلىة  4211والتي يملت عيلة مىن مسىتيدمي التقىارير الماليىة )المحللىين المىاليين( لعىدد
ح وتوصىلت إلى   ن هلىاك تبىاين فىي  6111إلى   0655دولة في المترة مىن عىام  21من المليات لعدد 

متعىىىارف  دا  المحللىىين المىىاليين توىىىاه اسىىتقرا  وتحليىىىل القىىوائم الماليىىة المعىىىدة و فقىىًا لمعىىىايير المحاسىىبة ال
 ح وقد حدث هذا التباين وفقًا اليتالفات المحتوى االيتبارل للمعلومات المحاسبية GAAPعليها 

على   IFRSقيىاس  ثىر معىايير التقىارير الماليىة الدوليىة  et al, (2019) Setiawanوتبلىت دراسىة 
ليسىىياح وأالىىت وىىودة ابرحىىاح بهىىدف تحسىىين دقىىة  دا  المحللىىين والتىىي تىىم قياسىىها علىى  اليىىرأات فىىي  لدو 

سىىاهمت فىىي تحسىىين وىىودة ابرحىىاحح وتوصىىلت  IFRSلتىىائا الدراسىىة  ن معىىايير التقىىارير الماليىىة الدوليىىة 
تسىاهم فىي  IFRSإل  هلىاك عالقىات عيىر إيوابيىة بىين التبلىي اإللزامىي لمعىايير التقىارير الماليىة الدوليىة 

 الحد من التحيز المتعمد في القياس المحاسبي.

 في خفض عدم تماثل المعملمات IFRSممارسات أثر تطبيق  8-11
لقد يهدت بيئىة ابعمىال الحديثىة تطىورات وذريىة اسىتدعت معهىا زيىادة القيمىة المضىافة لليىرأات مىن 
يالل ووود معايير محاسبية متطورة تحىد مىن التضىليل والممارسىات عيىر الميىروعة بىالقوائم الماليىةح وال 

إلهىا تسىاعد فىي  حيث IFRSيك  ن معظم الدراسات السابقة  يارت إل   همية التبلي اإللزامي لمعايير 
 تطبي  اليصائص اللوعية للمعلومات وتليمض معه ظاهرة عدم التماثل للمعلومات.

علىىى  ظىىىاهرة عىىىدم تماثىىىل المعلومىىىىات  IFRSأمىىىا  ن هلىىىاك تىىىأثير لمعىىىايير التقىىىارير الماليىىىىة الدوليىىىة 
 باالليماض أما  له يادل إل  زيادة وودة التقارير المالية المليورة.

تسىاهم فىي  IFRSالتأعيىد على   ن معىايير  Coelho, (2018) and iveiraOlواسىتطاعت دراسىة 
يمىىض تماثىىل المعلومىىات وتمثىىل تهديىىد إلدارة ابرحىىاح والمطالبىىة بتحسىىين وىىودة اإلفصىىاح المحاسىىبي عىىن 
طريىىىى  اإليضىىىىاحات المتممىىىىة لتيمىىىىيض وىىىىودة التوقعىىىىات بمىىىىا يسىىىىاعد علىىىى  تحسىىىىين وىىىىودة المعلومىىىىات 

سىىيأون لهىىا تىىأثير علىى  اإلفصىىاح االيتيىىارل والىىذل يىىادل إلىى  زيىىادة  IFRSالمحاسىىبية أمىىا  ن معىىايير 
لطىىىاق أميىىىة المعلومىىىات التىىىي تمأىىىن المحللىىىين المىىىاليين مىىىن إوىىىرا  التحلىىىيالت ومىىىن ثىىىم اليمىىىاض تعلمىىىة 

 الحصول عل  المعلومات ومن ثم اليماض عدم تماثل المعلومات.

لماسسىىىية بألواعهىىىا لهىىىا ارتبىىىاط وثيىىى   ن ووىىىود الملعيىىىة ا Jiang et al, (2011)وقىىىد  عىىىدت دراسىىىة 
بمراوعة  دا  المحللين الماليين من لاحيىة وعىدم تماثىل المعلومىات مىن لاحيىة  يىرى ورأىزت على  مايىر 
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يمألها  ن تساهم في الحد من ميىاطر  IFRSالسعر لقياس تماثل المعلوماتح ويمأللا القول إن معايير 
 عدم تماثل المعلومات من يالل:

تحىىد مىىن اإلسىىهاب والمبال ىىة فىىي محاسىىبة االسىىتحقاقات  IFRS ن معىىايير التقىىارير الماليىىة الدوليىىة  .0
 االيتبارية وهو ما يلعأس عل  يمض عدم تماثل المعلومات.

اليىىمافية واإلفصىىاح المحاسىىبي واللىىذان يىىدعمان وىىودة  IFRSتىىدعم معىىايير التقىىارير الماليىىة الدوليىىة  .6
 دم تماثل المعلومات.ابرحاح ومن ثم تليمض معها ع

في تحسين وودة ابرحاح ومن ثم تحسين دقة التلباات  IFRSتساهم معايير التقارير المالية الدولية  .3
 المالية.

فىىي دعىىم اليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات مىىن يىىالل  IFRSتسىىاعد معىىايير التقىىارير الماليىىة الدوليىىة  .1
ثىىم اليمىاض حوىىم الميىىاطر اللاتوىىة مىىن قابليتهىا للمقارلىىة ومىىن ثىىم اليمىاض تماثىىل المعلومىىات ومىىن 

 تيتت  دا  المحللين الماليين.

تىىزداد  يطىىا  توقعىىات المحللىىين المىىاليين إذا تىىم االعتمىىاد علىى  معىىايير المحاسىىبة المتعىىارف عليهىىا  .2
(GAAP) .علد قياس ابرحاح المعلية وفقًا لمديل التعلمة التارييية 

 المحللين وااليتالف في المعايير المحاسبية المستيدمة.هلاك عالقة إيوابية بين  يطا  توقعات  .3

محىىىددات أمىىىا ة السىىىوق فىىىي يمىىىض عىىىدم تماثىىىل المعلومىىىات أمىىىا ة ابسىىىواق تىىىاثر علىىى  دروىىىة ملمعىىىة 
المعلومىىات المحاسىىبية حيىىث  ن المحتىىوى اإليبىىارل يىىلعأس علىى  ارتمىىاع واليمىىاض  سىىعار ابسىىهم فىىي 

المعلومىىىىىات تعأىىىىىس التبلىىىىي اإللزامىىىىىي لمعىىىىىايير المحاسىىىىىبة  ابسىىىىواق الماليىىىىىة وبالتىىىىىالي حالىىىىىة عىىىىدم تماثىىىىىل
المسىىتيدمة فىىي القيىىاس والعىىرض الوىىوهرل للمعلومىىات ذات ابثىىر الملمعىىي لألطىىراف المعليىىة عىىن حوىىم 
التىىدفقات اللقديىىة واالسىىتحقاقات وابليىىطة التيىى يلية وابرحىىاح المعليىىة والتقىىديرات المحاسىىبية ور س المىىال 

والهيأىىل التمىىويلي لليىىرأة تمهيىىدًا لقيىىاس ابدا  المىىالي والتيىى يلي لليىىرأة والحأىىم  العامىىل والرافعىىة الماليىىة
 عل  إدارة ابرحاح.

ومىىن ثىىم فىىإن أمىىا ة السىىوق فىىي دراسىىة اإلتحىىاد ابوروحىىي تتىىأثر بىىالقوائم الماليىىة المليىىورة والمعىىدة وفقىىًا 
اق علىى  أميىىة المعلومىىات وسىىاعد ذلىىك فىىي التلبىىا برححيىىة السىىهمح وتتوقىىف أمىىا ة ابسىىو  IFRSلمعىىايير 

الماليىىة وعيىىر الماليىىة بن حالىىة عىىدم تماثىىل المعلومىىات تتطلىىب مزيىىد مىىن اليىىمافية واإلفصىىاح عىىن ابدا  
عيىىر المىىالي حيىىث يسىىاهم ذلىىك فىىي زيىىادة القىىدرة التمسىىيرية لتوقعىىات المحللىىين المىىاليينح وهىىو مىىا يوضىىحه 

 ( أما يلي:3اليأل التالي رقم )
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 في خفض حال  عدم تماثل المعملمات IFRSدلر معايير ال   3شكل
 
 

 ن أمىىىىا ة السىىىىوق يحأمهىىىىىا ثالثىىىىة صىىىىيف وفقىىىىًا لىىىىلمت ولوعيىىىىة المحتىىىىىوى  (6103ح ) بىىىىو العىىىىزويىىىىرى 
 والمضمون للمعلومات المحاسبية:

والمعلومىات التىي تتوافى  مىع هىذه الصىي ة تلىك  Weak – Formالصىي ة الضىعيمة لعمىا ة السىوق  -
  المعلومات التي لها مضامين عن السالسل الزملية بسعار ابسهم في سوق ابوراق المالية بمعلى

 ن ابسعار الماضية تظهر المحتوى والمضمون عن معلومات سلوات سىابقة عبىرت علهىا ابسىعار 
 ومن ثم فإلها ال يستلزم إعادة تقييمها وتحليلها لتحقي  ملافع.

والمعلومىىات التىىي تتوافىى  مىىع هىىذه  Semi– Strong Formالصىىي ة يىىبه القويىىة لعمىىا ة السىىوق  -
فىىة ابطىىراف ومتاحىىة لمىىن يبحىىث علهىىا دون حوىىب  و إيمىىا ح الصىىي ة تلىىك المعلومىىات المليىىورة لعا

ولعىىل مىىىا يميىىىز هىىىذا اللىىىوع مىىىن العمىىىا ة هىىىو  ن المعلومىىىات المحاسىىىبية تتسىىىم بعىىىدم التحيىىىز والتوقيىىىت 
 المالئم للمستيدمين عير  ن هذه المعلومات ال تستيدم ملافع عير عادية.

ٍؼبٝٞش  اعزغبثخ

IFRS 

 

                             
 اعزغبثخ                            

                                                      
خفط ػذً رَبصو  رؤصٞش

 اىَؼيٍ٘بد
 

مفبءح 

 األع٘اي

 

اّؼنبط 

اىَ٘ظ٘ػٞخ 

 اىقٞبط

 أصش
 ٍزطيجبد

 رؼضٝض اىقَٞخ اىؼبدىخ 

 اىؾذذذذذذ ٍذذذذذِ اىَؼبىغذذذذذبد

 اىجذٝيخ.

.قبثيٞخ اىق٘ائٌ ىيَقبسّخ 

 رؼضٝذذذذذذذذض اىخصذذذذذذذذبئع

 اىْ٘ػٞخ ىيَؼيٍ٘بد 

 

صٝبدح ّطبي 

 اإلفصبػ ٗاىشفبفٞخ

 

 عجت
رؼضٝض اىقذسح 

اىزفغٞشٝخ 

 ىيَؾييِٞ اىَبىِٞٞ

 
 ّزٞغـــخ

رؾغِٞ ع٘دح اىقشاساد 

ٗاّخفبض رشزذ  االعزضَبسٝخ

 أداء اىَؾييِٞ اىَبىِٞٞ

 
 ٍؾذداد إىضاٍٞخ ىخفط ثشاصِ اىزعيٞو

 المصدر: الباحث

 ٗخصبئع

ٍؼبٝٞش 

IFRS 
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تواف  مع هذه الصي ة تلك المعلومات والمعلومات التي ت Strong – Formالصي ة القوية للعما ة  -
التي تظل متاحة للعامة والمعلومات عير المتاحة متضملة أافة اإليضاحات المتممة للقىوائم الماليىة 
والمعلومىات الدايليىة دون ووىود تحيىزات متعمىدة وتوقيتىىات مالئمىة وال يمأىن تحقيى   ل ملىافع عيىىر 

 عادية.

وتىىىرى الدراسىىىة  ن الصىىىي ة القويىىىة للعمىىىا ة تعأىىىس حالىىىة اليمىىىاض يتسىىىم بىىىالقبول لظىىىاهرة عىىىدم تماثىىىل 
المعلومات أما  ن حالة التحليالت لتلك المعلومات ستظهر وودة ودقة في التوقعات بدا  المحللىين بمىا 

لىى  ذلىىك فىىإن يلاسىىب متطلبىىات مسىىتيدمي القىىوائم الماليىىة ومىىن ثىىم اليمىىاض فوىىوة التوقعىىاتح باإلضىىافة إ
مراعاة تلك المعلومات للمال مة القيمية والتي يتطلبهىا موموعىة مىن المعىايير المحاسىبية ذات ابثىر على  
وودة  التقارير وقد  رسلت رسالة بواسىطة يىالدرد آلىديورز للمولىس ابعلى  للتعلىيم ابمريأىي توضىح  ن 

تسىىىاق بىىىين المعلومىىىات الماليىىىة يسىىىاهم فىىىي اليمىىىاض عىىىدم تماثىىىل المعلومىىىات وتحقيىىى  اال IFRSمعىىىايير 
إلى   ن حالىة عىدم  (Standard and Poor's. No 7 2007)وتعزيىز قىدرة  دا  المحللىين المىاليين 

 تماثل المعلومات تاثر عل  دقة وتيتت المحللين الماليين وأما ة ابسواق واليماض تعلمة ر س المال.
 واتمقت دراسة أل من: 

(Kuperman, (2003); Mongrut and Winkelried, (2019); Capkun et al, (2016)) 

 عل   همية أما ة ابسواق لحو يمض ظاهرة عدم تماثل المعلومات من يالل:
 ن تحليىىل البيالىىات مىىن التقىىارير الماليىىة البىىد و ن تيضىىع فىىي تعويلهىىا فىىي التحليىىل إلىى  )التحليىىل  .0

عىىدم تماثىىل المعلومىىات  االقتصىىادل / بوالىىب التحليىىل المحاسىىبي( وهىىذا يحىىد مىىن ارتمىىاع ظىىاهرة
 وتوويد  دا  المحللين الماليين.

أما ة ابسواق تحتاج إل  معلومات عن سابقيه لدعم دقة التلباات الماليىة ورحىت المتىرة المسىتقبلية  .6
 بأافة الظواهر السابقة ومن ثم يمض مياطر التلباات ال ير صحيحة بدا  المحللين الماليين.

  اليرأة لدعم مايرات التحليل المالي وهذا يحتاج إل  معلومىات الترأيز عل  مقاييس قيمة و دا .3
 تمصيلية مما يليمض معه ظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية.

حاوة ابسواق إل  معلومات قائمىة على  مىديلي )التحليىل المحتىوى والمضىمون( وزيىادة اليىمافية  .1
 في التقارير وسيولة ابسهم في سوق ابوراق المالية.

فىىي يمىض ظىاهرة عىدم تماثىل المعلومىات )يىىواهد  IFRSمات المعىايير الدوليىة إلعىداد التقىارير مسىاه
 ليدمة التحليل المالي(.
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 هميىىة بال ىىة لحىىو ت ييىىر وىىوهرل فىىي القيىىاس والتقيىىيم المحاسىىبي لممىىردات  IFRSلقىىد يىىألت معىىايير 
ذا أالت هذه اليرأات متعىددة  القوائم المالية وساعدت في زيادة قابلية البيالات المالية للمقارلة ال سيما وا 
 الولسيات وقد اضطرت معظم الدول إل  التيلي عن مبادح وثوابت المبادح المحاسبية المتعارف عليهىا

في القياس والتقييم المحاسبي للمووىودات والمطلوبىات  IFRSوزئيًا واالتواه لحو التبلي الوزئي لمعايير 
على  التبلىي اإللزامىي  6114وقياس الرححية والتلبا بها وحدث ذلىك فىي أوريىا حيىث اسىتقرت فىي مىارس 

ة التاريييىة والعأىس فىي التقسىيم أبىديل للتعلمى (IFRS 10, 16)واالعتمىاد على  معىايير  IFRSلمعايير 
ذلك التبلي مع إتاحة تمصيالت  عبر في التقارير المالية واليمضىت معىه ظىاهرة عىدم تماثىل المعلومىاتح 

 وقد مأن ذلك من أما ة السوق والتحليل المالي وعير المالي بدا  اليرأة.

 RSIFعلى   ن التبلىي اإللزامىي لمعىايير  Mongrut and Winkelried, (2019)و عىدت دراسىة 
 ثر عل  وودة المعلومات المحاسىبية ممىا سىاهم فىي الحىد مىن ارتمىاع ظىاهرة عىدم تماثىل المعلومىات ممىا 
 دى إل  ارتمىاع أمىا ة السىوق فىي المملعىة المتحىدة واتسىمت قيىاس االسىتحقاقات االيتياريىة بالموضىوعية 

 )وىودة ابرحىاح و دا  وتوافر دروىة الثقىة فىي المعلومىات واسىتطاعت الدراسىة قيىاس هىذا التىأثير على  أىالً 
ساهم في ارتماع وودة ابرحىاح وتحسىين دقىة  IFRSالمحللين( وتوصلت إل   ن التبلي اإللزامي لمعايير 

 التوقعات بدا  المحللين الماليين.

 :يمألها يمض ظاهرة عدم تماثل المعلومات عن طري  IFRSوترى الدراسة  ن معايير الدولية 
وتوافقهىىىا مىىىع اليصىىىائص  (IFRS 5)سىىىبي العىىافي وفقىىىًا لمتطلبىىىات زيىىادة لطىىىاق اإلفصىىىاح المحا  -  

 اللوعية للمعلومات مما يعزز مقارلتها باليرأات المماثلة واليماض عدم التماثل.

ال يىىىرأات باإلفصىىىاح اإللزامىىىي ليدمىىىة مسىىىتيدمي التقىىىارير الماليىىىة ياصىىىة  IFRSتلتىىىزم معىىىايير  - ب
 التدفقات التقديرية التي يلية و ن ذلك من يأله  ن يادل إل  ارتماع القيمة االقتصادية المضافة.

فىي الحىد مىن المرولىة المحاسىبية فىي القيىاس المحاسىبي ممىا يعىزز محاسىبة  IFRSتسىاعد معىايير   -وى
لىتحمو المحاسىبي وتىليمض معىه ظىاهرة عىدم تماثىل المعلومىات ومىن ثىم تىزداد وىودة االستحقاقات وا
 التقارير المالية.

في قياس  سعار ابسهم في حالة عدم تماثل المعلومات ومن ثىم مىن الحأىم  IFRSتساعد معايير   -د
 عل  وودة االستحقاقات.

ا  المحللين عل  ضبت توقعاتهم توىاه يحسن وودة التقارير وقدرة  د IFRSالتواف  الدولي لمعايير  -هى
 تحليالت وودة ابرحاح.
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ر الماليىىة الدوليىىة ىاريىىىالتق رىيىىىايى  معىطبيىىىر تىأثيىىىمىىدى ت Jiao et al, (2012)ت دراسىىة ىاولىىىوقىىد تل
IFRS رة مىىىن ىىىىىعلىىى  دقىىىة توقعىىىات  دا  المحللىىىين المىىىاليين ووىىىودة ابرحىىىاح قبىىىل وبعىىىد التطبيىىى  فىىىي المت

 IFRS( وتوصىىىىلت إلىىىى   ن تطبيىىىى  معىىىىايير المعىىىىايير الدوليىىىىة 6114-6106( ومىىىىن )6113-6111)
 العأس عل  تحسين دقة توقعات المحللين الماليين وظاهرة عدم تماثل المعلومات باالليماض.

على  عيلىة مىن اليىرأات فىي ومهوريىة الصىين قىدرت بىى  Liu et al, (2011)وقىد اعتمىدت دراسىة 
على  ظىاهرة عىدم تماثىل المعلومىات ووىودة ابرحىاح بالمعادلىة  IFRSيير ( يرأة لقيىاس تىأثير معىا541)

 :Jiao et al, (2012) التالية

 ititit BadBturnEPS 210 Re    
  

 
 

 تلض حات المعادل  
 EPSitتعبر عن صافي الديل للسهم ويتم قياسه بالديل السلول 

 مقومًا لسعر السهم في بداية المترة
 Returnتعبر عن اللوعاريتمات الطبيعية لعوائد ابسهم السلوية 

 Bad (Minus)إذا أان العائد  (1)تعبر عن قيمة 
(O)  إذا أان العائد(Plus) 

 التطب ق  الدراس   -9
 مةتمع لعيج  الدراس  9-1

ُييىىىىأل موتمىىىىع الدراسىىىىة أافىىىىة اليىىىىرأات المسىىىىاهمة المدروىىىىة فىىىىي سىىىىوق ابوراق الماليىىىىة يىىىىالل المتىىىىرة 
( وتم ايذ هذه المترة الزملية بسىبب التعىديل الىذل طىر  على  معىايير المحاسىبة المصىرية 6106-6103)

ة على  سىىحب اعتمىىدت الدراسىة الحاليىلتتوافى  مىع معىايير اعىىداد التقىارير الماليىة. هىذا وقىد  6102 وايىر 
بالبورصىة  المدروىة الصىلاعية اليىرأات مىن اليىت صىلاعية يىرأة 10عيلة عيوائية بسيطة مأولىة مىن 

حيث روعي ان تحق  مياهدة يالل فترة الدراسةح ( 031)وذلك بواقع  6106وفقا لتقرير عام المصرية 
واليىرأات التىي لىم  الاتهىااستبعاد اليرأات التىي لىم تتىوافر بي يرط التوالس بين ممردات العيلةح أذلك تم

)يرأات قطاعات اليدمات والتوىارة(ح ايضىًا تىم اسىتبعاد اليىرأات التىي تلتمىي  تتلاسب مع عيلة الدراسة
إلىىى  أىىىل مىىىن قطىىىاعي اليىىىدمات الماليىىىة والبلىىىوك لمىىىا لهمىىىا مىىىن طبيعىىىة ياصىىىة مىىىن حيىىىث اعىىىداد القىىىوائم 

دث حالىىة مىىن عىىدم التوىىالس بىىين ممىىردات والتقىىارير الماليىىة وأىىذلك السياسىىات التمويليىىة االمىىر الىىذل يحىى

ititit XBadturnB Re3
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بالوىدول  توضىيحه اييرًا تم استبعاد اليرأات التي تم ادراوها يىالل فتىرة الدراسىةح وهىو مىا يمأىنح العيلة
 :(3رقم ) التالي

 قطاعكل تل يع عيج  الدراس  حسب   3 ةدلل
 اننسبت % عذد انشركاث انقطاع

 %34 14 قطبع األغزٝخ ٗاىَششٗثبد

 %2 1 اىطبقخ ٗاىخذٍبد اىَغبّذحقطبع 

 %17 7 قطبع اىَقبٗالد ٗاالّشبءاد اىْٖذعٞخ

 %15 6 قطبع اىَْغ٘عبد ٗاىغيغ اىَؼَشح

 %27 11 قطبع ٍ٘اد اىجْبء

 %5 2 قطبع اى٘سي ٍٗ٘اد اىزؼجئخ ٗاىزغيٞف

 %411 44 اإلجًانٍ

ابعذيىة والميىروباتح  ياليىرأات الياصىة بالعيلىة أالىت تعمىل بموىال ثلثىايوضح الودول السىاب  ان 
العيلىة المسىحوبةح  % مىن30% على  التىوالي ميىألين معىًا 64ح %31 احيث بل ت لسبتهم ومواد البلا 

بيلمىىا أالىىت اقىىل لسىىبة مىىن لصىىيب قطاعىىات الطاقىىة واليىىدمات المسىىالدةح والىىورق ومىىواد التعبئىىة والت ليىىف 
 % من العيلة المسحوبة.4التوالي ميألين معًا % عل  2%ح و6بلسب 

 متميرات الدراس  9-2
 المتميرات التابع  9-2-1
 ةلدة االستحقاقات 9-2-1-1

المعىىىىىدل مىىىىىن قبىىىىىل  jonesوتقىىىىاس بالقيمىىىىىة المطلقىىىىىة لالسىىىىتحقاقات االيتياريىىىىىة مىىىىىن يىىىىىالل لمىىىىوذج 
.Kothari et al., 2005 

      

       
   (

 

       
)     ( 

                

       
)     (

      

       
)              

 حيث: 
 .tالمترة المالية  يف iلليرأة : إومالي االستحقاقات        
 .tيالل المترة  i: الت ير في إيرادات اليرأة         
 .tيالل المترة  i: الت ير في المديلين اليرأة         
 .tفي المترة  i: إومالي ابالت والمعدات والتوهيزات لليرأة        
 t-1في المترة  i: إومالي ابصول لليرأة         
 : معامالت االلحدار.      
 : البواقي )ايطا  االلحدار(.     
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 يتم حساب االستحقاقات االيتيارية أما يلي: 
التىىدفقات اللقديىىة  –صىىافي الىىديل قبىىل البلىىود عيىىر العاديىىةإومىىالي االسىىتحقاقات وهىىي   يىىتم تقىىدير ألال 

 التي يلية للمترة السابقة.

يىىىتم تقىىىدير االسىىتحقاقات االيتياريىىىة عىىن طريىىى  طىىىرح االسىىتحقاقات عيىىىر االيتياريىىة مىىىن إومىىىالي  ثاج مما 
( عبارة عن الباقي إحصائيا مىن تقىدير       االستحقاقاتح وتعون قيمة االستحقاقات االيتيارية )

اللمىىوذجح ولقىىد تىىم قسىىمة وميىىع مت يىىرات اللمىىوذج علىى  إومىىالي  صىىول اليىىرأة فىىي المتىىرة السىىابقة 
 بهدف إل ا   ثر المروق في  حوام اليرأات.

 استمراري  األرباح 9-2-1-2
 :(Francis et al. , 2004)في المعادلة التالية    يتم قياس استمرارية ابرحاح وذلك باستيدام المعامل 

       

       
         

         

       
            

 حيث:
 .tفي المترة  i: صافي الديل قبل البلود االستثلائية لليرأة         
 t-1في المترة االستحقاقات i: إومالي ابصول لليرأة         

 : البواقي ) يطا  االلحدار(.     
 .t-1في المترة  i: صافي الديل قبل البلود االستثلائية لليرأة         -1

   يتم قياس استمرارية ابرحاح باالعتماد عل  معامل االلحدار 
            
القيم القريبىة مىن الواحىد الصىحيح تيىير إلى  ارتمىاع اسىتمرارية ابرحىاح وبالتىالي ارتمىاع وىودة ابرحىاحح 

 الصمر تعل  ارتماع ابرحاح الماقتة وبالتالي اليماض وودة ابرحاح.بيلما القيم القريبة من 

 خاص   القدرة التجبؤ   لألرباح 9-2-1-3
(. 6( فىي المعادلىة رقىم )     يتم قياس القدرة التلباية لألرحاح عل   ساس االلحراف المعيارل للبىواقي )

  ل ان:
                  

تعلىى  قىىدرة  عثىىر للتلبىىا بابرحىىاح وبالتىىالي        حيىىث إن القىىيم الصىى يرة لاللحىىراف المعيىىارل للبىىواقي 
 ارتماع وودة ابرحاح والعأس.
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 خاص   تمهيد الدخل  9-2-1-4
ويقىىاس تمهيىىد الىىديل بلسىىبة االلحىىراف المعيىىارل لصىىافي الىىرحح قبىىل البلىىود االسىىتثلائية إلىى  االلحىىراف 

 (.Francis et al , 2004للتدفقات اللقدية التي يلية )المعيارل 

          
                  

                 
 

القىيم ابصى ر مىن الواحىد الصىحيح تيىير إلى  تذبىذب التىدفقات اللقديىة التيى يلية للمتىرة السىابقة بيىأل 
الىىديل وبالتىىالي فىىإن القىىيم تمهيىىد  فىىي عثىىر مىىن التذبىىذب فىىي ابرحىىاح والىىذل يعلىى  اسىىتيدام االسىىتحقاقات 

)ارتمىىاع( تمهيىىد الىىديل وارتمىىاع )اليمىىاض( وىىودة  العبيىىرة )الصىى يرة( لمايىىر التمهيىىد تيىىير إلىى  اليمىىاض
 ابرحاح.

 القدرة التفسيري  لممحمل المالي 9-2-1-5
قامت الدراسة بقياس هذا المت ير اعتمىادا على  القيمىة المطلقىة بيطىا  التلبىا والتىي تتمثىل فىي المىرق 

 ,Liu et alبىين السىعر المعلىي للسىهم ومتوسىت توقعىات المحللىين مقسىوما على  السىعر المعلىي للسىهم 
(2011). 

FEit = (Ait - Fit)/ Ait 

   حيث:
:FEitالمطلقة بيطا  تلباات المحللين لليرأة  القيمةi  يالل المترةt. 

Ait : السعر المعلي للسهم اير السلة لليرأةi  يالل المترةt. 

Fit:  متوست توقعات المحللين بسعر السهم لليرأةi  يالل المترةt:ح وتقاس من يالل 

 
Fit = FH it + FL it / 2 

 حيث:
FH it.اعل  سعر متوقع للسهم : 
FL it: .اقل سعر متوقع للسهم 
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 (IFRSالمتميرات المستقم  )معايير  9-2-2
 م  الق م   لممعملمات المحاسب  (ءالخصائص الجلع   لممعملمات )المال 9-2-2-1
 .وتتمثل في مت يرين وهما رححية السهم والقيمة الدفترية للسهم 

  حلكم  الشركات 9-2-2-2
 :(6102) عل  ماير سمعانح دراسةال تاعتمد ويمأن قياس حوأمة اليرأات أما يلي حيث

 مؤشر حلكم  الشركات  4ةدلل
 انقُـــــــــاس اِنُت

 اسخقالنُت يجهس اإلدارة

ػذد األػعبء غٞش اىزْفٞزِٝٞ فٜ ٍغيظ اإلداسح إىٚ إعَبىٜ ػذد أػعبء 

 اىَغيظ. ٗٝزٌ إػطبء إؽذٙ قَٞزِٞ:

 %. أ51ٗ <إرا مبّذ اىْغجخ ( ← 1)

 %.51≥ اىْغجخ إرا مبّذ ( ← 1)

4 

 t. 2خاله اىفزشح  i ػذد أػعبء ٍغيظ اإلداسح ىيششمخ حجى يجهس اإلدارة

اسخقالنُت رئُس يجهس 

 اإلدارة

 ٝزٌ إػطبء إؽذٙ قَٞزِٞ:

إرا مبُ ْٕبك فصو ثِٞ ٍْصجٜ سئٞظ ٍغيظ اإلداسح ٗاىَذٝش اىزْفٞزٛ ( ←1)

 األٗه

 دُٗ رىل.( ← 1)

3 

 انخبرة يأعضاء رو

 إؽذٙ قَٞزِٞ:ٝزٌ إػطبء 

 إرا مبُ ْٕبك أػعبء ٍِ رٗٛ اىخجشح فٜ اىَغيظ.( ← 1)

 دُٗ رىل.( ← 1)
4 

عذد اجخًاعاث يجهس 

 اإلدارة
 t. 5خاله اىفزشح  i ىيششمخػذد اعزَبػبد ٍغيظ اإلداسح 

اسخقالنُت نجنت 

 انًراجعت

ٝزٌ إػطبء قَٞزِٞ اػزَبدا ػيٚ ٗع٘د ػع٘ ٍغزقو ظَِ أػعبء ىغْخ 

 األقو:اىَشاعؼخ ػيٚ 

إرا مبُ ْٕبك ػع٘ ٍغزقو ٗاؽذ ػيٚ األقو ظَِ أػعبء ىغْخ ( ← 1) 

 اىَشاعؼخ.

 دُٗ رىل.( ← 1)

6 

 حجى نجنت انًراجعت

 ٝزٌ إػطبء إؽذٙ قَٞزِٞ:

 صالصخ أػعبء.≤ إرا مبُ ػذد أػعبء اىيغْخ ( ← 1)

 دُٗ رىل.( ← 1)
7 

انخبرة انًانُت ألعضاء 

 نجنت انًراجعت

 قَٞزِٞ:ٝزٌ إػطبء إؽذٙ 

إرا مبُ ٍِ ظَِ أػعبء ىغْخ اىَشاعؼخ ػع٘ ٗاؽذ رٗٗ خجشح ػيٚ ( ← 1)

 األقو.

 دُٗ رىل.( ← 1)

8 

عذد اجخًاعاث نجنت 

 انًراجعت
 t. 9خاله اىفزشح  i ىيششمخػذد اعزَبػبد ىغْخ اىَشاعؼخ 

انًهكُت انذاخهُت 

 نهًذَرَن
 t. 41ح خاله اىفزش iّغجخ األعٌٖ اىََي٘مخ ٍِ قجو أػعبء ٍغيظ اإلداسح ىيششمخ 

 t. 44زشح خاله اىف iّغجخ األعٌٖ اىََي٘مخ ٍِ قجو اىَغزضَشِٝ اىَؤعغِٞٞ ىيششمخ  انًهكُت انًؤسسُت
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حذاول أسهى انشركت ين 

خالل شهاداث اإلَذاع 

 (GDR)انذونُت 

 ٝزٌ إػطبء إؽذٙ قَٞزِٞ:

 مبّذ اىششمخ ٝزٌ رذاٗه أعَٖٖب فٜ ع٘ي خبسعٜ. أٗ إرا( ← 1)

 دُٗ رىل.( ← 1)
 

42 

جىدة انًراجعت 

 انخارجُت

 ٝزٌ إػطبء إؽذٙ قَٞزِٞ:

 إرا مبّذ اىششمخ رزٌ ٍشاعؼزٖب ٍِ أمجش أسثؼخ ٍنبرت ٍشاعؼخ.( ← 1)

 دُٗ رىل.( ← 1)
43 

 

 الضابط المتميرات  9-2-3
سىىتقوم الدراسىىة علىىد إوىىرا  ايتبىىارات المىىرض المرعىىي ابول والمتىىرحت بصىىياعة المىىرض الرئيسىىي علىىد 

على  اسىتيدام بعىض المت يىرات الضىابطة لعىزل تأثيرهىا المتوقىع  IFRSتحديد الهدف من تطبي  معايير 
ووىودات فىي المتىرة عل  حوم التدفقات اللقدية التي يلية للمترة السابقة المستقبلية ملسىوبة إلى  إومىالي الم

 السابقة إلل ا  المروق في احوام اليرأات وتيمل:
وهىىىي تبىىىرز حسىىىابات المووىىىودات والمطلوبىىىات والتىىىي لهىىىا   NDACاالسمممتحقاقات غيمممر االخت اريممم   -

ياصية المرولة المحاسىبية علىد قيىاس القيمىة ملهىا ممىا لىه ابثىر على  قىيم التىدفقات اللقديىة التيى يلية 
 قبلية.للمترة السابقة المست

وهي ملسوبة إلومالي ابصول   (CFOT)التدفقات الجقد   التشميم   لمفترة السابق  لمفترة السابق   -
 يتوقع ارتماعها ويدل عل  توافر ياصية استمراريتها في المستقبل. (t-1)في المترة السابقة 

تمسىىير تطبيىى  : ويعبىىر علىىه تقيىىيم اللوعاريتمىات الطبيعيىىة إلومىىالي ابصىىول بهىىدف FSحةممم الشممرك   -
واليصائص اللوعية للمعلومات والممثلة في )المالئمة القيمية( وحوأمة اليرأات ذلك  IFRSمعايير 

وتهمىىىيش دورهىىىا  IFRSبلىىىه قىىىد يعأىىىس اتوىىىاه اليىىىرأات أبيىىىرة الحوىىىم فىىىي التبلىىىي اإللزامىىىي لمعىىىايير 
وهو مىا يسىاعد فىي تطبيى  ممارسىات إدارة  GAAPواالعتماد عل  معايير المحاسبة المتعارف عليها 

 ابرحاح عبر السياسات المحاسبية والمرولة وهو ما يترك  ثره عل  قيمة اليرأة.

يمأىىىن القىىىول إلىىىه يمأىىىن  ن يعبىىىر عىىىن  دا  اليىىىرأة   Firm Performance (FP)أداء الشمممرك   -
عاد الضىرائب يضىاف )بمعدل العائىد على  المووىودات( والىذل يحتىاج لحسىابه صىافي الىديل بعىد اسىتب

إليىىه عىىب  مصىىروف المائىىدة الياليىىة مىىن الضىىرائب مقسىىومًا علىى  إومىىالي متوسىىت المووىىودات يىىالل 
المتىىرة )ت(ح وتىىم ايتيىىار  دا  اليىىرأة أمت يىىر ضىىابت لظىىرًا بن اليىىرأات التىىي تلىىتها سياسىىة التبلىىي 

وأمىة اليىرأات يتوقىع مىع دروىة التزامهىا باليصىائص اللوعيىة للمعلومىات وح IFRSاإللزامي لمعايير 
  ن ترتمع بها وودة ابرحاح ومن ثم تحسين وودة التقارير المالية.

: ويعبىىىر علهىىىا لسىىىبة إومىىىالي المطلوبىىىات طويلىىىة ابوىىىل إلىىى  Leverage (Lev)جسمممب  المديلج ممم   -
 IFRSإومىىالي المووىىىودات وتىىم ايتيىىىار لسىىبة المديوليىىىة أمت يىىر ضىىىابت علىىد تمسىىىير تطبيىى  معىىىايير 
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ئص اللوعيىة للمعلومىات( وحوأمىة اليىرأاتح بن اليىرأات التىي تتبىع سياسىة اإلفىراط بوالب )اليصا
فىىىي المديوليىىىة سىىىتليمض بهىىىا وىىىودة ابرحىىىاح ويأىىىون لىىىديها متسىىىع فىىىي إتبىىىاع السىىىلوك االلتهىىىازل إلدارة 

واإلطىار المأمىل لهىا مىن اليصىائص اللوعيىة للمعلومىات  IFRSابرحاحح ومن ثم فإن تطبي  معىايير 
يىىرأات سيسىىاعد علىى  ارتمىىاع وىىودة ابرحىىاح والوفىىا  باحتياوىىات المحللىىين المىىاليين وزيىىادة وحوأمىىة ال

 (t( يالل المترة )iلليرأة )  القدرة التمسيرية لهم.

 جماحج الدراس  9-3
(ح لىىىذا سىىىيتم صىىىياعة MANOVA)سىىىوف تعتمىىىد الدراسىىىة علىىى   سىىىلوب االلحىىىدار المتعىىىدد المت يىىىرات 

 اللحو االتي:اللماذج الياصة بالدراسة عل  

 الجملحج الرئ سي األلل 9-3-1
)اليصىائص اللوعيىة للمعلومىات ممثلىة  IFRSمعىايير يقوم عل  ان وودة ابرحاح دالىة فىي أىل مىن  

 في المال مة القيمية وحوأمة اليرأات(ح والمت يرات الضابطةح وذلك من يالل المعادلة التالية:

 حلكم  الشركات + المتميرات الضابط (ةلدة األرباح = دال  )المالءم  الق م   + 

 ويمأن صياعة هذا اللموذج أما يلي:
EQit = B0 + B1EPSit + B2BVPSit + B3BoardInit + B4BoardSit + B5ChInit + 

B6EMit + B7NBoardMit + B8AuditInit + B9AuditSit + B10FEAuditit + 

B11NauditMit + B12InternalOwnit + B13InstitutionalOwnit + B14GDRsit 

+B15QEAuditit + B16NDACit + B17CFOTi,t-1 + B18FirmSit + B19ROAit + 

B20LEVit    it 

 حيث:
 EQit                    (t( يالل المترة )iوودة ابرحاح لليرأة )
 EPSit (t( يالل المترة )iرححية السهم لليرأة )

 BVPSit (tالمترة )( يالل iالقيمة الدفترية للسهم لليرأة )
 BoardInit (t( يالل المترة )iاستقاللية مولس اإلدارة لليرأة )

 BoardSit (t( يالل المترة )iحوم مولس اإلدارة لليرأة )
 ChInit (t( يالل المترة )iاستقاللية رئيس مولس اإلدارة لليرأة )

 EMit (t( يالل المترة )iاعضا  ذوو اليبرة لليرأة )
 NboardMit (t( يالل المترة )iعات مولس اإلدارة لليرأة )عدد اوتما

 AuditInit (t( يالل المترة )iاستقاللية لولة المراوعة لليرأة )
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 AuditSit (t( يالل المترة )iحوم لولة المراوعة لليرأة )
 FEAuditit (t( يالل المترة )iاليبرة المالية بعضا  لولة المراوعة لليرأة )

 NauditMit (t( يالل المترة )iاوتماعات لولة المراوعة لليرأة )عدد 
 InternalOwnit (t( يالل المترة )iالملعية الدايلية للمديرين لليرأة )

 InstitutionalOwnit (t( يالل المترة )iالملعية الماسسية لليرأة )
يىالل ( iتداول  سهم اليىرأة مىن يىالل يىهادات االيىداع الدوليىة لليىرأة )

 (tالمترة )
GDRsit 

 QEAuditit (t( يالل المترة )iوودة المراوعة الياروية لليرأة )
 NDACit (t( يالل المترة )iاالستحقاقات عير االيتيارية لليرأة )

( يىىالل iالتىىدفقات اللقديىىة التيىى يلية للمتىىرة السىىابقة للمتىىرة السىىابقة لليىىرأة )
 (t-1المترة )

CFOTi,t-1 

 FirmSit (t( يالل المترة )i)ادا  اليرأة 
 ROAit (t( يالل المترة )iحوم اليرأة )

 LEVit (t( يالل المترة )iلسبة المديولية لليرأة )
 εit اليطأ العيوائي

 الجملحج الفرعي األلل  9-3-1-1
)اليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات  IFRSمعىىايير يقىىوم علىى  ان وىىودة االسىىتحقاقات دالىىة فىىي أىىل مىىن 

 ممثلة في المال مة القيمية وحوأمة اليرأات(ح والمت يرات الضابطةح وذلك من يالل المعادلة التالية: 
 ةلدة االستحقاقات = دال  )المالءم  الق م   + حلكم  الشركات + المتميرات الضابط (

 ويمأن صياعة هذا اللموذج أما يلي:
AQit = B0 + B1EPSit + B2BVPSit + B3BoardInit + B4BoardSit + B5ChInit + 

B6EMit + B7NBoardMit + B8AuditInit + B9AuditSit + B10FEAuditit + 

B11NAuditMit + B12InternalOwnit + B13InstitutionalOwnit + B14GDRsit 

+B15QEAuditit + B16NDACit + B17CFOTi,t-1 + B18FirmSit + B19ROAit + 

B20LEVit    it 

 حيث:
 
 

 AQit (t( يالل المترة )iوودة االستحقاقات لليرأة )
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 الجملحج الفرعي الثاجي  9-3-1-2
)اليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات  IFRSمعىىايير يقىىوم علىى  ان اسىىتمرارية ابرحىىاح دالىىة فىىي أىىل مىىن 

 ممثلة في المال مة القيمية وحوأمة اليرأات(ح والمت يرات الضابطةح وذلك من يالل المعادلة التالية:

 استمراري  األرباح = دال  )المالءم  الق م   + حلكم  الشركات + المتميرات الضابط (

 ويمأن صياعة هذا اللموذج أما يلي:
Persit = B0 + B1EPSit + B2BVPSit + B3BoardInit + B4BoardSit + B5ChInit + 

B6EMit + B7NBoardMit + B8AuditInit + B9AuditSit + B10FEAuditit + 

B11NAuditMit + B12InternalOwnit + B13InstitutionalOwnit + B14GDRsit 

+B15QEAuditit + B16NDACit + B17CFOTi,t-1 + B18FirmSit + B19ROAit + 

B20LEVit    it 

 حيث:
 Persit (t( يالل المترة )iاستمرارية ابرحاح لليرأة )

 الجملحج الفرعي الثالث  9-3-1-3
)اليصىائص اللوعيىة للمعلومىات  IFRSمعىايير يقوم عل  ان القدرة التلباية لألرحاح دالة في أل مىن 

 ممثلة في المال مة القيمية وحوأمة اليرأات(ح والمت يرات الضابطةح وذلك من يالل المعادلة التالية:

 القدرة التجبؤ   لألرباح = دال  )المالءم  الق م   + حلكم  الشركات + المتميرات الضابط (

 ويمأن صياعة هذا اللموذج أما يلي:
Predit = B0 + B1EPSit + B2BVPSit + B3BoardInit + B4BoardSit + B5ChInit + 

B6EMit + B7NBoardMit + B8AuditInit + B9AuditSit + B10FEAuditit + 

B11NAuditMit + B12InternalOwnit + B13InstitutionalOwnit + B14GDRsit 

+B15QEAuditit + B16NDACit + B17CFOTi,t-1 + B18FirmSit + B19ROAit + 

B20LEVit    it 

 حيث:
 Predit (t( يالل المترة )iالقدرة التلباية لألرحاح لليرأة )

 الجملحج الفرعي الرابع  9-3-1-4
)اليصىائص اللوعيىة للمعلومىات ممثلىة  IFRSمعىايير يقوم على  ان تمهيىد الىديل دالىة فىي أىل مىن  

 في المال مة القيمية وحوأمة اليرأات(ح والمت يرات الضابطةح وذلك من يالل المعادلة التالية:

 تمهيد الدخل = دال  )المالءم  الق م   + حلكم  الشركات + المتميرات الضابط (
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 ويمأن صياعة هذا اللموذج أما يلي:
Smoothit = B0 + B1EPSit + B2BVPSit + B3BoardInit + B4BoardSit + B5ChInit 

+ B6EMit + B7NBoardMit + B8AuditInit + B9AuditSit + B10FEAuditit + 

B11NAuditMit + B12InternalOwnit + B13InstitutionalOwnit + B14GDRsit 

+B15QEAuditit + B16NDACit + B17CFOTi,t-1 + B18FirmSit + B19ROAit + 

B20LEVit    it 

 حيث:
 Smoothit (t( يالل المترة )iتمهيد الديل لليرأة )

 الجملحج الرئ سي الثاجي  9-3-2
معىايير يقوم عل  ان القدرة التمسيرية بدا  المحللين الماليين )دقة تلباات المحللين( دالة في أىل مىن 

IFRS  اليصىىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات ممثلىىىة فىىىي المال مىىىة القيميىىىة وحوأمىىىة اليىىىرأات(ح والمت يىىىرات(
 الضابطةح وذلك من يالل المعادلة التالية:
 دال  )المالءم  الق م  + حلكم  الشركات+ المتميرات الضابط ( القدرة التفسيري  ألداء المحممين الماليين=
 ويمأن صياعة هذا اللموذج أما يلي:

FEit = B0 + B1EPSit + B2BVPSit + B3BoardInit + B4BoardSit + B5ChInit + 

B6EMit + B7NBoardMit + B8AuditInit + B9AuditSit + B10FEAuditit + 

B11NAuditMit + B12InternalOwnit + B13InstitutionalOwnit + B14GDRsit 

+B15QEAuditit + B16NDACit + B17CFOTi,t-1 + B18FirmSit + B19ROAit + 

B20LEVit    it 

 حيث:
 FEit (t( يالل المترة )iالقدرة التمسيرية بدا  المحللين الماليين لليرأة )

 افحصاءات اللصف   لمتميرات الدراس  9-4
 عىىدد الميىىاهداتح يوضىىح الوىىدول التىىالي اهىىم اإلحصىىا ات الوصىىمية لمت يىىرات الدراسىىة والتىىي تيىىمل

وااللحىراف المعيىارلح وذلىك بهىدف التعىرف على  يصىائص  وست الحسابيحوال حقيمة اعل و  قيمةحوادلي 
 :(2في الودول التالي رقم ) مت يرات الدراسة عل  مستول يرأات العيلة يالل فترة الدراسة أما

 

 



 في ضوء آليات الحوكمة على جودة......... IFRSقياس أثر تطبيق معايير               مؤمن فرحات السيد حمـمد د/ 

    

  56  

 

 افحصاءات اللصف   لمتميرات الدراس   5ةدلل 
 انًخغُر

عذد 

 انًشاهذاث

انحذ 

 األدنً
 انحذ األقصً

انىسط 

 انحسابٍ

االنحراف 

 انًعُارٌ

 انًخغُراث انخابعت

 جىدة األرباح

 1.1581 1.1139 1.68 1.52- 164 جىدة االسخحقاقاث

 1.1347 1.1354 1.78 1.58- 164 اسخًرارَت األرباح

 1.1289 1.1229 1.18 1.15 164 انقذرة انخنبؤَت

 1.2125 1.7844 1.95 1.38 164 حًهُذ انذخم

 انًانٍ انقذرة انخفسُرَت نهًحهم

 9.7481 6.2552 61.13 3.29- 164 دقت حنبؤاث انًحههُن

 انًخغُراث انًسخقهت

 انخصائص اننىعُت نهًعهىياث )انًالءيت انقًُُت نهًعهىياث انًحاسبُت(

 3.1799 1.1279 15.91 8.63- 164 ربحُت انسهى

 17.7136 9.5241 127.47 38.17- 164 انقًُت انذفخرَت نهسهى

 انشركاثحىكًت 

 1.2711 1.9217 1.11 1.11 164 اسخقالنُت يجهس اإلدارة

 2.8971 8.2195 17.11 4.11 164 حجى يجهس اإلدارة

اسخقالنُت رئُس يجهس 

 اإلدارة
164 1.11 1.11 1.3171 1.4668 

 1.4831 1.6341 1.11 1.11 164 انخبرة يأعضاء رو

عذد اجخًاعاث يجهس 

 اإلدارة
164 4.11 21.11 9.5161 3.9118 

 1.11111 1.1111 1.11 1.11 164 اسخقالنُت نجنت انًراجعت

 1.1437 3.8293 8.11 3.11 164 حجى نجنت انًراجعت

انخبرة انًانُت ألعضاء نجنت 

 انًراجعت
164 1.11 1.11 1.1111 1.11111 

عذد اجخًاعاث نجنت 

 انًراجعت
164 4.11 19.11 8.4185 4.1348 

 17.1749 11.8181 73.65 1.11 164 نهًذَرَنانًهكُت انذاخهُت 

 29.2123 39.1212 91.11 1.11 164 انًهكُت انًؤسسُت

حذاول أسهى انشركت ين 

خالل شهاداث اإلَذاع 

 انذونُت

164 1.11 1.11 1.1221 1.3282 

 1.4121 1.2112 1.11 1.11 164 جىدة انًراجعت انخارجُت

 انًخغُراث انضابطت

 1.1343 1.1114- 1.36 1.19- 164 االخخُارَتاالسخحقاقاث غُر 

انخذفقاث اننقذَت انخشغُهُت 

 نهفخرة انسابقت
164 -53.48 56.24 1.9179 13.5212 

 1.2845 21.3571 23.28 17.68 164 حجى انشركت

 11.5159 2.5235 29.46 46.43- 164 أداء انشركت

 22.5162 49.1314 98.62 1.75 164 نسبت انًذَىنُت
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( بعممض افحصمماءات اللصممف   لمتميممرات الدراسمم ، حيممث تممم 5يتضممح مممن الةممدلل السممابق رقممم )
 تصج فها إلى ثالث مةملعات كما يمي  

لوىىد ان تىىم التعبيىىر علىىه بأىىل مىىن وىىودة ابرحىىاحح والقىىدرة التمسىىيرية  ف ممما يتعمممق بممالمتمير التممابع  -
للمحلىىىل المىىىاليح فميمىىىىا يتعلىىى  بوىىىىودة ابرحىىىاح حيىىىىث تىىىم قياسىىىىه بأرحعىىىة مايىىىىرات وهىىىي  واًل: وىىىىودة 

بمتوسىىىت  1.35و 1.26-( بىىىين 6103-6106االسىىىتحقاقات تتىىىراوح لسىىىبتها يىىىالل فتىىىرة الدراسىىىة )
.ح ثاليىىًا: اسىىتمرارية ابرحىىاح حيىىث بل ىىت 1.0250لمعيىىارل أمىىا بلىىف االلحىىراف ا 1.1036حسىىابي 

بيلمىىا بلىىف االلحىىراف  1.1321بمتوسىىت حسىىابي  1.45و 1.25-لسىىبتها يىىالل فتىىرة الدراسىىة بىىين 
وذلىىك يىىالل  1.05و 1.12ح ثالثىىًا: القىىدرة التلبايىىة حيىىث تراوحىىت لسىىبتها بىىين 1.0314المعيىىارل 

ح رابعًا: تمهيد الىديل 1.1656االلحراف المعيارل  أما بلف 1.0666فترة الدراسة بمتوست حسابي 
 1.6162بالحراف معيارل  1.4511والمتوست الحسابي  0.62و 1.35حيث تراوحت لسبته بين 

 3.66-وذلك يىالل فتىرة الدراسىة. فيمىا يتعلى  بالقىدرة التمسىيرية للمحلىل المىالي حيىث بل ىت لسىبتها 
وذلىىىك يىىىالل فتىىىرة  6.4151اف المعيىىىارل فيمىىىا بلىىىف االلحىىىر  3.6226بمتوسىىىت حسىىىابي  31.13و

 الدراسة. 
حيىىىىث تىىىىم التعبيىىىىر علهىىىىا بأىىىىل مىىىىن اليصىىىىائص اللوعيىىىىة للمعلومىىىىات  ججتقممممل لممتميممممرات المسممممتقم   -

المحاسىىىبية )المال مىىىة القيميىىىة للمعلومىىىات المحاسىىىبية( وحوأمىىىة اليىىىرأاتح وتىىىم قيىىىاس اليصىىىائص 
يىىة السىىهم حيىىث تراوحىىت لسىىبته يىىالل فتىىرة اللوعيىىة للمعلومىىات المحاسىىبية بمايىىرين وهمىىا  واًل: رحح

أمىىا بلىىف االلحىىراف  0.1646بمتوسىىت حسىىابي  02.61و 5.33-( بىىين 6106-6103الدراسىىة )
 064.14و 35.14-ح ثاليىىىًا: القيمىىىة الدفتريىىىة للسىىىهم حيىىىث بل ىىىت لسىىىبتها بىىىين 3.0466المعيىىىارل 

 6.2611بمتوست حسابي 

علىىى  بحوأمىىىة اليىىىرأاتح فقىىىد تىىىم قياسىىىها بعىىىدة . فيمىىىا يت04.4033بيلمىىىا بلىىىف االلحىىىراف المعيىىىارل  -
مايرات وأالىت اإلحصىا ات الوصىمية الياصىة بهىم أمىا يلىي:  واًل: اسىتقاللية مولىس اإلدارة حيىث 

بمتوسىىىىىىت حسىىىىىىابي  0.11و 1.11( بىىىىىىين 6103-6106تراوحىىىىىت لسىىىىىىبتها يىىىىىىالل فتىىىىىىرة الدراسىىىىىة )
دليل قواعد ومعايير حوأمة مما يدل عل  التزام اليرأات المساهمة بما وا  من أل من  1.6614

اليىىرأات المصىىرل باإلضىىافة الىى  التعليمىىات الصىىادرة مىىن البورصىىة فيمىىا يتعلىى  بحوأمىىة اليىىرأات 
المساهمة واللذان يلصا عل  ان ضرورة ان تعون اعلبية  عضا  موالس اإلدارة من ابعضا  عير 

اإلدارة حيىىىث تىىىراوح عىىىدد  ح ثاليىىىًا: حوىىىم مولىىىس1.6401التلميىىىذيين بيلمىىىا بلىىىف االلحىىىراف المعيىىىارل 
أمىىىا بلىىىف االلحىىىراف المعيىىىارل  5.6062عضىىىوًا بمتوسىىىت حسىىىابي  04.11و 1.11اعضىىىا ه بىىىين 

بمتوسىت حسىابي  0.11و 1.11ح ثالثًا: استقاللية رئيس مولس اإلدارة تمثلت لسىبته بىين 6.5640
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ذل حيىىث يىىدل علىى  عىىدم ووىىود فصىىل بىىين ملصىىبي رئىىيس مولىىس اإلدارة والمىىدير التلميىى 1.3040
ابول مما يعلي توافر  االزدواويىة بىين الملصىبين فىي يىد يىيص واحىد وهىو مىا يتلىاف  مىع أىل مىن 
دليل قواعد ومعايير حوأمة اليرأات المصرل باإلضافة ال  التعليمات الصىادرة مىن البورصىة فيمىا 

في يتعل  بحوأمة اليرأات المساهمة واللذان يلصا عل  ان ضرورة المصل بين هاتين الملصبينح 
 1.11ح رابعىىىًا:  عضىىا  ذوو اليبىىرة تراوحىىىت لسىىبتهم بىىىين 1.1335حىىين أىىان االلحىىىراف المعيىىارل 

وهىىىو يىىىدل علىىى  تىىىوافر  عضىىىا  ذوو يبىىىرة فىىىي تيىىىأيل مولىىىس  1.3310بمتوسىىىت حسىىىابي  0.11و
اإلدارة بما يتم  مع أل من دليل قواعد ومعايير حوأمة اليرأات المصرل باإلضافة ال  التعليمات 

ن البورصىىة فيمىىا يتعلىى  بحوأمىىة اليىىرأات المسىىاهمةح فىىي حىىين بلىىف االلحىىراف المعيىىارل الصىىادرة مىى
مىىىىرة  60.11و 1.11ح يامسىىىىًا: عىىىىدد اوتماعىىىىات مولىىىىس اإلدارة حيىىىىث تىىىىم عقىىىىدها بىىىىين 1.1530

ح سادسىىىًا: اسىىىتقاللية لولىىىة المراوعىىىة فقىىىد 3.6015وبىىىالحراف معيىىىارل  6.2130بمتوسىىىت حسىىىابي 
ومىىىا هىىىو يعلىىىي ان لولىىىة  0.11( بمتوسىىت حسىىىابي 0.11ة الدراسىىىة )أالىىت لسىىىبتها ثابتىىىة طىىىوال فتىىىر 

المراوعة مستقلة وهو ما يتم  مع دورها وأذلك مع التعليمىات والقواعىد الياصىة بحوأمىة اليىرأاتح 
ح سىابعًا: حوىم لولىة المراوعىة حيىث بلىف عىدد اعضىا ها بىين 1.1111لذا أان االلحراف المعيىارل 

ح ثاملىىًا: 0.0134أمىىا بلىىف االلحىىراف المعيىىارل  3.5663 عضىىوًا بمتوسىىت حسىىابي 5.11و 3.11
( 0.11اليبىىرة الماليىىة بعضىىا  لولىىة المراوعىىة فقىىد أالىىت  يضىىا لسىىبتها ثابتىىة طىىوال فتىىرة الدراسىىة )

وهو ايضًا ضرورة حتي تتمأن لولة المراوعة من  دا  دورها بيأل مهلىيح  0.11بمتوست حسابي 
اسىىىعًا: عىىىدد اوتماعىىىات لولىىىة المراوعىىىة تراوحىىىت مىىىرات ح ت1.1111لىىىذا أىىىان االلحىىىراف المعيىىىارل 

فىىي حىىين أىىان االلحىىراف المعيىىارل  5.1152مىىرة بمتوسىىت حسىىابي  06.11و 1.11العقادهىىا بىىين 
بمتوسىىىت  43.32و 1.11ح عايىىرًا: الملعيىىة الدايليىىة للمىىديرين فقىىىد تراوحىىت لسىىبتها بىىين 1.1315
  مولس اإلدارة بيأل مباير فىي وهو يدل عل  اليماض لسبة مساهمة  عضا 01.5150حسابي 

ح حىىىادل عيىىىر: الملعيىىىة الماسسىىىية فقىىىد 04.1416هيأىىىل الملعيىىىةح بيلمىىىا أىىىان االلحىىىراف المعيىىىارل 
وهىىىىو مىىىىا يوضىىىىح زيىىىىادة حوىىىىم  36.1616بمتوسىىىىت حسىىىىابي  61.11و 1.11تمثلىىىىت لسىىىىبتها بىىىىين 

ح ثىالي 66.6163مساهمة المسىتثمرين الماسسىين فىي هيأىل الملعيىةح أمىا بلىف االلحىراف المعيىارل 
 0.11و 1.11عيىىىر: تىىىداول اسىىىهم اليىىىرأة مىىىن يىىىالل يىىىهادات اإليىىىداع فقىىىد بل ىىىت لسىىىبتها بىىىين 

ح ثالىىىىث عيىىىىر: وىىىىودة 1.3656فىىىىي حىىىىين أىىىىان االلحىىىىراف المعيىىىىارل  1.0661بمتوسىىىىت حسىىىىابي 
بيلمىىىا بلىىىف  1.6106بمتوسىىىت حسىىىابي  0.11و 1.11المراوعىىىة اليارويىىىة فقىىىد بل ىىىت لسىىىبتها بىىىين 

 وذلك يالل فترة الدراسة.  1.1160االلحراف المعيارل 
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فقد الباحىث على  عىدة مت يىرات ضىابطه وهىي االسىتحقاقات  أخيرًا ف ما يتعمق بالمتميرات الضابط   -
مىن  1.33و 1.16-( بىين 6103-6106عير االيتيارية حيث بل ت لسبتها يالل فترة الدراسىة )

ح 1.1313أمىا بلىف االلحىراف المعيىارل  1.1111-اومالي ابصىول اول المتىرة وبمتوسىت حسىابي 
مىىن اومىىالي  23.61و 23.15-تراوحىىت لسىبتها بىىين  التىدفقات اللقديىىة التيىى يلية للمتىرة السىىابقة فقىىد

ح حوىم اليىرأة حيىىث 03.2616أمىا بلىف االلحىراف المعيىارل  0.6046ابصىول بمتوسىت حسىابي 
فىىي حىىين أىىان االلحىىراف المعيىىارل  61.3240بمتوسىىت حسىىابي  63.65و 04.35بلىىف لسىىبته بىىين 

مىىىن اومىىىالي ابصىىىول  66.13و 13.13-ح  دا  اليىىىرأة فقىىىد تراوحىىىت لسىىىبته بىىىين بىىىين 0.6512
ح اييىىىرًا لسىىبة المديوليىىة فقىىىد 01.2126أمىىا بلىىىف االلحىىراف المعيىىارل  6.2632وبمتوسىىت حسىىابي 

وهىو  16.1301من اومىالي ابصىول أمىا بلىف المتوسىت الحسىابي لهىا  65.36و 0.42بل ت بين 
اللحىراف ييير ال  ان اليرأات تعتمد عل  التمويل بالديون بمقدار لصف مىا تحتاوىهح بيلمىا أىان ا

(. لوىد ان اومىالي الميىاهدات بلىف 6103-6106وذلك يالل فترة الدراسة ) 66.2036المعيارل 
-6106ميىىىاهدة يىىىالل أىىىل عىىىىام مىىىن ابعىىىوام ابرحعىىىة لمتىىىرة الدراسىىىىة ) 10ميىىىاهدة بواقىىىع  031
6103.) 

 رتباط بين متميرات الدراس  تحميل اف  9-5
 بين مت يرات الدراسة أما يلي: ( مصموفة اإلرتباط3يوضح الودول التالي رقم )

 مصفلف  االرتباط بين متميرات الدراس   6ةدلل 
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 %.0*** االرتباط معلول علد مستول معلوية 
 %.2** االرتباط معلول علد مستول معلوية 
 %.01* االرتباط معلول علد مستول معلوية 

 .ثابت ال يمأن حساب معامل االرتباط لعون  حد المت يرات عل  ابقل -
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   ( ما يمي6يتضح لجا من الةدلل السابق رقم )
مصموفة االرتباط )بيرسون( بىين مت يىرات الدراسىة ال تعىالي مىن ازدواج يطىي بىين مت يىرات الدراسىةح  -

حيث ان معىامالت االرتبىاط بىين مت يىرات الدراسىة )وىودة ابرحىاح والقىدرة التمسىيرية للمحللىين المىاليين 
و)اليصائص اللوعية للمعلومات المحاسبية وحوأمة اليرأات أمت يىرات مسىتقلة(ح أمت يرات تابعة(ح 

مما يدل عل  عدم ووىود ازدواج يطىي بىين مت يىرات الدراسىة  1.51و)المت يرات الضابطة( اقل من 
باستثلا  العالقىة بىين اسىتمرارية ابرحىاح و دا  اليىرأة حيىث أىان معامىل االرتبىاط معلىول مووىب قىول 

سيتم استبعاد هىاتين المت يىرين باإلضىافة الى  أىل مىن اسىتقاللية لولىة المراوعىةح واليبىرة  ( لذا1.66)
المالية بعضا  لولة المراوعة لظىرًا لعىون قيمهمىا ثابتىة طىوال فتىرة الدراسىةح لىذا سىيتم إعىادة االرتبىاط 

 (.4من وديد بعد استبعاد هذه المت يرات وهو ما يمأن توضيحه في الودول التالي رقم )

   مصفلف  االرتباط بين متميرات الدراس 7ةدلل 
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 %.0*** االرتباط معلول علد مستول معلوية 
 %.2** االرتباط معلول علد مستول معلوية 
 %.01* االرتباط معلول علد مستول معلوية 
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   ( ما يمي7يتضح لجا من الةدلل السابق رقم )
ال تعىالي مىن ازدواج يطىي بىين مت يىرات الدراسىةح  مصموفة االرتباط )بيرسون( بين مت يىرات الدراسىة -

حيث ان معىامالت االرتبىاط بىين مت يىرات الدراسىة )وىودة ابرحىاح والقىدرة التمسىيرية للمحللىين المىاليين 
أمت يرات تابعة(ح و)اليصائص اللوعية للمعلومات المحاسبية وحوأمة اليرأات أمت يىرات مسىتقلة(ح 

 مما يدل عل  عدم ووود ازدواج يطي بين مت يرات الدراسة. 1.51و)المت يرات الضابطة( اقل من 

فيما يتعل  باالرتباط بين المت يىرات التابعىة: فقىد أىان معامىل االرتبىاط عيىر معلىول مووىب بىين القىدرة  -
( بىىين 1.01-(ح فىىي حىىين أىىان معامىىل االرتبىىاط معلىىول سىىالب )1.11التلبايىىة ووىىودة االسىىتحقاقات )

%ح بيلمىا أىان االرتبىاط عيىر معلىول 01تحقاقات وذلىك علىد مسىتول معلويىة تمهيد الديل ووودة االسى
(ح أىىذلك أىىان االرتبىىاط عيىىر معلىىول مووىىب بىىين دقىىة 1.06مووىىب بىىين تمهيىىد الىىديل القىىدرة التلبايىىة )
(ح فىىي حىىين أىىان عيىىر معلىىول سىىالب فىىي حالىىة أىىل مىىن 1.14تلبىىاات المحللىىين ووىىودة االسىىتحقاقات )

 ( عل  التوالي.1.16-ح 1.13-لديل )القدرة التلباية وتمهيد ا

فيمىىىىىا يتعلىىىىى  باالرتبىىىىىاط بىىىىىين المت يىىىىىرات المسىىىىىتقلة والمت يىىىىىرات التابعىىىىىة:  وال: فيمىىىىىا يتعلىىىىى  بمت يىىىىىرات  -
اليصائص اللوعية للمعلومات المحاسبية: فقد أان معامل االرتباط عيىر معلىول مووىب بىين أىل مىن 

( على  التىىواليح بيلمىا أالىىت 1.01ح 1.15ين )رححيىة السىهم ووىىودة االسىتحقاقات ودقىىة تلبىاات المحللىى
ح 1.06-ل )ىد الديىىىاية لألرحىىاح وتمهيىىىدرة التلبىىىم والقىىىلوية سىىالبة بىىين أىىل مىىن رححيىىة السهىىىالقة معىىىالعىى
% علىى  الترتيىىبح امىىا فىىي حالىىة القيمىىة الدفتريىىة للسىىهم فقىىد 0%ح و2( علىىد مسىىتول معلويىىة 1.66-و

(ح بيلمىا أىان معامىل االرتبىاط 1.10ودة االسىتحقاقات )أان معامل ارتبىاط عيىر معلىول مووىب مىع وى
( علىد مسىتول معلويىىة 1.66-بىين القيمىة الدفتريىة للسىهم وحىين القىدرة التلبايىىة لألرحىاح معلىول سىالب )

( لعىىن علىىد مسىىتول 1.02-%ح أىىذلك أىىان معامىىل االرتبىىاط معلىىول سىىالب فىىي حالىىة تمهيىىد الىىديل )0
( 1102اط معلول مووب في حالة دقة تلبىاات المحللىين )%ح في حين أان معامل االرتب01معلوية 

%ح  أىذلك أىان معامىل االرتبىاط معلىول مووىب بىين أىل مىن مت يىرا المالئمىة 01علد مستول معلوية 
%. ثاليىىىًا: فيمىىىا يتعلىىى  مت يىىىرات 0( لعىىىن علىىىد مسىىىتول معلويىىىة 1.31القيميىىىة للمعلومىىىات المحاسىىىبية )

ط بىىىىين اسىىىىتقاللية مولىىىىس اإلدارة وحىىىىين أىىىىل مىىىىن وىىىىودة حوأمىىىىة اليىىىىرأات: فقىىىىد أىىىىان معامىىىىل االرتبىىىىا
( على  التىواليح بيلمىا أىان 1.01ح و1.13االستحقاقات والقدرة التلباية لألرحىاح عيىر معلىول مووىب )

%ح بيلمىىىا أىىىان 01( علىىىد مسىىىتول معلويىىىة 1.01-معامىىىل االرتبىىىاط معلىىىول سىىىالب فىىىي حالىىىة تمهيىىىد )
تلبىاات المحللىينح ورححيىة السىهمح القيمىة الدفتريىة  معامل االرتباط عير معلول سالب مىع أىل مىن دقىة

( عل  الترتيبح أذلك أان معامل االرتباط عير معلول سىالب 1.16-ح و1.12-ح و1.10-للسهم )
بين أل من حوم مولس اإلدارة ووودة االستحقاقاتح وتمهيد الديلح ورححيىة السىهمح والقيمىة الدفتريىة 
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( على  التىىواليح بيلمىا أىان معامىىل االرتبىاط معلىىول 1.16-ح و1.03-ح و1.16-ح و1.10-للسىهم )
%ح أىىىذلك أىىىان معامىىىل 01( علىىىد مسىىىتول معلويىىىة 1.03مووىىىب فىىىي حالىىىة القىىىدرة التلبايىىىة لألرحىىىاح )

( 1.63ح و1.05االرتباط معلول مووب مع أل من دقة تلبىاات المحللىين واسىتقاللية مولىس اإلدارة )
أىىان معامىىل االرتبىىاط عيىىر معلىىول سىىالب بىىين  % علىى  الترتيىىب.0%ح و2لعىىن علىىد مسىىتول معلويىىة 

اسىىىىتقاللية رئىىىىيس مولىىىىس اإلدارة وحىىىىين أىىىىل مىىىىن وىىىىودة االسىىىىتحقاقاتح وتمهيىىىىد الىىىىديلح ودقىىىىة تلبىىىىاات 
( علىى  الترتيىىبح بيلمىىىا 1.01-ح و1.13-ح و1.13-ح و1.13-المحللىىينح والقيمىىة الدفتريىىة للسىىهم )

%ح فىي 01( علىد مسىتول معلويىة 1.01-)أان معامل االرتباط معلول سالب في حالة رححية السهم 
حىىين أىىان معامىىل االرتبىىاط معلىىول مووىىب بىىين اسىىتقاللية رئىىيس مولىىس اإلدارة وحىىين أىىل مىىن القىىدرة 

% علىى  2%ح و0( علىىد مسىىتول معلويىىة 1.61ح و1.60التلبايىىة لألرحىىاح واسىىتقاللية مولىىس اإلدارة )
(. أىان 1.13ة حوىم مولىس اإلدارة )التواليح بيلما أان معامل االرتبىاط عيىر معلىول مووىب فىي حالى

معامىىل االرتبىىاط معلىىول مووىىب بىىىين  عضىىا  ذوو اليبىىرة وحىىين أىىىل مىىن وىىودة االسىىتحقاقاتح والقىىىدرة 
( علىى  الترتيىىب وذلىىك علىىدس 1.02ح و1.02ح و1.01التلبايىىة لألرحىىاحح واسىىتقاللية مولىىس اإلدارة )

ب في حالة أىل مىن تمهيىد الىديلح %ح بيلما أان معامل االرتباط عير معلول سال01مستول معلوية 
( علىىىىى  1.13-ح و1.16-ح و1.16-ودقىىىىىة تلبىىىىىاات المحللىىىىىينح واسىىىىىتقاللية رئىىىىىيس مولىىىىىس اإلدارة )

التواليح في حين أان معامل االرتبىاط معلىول مووىب فىي حالىة أىل مىن رححيىة السىهمح وحوىم مولىس 
أىىان معامىىل االرتبىىاط  %ح بيلمىىا0( علىى  التىىوالي وذلىىك علىىد مسىىتول معلويىىة 1.63ح و1.61اإلدارة )

(. أىىان معامىىل االرتبىىاط عيىىر معلىىول 1.00عيىىر معلىىول مووىىب فىىي حالىىة القيمىىة الدفتريىىة لألرحىىاح )
مووب بين عدد اوتماعات مولس اإلدارة وحين أل من وودة االسىتحقاقاتح والقىدرة التلبايىة لألرحىاحح 

ح 1.10حوىىىم مولىىىىس اإلدارة )ودقىىىة تلبىىىاات المحللىىىىينح ورححيىىىة السىىىىهمح واسىىىتقاللية مولىىىىس اإلدارةح و 
( عل  الترتيبح في حين أان معامىل االرتبىاط معلىول 1.16ح و1.15ح و1.10ح و1.03ح و1.12و

%ح بيلمىىا أىىان معامىىل االرتبىىاط عيىىر 2( علىىد مسىىتول معلويىىة 1.06مووىىب فىىي حالىىة تمهيىىد الىىديل )
( 1.15-ح و1.15-معلىىول سىىالب فىىي حالىىة أىىل مىىن القيمىىة الدفتريىىة للسىىهمح و عضىىا  ذوو اليبىىرة )

عل  الترتيىبح فىي حىين أىان معامىل االرتبىاط معلىول سىالب فىي حالىة اسىتقاللية رئىيس مولىس اإلدارة 
%. أىىان معامىىل االرتبىىاط معلىىول سىىالب بىىين حوىىم لولىىة المراوعىىة 2( علىىد مسىىتول معلويىىة 1.03-)

مووىىب  %ح بيلمىا أىان معامىىل االرتبىاط معلىول 2( علىد مسىىتول معلويىة 1.04-ووىودة االسىتحقاقات )
( 1.61ح و1.66ح و1.63في حالة أل من القدرة التلباية لألرحاحح وعدد اوتماعىات مولىس اإلدارة )

%ح بيلمىا أىان معامىل االرتبىاط عيىر معلىول مووىب فىي حالىة أىل 0عل  التوالي علىد مسىتول معلىول 
ولىس اإلدارة من تمهيىد الىديلح ودقىة تلبىاات المحللىينح واسىتقاللية مولىس اإلدارةح واسىتقاللية رئىيس م

ب ىول سالىىىىر معلىىىىاط عيىىىان االرتبىىىىىىىىن أىي حيىىىىبح فىىىىىىىرتيىىتىل  الىىىى( ع1.13ح و1.00ح 1.00ح و1.10)
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ا  ذوو ىمح و عضىىىىهىىىىة للسىريىىىىة الدفتىىىىىمح والقيمىىىىىسهىة الىىىىىيىل مىىىن رححىن أىىىىيىىىىة وحىراوعىىىىة المىىىىىم لولىن حوىىىىبيىىى
( على  التىوالي. أىان معامىل االرتبىاط عيىر معلىول سىالب بىين 1.14-ح و1.16-ح و1.14-رة )ىيبىال

عىىدد اوتماعىىات لولىىة المراوعىىة وحىىين أىىل مىىن وىىودة االسىىتحقاقاتح ورححيىىة السىىهمح والقيمىىة الدفتريىىة 
( على  التىواليح بيلمىا أىان معامىل االرتبىاط معلىول مووىب فىي 1.01-ح و1.16-ح و1.04-للسهم )

ن القىىىدرة التلبايىىىة لألرحىىىاحح واسىىىتقاللية رئىىىيس مولىىىس اإلدارةح وعىىىدد اوتماعىىىات مولىىىس حالىىىة أىىىل مىىى
( علىى  التىوالي وذلىىك علىد مسىىتول 1.66ح و1.65ح و1.63ح و1.62اإلدارةح وحوىم لولىىة المراوعىة )

%ح في حين أان معامل االرتباط عير معلول مووب في حالة أل من تمهيد الىديلح ودقىة 0معلوية 
ح 1.15ح و1.01ح و1.13ينح واسىىىىىىتقاللية مولىىىىىىس اإلدارةح وحوىىىىىىم مولىىىىىىس اإلدارة )تلبىىىىىىاات المحللىىىىىى

( عل  الترتيبح بيلما أان معامل االرتباط معلىول سىالب بىين عىدد اوتماعىات لولىة المراوعىة 1.15و
%. أىىان معامىىل االرتبىىىاط معلىىول مووىىب بىىىين 0( علىىد مسىىىتول معلويىىة 1.21-واضىىا  ذوو اليبىىرة )
ح 1.02يرين وحىىىىين أىىىىل مىىىىن وىىىىودة االسىىىىتحقاقات واسىىىىتقاللية مولىىىىس اإلدارة )الملعيىىىىة الدايليىىىىة للمىىىىد

%ح بيلمىىا أىىان معامىىل االرتبىاط عيىىر معلىىول سىىالب فىىي 2( على  التىىوالي علىىد مسىىتول معلويىة 1.06و
حالة أل من القدرة التلباية لألرحاحح وتمهيد الىديلح ورححيىة السىهمح وعىدد اوتماعىات مولىس اإلدارةح 

ح 1.10-ح و1.16-ح و1.16-ح و1.13-ةح وعىدد اوتماعىات لولىة المراوعىة )وحوم لولة المراوعى
( عل  الترتيبح عل  اللقيض أان معامىل االرتبىاط معلىول سىالب فىي حالىة دقىة 1.13-ح و1.01-و

%ح فىىي حىىين أىىان معامىل االرتبىىاط عيىىر معلىىول 01( علىىد مسىىتول معلويىة 1.01-تلبىاات المحللىىين )
فتريىىىة للسىىىهمح وحوىىىم مولىىىس اإلدارةح واسىىىتقاللية مولىىىس اإلدارةح مووىىىب فىىىي حالىىىة أىىىل مىىىن القيمىىىة الد

( علىى  الترتيىب. أىان معامىىل االرتبىاط عيىىر 1.15ح و1.12ح و1.10ح و1.10و عضىا  ذوو اليبىرة )
معلول سالب بين الملعية الماسسية وحين أل من وودة االستحقاقاتح وتمهيد الديلح ورححيىة السىهمح 

( عل  التواليح بيلما أىان 1.12-ح و1.16-ح و1.15-ح و1.14-) واستقاللية رئيس مولس اإلدارة
معامل االرتباط عير معلول مووب في حالة أل من القىدرة التلبايىة لألرحىاحح والقيمىة الدفتريىة للسىهمح 

( علىىىى  الترتيىىىىبح فىىىىي حىىىىين أىىىىان معامىىىىل االرتبىىىىاط 1.10ح و1.10ح و1.10وحوىىىىم مولىىىىس اإلدارة )
تلبىاات المحللىينح وحوىم لولىة المراوعىةح وعىدد اوتماعىات لولىة معلول مووب في حالة أل مىن دقىة 

%ح بيلمىىىا أىىىىان معامىىىىل 0( علىىىى  التىىىوالي علىىىىد مسىىىتول معلويىىىىة 1.62ح و1.61ح و1.63المراوعىىىة )
االرتبىىىاط معلىىىول سىىىالب فىىىي حالىىىة أىىىل مىىىن اسىىىتقاللية مولىىىس اإلدارةح و عضىىىا  ذوو اليبىىىرةح والملعيىىىة 

% عدا 0( عل  الترتيب وذلك علد مستول معلوية 1.23-ح و1.63-ح و1.33-الدايلية للمديرين )
( علىد مسىتول 1.05-مت ير عىدد اوتماعىات مولىس اإلدارة فقىد أىان معامىل ارتباطىه معلىول سىالب )

%. أان معامىل االرتبىاط عيىر معلىول مووىب بىين تىداول  سىهم اليىرأة مىن يىالل يىهادات 2معلوية 
ح ودقىىة تلبىىاات المحللىىينح واسىىتقاللية مولىىس اإلدارةح اإليىىداع الدوليىىة وحىىين أىىل مىىن وىىودة االسىىتحقاقات



 في ضوء آليات الحوكمة على جودة......... IFRSقياس أثر تطبيق معايير               مؤمن فرحات السيد حمـمد د/ 

    

  66  

 

ح 1.10واسىىىىتقاللية رئىىىىيس مولىىىىس اإلدارةح و عضىىىىا  ذوو اليبىىىىرةح وعىىىىدد اوتماعىىىىات مولىىىىس اإلدارة )
( علىى  التىىواليح فىىي حىىين أىىان معامىىل االرتبىىاط معلىىول 1.13ح و1.03ح و1.14ح 1.00ح و1.13و

( علىىد مسىىتول 1.61-ح و1.66-تمهيىىد الىىديل )سىىالب فىىي حالىىة أىىل مىىن القىىدرة التلبايىىة لألرحىىاحح و 
% علىى  التىىواليح فىىي حىىين أىىان معامىىل االرتبىىاط معلىىول مووىىب فىىي حالىىة أىىل مىىن 2%ح و0معلويىىة 

%ح أىذلك 2( عل  التىوالي علىد مسىتول معلويىة 1.06ح و1.04رححية السهمح وحوم لولة المراوعة )
تريىىة للسىىهمح وحوىىم مولىىس اإلدارة أىىان معامىىل االرتبىىاط معلىىول مووىىب فىىي حالىىة أىىل مىىن القيمىىة الدف

%ح بيلمىىىا أىىىان معامىىىل االرتبىىىاط عيىىىر 0( علىىى  التىىىوالي ولعىىىن علىىىد مسىىىتول معلويىىىة 1.32ح و1.64)
معلول سالب في حالة أل مىن عىدد اوتماعىات لولىة المراوعىةح والملعيىة الدايليىة للمىديرينح والملعيىة 

دة المراوعة اليارويةح حيث أان ( عل  الترتيب.  ييرًا وو 1.16-ح و1.06-ح و1.14-الماسسية )
معامىىل االرتبىىاط عيىىر معلىىول مووىىب مىىع أىىل مىىن وىىودة االسىىتحقاقاتح وتمهيىىد الىىديلح وحوىىم مولىىس 
اإلدارةح و عضىىا  ذوو اليبىىرةح وعىىدد اوتماعىىات لولىىة المراوعىىةح والملعيىىة الدايليىىة للمىىديرينح والملعيىىة 

ح 1.12ح و1.16ح و1.15الدوليىىىة ) الماسسىىىيةح وتىىىداول  سىىىهم اليىىىرأة مىىىن يىىىالل يىىىهادات اإليىىىداع
( علىىىى  التىىىىواليح بيلمىىىىا أىىىىان معامىىىىل االرتبىىىىاط معلىىىىول 1.16ح و1.11ح و1.16ح و1.11ح و1.10و

%ح علىىى  اللقىىىيض أىىىان معامىىىل 2( علىىىد مسىىىتول معلويىىىة 1.04مووىىىب مىىىع القىىىدرة التلبايىىىة لألرحىىىاح )
%ح في حين 01معلوية ( علد مستول 1.01-االرتباط معلول سالب في حالة دقة تلباات المحللين )

أىىان معامىىل االرتبىىاط عيىىر معلىىول سىىالب فىىي حالىىة أىىل مىىن رححيىىة السىىهمح والقيمىىة الدفتريىىة للسىىهمح 
ح 1.06-ة )ىىىىىراوعىىىة المىىىىىىوم لولىس اإلدارةح وحىىىىىىىات مولىىىىىاعىىدد اوتمىىىىس اإلدارةح وعىىىىلىة موىالليىىىىىواستق
بيلما أان معامل االرتباط معلول مووب  ( عل  الترتيبح1.14-ح و1.01-ح و1.15-ح و1.15-و

 %.0( علد مستول معلوية 1.65مع استقاللية رئيس مولس اإلدارة )

فيمىىا يتعلىى  باالرتبىىاط بىىين المت يىىرات الضىىابطة وحىىين أىىل مىىن المت يىىرات المسىىتقلة والمت يىىرات التابعىىة:  -
وحىىىين أىىىل مىىىن وىىىود  أالىىىت عالقىىىة االرتبىىىاط عيىىىر معلويىىىة سىىىالبة بىىىين االسىىىتحقاقات عيىىىر االيتياريىىىة

االسىتحقاقاتح والقيمىىة الدفتريىة للسىىهمح وعىدد اوتماعىىات مولىس اإلدارةح وحوىىم لولىة المراوعىىةح وعىىدد 
اوتماعات لولة المراوعىةح تىداول  سىهم اليىرأة مىن يىالل يىهادات اإليىداع الدوليىةح ووىودة المراوعىة 

( علىىىىىىىىىىىىىىى  1.01-ح و1.01-ح و1.11-ح و1.16-ح و1.12-ح و1.13-ح و1.16-اليارويىىىىىىىىىىىىىىىة )
التىىواليح بيلمىىا أىىان معامىىل االرتبىىاط عيىىر معلىىول مووىىب فىىي حالىىة أىىل مىىن القىىدرة التلبايىىة لألرحىىاحح 
وتمهيىىد الىىديلح ورححيىىة السىىهمح واسىىتقاللية مولىىس اإلدارةح واسىىتقاللية رئىىيس مولىىس اإلدارةح و عضىىا  

ح 1.01ح و1.14ح و1.10ح و1.16ح و1.11ح و1.13ذوو اليبىىىىىرةح والملعيىىىىىة الدايليىىىىىة للمىىىىىديرين )
( علىى  الترتيىىبح فىىي حىىين أىىان معامىىل االرتبىىاط معلىىول سىىالب فىىي حالىىة أىىل مىىن دقىىة تلبىىاات 1.01و
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%ح أىذلك 2( على  التىوالي علىد مسىتول معلويىة 1.04-ح و1.04-المحللىينح وحوىم مولىس اإلدارة )
%. 0( ولعىن علىد مسىتول معلويىة 1.60-أان معامل االرتباط معلول سالب مع الملعيىة الماسسىية )

أىىىىان معامىىىىل االرتبىىىىاط معلىىىىول سىىىىالب بىىىىين التىىىىدفقات اللقديىىىىة التيىىىى يلية للمتىىىىرة السىىىىابقة وحىىىىين وىىىىودة 
%ح بيلما أان معامىل االرتبىاط عيىر معلىول سىالب فىي 0( علد مستول معلوية 1.30-االستحقاقات )

إلدارةح وعدد حالة أل من القدرة التلباية لألرحاحح واستقاللية مولس اإلدارةح واستقاللية رئيس مولس ا
ح 1.14-ح و1.16-ح و1.14-ة )ىىىىىىراوعىىىة المىىىىىىىاعات لولىىىىىس اإلدارةح وعىىىدد اوتمىىىىىىىلىىىاعات موىىىىىىاوتم
( علىىىىى  التىىىىىواليح فىىىىىي حىىىىىين أىىىىىان معامىىىىىل االرتبىىىىىاط معلىىىىىول سىىىىىالب فىىىىىي حالىىىىىة 1.11-ح و1.16-و

االرتبىاط عيىر %ح بيلمىا أىان معامىل 01( علىد مسىول معلويىة 1.01-االستحقاقات عيىر االيتياريىة )
معلىىىول مووىىىب فىىىي حالىىىة أىىىل مىىىن تمهيىىىد الىىىديلح ودقىىىة تلبىىىاات المحللىىىينح والقيمىىىة الدفتريىىىة للسىىىهمح 
و عضا  ذوو اليبرةح والملعية الدايلية للمديرينح والملعية الماسسيةح وتداول  سىهم اليىرأة مىن يىالل 

ح 1.11ح و1.10ح و1.06ح و1.15ح و1.13يىىهادات اإليىىداع الدوليىىةح ووىىودة المراوعىىة اليارويىىة )
( علىى  الترتيىىبح فىىي حىىين أىىان معامىىل االرتبىىاط معلىىول مووىىب لعىىل مىىن 1.14ح و1.03ح و1.13و

( علىىد مسىىتول 1.61ح و1.03ح و1.03حوىىم مولىىس اإلدارةح رححيىىة السىىهمح وحوىىم لولىىة المراوعىىة )
% علىىى  التىىىوالي. أىىىان معامىىىل االرتبىىىاط عيىىىر معلىىىول مووىىىب بىىىين حوىىىم 0%ح و2%ح و01معلويىىىة 

ح 1.00ح و1.16أة وحين أىل مىن وىودة االسىتحقاقاتح والقىدرة التلبايىة لألرحىاحح ورححيىة السىهم )الير 
ل ىىىىىيد الديىىىىىة تمهىىىىالب فىىي حالىىىىىىلول سىىىىاط معىىىىل االرتبىىىىىىىامىىىي حىىين أىىان معىبح فىىىىىىىى  الترتيىىىىى( عل1.01و
%ح بيلمىىا أىىان معامىىل االرتبىىاط عيىىر معلىىول سىىالب فىىي حالىىة أىىل 01( علىىد مسىىتول معلويىىة 1.03-)

( عل  التواليح في حين أان 1.13-ح و1.10-من  عضا  ذوو اليبرةح والملعية الدايلية للمديرين )
ئىيس معامل االرتباط معلول مووب لعل من دقة تلباات المحللينح وحوم مولىس اإلدارةح واسىتقاللية ر 

مولىىىىس اإلدارةح وعىىىىدد اوتماعىىىىات مولىىىىىس اإلدارةح وحوىىىىم لولىىىىة المراوعىىىىىةح عىىىىدد اوتماعىىىىات لولىىىىىة 
المراوعىىىةح وتىىىىداول  سىىىهم اليىىىىرأة مىىىن يىىىىالل يىىىىهادات اإليىىىداع الدوليىىىىةح ووىىىودة المراوعىىىىة اليارويىىىىة 

( علىىىىىىىىى  الترتيىىىىىىىىىب علىىىىىىىىىد 1.66ح و1.14ح و1.65ح و1.63ح و1.63ح و1.63ح و1.36ح و1.33)
ح أىذلك أىىان معامىىل االرتبىاط معلىىول مووىىب فىي حالىىة أىىل مىن اسىىتقاللية مولىىس %0مسىتول معلويىىة 

( 1.05ح و1.04ح و1.06اإلدارةح والملعيىىىة الماسسىىىيةح والتىىىدفقات اللقديىىىة التيىىى يلية للمتىىىرة السىىىابقة )
%ح أىىذلك أىىان معامىىل االرتبىىاط معلىىول مووىىب فىىي حالىىة 2علىى  التىىوالي ولعىىن علىىد مسىىتول معلويىىة 

%ح فىىىي حىىىين أىىىان معامىىىل االرتبىىىاط 01( وذلىىىك علىىىد مسىىىتول معلويىىىة 1.01لسىىىهم )القيمىىىة الدفتريىىىة ل
%.  ييىىىرًا أىىىان معامىىىل االرتبىىىاط عيىىىر معلىىىول 0( علىىىد مسىىىتول معلويىىىة 1.64-معلىىىول سىىىالب مىىىع )

مووب بين لسبة المديولية وحين أل من وودة االستحقاقاتح وتداول  سهم اليرأة من يالل يهادات 
( علىىى  الترتيىىىبح بيلمىىىا أىىىان 1.06ح و1.16ح و1.13مراوعىىىة اليارويىىىة )اإليىىىداع الدوليىىىةح ووىىىودة ال
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معامل االرتباط عير معلول سىالب فىي حالىة أىل مىن القىدرة التلبايىة لألرحىاحح وتمهيىد الىديلح ورححيىة 
السهمح والقيمىة الدفتريىة للسىهمح وحوىم مولىس اإلدارةح واسىتقاللية رئىيس مولىس اإلدارةح و عضىا  ذوو 

ح 1.13-ح و1.06-ح و1.16-ح و1.12-ح و1.10-ح 1.16-ة )ىىىىىىىلة المراوعىىىىىىىىاليبىىىىرةح وحوىىىىم لو
( علىى  التىىواليح علىى  اللقىىيض أىىان معامىىل االرتبىىاط معلىىول سىىالب فىىي حالىىة مىىن 1.16-ح 1.13-و

( علىى  الترتيىىب علىىد 1.01-ح و1.101-اسىىتقاللية مولىىس اإلدارةح واالسىىتحقاقات عيىىر االيتياريىىة )
ان معامىىل االرتبىاط معلىىول مووىب فىىي حالىىة وعىدد اوتماعىىات مولىىس %ح بيلمىا أىى01مسىتول معلويىىة 

%ح أىذلك أىان معامىل االرتبىاط معلىول مووىب لعىل مىن دقىة 01( علد مستول معلوية 1.01اإلدارة )
( علىى  الترتيىىب لعىىن 1.66ح و1.13ح 1.65تلبىىاات المحللىىينح والملعيىىة الماسسىىيةح وحوىىم اليىىرأة )

مىل االرتبىاط معلىول مووىب فىي حالىة عىدد اوتماعىات لولىة %ح أذلك أىان معا0علد مستول معلوية 
%ح  ييرًا أان معامل االرتباط معلىول سىالب بىين لسىبة 2( لعن علد مستول معلوية 1.03المراوعة )

ح 1.06-المديولية وحين أل من الملعية الدايلية للمديرينح والتدفقات اللقدية التي يلية للمترة السابقة )
 % علي الترتيب.2وية ( علد مستول معل1.61-و

 اختبارات فرلض الدراس  لمجاقش  الجتائج 9-6
)اليصىائص  IFRSال تووىد عالقىة ذات داللىة إحصىائية بىين معىايير الفرض الرئ سي االلل  9-6-1

 اللوعية للمعلومات ممثلة في المال مة القيمية وحوأمة اليرأات( ووودة االرحاح.
  وهي: ويتمرع من هذا المرض  رحعة فروض فرعية

 IFRSال تووىىىىىد عالقىىىىىىة ذات داللىىىىىىة إحصىىىىىائية بىىىىىىين معىىىىىىايير الفرض الفرعممممممي االلل  بمممممم 9-6-1-1
)اليصىىىىىائص اللوعيىىىىىة للمعلومىىىىىىات ممثلىىىىىة فىىىىىىي المال مىىىىىة القيميىىىىىة وحوأمىىىىىىة اليىىىىىرأات( وحىىىىىىين 

 وودة االستحقاقات لليرأة.
وأالىىت اللتىىائا ( MANOVAلدراسىىة هىىذا المىىرض تىىم اسىىتيدام تحليىىل االلحىىدار المتعىىدد المت يىىرات )

 (:5أما في الودول التالي رقم )
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 )الخصائص الجلع   لممعملمات ممثم  IFRSعايير تحميل االجحدار لتأثير م  8ةدلل 
 عمى ةلدة األرباحفي المالءم  الق م   لحلكم  الشركات(    
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 اننًىرج األول

 )جىدة األرباح(

 اننًىرج انثانٍ

نألرباح()انقذرة انخنبؤَت   

 اننًىرج انثانث

 )حًهُذ انذخم(

Rيعايم انخحذَذ )
2

) 0.558 0.425 0.188 

Adjusted Rيعايم انخحذَذ انًعذل )
2

) 0.506 0.358 0.094 

 1.993 6.336 10.821 ( انًحسىبتFقًُت )

 0.000 0.00 0.015 (Fدالنت اخخبار )

 1.764 0.442 0.486 (Durbin-Watsonنخُجت اخخبار )

 164 164 164 (Nانًشاهذاث )عذد 

 IFRS( على  ووىود عالقىة ذو داللىة إحصىائية لعىل مىن معىايير 5 عدت لتىائا الوىدول السىاب  رقىم )
)اليصائص اللوعية للمعلومات ممثلة في المال مة القيمية وحوأمىة اليىرأات( على  وىودة االسىتحقاقات 

حح والتي وا ت دالة إحصائيا علىد باللموذج المص Fلليرأة. حيث  عدت عل  ذلك إحصا ات ايتبار 
 %  ل  ن اللموذج الياص بالتقدير معلول وذات داللة عالية ودا.0مستوى معلوية 

( الياصىىة بالحىىدار وىىودة R2أىىذلك تظهىىر لتىىائا تحليىىل االلحىىدار المتعىىدد ان قيمىىة معامىىل التحديىىد )
ح القيمية وحوأمة اليىرأاتاليصائص اللوعية للمعلومات ممثلة في المال مة االستحقاقات عل  أل من 

%ح وهىىىىىو يعلىىىىىي ان المت يىىىىىرات الممسىىىىىرة فىىىىىي معادلىىىىىة االلحىىىىىدار 22.51والمت يىىىىىرات الضىىىىىابطة تعىىىىىادل 
ح والمت يىىرات الضىىابطة( اليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات ممثلىىة فىىي المال مىىة القيميىىة وحوأمىىة اليىىرأات)

 % من التباين في وودة االستحقاقات.22.51تمسر 

ا السابقة لرفض المرض العدمي ولقبىل البىديل ال تووىد عالقىة ذات داللىة إحصىائية وحلاً  عل  اللتائ
)اليصائص اللوعية للمعلومات ممثلة في المال مة القيمية وحوأمىة اليىرأات( وحىين  IFRSبين معايير 

 %.62وودة االستحقاقات لليرأة وذلك بدروة ثقة 

فيمىىىىىا يتعلىىىىى  بىىىىىالمت يرات المسىىىىىتقلة: لوىىىىىد ووىىىىىود تىىىىىأثير معلىىىىىول مووىىىىىب لرححيىىىىىة السىىىىىهم علىىىىى  وىىىىىودة 
%ح وهىىذا يعلىىي ان رححيىىة السىىهم تسىىاهم بيىىأل إيوىىابي فىىي تحسىىين 0االسىىتحقاقات علىىد مسىىتول معلويىىة 

 وىودة االسىىتحقاقاتح بيلمىىا أىىان للقيمىىة الدفتريىىة للسىىهم تىىأثير معلىىول سىىالب علىى  وىىودة االسىىتحقاقات علىىد
%ح مما ييير للتأثير العأسي للقيمة الدفترية للسهم عل  وودة االستحقاقاتح في حىين 2مستول معلوية 

لىم يأىن لعىل مىن اسىتقاللية مولىس اإلدارةح وحوىم مولىس اإلدارة تىأثير معلىول على  وىودة االسىتحقاقاتح 
سىىتحقاقات وهىىو مىىا بيلمىىا أىىان لمت يىىر اسىىتقاللية رئىىيس مولىىس اإلدارة تىىأثير معلىىول سىىالب علىى  وىىودة اال

يتلاف  مع القواعد والتعليمات الياصة بحوأمىة اليىرأات والتىي تىلص على  فصىل هىاتين الملصىبين وهىو 
مىىا يىىلعأس سىىلبًا علىى  مصىىالح المسىىاهمينح بيلمىىا أىىان لمت يىىر  عضىىا  ذوو اليبىىرة تىىأثير معلىىول مووىىب 

عىىد والتعليمىىات الياصىىة % وهىىو مىىا يتمايىى  مىىع القوا 01علىى  وىىودة االسىىتحقاقات علىىد مسىىتول معلويىىة 
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بحوأمة اليرأات والتي تلص عل  ضرورة تىوافر  عضىا  ذوو اليبىرة فىي تيىأيل مولىس اإلدارة لمىا لهىم 
من قيمة مضىافة ممثلىة فىي يبىراتهمح فىي حىين لىم يأىن لمت يىرات عىدد اوتماعىات مولىس اإلدارةح وحوىم 

  وىىودة االسىىتحقاقاتح بيلمىىا أىىان لولىىة المراوعىىةح وعىىدد اوتماعىىات لولىىة المراوعىىة  ل تىىأثير معلىىول علىى
لمت يىىىر الملعيىىىة الدايليىىىة للمىىىديرين تىىىأثير معلىىىول مووىىىب علىىى  وىىىودة االسىىىتحقاقات علىىىد مسىىىتول معلويىىىة 

%ح وهذه اللتيوة ترحت بين مصالح المديرين ومصالح المساهمينح فألما تزايدت هذه اللسىبة ألمىا أىان 0
ر الملعية الماسسية تىأثير معلىول مووىب على  وىودة له اثر إيوابي عل  وودة ابرحاحح أذلك أان لمت ي

%ح وهىىىىذا يمثىىىىل عامىىىىل وىىىىذب لالسىىىىتثمارات الماسسىىىىية فىىىىي 2االسىىىىتحقاقات لعىىىىن علىىىىد مسىىىىتول معلويىىىىة 
اليرأات وثقتها في هذه الماسسىات ممىا يىلعأس ايوابيىًا على  وىودة االسىتحقاقاتح بيلمىا لىم يأىن لمت يىر 

ع الدوليىىة  ل تىىأثير معلىىول علىى  وىىودة االسىىتحقاقاتح فىىي تىىداول  سىىهم اليىىرأة مىىن يىىالل يىىهادات اإليىىدا 
حىىين أىىان لمت يىىر وىىودة المراوعىىة اليارويىىة تىىأثير معلىىول مووىىب علىى  وىىودة االسىىتحقاقات علىىد مسىىتول 

%ح وهو ما يىدل على  ألمىا زاد اعتمىاد اليىرأة على  اعبىر يمسىة مأاتىب مراوعىة ألمىا العأىس 2معلوية 
 تها.هذا بيأل إيوابي عل  وودة استحقاقا

فيما يتعل  بالمت يرات الضابطة: فلم يأن لمت ير االستحقاقات عير االيتيارية  ل تىأثير معلىول على  
وىىودة االسىىتحقاقاتح بيلمىىا أالىىا لمت يىىرا التىىدفقات اللقديىىة التيىى يلية للمتىىرة السىىابقة ولسىىبة المديوليىىة تىىأثير 

ن أىىىان تىىىأثير مت يىىىر حوىىىم %ح فىىىي حىىىي0معلىىىول سىىىالب علىىى  وىىىودة االسىىىتحقاقات علىىىد مسىىىتول معلويىىىة 
 %.2اليرأة معلول مووب عل  وودة االستحقاقات علد مستول معلوية 

وقىىد  ظهىىرت لتىىائا تحليىىل االلحىىدار ايضىىًا عىىدم ووىىود ميىىألة ازدواج يطىىي بىىين المت يىىرات التمسىىيرية 
(ح ح والمت يىىرات الضىىابطةاليصىائص اللوعيىىة للمعلومىات ممثلىىة فىي المال مىىة القيميىة وحوأمىىة اليىرأات)

لمت ير الملعية الماسسية(  ل اقل  3.060حيث أالت قيمة معامل تضيم التباين مليمضة ) عبر قيمة 
 .01من 

 IFRSال تووىىىىىد عالقىىىىة ذات داللىىىىة إحصىىىىائية بىىىىين معىىىىىايير الفممممرض الفرعممممي الثمممماجي   9-6-1-2
)اليصىىىىائص اللوعيىىىىة للمعلومىىىىات ممثلىىىىة فىىىىي المال مىىىىة القيميىىىىة وحوأمىىىىة اليىىىىرأات( وحىىىىين 

 .رية ابرحاحاستمرا

( بين  دا  اليىرأة واسىتمرارية ابرحىاحح 1.66تم استبعاد هذا المرض لظرًا لووود عالقة ارتباط قوية )
 (.3أما تم توضيحها في الودول رقم )
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 IFRSال تووىىىىد عالقىىىىة ذات داللىىىىة إحصىىىىائية بىىىىين معىىىىايير الفممممرض الفرعممممي الثالممممث   9-6-1-3
)اليصائص اللوعية للمعلومات ممثلة في المال مىة القيميىة وحوأمىة اليىرأات( وحىين القىدرة 

 التلباية لألرحاح.

( وأالىت اللتىائا أمىا MANOVAلدراسة هذا المرض تم استيدام تحليل االلحدار المتعدد المت يرات )
 (:5ظهرت في الودول رقم )

 IFRS( على  ووىود عالقىة ذو داللىة إحصىائية لعىل مىن معىايير 5 عدت لتىائا الوىدول السىاب  رقىم )
)اليصىىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات ممثلىىىة فىىىي المال مىىىة القيميىىىة وحوأمىىىة اليىىىرأات( علىىى  القىىىدرة التلبايىىىة 

 والتىىي وىىا ت دالىىة إحصىىائيا علىىد مسىىتوى معلويىىة Fلألرحىىاح. حيىىث  عىىدت علىى  ذلىىك إحصىىا ات ايتبىىار 
 %  ل  ن اللموذج الياص بالتقدير معلول وذات داللة عالية ودا. 0

( الياصىىة بالحىىدار القىىدرة R2أىىذلك تظهىىر لتىىائا تحليىىل االلحىىدار المتعىىدد ان قيمىىة معامىىل التحديىىد )
اليصىىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات ممثلىىىة فىىىي المال مىىىة القيميىىىة وحوأمىىىة التلبايىىىة لألرحىىىاح علىىى  أىىىل مىىىن 

وهو يعلي ان المت يىرات الممسىرة فىي معادلىة االلحىدار % 16.21 الضابطة تعادلح والمت يرات اليرأات
ح والمت يىىرات الضىىابطة( اليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات ممثلىىة فىىي المال مىىة القيميىىة وحوأمىىة اليىىرأات)

 % من التباين المووود في القدرة التلباية لألرحاح.16.21 تمسر

العدمي ولقبىل البىديل ال تووىد عالقىة ذات داللىة إحصىائية وحلاً  عل  اللتائا السابقة لرفض المرض 
)اليصائص اللوعية للمعلومات ممثلة في المال مة القيمية وحوأمىة اليىرأات( وحىين  IFRSبين معايير 

 .%62القدرة التلباية لألرحاح وذلك بدروة ثقة 

مىىة القيميىىة ممثلىىة فىىي لوىىد عىىدم ووىىود تىىأثير معلىىول لعىىل مىىن المال فيمىىا يتعلىى  بىىالمت يرات المسىىتقلة: 
رححيىىىة السىىىهمح والقيمىىىة الدفتريىىىة للسىىىهمح وحوأمىىىة اليىىىرأات ممثلىىىة فىىىي اسىىىتقاللية مولىىىس اإلدارةح وحوىىىم 
مولىىىس اإلدارةح واسىىىتقاللية رئىىىيس مولىىىس اإلدارة علىىى  القىىىدرة التلبايىىىة لألرحىىىاحح بيلمىىىا أىىىان لمت يىىىر عىىىدد 

%ح 0لبايىىة لألرحىىاح علىىد مسىىتول معلويىىة اوتماعىىات مولىىس اإلدارة تىىأثير معلىىول مووىىب علىى  القىىدرة الت
وهىىىو مىىىا يتمايىىى  مىىىع القواعىىىد والتعليمىىىات الياصىىىة بحوأمىىىة اليىىىرأات حيىىىث ان ووىىىود هىىىذا اللىىىوع مىىىن 
ابعضا  يأون له  ثر إيوابي عل  وىودة ابرحىاحح بيلمىا لىم يأىن لمت يىر عىدد اوتماعىات مولىس اإلدارة 

حىىين أىىان لمت يىىر حوىىم لولىىة المراوعىىة تىىأثير معلىىول  ل تىىأثير معلىىول علىى  القىىدرة التلبايىىة لألرحىىاحح فىىي 
% حيىث ألمىا زاد عىدد  عضىا  لولىة المراوعىة 0مووب عل  القدرة التلباية لألرحاح علد مستول معلوية 

ألما زادت معه دقة القرارات والعأس هذا على  وىودة ابرحىاح بيىأل إيوىابي أىذلك أىان لعىدد اوتماعىات 
% حيىىىث ان 0علىىى  القىىىدرة التلبايىىىة لألرحىىىاح علىىىد مسىىىتول معلويىىىة لولىىىة المراوعىىىة تىىىأثير معلىىىول مووىىىب 
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ال رض من هذه االوتماعات هو متابعة  دا  اليرأة  واًل بأول ومىن ثىم اتيىاذ أافىة اإلوىرا ات التىي مىن 
يىىألها زيىىادة وىىودة ابرحىىاحح فىىي حىىين أىىان لمت يىىر الملعيىىة الدايليىىة للمىىديرين تىىأثير معلىىول سىىالب علىى  

%ح وهىو مىا يظهىر حوىم التعىارض والتضىارب بىين مصىالح 0ألرحاح علد مستول معلويىة القدرة التلباية ل
المديرين ومصىالح المسىاهمين االمىر الىذل يىلعأس سىلبًا على  وىودة ابرحىاحح لمىس الحىال أىان فىي حالىة 

%ح 2الملعية الماسسية حيث أان تأثيرها معلول سالب عل  القدرة التلباية لألرحاح لعن مسىتول معلويىة 
ك الحىىال باللسىىبة لمت يىىر تىىداول  سىىهم اليىىرأة مىىن يىىالل يىىهادات اإليىىداع الدوليىىة حيىىث أىىان تىىأثيره أىىذل

% ممىىا يوضىىح ابثىىر العأسىىي لىىر س 0معلىىول سىىالب علىى  القىىدرة التلبايىىة لألرحىىاح علىىد مسىىتول معلويىىة 
تىىأثير معلىىول المىىال ابولبىىي علىى  القىىدرة التلبايىىة لألرحىىاحح بيلمىىا أىىان لمت يىىر وىىودة المراوعىىة اليارويىىة 

% وهىو مىا يىدل على  ألمىا زاد اعتمىاد اليىرأة 2مووب عل  القدرة التلباية لألرحىاح علىد مسىتول معلويىة 
 عل  اعبر يمسة مأاتب مراوعة ألما العأس هذا بيأل إيوابي عل  قدرتها ابرحاح التلباية.

االيتياريىىة والتىىىدفقات اللقديىىىة فيمىىا يتعلىىى  بىىىالمت يرات الضىىابطة: لىىىم يأولىىىا لمت يىىرا االسىىىتحقاقات عيىىىر 
التيىى يلية للمتىىرة السىىابقة  ل تىىأثير معلىىول علىى  القىىدرة التلبايىىة لألرحىىاحح بيلمىىا أىىان لمت يىىر حوىىم اليىىرأة 

%ح فىي حىين أىان لمت يىر لسىبة 2تأثير معلول مووىب على  القىدرة التلبايىة لألرحىاح علىد مسىتول معلويىة 
 لباية لألرحاح.المديولية تأثير معلول سالب عل  القدرة الت

وقىىد  ظهىىرت لتىىائا تحليىىل االلحىىدار ايضىىًا عىىدم ووىىود ميىىألة ازدواج يطىىي بىىين المت يىىرات التمسىىيرية 
ح والمت يىىرات الضىىابطة(ح اليصىائص اللوعيىىة للمعلومىات ممثلىىة فىي المال مىىة القيميىة وحوأمىىة اليىرأات)

الملعية الماسسية(  ل اقل لمت ير  3.060حيث أالت قيمة معامل تضيم التباين مليمضة ) عبر قيمة 
 .01من 

 IFRSال تووىىىىىد عالقىىىىىة ذات داللىىىىىة إحصىىىىىائية بىىىىىين معىىىىىايير الفمممممرض الفرعمممممي الرابمممممع   9-6-1-4
)اليصائص اللوعية للمعلومات ممثلة في المال مىة القيميىة وحوأمىة اليىرأات( وحىين تمهيىد 

 الديل.
( وأالت اللتائا أما MANOVA) لدراسة هذا المرض تم استيدام تحليل االلحدار المتعدد المت يرات

 (:5ظهرت في الودول رقم )
( علىى  عىىدم ووىىود عالقىىة ذو داللىىة إحصىىائية لعىىل مىىن معىىايير 5 عىىدت لتىىائا الوىىدول السىىاب  رقىىم )

IFRS  اليصىىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات ممثلىىىة فىىىي المال مىىىة القيميىىىة وحوأمىىىة اليىىىرأات( علىىى  تمهيىىىد(
والتىىىي وىىىا ت دالىىىة عيىىىر إحصىىىائية علىىىد مسىىىتوى  Fر الىىىديل. حيىىىث  عىىىدت علىىى  ذلىىىك إحصىىىا ات ايتبىىىا

 %  ل  ن اللموذج الياص بالتقدير عير معلول وليس ذا داللة. 0معلوية 
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( الياصىىة بالحىىدار تمهيىىد R2أىىذلك تظهىىر لتىىائا تحليىىل االلحىىدار المتعىىدد ان قيمىىة معامىىل التحديىىد )
ح قيميىىىة وحوأمىىىة اليىىىرأاتاليصىىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات ممثلىىىة فىىىي المال مىىىة الالىىىديل علىىى  أىىىل مىىىن 

اليصىائص وهو يعلي ان المت يرات الممسرة في معادلة االلحىدار )% 05.51 والمت يرات الضابطة تعاد
 ح والمت يىىىىىرات الضىىىىىابطة( تمسىىىىىراللوعيىىىىىة للمعلومىىىىىات ممثلىىىىىة فىىىىىي المال مىىىىىة القيميىىىىىة وحوأمىىىىىة اليىىىىىرأات

 % من التباين المووود في تمهيد الديل.05.51

وحلىىىاً  علىىىى  اللتىىىىائا السىىىىابقة لقبىىىل المىىىىرض العىىىىدمي ولىىىىرفض البىىىديل ال ال تووىىىىد عالقىىىىة ذات داللىىىىة 
)اليصىىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات ممثلىىىة فىىىي المال مىىىة القيميىىىة وحوأمىىىة  IFRSإحصىىىائية بىىىين معىىىايير 

 %.62اليرأات( وحين تمهيد الديل وذلك بدروة ثقة 

تىىأثير معلىىول سىىالب لمت يىىر رححيىىة السىىهم علىى  تمهيىىد لوىىد ووىىود فيمىىا يتعلىى  بىىالمت يرات المسىىتقلة: 
%ح وهو ما يدل عل  التأثير السلبي لرححية السىهم على  تهميىد الىديلح فىي 0الديل علد مستول معلوية 

حين لم يأىن لمت يىر القيمىة الدفتريىة للسىهم  ل تىأثير معلىول على  تمهيىد الىديلح بيلمىا لىم يأىن لمت يىرات 
علىى  تمهيىىد الىىديل باسىىتثلا  المت يىىرات الىىثالث التاليىىة: اسىىتقاللية مولىىس حوأمىىة اليىىرأات تىىأثير معلىىول 

% وهىىو مىىا يتلىىاف  مىىع 2اإلدارة حيىىث أىىان تىىأثيره معلىىول سىىالب علىى  تمهيىىد الىىديل علىىد مسىىتول معلويىىة 
ال ىىرض مىىن ووىىود  عضىىا  عيىىر تلميىىذيين فىىي تيىىأيل مولىىس اإلدارةح بيلمىىا أىىان تىىأثير عىىدد اوتماعىىات 

% وهىو مىا يضىمي القيمىة على  01مووب عل  تمهيىد الىديل علىد مسىتول معلويىة  مولس اإلدارة معلول 
ال ىىىرض مىىىن هىىىذه االوتماعىىىات اال وهىىىو تحسىىىين وىىىودة  رحىىىاح اليىىىرأاتح فىىىي حىىىين أىىىان تىىىأثير الملعيىىىة 

% وهىىو مىىا يظهىىر حوىىم التعىىارض 01الماسسىىية معلىىول سىىالب علىى  تمهيىىد الىىديل علىىد مسىىتول معلويىىة 
 ن ومصالح المساهمين االمر الذل يلعأس سلبًا عل  تمهيد الديل.والتضارب بين مصالح المديري

 فيما يتعل  بالمت يرات الضابطة: لم يأن لها  ل تأثير معلول عل  تمهيد الديل.

وقىىد  ظهىىرت لتىىائا تحليىىل االلحىىدار ايضىىًا عىىدم ووىىود ميىىألة ازدواج يطىىي بىىين المت يىىرات التمسىىيرية 
ح والمت يىىرات الضىىابطة(ح مىىة القيميىة وحوأمىىة اليىرأات المالاليصىائص اللوعيىىة للمعلومىات ممثلىىة فىي )

لمت ير الملعية الماسسية(  ل اقل  3.060حيث أالت قيمة معامل تضيم التباين مليمضة ) عبر قيمة 
 .01من 
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والقىىىدرة  IFRS: ال تووىىىد عالقىىىة ذات داللىىىة إحصىىىائية بىىىين معىىىايير الفمممرض الرئ سمممي الثممماجي 9-6-2
 التمسيرية بدا  المحلل المالي.

( وأالىت اللتىائا أمىا MANOVAلدراسة هذا المرض تم استيدام تحليل االلحدار المتعدد المت يرات )
 (:6في الودول التالي رقم )

  IFRSتحميل االجحدار لتأثير معايير   9ةدلل 
 )الخصائص الجلع   لممعملمات ممثم  في المالءم  الق م   لحلكم  الشركات( 

 عمى القدرة التفسيري  ألداء المحمل المالي

 انًخغُراث انًسخقهت
يعايالث 

 االنحذار

 )دقت حنبؤاث انًحههُن( انقذرة انخفسُرَت ألداء انًحهم انًانٍ

 انخطٍ إحصاءاث اخخبار االزدواج يعنىَت يعايالث االنحذار

 (tقًُت )
يسخىٌ انًعنىَت 

(Sig) 

فخرة انسًاح 

Tolerance 

يعايم 

حضخى 

انخباَن 

(VIF) 

ثابتتتتتتتتتتتتج االنحتتتتتتتتتتتتذار 

(Constant) 
 -3.676 0.000   

 1.993 0.502 0.663 0.436 0.043 ربحُت انسهى

 1.939 0.516 0.434 0.784 0.077 انقًُت انذفخرَت نهسهى

استتتتتتتتخقالنُت يجهتتتتتتتتس 

 اإلدارة
-0.041 -0.481 0.631 0.699 1.430 

 2.381 0.420 0.989 0.013 0.001 حجى يجهس اإلدارة

استتتتتتتتتخقالنُت رئتتتتتتتتتُس 

 يجهس اإلدارة
-0.012 -0.146 0.884 0.691 1.448 

 1.827 0.547 0.728 0.349 0.033 أعضاء روو انخبرة

عذد اجخًاعتاث يجهتس 

 اإلدارة
-0.029 -0.307 0.759 0.569 1.756 

 1.550 0.645 0.626 0.489 0.043 انًراجعتحجى نجنت 

عتتتذد اجخًاعتتتاث نجنتتتت 

 انًراجعت
0.011 0.109 0.914 0.497 2.012 

انًهكُتتتتتتتتتت انذاخهُتتتتتتتتتتت 

 نهًذَرَن
-0.063 -0.711 0.478 0.624 1.602 

 3.191 0.313 0.905 0.120 0.015 انًهكُت انًؤسسُت

حتتتذاول أستتتهى انشتتتركت 

يتتتتتن ختتتتتالل شتتتتتهاداث 

 اإلَذاع انذونُت

-0.155 -1.769 0.079* 0.647 1.545 

جتتتتتتتتتتىدة انًراجعتتتتتتتتتتت 

 انخارجُت
-0.235 -2.984 0.003*** 0.802 1.246 

االستتتتتتتتخحقاقاث غُتتتتتتتتر 

 االخخُارَت
-0.053 -0.690 0.491 0.834 1.199 
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انختتتتتتتتتذفقاث اننقذَتتتتتتتتتت 

انخشتتتتتتتتتغُهُت نهفختتتتتتتتترة 

 انسابقت

0.058 0.737 0.462 0.807 1.239 

 3.150 0.317 ***0.002 3.195 0.400 حجى انشركت

 1.805 0.554 **0.027 2.235 0.212 نسبت انًذَىنُت

 %.4راث دالنت يعنىَت عنذ  ***

 %.5راث دالنت يعنىَت عنذ  **

 %.41* راث دالنت يعنىَت عنذ 

Rيعايم انخحذَذ )
2

) 0.273 

يعايتتم انخحذَتتذ انًعتتذل 

(Adjusted R
2

) 
0.189 

 3.228 ( انًحسىبتFقًُت )

 0.000 (F) دالنت اخخبار

نخُجتتتتتتتتتتتتتت اخخبتتتتتتتتتتتتتار 

(Durbin-

Watson) 

1.037 

 164 (Nعذد انًشاهذاث )

 IFRS( على  ووىود عالقىة ذو داللىة إحصىائية لعىل مىن معىايير 6 عدت لتىائا الوىدول السىاب  رقىم )
)اليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات ممثلىىة فىىي المال مىىة القيميىىة وحوأمىىة اليىىرأات( علىى  القىىدرة التمسىىيرية 

والتىي وىا ت  Fبدا  المحلل المالي )دقة تلبىاات المحللىين(. حيىث  عىدت على  ذلىك إحصىا ات ايتبىار 
 ة عالية ودا. %  ل  ن اللموذج الياص بالتقدير معلول وذات دالل0دالة إحصائيا علد مستوى معلوية 

القىىدرة ( الياصىىة بالحىىدار R2أىىذلك تظهىىر لتىىائا تحليىىل االلحىىدار المتعىىدد ان قيمىىة معامىىل التحديىىد )
اليصائص اللوعية للمعلومات ممثلة عل  أل من  التمسيرية بدا  المحلل المالي )دقة تلباات المحللين(

وهو يعلىي ان المت يىرات % 64.31 ح والمت يرات الضابطة تعادلفي المال مة القيمية وحوأمة اليرأات
اليصىىىائص اللوعيىىىة للمعلومىىىات ممثلىىىة فىىىي المال مىىىة القيميىىىة وحوأمىىىة الممسىىىرة فىىىي معادلىىىة االلحىىىدار )

% من التباين المووود في القدرة التمسىيرية بدا  المحلىل 64.31 ح والمت يرات الضابطة( تمسراليرأات
 المالي )دقة تلباات المحللين(.

ئا السابقة لرفض المرض العدمي ولقبىل البىديل ال تووىد عالقىة ذات داللىة إحصىائية وحلاً  عل  اللتا
)اليصائص اللوعية للمعلومات ممثلة في المال مة القيمية وحوأمىة اليىرأات( وحىين  IFRSبين معايير 

 .%62القدرة التمسيرية بدا  المحلل المالي )دقة تلباات المحللين( وذلك بدروة ثقة 

لوىىد عىىدم ووىىود تىىأثير معلىىول لعىىل مىىن المال مىىة القيميىىة ممثلىىة فىىي لمت يرات المسىىتقلةح فيمىىا يتعلىى  بىىا
رححيىىة السىىهمح والقيمىىة الدفتريىىة للسىىهمح وأىىذلك وميىىع مت يىىرات حوأمىىة اليىىرأات باسىىتثلا  مت يىىرا تىىداول 
ية  سىىهم اليىىرأة مىىن يىىالل يىىهادات اإليىىداع الدوليىىة حيىىث أىىان تىىأثيره معلىىول سىىالب علىى  القىىدرة التمسىىير 
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% ممىىا يوضىىح ابثىىر العأسىىي لىىر س المىىال ابولبىىي علىى  01بدا  المحلىىل المىىالي علىىد مسىىتول معلويىىة 
القىىدرة التمسىىيرية بدا  المحلىىل المىىاليح ووىىودة المراوعىىة اليارويىىة حيىىث أىىان تىىأثيره معلىىول سىىالب علىى  

% االمىر الىذل يىدل 0 القدرة التمسىيرية بدا  المحلىل المىالي )دقىة تلبىاات المحللىين( علىد مسىتول معلويىة
عل  ان االعتماد عل   عبر يمسة مأاتب مراوعة من يأله ان يىاثر سىلبًا على  القىدرة التمسىيرية للمحىل 

 المالي.

فيمىىا يتعلىى  بىىالمت يرات الضىىابطةح لىىم يأولىىا لمت يىىرا االسىىتحقاقات عيىىر االيتياريىىةح والتىىدفقات اللقديىىة 
القىىىىدرة التمسىىىىيرية بدا  المحلىىىىل المىىىىالي )دقىىىىة تلبىىىىاات  التيىىىى يلية للمتىىىىرة السىىىىابقة  ل تىىىىأثير معلىىىىول علىىىى 

المحللين(ح فىي حىين أىان لمت يىر حوىم اليىرأة تىأثير معلىول مووىب على  القىدرة التمسىيرية بدا  المحلىل 
%ح أىىذلك الحىىال باللسىىبة لمت يىىر لسىىبة المديوليىىة 0المىىالي )دقىىة تلبىىاات المحللىىين( علىىد مسىىتول معلويىىة 

ب على  القىدرة التمسىيرية بدا  المحلىل المىالي )دقىة تلبىاات المحللىين( ولعىن حيث أان تأثيره معلول مووى
 .%2علد مستول معلوية 

وقىىد  ظهىىرت لتىىائا تحليىىل االلحىىدار ايضىىًا عىىدم ووىىود ميىىألة ازدواج يطىىي بىىين المت يىىرات التمسىىيرية 
ت الضىىابطة(ح ح والمت يىىرااليصىائص اللوعيىىة للمعلومىات ممثلىىة فىي المال مىىة القيميىة وحوأمىىة اليىرأات)

لمت ير الملعية الماسسية(  ل اقل  3.060حيث أالت قيمة معامل تضيم التباين مليمضة ) عبر قيمة 
 .01من 

 ممخص لجتائج اختبار فرض ات الدراس  9-7
 ( مليص لتائا ايتبار فرضيات الدراسة أما يلي:01يوضح الودول التالي رقم )

 الدراس ممخص جتائج اختبار فرض ات   11ةدلل 
 نخُجت اخخبار انفرضُت انفرضُت و

 وجىدة األرباح. IFRSال حىجذ عالقت راث دالنت إحصائُت بُن يعاَُر 

4 
)ٍَضيخ فٜ اىَالءٍخ اىقَٞٞخ ٗؽ٘مَخ  IFRSال ر٘عذ ػالقخ ثِٞ ٍؼبٝٞش 

 اىششمبد( ٗع٘دح االعزؾقبقبد.
 سفط اىفشظٞخ

2 
)ٍَضيخ فٜ اىَالءٍخ اىقَٞٞخ ٗؽ٘مَخ  IFRSال ر٘عذ ػالقخ ثِٞ ٍؼبٝٞش 

 اىششمبد( ٗاعزَشاسٝخ األسثبػ.

رٌ اعزجؼبد اىفشظٞخ ّظشا  

ى٘ع٘د اسرجبغ ق٘ٛ ثِٞ 

أداء اىششمخ ٗثِٞ 

 اعزَشاسٝخ األسثبػ

3 
)ٍَضيخ فٜ اىَالءٍخ اىقَٞٞخ ٗؽ٘مَخ  IFRSال ر٘عذ ػالقخ ثِٞ ٍؼبٝٞش 

 اىششمبد( ٗاىقذسح اىزْجؤٝخ.
 سفط اىفشظٞخ

4 
)ٍَضيخ فٜ اىَالءٍخ اىقَٞٞخ ٗؽ٘مَخ  IFRSر٘عذ ػالقخ ثِٞ ٍؼبٝٞش  ال

 اىششمبد( ٗرَٖٞذ اىذخو.
 قج٘ه اىفشظٞخ

)يًثهت فٍ انًالءيت انقًُُت وحىكًت انشركاث(  IFRSال حىجذ عالقت راث دالنت إحصائُت بُن حطبُق يعاَُر 

 وانقذرة انخفسُرَت ألداء انًحههُن انًانُُن.
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 نخُجت اخخبار انفرضُت انفرضُت و

5 
)ٍَضيخ فٜ  IFRSال ر٘عذ ػالقخ راد دالىخ إؽصبئٞخ ثِٞ رطجٞق ٍؼبٝٞش 

 اىَالءٍخ اىقَٞٞخ ٗؽ٘مَخ اىششمبد( ٗاىقذسح اىزفغٞشٝخ ألداء اىَؾييِٞ اىَبىِٞٞ.
 سفط اىفشظٞخ

( الىىه تىىم رفىىض ثىىالث فرضىىياتح فىىي حىىين تىىم اسىىتبعاد فرضىىية 01يتضىىح مىىن الوىىدول السىىاب  رقىىم )
 فرضية واحدة فقت من فرضيات الدراسة والتي صي ت وميعها بصي ة العدم. واحدة فقتح بيلما تم قبول

 جتائج لتلص ات الدراس  لالتلةهات المستقبم   -11
 توصلت الدراسة ال  موموعة من اللتائا والتوصيات أما يلي:

 جتائج الدراس  11-1
 بعد استعراض وتحليل الدراسة التطبيقيةح يمأللا استيالص اللتائا التالية:

فىىي البيئىىة المصىىرية لىىه تىىأثير إيوىىابي علىى   IFRSان تطبيىى  معىىايير اعىىداد التقىىارير الماليىىة الدوليىىة  -
 Jonesوىىودة ابرحىىاح مىىن يىىالل التىىأثير اإليوىىابي علىى  وىىودة االسىىتحقاقات وقياسىىها وفقىىًا للمىىوذج 

المعدلح وقياس استمرارية ابرحاح وفقًا لمعادالت اعتمدت عل  صافي الديل قبل البلود االسىتثلائية 
ح وقد تم ايذ  يطا  االلحدار فىي االعتبىارح وقىد  ظهىرت اللتىائا اقتىراب القىيم tفي المترة  aلليرأة 

علد  IFRSعايير من الواحد الصحيح مما يدل عل  ارتماع وودة ابرحاح في حالة االعتماد عل  م
ح أىىذلك تىىم ايىىذ القىىدرة GAAPاعىىداد القىىوائم الماليىىة أبىىديل عىىن معىىايير المحاسىىبة المتعىىارف عليهىىا 

التلباية لألرحاح ضمن مقاييس وىودة ابرحىاح وقياسىها علىد القىيم الصى رى لاللحىراف المعيىارلح فىي 
على  تمهيىد الىديل و بيلمىا  تىأثير معلىول  IFRSاعداد التقىارير الماليىة الدوليىة حين لم يأن لمعايير 

 أان لها تأثير معلول عل  القدرة التمسيرية بدا  المحللين الماليين )دقة تلباات المحللين(.

 عل  أل من: IFRSاستلدت الدراسة في القياس العمي لمعايير  -
 * اليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات: وقىىد تىىم الترأيىىز علىى  المال مىىة القيميىىة للمعلومىىات المحاسىىبية وتىىم

 قياسها عن طري  رححية السهمح والقيمة الدفترية للسهم.

علد قياسهاح وايذ في االعتبار آليات  6102* حوأمة اليرأات: واعتمد الباحث عل  ماير سمعانح 
 ح مما يادل إل  يمض عدم تماثل المعلومات المحاسبية.الحوأمة ومدل تأثيرها في وودة ابرحاح

باستيدام ايتبار ديرحن واتسونح والذل يهتم بدراسة بقياس اسىتقالل  ظهرت لتائا الدراسة التطبيقية  -
ابيطا  عن بعضىها الىبعضح وقىد توصىل إلى  عىدم ووىود ميىألة فىي االرتبىاط الىذاتي بىين  يطىا  

مىىىن إومىىىالي االسىىىتحقاقات حتىىى  القىىىدرة التمسىىىيرية بدا  المحللىىىين  6اللمىىىوذج واقترابهىىىا مىىىن القيمىىىة 
ووود ميألة االرتباط اليطي بين المت يرات المستقلة حيث أالىت  عبىر  الماليينح وهو ما ياأد عدم

 .01( من لصيب مت ير الملعية الماسسية وهو اقل 3.060قيمة لمعامل تضيم التباين )
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 ظهىىرت لتىىائا الدراسىىة التطبيقيىىة لتىىائا ايتبىىار المىىروض والتىىي ترأىىزت فىىي المىىرض الرئيسىىي ابول  -
ووىىىودة ابرحىىىاحح ويتمىىىرع ملىىىه  IFRSلىىىة إحصىىىائية بىىىين معىىىايير والقائىىىل بعىىىدم ووىىىود عالقىىىة ذات دال

ارحعىىة فىىروض فرعيىىةح فقىىد تىىم قبىىول المىىرض البىىديل للمىىرض المرعىىي ابول والىىذل يىىلص علىى  ووىىود 
حيىىىىىث  عىىىىىدت علىىىىى  ذلىىىىىك ووىىىىىودة االسىىىىىتحقاقاتح  IFRSعالقىىىىىة ذات داللىىىىىة معلويىىىىىة بىىىىىين معىىىىىايير 

%  ل 0ة إحصىائيا علىد مسىتوى معلويىة باللموذج المصىحح والتىي وىا ت دالى Fإحصا ات ايتبار 
بيلما تم استبعاد المرض المرعي الثىالي  ن اللموذج الياص بالتقدير معلول وذات داللة عالية ودا. 

لظىىرًا لووىىود ارتبىىاط مووىىب قىىول بىىين  دا  اليىىرأة أمت يىىر ضىىابت وحىىين اسىىتمرارية ابرحىىاح أمت يىىر 
الثالث والذل يلص عل  ووود عالقة ذات داللىة بيلما تم قبول المرض البديل للمرض المرعي . تابع

 Fحيىث  عىدت على  ذلىك إحصىا ات ايتبىار والقدرة التلباية لألرحىاحح  IFRSإحصائية بين معايير 
%  ل  ن اللمىىوذج اليىىاص 0بىىاللموذج المصىىحح والتىىي وىىا ت دالىىة إحصىىائيا علىىد مسىىتوى معلويىىة 

المىرض العىدمي للمىرض المرعىي الرابىع والىذل  بيلما تم قبولبالتقدير معلول وذات داللة عالية ودا. 
حيىث  عىدت وتمهيىد الىديلح  IFRSيلص عل  عدم ووود عالقة ذات داللة إحصىائية بىين معىايير 

%  ل  ن 0والتىي وىا ت دالىة عيىر إحصىائية علىد مسىتوى معلويىة  Fعل  ذلك إحصا ات ايتبار 
ل إلى  رفىض فىرض العىدم وقبىول وهىو مىا اداللموذج الياص بالتقدير عير معلىول ولىيس ذا داللىةح 

في البيئة المصرية يحتاج إل   IFRSالمرض البديل القائل ان معايير اعداد التقارير المالية الدولية 
حوأمىىة اليىىرأات والمال مىىة القيميىىة علىىد قيىىاس وىىودة ابرحىىاح )عىىدا تمهيىىد الىىديل(ح وهىىذا يعلىىي ان 

)عىىدا تمهيىىد الىىديل(ح ومىىن ثىىم فىىان سىىوف يىىادل إلىى  تحسىىين وىىودة ابرحىىاح  IFRSتطبيىى  معىىايير 
هلىاك الزاميىىة لحىىو التبلىىي لتلىىك المعىىايير والتىىي تمثىىل تحىىديًا إلدارة ابرحىىاح الصىىورية مىىن يىىالل عىىدم 
المرولة المحاسبية وااليتيار من بين السياسىات البديلىة والتىي تمثىل تالعىب فىي ابرحىاح عىن طريى  

بمىىىا يىىىادل إلىىى   IFRSتطبيىىى  معىىىايير  مولىىىس اإلدارةح أمىىىا ان حوأمىىىة اليىىىرأات تمثىىىل دعىىىم لحىىىو
يمض الممارسات عير الميىروعة ومىن ثىم زيىادة لطىاق اإلفصىاح اليىامل والسىردلح باإلضىافة إلى  

 القضا  عل  ظاهرة ابطا  التقارير ومراعاة السلوك ابيالقي إلدارة ابرحاح.

عل  ياصية  IFRSدولية  ظهرت لتائا الدراسة التطبيقية ان اعتماد عل  معايير التقارير المالية ال -
القيمة المال مة للمعلومات المحاسبية مع آليات ومبادح حوأمة اليرأات سيمأن من دقة التوقعات 

والتىي وىا ت دالىة احصىائيًا علىد  Fبدا  المحللين الماليينح وقد  عىد على  ذلىك مىا ورد فىي ايتبىار 
ممىىا ياأىىد لىىة عاليىىة وىىداح  ل  ن اللمىىوذج اليىىاص بالتقىىدير معلىىول وذات دال% 0مسىىتول معلويىىة 

علىى  رفىىض فىىرض العىىدم وقبىىول المىىرض البىىديل القائىىل بالىىه تووىىد عالقىىة ذات داللىىة إحصىىائية بىىين 
 .)دقة تلباات المحللين(والقدرة التمسيرية بدا  المحللين الماليين  IFRSمعايير 
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 تلص ات الدراس  11-2
 ضو  حدودهح ُتوصي الدراسة بما يلي: في ضو  ما التهي اليه البحث بيقيه اللظرل والتطبيقي وفي

في البيئة المصرية واورا  تعىديالت بمىا يتوافى  والتيىريعات  IFRSضرورة التبلي االلزامي لمعايير  -
 ذات الصلة.

ضىىرورة االسىىتلاد علىى  آليىىات حوأمىىة اليىىرأات واليصىىائص اللوعيىىة للمعلومىىات )القيمىىة المالئمىىة(  -
في الحد من الممارسىات عيىر الميىروعة إلدارة ابرحىاح والحمىاظ على  وىودة  IFRSلتساعد معايير 

 المعلومات المحاسبية وحقوق المساهمين.

ضرورة اهتمام اليرأات والبلوك وملظمات االعمال بالتيلي عن االتواه التقليدل لمعايير المحاسبة  -
اللعأاسىىها علىى   IFRSدوليىىة واحاللهىىا بمعىىايير اعىىداد التقىىارير الماليىىة ال GAAPالمتعىىارف عليهىىا 

دارة تمهيد الديل.  وودة ابرحاح واالستحقاقات االيتيارية/عير االيتيارية وا 

ح حيىىىىث الهىىىا تسىىىاعد فىىىىي زيىىىادة لطىىىىاق اإلفصىىىاح اليىىىىامل IFRSُيوصىىىي الباحىىىث بتطبيىىىى  معىىىايير  -
حللىين والسردل وهو ما يلعأس على  وىودة التقىارير الماليىة ومىن ثىم تحسىين دقىة التوقعىات بدا  الم

 الماليين وأما ة ابسواق المالية وتعزيز المرص االستثمارية. 

  التلةهات المستقبم   11-3
علىىى  ضىىىو  لتىىىائا الدراسىىىة التوريبيىىىة ومىىىا تالهىىىا مىىىن توصىىىياتح تسىىىع  الدراسىىىة لطىىىرح موموعىىىة مىىىن 

 ابفأار والتووهات البحثية المستقبلية التالية:
فىي الحىد مىن ظىاهرة ابطىا  التقىارير مادلىة مسىتوحاة  IFRSدور معايير التقارير المالية الدوليىة  -

 من البورصة المصريةم.
فىىىىي الحىىىىد مىىىىن ظىىىىاهرة عىىىىدم تماثىىىىل المعلومىىىىات  IFRSدور معىىىىايير التقىىىىارير الماليىىىىة الدوليىىىىة  -

 والعأاسها عل   سعار ابسهم مدراسة امبريقيةم.
تواريىىىة والحأىىىم علىىى  فىىىي تحسىىىين وىىىودة التقىىىارير الماليىىىة للبلىىىوك ال IFRSقيىىىاس  ثىىىر معىىىايير  -

 المال ة المالية.
في توويد المعلومات المحاسبية ليدمىة  IFRSقياس التأثيرات المبايرة وعير المبايرة لمعايير  -

 القرار االستثمارل.
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 المراةع
 المراةع بالمم  العرب    الالً 

ىىىى  بملظمىىىات ابعمىىىال(ح مالسىىىلوك ابيالقىىىي علىىىد قيىىىاس الىىىديل المحاسىىىبي 6113إبىىىراهيمح ي زيىىىدانح )
ح السىىلة الثاملىىة عيىىرح العىىدد مةممم  آفمماق ةديممدة لمدراسممات التةاريمم دراسىىة ايتباريىىةم 

 ابول والثاليح يلاير ى ابريلح ألية التوارةح وامعة الملوفية.

(ح تحليىىىل القىىىوائم الماليىىىة بعىىىراض االسىىىتثمار واالئتمىىىانح أليىىىة التوىىىارةح 6103 بىىىو العىىىزح ي السىىىعيدح )
 لزقازي ح الطبعة الثاليةح بدون لاير.وامعة ا

(ح وودة التقىارير الماليىة فىي ضىو  يصىائص المعلومىات المحاسىبية 6106البازح ماود مصطم  علي )
ح المةمممم  العمم ممم  لمدراسمممات التةاريممم  لالبيئ ممم  فمممي مصمممرومبىىىادح حوأمىىىة اليىىىرأاتم 

 (.0(ح العدد )3المولد )

ومال متهىىىا  IFRS(ح المعىىىايير الدوليىىىة إلعىىىداد التقىىىارير الماليىىىة 6105) حالهاللىىىيح  سىىىامة  حمىىىد ومىىىال
للتطبيىىى  فىىىي البيئىىىة المصىىىرية مىىىن ملظىىىور المتعىىىاملين مىىىع سىىىوق المىىىالح دراسىىىة تحليليىىىة 

   https://www.researchgate.netPublication/332329289وميدالية.

الصىادر مىن وزارة االسىتثمار  6106لسلة  36قرار رقم  6106ابريل  4في  50الوقائع المصرية العدد 
 والتعاون الدولي.

(ح مقيىىىىاس وتمسىىىىير العالقىىىىة بىىىىين الممارسىىىىات إدارة ابرحىىىىاح ووىىىىودة 6102حسىىىىينح عىىىىال  علىىىىي  حمىىىىدح )
للمعلومىىىات لليىىىرأات المتداولىىىة اسىىىهمها فىىىي سىىىوق ابوراق الماليىىىة  اليصىىىائص اللوعيىىىة

( أليىىىة 0(ح العىىىدد )06ح المولىىىد )مةمممم  الفكمممر المحاسمممبيالمصىىىرية م دراسىىىة تطبيقيىىىةح 
 التوارةح وامعة عين يمس.

(ح مقيىىاس وتحليىىل تىىأثر الىىتحمو فىي التقىىارير الماليىىة علىى  وىىودة ابرحىىاح 6103حسىينح ي إبىىراهيم يح )
لية التوىىىارةح وامعىىىة عىىىين يىىىمس ىىىىى أىىىتلراه مممممممال  دكممممممرسةح ىىىىىىة تطبيقيىىىىىىىاسبيةح دراسىىىىىىالمح

 )عير مليورة(.

(ح مقيىىىىاس القيمىىىىة المالئمىىىىة للمعلومىىىىات المحاسىىىىبية وفقىىىىًا االسىىىىتحقاق 6110يليىىىىلح عبىىىىد المتىىىىاح  حمىىىىدح )
مةم  ماليىة مح والتدفقات اللقدية والعأاساتها عل  قرارات المستثمرين في سوق ابوراق ال

 (ح ألية التوارةح وامعة طلطا.0ح العدد )التةارة لالتمليل

https://www.researchgate.netpublication/332329289
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(ح وودة التقارير المالية )العوامل الماثرة ووسائل القيىاس( دراسىة ميداليىة فىي 6106رييوح بديع الدينح )
 ح العدد ابول.المةم  العمم   لمتةارة لالتمليلبيئة االعمال المصرلح 

ح إطىىىار مقتىىىرح لتحسىىىىين وىىىودة التقىىىارير الماليىىىة المعىىىدة طبقىىىًا لمعىىىىايير (6102سىىىرورح عاصىىىم احمىىىدح )
دراسىىىة “فىىىي ضىىىو  يصىىائص المعلومىىىات المحاسىىىبية  (IAS-IFRS)المحاسىىبة الدوليىىىة 

ح ألية التوارةح وامعة عين يمسح العدد الثاليح الوز  مةم  الفكر المحاسبيتحليليةمح 
 الثالي.

(ح م ثىىر الىىتحمو المحاسىىبي علىى  العالقىىة بىىين مسىىتوى تطبيىى  6102سىىمعانح  حمىىد ي يىىاعر حسىىنح )
الحوأمىىىة ودقىىىة وتيىىىتت تلبىىىاات المحللىىىين المىىىاليين لألرحىىىاح والتىىىدفقات اللقديىىىة م دراسىىىة 

 ى ألية التوارة ى وامعة الزقازي . رسال  دكتلراه غير مجشلرةتوريبيةح 

يصىىائص اليىرأات واسىىتيدام التقىىارير الماليىة فىىي إدارة الرححيىىةح (ح 6114عبىد الحميىىدح  حمىد  يىىرفح )
(ح 30ح أليىىة التوىىارةح وامعىىة الملصىىورةح المولىىد )المةممم  المصممري  لمدراسممات التةاريمم 

 (.6العدد )

(ح مإطىىار مقتىىرح لتحقيىى  موضىىوعيةح تقريىىر مراقىىب الحسىىابات فىىي 6114عبىىد المتىىاحح ي عبىىد المتىىاحح )
ح 00ح المولىىد مةممم  الفكممر المحاسممبيابرحىىاحح دراسىىة ميداليىىةح  ضىىو  ممارسىىات إدارة

 (ح ألية التوارةح وامعة عين يمس.6العدد )

(ح العالقة بين هيأل الملعية ووودة ابرحاح مدراسة ايتيارية فىي البيئىة 6100عميميح هالل عبدالمتاحح )
 طلطاح العدد الثالي.ح ألية التوارةح وامعة المةم  العمم   لمتةارة لالتمليلالمصريةمح 

(ح  ثىر التوافى  بىين معىايير المحاسىبة المحليىة 6105مصطميح سىليمان ي اللوىارح امىينح سىامح يح )
ومعىىايير التقريىىر المىىالي الدوليىىة علىى  تحسىىين وىىودة المعلومىىات المحاسىىبية فىىي االسىىواق 

http://www.at.asu.journals.ekb.eg/article-اللايىىىىىىىىىئة )دراسىىىىىىىىىة ميداليىىىىىىىىىة(. 
b5223-36864   

(ح مالعالقىىىة بىىىين توقيىىىت إصىىىدار التقىىىارير الماليىىىة وموقىىىف اليىىىرأات المقيىىىدة فىىىي 6100يىىىولسح حسىىىن )
ح أليىىة رسممال  دكتمملراه غيممر مجشمملرةبورصىىة ابوراق الماليىىة المصىىريةح دراسىىة مرتقبىىةح 

 وامعة حلوان.التوارةح 

 

http://www.at.asu.journals.ekb.eg/article-36864-b5223
http://www.at.asu.journals.ekb.eg/article-36864-b5223
http://www.at.asu.journals.ekb.eg/article-36864-b5223
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