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 IFRSبين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية  دراسة معوقات التوافق
 )دراسة ميدانية(

 دكتور / على محمد على الصياد
 ية ـ فرع طنطاأكاديمية الدراسات المتخصصة ـ الجامعة العمال

 
Abstract: 
This study presents the essential differences between the Egyptian 
Accounting Standards and international standards and expect benefits 
of achieving convergence between the Egyptian accounting standards 
and International Financial Reporting Standards (IFRS) and obstacles 
for this through the distribution of     questionnaires, including     
subjects for statistical analysis. The study analyzes the requirements 
that would assist in the implementation of IFRS in the Egyptian business 
environment. Using   the content analysis method, the study amongst 
others recommended a continuous research in order to harmonize and 
converge with the international standards through mutual international 
understanding of corporate objectives and the building of capacity that 
will support the preparation of financial statements in Egyptian 
organization. 
The results of this study show that, there are significant differences 
between the Egyptian Accounting Standards and International 
Accounting Standards (IAS) as well as (IFRS), particular in presentation 
of the financial statements, recover losses in decline inventory in 
subsequent years, the model re-evaluation of assets and fair value, 
processing fame…etc. Whereas, there are a lot of expected benefits 
such as improve the quality of financial reporting, increase the 
confidence of investors, reduce of risk systematic information and 
forecasting, increase the liquidity of capital and efficiency, increase 
foreign investment and increase the flow of capital across borders, the 
globalization of the stock market of Egypt and ease of trading and 
communicate globally, high ability of investors and analysts to predict 
earnings. 
Key words: IFRS, IAS, Egyptian Accounting Standards, Financial 
Reports. 

 ملخص البحث :
هذه الدراسة الفروق الجوهرية بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية والمنافع  تناولت

 (IFRS)المتوقعة من تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية 
للتحليل اإلحصابى  011 قابمة استقصاء خضع منها 021ومعوقات هذا التوافق ومن خالل توزيع 

 توصل الباحث للنتابج التالية :
  معايير التقرير المالى الدولية وهناك فروق جوهرية بين معايير المحاسبة المصرية(IFRS) وخاصة 

ض ، معالجة استرداد خسابر االنخفاالية وعناصر الدخل الشامل األخرىفى طريقة عرض القوابم الم
، نموذج إعادة تقييم األصول والقيمة العادلة، اإليجار التمويلى، حقةفى المخزون فى السنوات الال

 ، معالجة الشهرة.عالجة الحصص االستثمارية الباقية، االستحواذ المرحلىم
  هناك منافع متوقعة إذا تحقق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية و(IFRS)  تتمثل فى تحسين جودة

علومات وخطر ، انخفاض خطر المتها للمقارنة، زيادة ثقة المستثمرين األجانبلمالية وزيادة قابليالتقارير ا
، زيادة االستثمارات األجنبية التقدير والتنبإ، انخفاض تكلفة األموال، زيادة سيولة رأس المال وكفاءته

وسهولة التداول ، عولمة سوق األوراق المالية المصرى دة تدفق رإوس األموال عبر الحدودوزيا
، ة الدولية، تخفيض عدم تماثل المعلومات، تحقيق منافع االرتباط بالشبكات االقتصاديواصل عالميا  والت
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ن والمحللين على التنبإ باألرباح، تقليل نطاق إدارة األرباح، ترشيد القرارات ارتفاع قدرة المستثمري
 المحاسبة ألداء المهنة عبر العالم. ، زيادة إيرادات مهنةستوى االلتزام بالمعايير الدولية، زيادة ماالقتصادية

 تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية تتمثل فى  توجد معوقات تمنع
عوقات من م، المراجعين ومعدى القوابم المالية، نقص خبرة معوقات قياس القيمة العادلة، معوقات قانونية

معايير الدولية قات خاصة بكيفية تدبير مصادر تمويل تكلفة التحول إلى المعو، جانب مسبولى الحوكمة
اإلسالمية ال تغطيها المعايير الدولية وأخيرا معوقات  بالمجتمعاتبعمليات خاصة  ومعوقات أخرى تتعلق

 لمصرية.فى الجامعات اعدم كفاية المحتوى الحالى لمعايير التقرير المالى الدولية فى برامج المحاسبة 
  تزداد درجة سيولة سوق رأس المال بزيادة مستوى توافق معايير المحاسبة المصرية مع معايير

التقرير المالى الدولية وأن تطبيق معايير التقرير المالى الدولية أصبح ضرورة حتمية لنجاح مسار 
 اإلصالح المحاسبى فى مصر.

  بها فى وضع خطة مستقبلية للتحول خالل الفترات كما قدم الباحث مجموعة من التوصيات يجب األخذ
 القادمة من معايير المحاسبة المصرية إلى معايير التقرير المالى الدولية.

 إطار البحث :

 ـ مقدمة البحث :1

إن تبنى معايير المحاسبة الدولية يرتبط بتحقيق مزايا إقتصادية ألسواق الماال، عان طرياق زياادة القيماة 
( وبالتاالى      ,Liزيادة درجة السايولة فاى الساوق، وتخفايض تكلفاة رأس الماال  السوقية لألسهم، و

فهناك قبول متزايد لمعايير المحاسبة الدولية سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامياة، وساواء 
ل كان هذا القبول على مستوى التطبيق التام، أو مساتوى التوافاق، أو وضاع خطاة مساتقبلية للتحاول خاال

( ويعتبار عاام 2102الميهاى ، المتحادة األمريكياة والياباان   الفترات القادمة، كما هو الحال فى الواليات
عاايير ( فقاد تبنات تلاك المIFRSنقطة تحول فى تبناى وتطبياق معاايير التقاارير المالياة الدولياة   2104

بلاادان النامياة  أباو الخياار، دولاة بمااا فاى ذلاك اإلتحاااد األوروباى وبعاض ال 031الدولياة قراباة أكثاار مان 
( وحااددت هيبااة بورصااة األوراق الماليااة فااى الواليااات المتحاادة األمريكيااة أنااه ساايتم التحااول ماان 2104

( IFRS( إلاى المعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير المالياة  GAAPالمبادئ المحاسابية المتعاارع عليهاا  
( إلى عاام IFRSى التحول غيرت بداية تبنى  ونظرا  لوجود العديد من المشاكل ف 2104بداية من عام 

2105   Yallapragada et al.,     ). 
وهناك نمو متزايد فى أدبيات البحث المحاسبي فى اآلونة األخيرة نحو تقييم تحول الادول نحاو تبناى معاايير 

ايير الدولية ( ويعتقد أنصار تطبيق تلك المع     ,Hellmanالمحاسبة الدولية عبر دول العالم المختلفة  
أن ذلك يساهم فى تقديم تقارير مالية ذات جودة أعلى من تطبيق المعايير المحلية، ذلك أن التحسن فى جودة 
إعداد التقارير المالية واإلفصاح بإتباع المعايير الدولية من شؤنه أن يخفض عدم تماثل المعلوماات واإلتجاار 

وإرتفاااع قاادرة  قابليااة للمقارنااة وتحسااين الشاافافيةزيااادة البالمعلومااات الداخليااة وتخفاايض تكلفااة رأس المااال و
 Armstrongدة تدفق رإوس األموال عبار الحادودؤرباح الشركة المستقبلية وزياعلى التنبإ ب المستثمرين

et al.,      ; Brown,     )).  ويبدى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعاونه مع الدول التاى تقاوم
 ة محلية لتحقيق التوافق بين معايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة المحليةبإصدار معايير محاسبي

حيث تساهم تلك المعايير فى تحقيق الشفافية، وتقديم تفسيرات صحيحة لما تحويه التقارير المالية حول العالم 
 لتقارير المالية.من معلومات مالية، ويقع عبء ذلك على اإلدارة التى تعتبر مسبولة عن إعداد ا

 ـ مشكلة البحث :2

التوافق بين معاايير المحاسابة المصارية ومعاايير التقريار الماالى الدولياة  تحقيق أنه توجد معوقات تعوق
 IFRS وكانات  2116لسانة  243(. فالمعايير المصرية صادرت بموجاب قارار وزيار اإلساتثمار رقام

لظاروع البيباة  اعااةرثناءات تام وضاعها ماإلسات ترجمة للمعايير الدولية فى ذلك الوقت مع وجود بعاض
المصرية والفكر اإلقتصادى السابد والقوانين والتشاريعات الساابدة وماع تطاور معاايير المحاسابة الدولياة 

 IAS  ومعااايير التقرياار المااالى الدوليااة )IFRS إتسااعت الفجااوة بااين  2104حتااى عااام  2116( منااذ
 ذلك تتلخص مشكلة البحث فى طرح التساإالت التالية :المعايير المصرية والمعايير الدولية. ل

 فى مصر ؟ IFRSـ ما هى معوقات تطبيق معايير 0
 فى مصر ؟ IFRSـ ما هى منافع تطبيق معايير 2
 فى مصر ؟ IFRSـ ما هى تكاليع تطبيق معايير 3
 على سوق رأس المال ؟ IFRSـ ما هو أثر تبنى معايير 4
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 ـ هدف البحث :3

ى التعرع على معوقات تحقيق التوافق مع معايير التقرير المالى الدولية فى جمهورية مصر يهدع البحث إل
العربياة واآلثااار المترتبااة علااى تحقيااق هاذا التوافااق إذا تاام . ويمكاان تحقيااق هاذا الهاادع ماان خااالل األهااداع 

 الفرعية التالية:
 . IFRSـ تحديد المنافع التى حققتها الدول التى طبقت 0
 لفروق بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية .ـ مناقشة ا2
 ـ حصر معوقات التوافق مع معايير التقرير المالى الدولية فى مصر .3

 ـ أهمية البحث :4

تؤتى أهمية البحث العلمية فى تناولة إتجااه مان إتجاهاات التطاور فاى الفكار المحاسابي والاذى ياإدى إلاى 
وظيفة المحاسابية فاإن التحاول مان معاايير المحاسابة المصارية إلاى حدوث تغيير جوهرى فى مقومات ال

معايير التقرير المالى الدولية سيكون فى القريب العاجل ضرورة حتمية وأن هذا التحول يتطلاب مرحلاة 
وإزالاة المعوقاات التاى تعاوق  IFRS إنتقالية ياتم التعامال خاللهاا ماع الفاروق باين المعاايير المصارية و

 مصر  .فى  IFRSتطبيق 

 ـ فروض البحث :5

 :بيبة الممارسة المصرية التالية والتى سيتم إختبارها فى وض الفر يهدع البحث إلى إختبار
تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقريار الماالى الدولياة  منعتوجد معوقات ت ال(0 

. 
وافق معايير المحاسبة المصارية ماع معاايير تزداد درجة سيولة سوق رأس المال بزيادة مستوى ت ال(2 

 التقرير المالى الدولية .
 ضرورة حتمية لنجاح مسار اإلصالح المحاسبي فى مصر . IFRSيمثل تطبيق  ال(3 

 ـ حدود البحث :6

يختص البحث بدراسة معوقات التوافق ماع معاايير التقريار الماالى الدولياة فاى جمهورياة مصار العربياة 
 .على وجه التحديد 

 ـ منهج البحث :7

يعتبر هذا البحث من حيث النوع بحث إستكشافى وصفى إعتمد فياه الباحاث بشاكل أساساي علاى المانهج 
 اإلستقرابي وذلك بإتباع الخطوات الربيسية لهذا المنهج والمتمثلة فى :

 ـ مالحظااة الظاااهرة موضااوع البحااث والمتمثلااة فااى معوقااات التوافااق بااين معااايير المحاساابة المصااريةـاا
 ومعايير التقرير المالى الدولية .

اإلطار النظارى للبحاث مان خاالل التحليال النظارى علاى المساتوى األكااديمي، مان خاالل الدراساات  ــ وضعـ
اإلصدارات الرسمية لمجالس المعاايير  أو على مستوى  IFRSوالبحوث التى قدمها الباحثون بشؤن تطبيق 

 والقوانين والتشريعات ذات الصلة.
الفروض والوصول إلى النتاابج مان خاالل إختباار فاروض البحاث والتحليال اإلحصاابي المالبام ـ وضع ـ

 وتقديم األدلة الميدانية حول فروض البحث .

 ـ خطة البحث :8

 قسم الباحث الدراسة فى هذا البحث على النحو التالى :
 :الدراسات السابقة .المبحث األول 
 معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية .معوقات التوافق بين  :المبحث الثانى 
 :ونتابج وتوصيات البحث . الميدانيةالدراسة المبحث الثالث 
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 المبحث األول

 الدراسات السابقة
مها كما ة بموضوع الدراسة والتى يمكن تقسيفيما يلى أهم الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصل

 يلى :

 : IFRSدراسات متعلقة بالتوافق المحاسبي الدولى مع أوالً: 

 :      ,Kristion and Tonyدراسة 

أهاام المشاااكل والعقبااات التااى تواجااه عمليااة تطبيااق معااايير التقااارير أجرياات هااذه الدراسااة للتعاارع علااى 
، دولااة حااول العااالم تطبااق المعااايير الدوليااة 33الماليااة الدوليااة فااى بعااض الاادول، حيااث شااملت العينااة 

وبدراسة مجموعة من العوامل منهاا، قاانون األوراق المالياة، وقاوة وصارامة القاوانين، وإساتعداد الادول 
إلستقبال اإلستثمارات األجنبياة توصالت الدراساة إلاى وجاود عالقاة إيجابياة باين النماو فاى أساواق رأس 

والشافافية ويحسان التقاارير  أن إعتمااد المعاايير الدولياة يحسان الرقاباة و المال وإعتماد المعاايير الدولياة
 المالية .

 :      ,RfÉzvan Mustaدراسة : 

قياس الحاجاة للتوافاق باين المعاايير المحاسابية المحلياة ومعاايير التقاارير المالياة الدولياة هدفت هذه الدراسة 
دولاااة مااان دول العاااالم، بسااابب إنتشاااار الشاااركات متعاااددة الجنساااية وحااااالت اإلنااادماج  33وأجريااات علاااى 

وكان نتيجة  Deutsche Bank and Bankers Trustستحواذ فى كيانات إقتصادية مثل إندماج واإل
، وكاذلك Society General and Paribasذلك ظهور أول بنك على مساتوى العاالم واإلنادماج باين 

كامال الدور المتزايد للتمويل فى اإلقتصاد المعاصر، وعولمة األساواق، والتكامال اإلقتصاادى اإلقليماى، والت
المااالى، والعواماال السياسااية وتؤثيرهااا علااى عمليااة التوافااق المحاساابي بااين معااايير المحاساابة المحليااة والااـ 

IFRS.توصالت الدراسااة إلاى أن هناااك عقباات لتحقيااق التوافااق خاصاة علااى نطااق المحاساابة الضااريبية، و
لك اإلختالفااات التشااريعية وخالفاات حااول طبيعاة بعااض المعااايير المعقادة التااى تساتخدم القيمااة العادلااة، وكاذ

 والقانونية بين الدول المنظمة لعملية إصدار المعايير المحاسبية .

 :      ,.Songlan et alدراسة : 

إهتمت هذه الدراسة بدراسة الجهود الصاينية لتقرياب معاايير المحاسابة الوطنياة ماع معاايير التقاارير المالياة 
شاركة مان الشاركات المدرجاة بالبورصاة  97لياة الخاصاة لاـ وذلك بفحاص التقاارير الما IFRSالدولية الـ 

لاذلك ركازت مستخدمة مقااييس الثباات واإللتازام والقابلياة للمقارناة،  2112وعام  0777للفترة ما بين عام 
،  IFRSما إذا كانت الشركات المدرجة بالبورصة تلتزم بمعايير المحاسبة المحلية ومعايير الـ الدراسة على 
على أساس المعايير المحلية الية الشركات تستخدم معالجات محاسبية ثابتة فى إعداد التقارير المما إذا كانت 

ما إذا كان قياس صافى الدخل لنفس الشركة طبقا  للمعايير المحلية يختلاع جوهرياا  عان صاافى الادخل  ،
ة طبقااا  لمعااايير وتوصاالت الدراسااة إلااى وجااود فجااوة فااى األرباااح بااين التقااارير المعااد،  IFRSطبقااا  للااـ 

التقااارير الماليااة الدوليااة والمعااايير المحليااة، وركاازت نتااابج هااذا البحااث علااى أهميااة توافااق المعااايير 
المحاسبية الصينية مع معايير التقارير المالية الدولياة، لتحقياق التوافاق باين التطبيقاات المحاسابية وتقليال 

 الفجوة فى األرباح وزيادة القابلية للمقارنة

 :     ,.Silva et alدراسة 

إستخدمت هذه الدراسة أساليب التحليل متعادد المتغيارات وتحليال اإلنحادار لفحاص الخصاابص المحفازة 
فااى الشااركات البرتغاليااة المدرجااة فااى  IFRS لتطبيااق الشااركات لمعااايير التقااارير الماليااة الدوليااة الااـ

لشركات لتطبيق معايير التقارير المالية وقد أشارت نتابج هذه الدراسة إلى أن درجة إستعداد ا البورصة.
الدولية ترتبط بحجم الشركة، ومعدل الربحياة، وحجام المعاامالت الدولياة، وأن أكثار العوامال تاؤثيرا  هاو 

 .ع على تطبيق المعايير الدولية يجدور مكاتب المراجعة الكبيرة فى التش
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 :      ,Xiaohui and Zhangدراسة 

س التوافاق باين المعاايير المحاسابية بإساتعراض وتقيايم الطارق القابماة لقيااس هذه الدراساة علاى قياا تركز
مسااتوى التوافااق بااين أى مجمااوعتين ماان المعااايير المحاساابية، وقااد إقترحاات الدراسااة طريقااة جدياادة لقياااس 

 Fuzzyوهااى التحلياال الضاابابى  IFRSالتوافااق بااين المعااايير الوطنيااة ومعااايير التقرياار المااالى الدوليااة 
Clustering Analysis  مااع التطبيااق علااى المعااايير الصااينية وقياااس مسااتوى توافقهااا مااع الااـIFRS 

والتحليل الضبابى هو طريقة تستخدم فى التحليل اإلحصابي متعادد المتغيارات، وتهادع إلاى تقسايم البياناات 
ابه إلااى مجموعااات تتكااون كاال مجموعااة ماان بيانااات متماثلااة، وتهاادع هااذه الدراسااة إلااى قياااس درجااة التشاا

وأثبتت نتابج الدراسة أن هناك توافق جزبي بين معايير  واإلختالع بين مجموعتين من المعايير المحاسبية .
، فقد نتج عن نموذج التحليل إن مستوى التوافق IFRSالمحاسبة الصينية وبين معايير التقرير المالى الدولية 

ق المرجح من قبل الدراسة(. وأن مستوى  مستوى التواف 1.9وهو أكبر من  1.9479بين المجموعتين هو 
 معيار(. 33التوافق يكون متوسط عند قياس مستوى التوافق لكل معيار على حده  تم دراسة 

 :      ,Alkhtaniدراسة 

  The Relevance and Usefulness of IFRS to Saudi Arabiaدراساة بعناوان  
(وخلصت الدراساة إلاى أن  IFRSسعودية من تبنى  وتناولت الدراسة تكاليع ومنافع المملكة العربية ال

 ا ( تقادم كثيار IFRSهذا التبنى يسهم فى تعزيز جودة التقارير المالية وأن القوابم المالياة المعادة وفقاا   
مااة ومناساابة الءماان المعلومااات المطلوبااة إلتخاااذ القاارارات وأن هناااك إتفاااق بااين عينااة الدراسااة علااى م

 IFRS  وأن فوابد تبنى هذه المعايير تفوق المشاكل األولية التى تظهر من هذا التبنى ( للبيبة السعودية 

 :      , Salimدراسة 

بالتطبيق على المملكة العربية الساعودية  IFRSقامت الدراسة بالتعرع على منافع ومشاكل التوافق مع 
، المااديرين  قابمااة إستقصاااء وزعاات علااى ثااالث مجموعااات وهاام األكاااديميين 051ماان خااالل توزيااع 

% ، وتشاير نتاابج الدراساة إلاى أن المناافع 95.3المااليين، الماراجعين الخاارجيين وكانات نسابة الاردود 
فى السعودية هو تحسين جودة التقارير المالية بزيادة المعلومات  IFRSالربيسية من تحقيق التوافق مع 

ادة كفااااءة ساااوق الماااال وجاااذب المالياااة المقدماااة وتقليااال إدارة الاااربح وزياااادة مساااتوى اإلفصااااح وزيااا
مااع  IFRSاإلسااتثمارات األجنبيااة وزيااادة ثقااة المسااتثمرين وأن أهاام المشاااكل هااو تناااقض التوفيااق مااع 

فااى  IFRSاليااة اإلسااالمية مثاال الزكاااة، الفاباادة، كااذلك عاادم إنتباااه الجامعااات السااعودية إلااى المعااايير الم
 كذلك نقص الخبرة .المقررات الدراسية المحاسبية يخلق كثير من المشاكل و

 : 2114دراسة أبو الخير ، 
ماان خااالل الفااروق بااين معااايير  IFRSتناولاات الدراسااة المحاساابة فااى ظاال معااايير التقرياار المااالى الدوليااة 

المحاساابة الدوليااة ومعااايير المحاساابة المصاارية والفااروق بااين معااايير المحاساابة الدوليااة ومعااايير المحاساابة 
( وتوصاالت الدراسااة بااؤن منااافع تطبيااق  IFRSحاساابة الدوليااة ألول ماارة  األمريكيااة وتطبيااق معااايير الم

معاااايير المحاسااابة الدولياااة تاااؤتى مااان خاااالل تحساااين خصاااابص المعلوماااات المحاسااابية وتنشااايط األساااواق 
ووفورات التكلفة التى تحققها الدول من وراء تبنى معايير المحاسبة الدولية من خاالل تجناب إنفااق الماوارد 

 . ، جذب اإلستثمارات يير محاسبية وطنية، منافع اإلرتباط بالشبكات اإلقتصاديةفى إعداد معا

 أو التوافق معها : IFRSثانياً: دراسات حول أثر تطبيق 

 :      ,Lanttoدراسة : 

( علااى جاودة التقااارير الماليااة IFRSتناولات هااذه الدراساة أثاار تطبيااق معاايير التقااارير المالياة الدوليااة  
سوع يحسن من فابدة المعلومات المحاسبية. وقد قاام الباحاث فاى دراساته هاذه بإساتخدام إلى أى درجة و

طريقة التحليل التجريبى من خالل قوابم إستقصاء تم توزيعها على كل من المحللاين المااليين والماديرين 
يااق ، وتوصاالت الدراسااة إلااى أن المعلومااات المحاساابية المبنيااة علااى أساااس تطب والمااراجعين الخااارجيين

معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة تكااون مالبمااة إلتخاااذ قاارارات توزيااع المااوارد اإلقتصااادية وتكااون ذات 
 وثوقية عاليةم
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 : 2116دراسة هديب ، 

ة فى سوق األوراق الدراسة أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية على زيادة اإلستثمارات األجنبي تناولت
يسااهم فاى مصار ينت نتابج الدراسة أن تطبيق المعايير الدولية على القاوابم المالياة ، ولقد بالمالية المصرى 

تضح ذلك من خالل زياادة قيماة افى زيادة اإلستثمارات األجنبية وفى نمو سوق األوراق المالية المصرى و
 ذ بداية تطبيق المعايير الدولية التدفقات األجنبية من

 :      ,.Dunne et alدراسة 

وشاملت  فى ثالث دول هى إنجلترا وأيرلندا وإيطاليا ، IFRSهذه الدراسة إختبار أثر تطبيق الـ  تناولت
 01شاركة فاى إيطالياا، و 29شاركة فاى إنجلتارا، و 033شاركة موزعاة كماا يلاى :  095عينة الدراسة 

 IFRSياة الاـ شركات فى أيرلندا. وقد توصلت نتابج الدراسة إلى أن تنفياذ معاايير التقاارير المالياة الدول
ليست عملية سهلة وتتطلب تغيير فاى الانظم الداخلياة للشاركة وطارق المعالجاة المحاسابية لابعض البناود 

كمااا أشااارت نتااابج تحلياال محتويااات القااوابم الماليااة إلااى أن  التقااارير الماليااة للشااركات  وكااذلك طاارق التقياايم .
ماات اإلضاافية التاى يجاب اإلفصااح عنهاا، تختلاع اإليطالية تؤثرت أكثر حياث زادت درجاة تعقيادها وكمياة المعلو

 IFRSثالمان شاركة ألخارى، هنااك بعاض المعاايير التاى يواجاه تطبيقهاا مشااكل كثيارة م IFRSتكلفاة تطبياق 
 , ,  . 

 :      ,Jeanjean and Stolowyدراسة 

 كمقيااس مباشار ألثار تطبياق الـا Earnings Managementركازت هاذه الدراساة علاى مكاساب اإلدارة 
IFRS  شاركة مان ثاالث دول هاى أساتراليا وفرنسااا  329علاى جاودة التقاارير المالياة وشاملت عيناة الدراسااة

وقاد توصالت الدراساة إلاى  .2115قبال  IFRSوإنجلترا باعتبار أن هذه الدول من أوابل الدول التى طبقت الـ 
التقارير المالياة ربماا أكثار أهمياة مان  اغةة المحلية تلعب دورا  هاما  فى صيأن دوافع اإلدارة والعوامل التنظيمي

 المعايير المحاسبية.

 :      ,.Luzi Hail et alدراسة 

فااى المملكااة  IFRSتناولاات تلااك الدراسااة تحلياال العناصاار اإلقتصااادية والسياسااية المتعلقااة بتطبيااق الااـ 
 المتحدة، وتقييم التؤثير المحتمل لتطبيقها وقد توصلت الدراسة للنتابج التالية :

بالمملكااة المتحاادة يااإدى لزيااادة جااودة التقااارير الماليااة وإمكانيااة مقارنااة المعلومااات  IFRSطبيااق الااـ ت
المالية، مماا يعاود بالفابادة علاى اإلساتثمار داخال المملكاة المتحادة، والفابادة علاى المساتثمرين مان خاالل 

لفاة إعاداد التقاارير المالياة إلى تاوفير تك IFRSنوعية المعلومات المالية الموفرة لهم، سيإدى تطبيق الـ 
فااى المسااتقبل، خاصااة بعااد الااتخلص ماان تكلفااة إجااراء التسااويات الناتجااة عاان تطبيااق المعااايير المحليااة 

 ومعايير التقارير المالية الدولية .

 :      ,Guggiolaدراسة 

ياة دول إهتمت هذه الدراساة بتحليال مزاياا عملياة التوحياد المحاسابي باين الادول األوروبياة مان جهاة وبق
( فاى كفااءة IFRSالعالم من جهة أخرى، وذلك من خاالل دراساة أثار معاايير التقاارير المالياة الدولياة  

ياإدى إلاى زياادة قادرة المحللاين المااليين علاى التنباإ  (IFRSاألسواق المالياة، وقاد بينات الدراساة أن  
الشاركات المطبقاة وبالشاكل  (، يتطلب زيادة فى إفصااحIFRSباألرباح، كما بينت الدراسة أن إعتماد  

الااذى يااإدى إلااى تزويااد األسااواق الماليااة بمعلومااات أكثاار عمقااا ، فيمااا يتعلااق بااالمركز المااالى، ونتااابج 
(، يزيااد ماان قابليااة مقارنااة القااوابم الماليااة بااين الاادول IFRSالتشااغيل، هااذا باإلضااافة إلااى أن تطبيااق  

 المختلفة .

 ان :وهى بعنو      ,Fargher and Leeدراسة : 

 Did the Adoption of IFRS Encourage Cross-Border Investment? وقاد  
هدفت الدراسة إلى بيان ما إذا كان تبنى معايير التقارير المالية الدولية سيإدى إلاى زياادة اإلساتثمار فاى 

ير الماليااة األوراق الماليااة األجنبيااة ماان قباال المسااتثمرين اإلسااتراليين، ومااا إذا كااان تبنااى معااايير التقااار
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الدولية سيإدى إلى تخصيص رأس المال بصورة أكثر كفاءة من خالل زيادة اإلستثمارات عبر الحدود. 
وقد توصلت الدراسة إلى أن تبنى معايير التقارير المالية الدولية يإدى إلاى زياادة اإلساتثمار فاى األساهم 

ى تحساين إمكانياة المقارناة باين التقاارير وبالتاالفى التقاارير  عبر الحدود، كما يإدى إلى زيادة اإلتساق 
 المالية للشركات المختلفة عبر الدول المختلفة .

 وهى بعنوان :      ,Latridisدراسة 

"International Financial Reporting and the Quality of Financial 
Statement Information" 

المالية الدولية علاى جاودة المعلوماات المحاسابية  وقد هدفت الدراسة إلى بيان أثر تطبيق معايير التقارير
المنشورة فى القوابم المالية، وبيان أثر التحول من مبادئ المحاسبة المقبولاة عموماا  فاى المملكاة المتحادة 
إلى معايير التقارير المالية الدولياة، وذلاك مان خاالل التركياز علاى عوامال ربيساية وهاى إدارة األربااح 

محاسبية، وقد إعتمدت الدراسة على عينة من الشاركات المالياة فاى المملكاة المتحادة. وقيمة المعلومات ال
المااالى الدوليااة يقلاال ماان نطاااق إدارة  الدراسااة، أن تطبيااق معااايير اإلفصاااح إليااه وماان أهاام مااا توصاالت

األرباااح وذلااك ماان خااالل الحااد ماان التباااين فااى المعلومااات والتالعااب فااى األرباااح، وأن تطبيااق معااايير 
قااارير الماليااة يساااعد فااى الحااد ماان األزمااات الماليااة نتيجااة لتوحيااد السياسااات المحاساابية، وشاافافية الت

 اإلفصاح، وأن اإللتزام بمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية يزيد من جودة المعلومات المحاسبية .

 : 2112، تيوىدراسة ش

الية والتوافق المحاسبي الدولى وأوضاحت نتاابج هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين جودة التقارير الم
الدراسة إلى وجود دليل ضعيع على وجود عالقة إيجابية معنوية بين التوافق المحاسابي الادولى وجاودة 
التقارير المالية وخلصت إلى أنه مان غيار الضارورى أن يترتاب علاى التوافاق المحاسابي الادولى وحادة 

 تحسين جودة التقارير المالية .

 : 2112الشطناوى ،  ة الزغبي ؛دراس

تقاارير المالياة هدفت الدراسة إلى معرفة تؤثير تغيرات القياس واإلفصااح المحاسابي فاى معاايير إعاداد ال
وأوضحت نتابج الدراسة أن هناك تؤثير لتغيرات اإلفصاح المحاسبي فى معايير إعداد التقارير  األساسية

لية ال يوجد تؤثير لتغيرات القياس فى معايير إعداد التقارير الما المالية على جودة المعلومات المالية وأنه
 .على جودة المعلومات المالية 

 

 :      ,Ramanna and Slettenدراسة 

قامت الدراسة بإختبار فرض ربيسي يفيد بؤن منافع الدخول فى شبكة مطبقى معايير التقرير المالياة الدولياة 
 IFRSوركزت الدراسة على أن منافع الدولاة مان تطبياق  IFRSيق يمكن أن يفسر تحول الدول نحو تطب

تتمثل فى تخفيض تكلفة المعلومات للمستخدمين األجانب مما يشجع الدول على قرار التطبيق وأن هذا القرار 
 . IFRSيرتبط بحجم تعامالتها اإلقتصادية مع الدول األخرى المطبقة لـ 

 :     ,.Wang et alدراسة 

فاى الصاين علاى سالوك المساتثمرين والمحللاين األجاناب وقاد أظهارت  IFRSأثر تطبيق قامت بدراسة 
ساوق  نتابج الدراسة إنخفااض أخطااء التنباإ باين المحللاين األجاناب بعاد التطبياق وأن هاذا التطبياق دعام

، األول هااو الحااد ماان عاادم تماثاال المعلومااات والثااانى هااو زيااادة جاذبيااة رأس الماال الصااينى فااى جااانبين
 وسااهولة التواصاال والتااداول عالميااا  كات المدرجااة بسااوق رأس المااال الصااينى للمسااتثمر األجنبااي الشاار

قاد حسان مان كفااءة ساوق رأس  IFRSوخلصت الدراسة إلى أن توفياق معاايير المحاسابة الصاينية ماع 
 المال الصينى .
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 ـ التعليق على الدراسات السابقة :

وروباا وخاصاة دول اإلتحااد األوروباى ثام فاى منطقاة  سايا تركزت غالبية الدراسات السابقة فى منطقة أ
فاى بعاض  IFRSويالحظ أن بعاض هاذه الدراساات تناولات المشااكل والعقباات التاى تواجاه تطبياق الاـ 

الاادول، وركاازت دراسااات أخاارى علااى العواماال التااى تااإدى إلااى إخااتالع الاانظم المحاساابية بااين الاادول، 
ثاار المعااايير المحاسااابية الدوليااة علااى تطااوير المعاااايير ، وأخااارى تناولاات أIFRSوأهميااة تطبيااق الااـ 

، وأهمية التوافق المحاسبي، والحوافز والمكاسب التى يمكان تحقيقهاا إذا فى تلك الدول المحاسبية المحلية
 باين معاايير المحاسابة المصارية و . ولم تتناول الدراسات الساابقة متطلباات التوافاقIFRSتم تطبيق الـ 

 هااذا التوافااقوالمنااافع المرجااوة ماان هااذا التوافااق التااى تمنااع معوقااات الو لماليااة الدوليااةارير امعااايير التقاا
دراسااة  تعااد ة الدراسااة حيااثوهااو مااا تقدمااة هااذ دانى عليهااابصااورة عميقااة وواضااحة وإقامااة الاادليل المياا

وفقاااا   IFRSمعوقاااات التوافاااق باااين معاااايير المحاسااابة المصااارية ومعاااايير التقريااار الماااالى الدولياااة 
 المصارية ذلاك إلحاداث تغيارات فاى القاوانين والتشاريعاتهامة فى الوقت الراهن وارات الحديثة لإلصد

فى جمهورية مصر العربياة وإعداد كوادر بشرية مإهلة لتحقيق هذا التوافق  المصرية والنظم المحاسبية
. 

 
 المبحث الثانى

 لى الدوليةمعوقات التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير الما
 مفاهيم التجانس المحاسبي الدولى ومفاهيم اإللتزام :. 2-1

، يجاااب التفرقاااة باااين دراساااات التجاااانس International Accountingفاااى مجاااال المحاسااابة الدولياااة 
Harmonization Studies  ودراسات اإللتازامCompliance Studies فيشاير التجاانس المحاسابي .

ق والممارسااات المحاساابية المطبقااة بااين الشااركات عباار الاادول المختلفااة، وإلااى الاادولى إلااى التناسااق فااى الطاار
تخفيض اإلختالفات فى تطبيق السياسات المحاسبية المتبعة بين الدول. أما اإللتزام المحاسبي الدولى فيشير إلاى 

سماح بتطبيق ، أو الConvergenceمدى تبنى معايير المحاسبة الدولية بين الدول، من تطبيق تام، أو توافق 
 ( 2102 ,الميهي  وترك الحرية للشركات لإلختيار معايير المحاسبة الدولية بجانب معايير المحاسبة الوطنية، 

ا  مااع معااايير المحاساابة الدوليااة وذلااك بتبنااى ار معااايير وطنيااة إمااا متوافقااة تمامااوالتوافااق يعنااى إصااد .
يير التقرياار المااالى الدوليااة مااع وجااود بعااض المعالجااات الااواردة فااى معااايير المحاساابة الدوليااة أو معااا

اإلستثناءات، أو مع إستبعاد أو تعديل بعض النصوص الواردة فى المعايير الدولية لتالبم ظاروع الدولاة 
أو لتعارض بعضها مع القوانين السابدة لذلك فالتوافق يختلع عن قياس التجانس المحاسبي، حيث تسامح 

رق وبدابل متنوعة لنفس الممارسة المحاسبية، ولذلك يمكان أن يكاون معايير المحاسبة الدولية بتطبيق ط
ولقد تناولت أدبياات المحاسابة فاى مجاال التجاانس مستوى اإللتزام مرتفعا ، ولكن درجة التجانس منخفضة 

، والتناسااق Harmonyالمحاساابي الاادولى التفرقااة بااين عاادة مفاااهيم متعلقااة بهااذا المجااال، مثاال التجااانس 
Harmonization والتنماايط ،Standardization والتوحيااد ،Uniformity فيعباار مفهااوم التجااانس .

عن الحالة التى تقوم فيهاا الشاركات باالتجمع حاول طريقاة أو عادد محادود مان الطارق البديلاة المتاحاة، فاى 
حين يشير مفهاوم التناساق إلاى العملياة التاى تمثال التحاول مان الممارساات المتنوعاة المختلفاة إلاى ممارساة 

فيشاير إلاى تخفايض بادابل السياساات  Standardization Conceptمتفق عليهاا . أماا مفهاوم التنمايط 
، Uniformityالمحاسبية المتاحاة ودرجاة مروناة اإلساتجابة المحاسابية، ويميال إلاى التحاول تجااه التوحياد 

التجاااانس  ونظااارا  لصاااعوبة تحقياااق. ياااة إساااتخدام طريقااة محاسااابية واحااادة وهااو الوضاااع الاااذى يتااايح إمكان
المحاسبي الدولى بصورة كاملاة ظهار التوجاه نحاو التجاانس المحاسابي اإلقليماى وخاصاة باين دول اإلتحااد 

وفاااى الوقااات الحاااالى أصااابح موضاااوع التوافاااق  (ASEAN)( وإتحااااد الااادول اآلسااايوية EUاألوروباااى  
Convergence  محااور إهتمااام مجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة(IASB) وهااو رفااى صااياغة المعااايي 

يقوم على مباادئ عاماة ومرناة وتتمياز بجاودة عالياة بادال  مان التجاانس التاام الاذى يقاوم علاى قواعاد جامادة 
. وهناك بعاض األدلاة العملياة التاى تثبات  (IASC)والذى كان محور إهتمام لجنة معايير المحاسبة الدولية 

 (2113سيلى ، الع  .الدولية فى تحقيق هدع التوافق نجاح مجلس معايير المحاسبة 

 منافع تحقيق التوافق مع معايير التقرير المالى الدولية : .2-2

واإلقتصااد والمساتثمرين والشاركات  للدولاةيحقق منافع كثيارة ن التوافق مع معايير التقارير المالية الدولية إ
دة التقااارير ولمهنااة المحاساابة . ومرجااع هااذه المنااافع أن تطبيااق معااايير التقرياار المااالى الدوليااة يحساان جااو
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المالية والتى تعبر عن خصابص المعلومات المالية التى تتضمنها تلك التقارير وهاذه الخصاابص تنبثاق مان 
رجااة الثقااة فااى المعلومااات وعلااى منفعااة المعلومااات المحاساابية فااى إتخاااذ القاارارات والتااى تتوقااع علااى د

تمثيلهااا لحقيقااة األحااداث وعدالااة تلااك متهااا وقابليتهااا للمقارنااة حيااث تتوقااع الثقااة فااى المعلومااات علااى مالء
مة المعلومات فإنها تتوقع على توقيت المعلوماات والقيماة التنبإياة لهاا لومات وقابليتها للتحقيق أما مالءالمع

والتغذيااة العكسااية وتساااعد قابليااة التقااارير للمقارنااة إلااى تخفاايض عاادم تماثاال المعلومااات وكااذلك تخفاايض 
للمقارنااة بإسااتخدام مجموعااة معااايير  قااارير الماليااة وزيااادة قابليااة القااوابملتمخاااطر التقاادير وتحسااين جااودة ا

محاسبية واحادة عالياة الجاودة مطبقاة عالمياا  يسااعد فاى فاتح األساواق المغلقاة أماام المساتثمرين مان خاارج 
عواباد حدود الدولة، وبالتالى يزداد حجم التداول وقيمته ويإدى ذلك إلى زيادة سيولة السوق، كما تقلال مان ال

التى يطلبها المستثمرين وذلك بسابب إنخفااض خطار المعلوماات، كماا تمكان مان بنااء توقعاات مناسابة عان 
التدفقات النقدية المستقبلية، وبالتالى يقلل ذلك من خطر التقادير التاى يضايفها المساتثمر إلاى العاباد المطلاوب 

ال وتحقاق الشاركات، وخصوصاا  ويساهم ذلاك فاى خفاض خطار المعلوماات وبالتاالى إنخفااض تكلفاة األماو
الشركات الكبيرة، وفورات ملحوظة من جراء تطبيقها لمعايير التقرير المالى الدولية. هذه الوفاورات تتمثال 
فااى أن الشااركة إذا كااان لهااا إرتباااط خااارجى عاان طريااق القيااد باألسااواق الخارجيااة أو ماان خااالل وجااود 

خارجياة، فإنهاا تتجناب التكااليع المترتباة علاى إعاداد  شركات تابعة أجنبية لهاا أو هاى نفساها تابعاة لشاركة
مجمااوعتين ماان القااوابم الماليااة وعلااى مسااتوى الدولااة فااإن المنااافع التااى تحققهااا نتيجااة التوافااق مااع معااايير 
التقرير المالى الدولية تتمثل فى تجنب إنفاق الموارد فى إعداد معايير محاسبية وطنية كماا تحقاق مناافع مان 

كات اإلقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة الدولية، هيبة البورصاات العالمياة، صاندوق النقاد اإلرتباط بالشب
الاادولى، لجنااة بااازل كمااا تجااذب اإلسااتثمارات األجنبيااة سااواء المباشاارة أو غياار المباشاارة وبالتااالى تنشاايط 

ريار الماالى الدولياة أسواق رأس المال وتدفق العمالت األجنبية وبصفة عاماة يحقاق التوافاق ماع معاايير التق
وزيااادة اإلسااتثمارات الدوليااة وتشااجيع  واق المالياة، نماو فااى حركااة التجااارة الدولياة وزيااادة فااى كفاااءة األساا

 (     , Bradshaw & Millerتاادفق رإوس األمااوال األجنبيااة، وبالتااالى نمااو اإلقتصاااد العااالمى 
باؤن تكاون المعلوماات المالياة  ساتثمرونإلساتثمار خاارج بالدهام حياث يهاتم المفاى ا ويشجع المساتثمرين .(

ويسااهم  ، (     ,Watts)مة، وموثوق فيها، ومفصاح عنهاا فاى الوقات المناساب، وقابلاة للمقارناة مالء
ياإدى التوافاق المحاسابي جنبية بتكلفاة منخفضاة كماا فى إنعاش الصناعة حيث يتم جذب رإوس األموال األ

فااة بااين دول العااالم ممااا يعنااى زيااادة اإلياارادات الناتجااة عاان إلااى إمكانيااة أداء الخاادمات المحاساابية المختل
 .  (     ,PETERJ)ممارسة المهنة عبر العالم حيث يمكن أداء مهنة المحاسبة بين دول العالم المختلفة

 الفروق بين المعايير الدولية والمعايير المصرية : .2-3

ساابة الدوليااة بمعرفااة اللجنااة الدابمااة لمعااايير تاام إعااداد معااايير المحاساابة المصاارية متوافقااة مااع معااايير المحا
لساانة  493المحاساابة والمراجعااة وقواعااد الساالوك المهنااى المرتبطااة بهااا، والمشااكلة بااالقرار الااوزارى رقاام 

وأصاابحت جميااع الشااركات المصاارية ملزمااة بتطبيااق معااايير المحاساابة المصاارية بموجااب القاارار  0779
م ثالث إصدارات لمعاايير المحاسابة المصارية اإلصادار األول . ولقد تم تقدي0779لسنة  513الوزارى رقم 

متضمنا  نفاس التارقيم واإلصادار الثالاث  2112واإلصدار الثانى عام  22-0متضمنا  معايير من  0779عام 
 2116لساانة  243معيااارا  بموجااب قاارار وزياار اإلسااتثمار رقاام  35يشااتمل علااى  2116واألخياار فااتم عااام 

مع بعض اإلستثناءات التاى حاددها اإلصادار فاى ذلاك  2116ية الصادرة حتى عام ويشمل كل المعايير الدول
الوقت فى ملحق التمهياد تحات عناوان أهام نقااط الخاروج عان المعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير المالياة وماع 

 حتاى عاام 2116( مناذ (IFRSsومعاايير التقريار الماالى الدولياة  (IASs)تطور معايير المحاسبة الدولياة 
ذه إتسعت الفجوة باين المعاايير المصارية والمعاايير الدولياة ألن المعاايير المصارية لام تتواكاب ماع ها 2104

 . التعديالت

 :عالجات المحاسبية تتمثل فى اآلتىأهم الفروق بين المعايير الدولية والمعايير المصرية فى الم

 عرض عناصر الدخل فى  ( IAS)( والمعيار الدولى 1الفرق بين المعيار المصرى رقم )
كمصاروفات املين وأعضااء مجلاس اإلدارة توزيعاات األربااح علاى العاإن المعيار المصرى ال يادرج   

 ضمن قابمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقا  للمتطلبات القانونية ويإثر 
ر المحاسابة (   نصيب الساهم فاى األربااح   ومعياا22ذلك على كل من معيار المحاسبة المصرى رقم  

( بااين عناصاار الاادخل، 0فاارق المعيااار المصاارى رقاام  كمااا  (  مزايااا العاااملين  .33المصاارى رقاام  
وعناصر الدخل الشامل اآلخر من حيث طريقة عرض كل مجموعة منهماا فاى القاوابم المالياة. فالمعياار 
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ود معياار أو تطلب عرض وتحميل كل بنود اإليرادات والمصاروفات فاى قابماة الادخل إال فاى حالاة وجا
( كمااا أوضااح المعيااار أن هناااك معااايير محاساابية مصاارية أخاارى 93تفسااير يتطلااب غياار ذلااك  الفقاارة 

تتعامل مع تعريع اإليراد والمصروفات التى ال يتم إدراجها ضمن األرباح والخساابر وتشامل :  الفقارة 
التقياايم  معيااار المحاساابة ( فااابض إعااادة التقياايم إذا ساامحت القااوانين واللااوابح بتطبيااق نمااوذج إعااادة 31

(، األرباح والخسابر الناتجاة عان ترجماة القاوابم المالياة األجنبياة للبناود غيار النقدياة 01المصرى رقم  
(، األرباااح والخسااابر الناتجااة عاان إعااادة تقياايم األصااول الماليااة 03 معيااار المحاساابة المصاارى رقاام  

ربااح والخساابر المرتبطاة باؤداة تغطياة مخااطر (، األ26المتاحة للبيع  معيار المحاسبة المصارى رقام  
التدفقات النقدية إذا ثبت أن هذه التغطية فعالة. والبنود األربعة السابقة، تطلبت المعايير المصارية أن ياتم 
اإلعتراع بها مباشرة ضمن حقوق الملكية مان خاالل قابماة التغيار فاى حقاوق الماالك. وهنااك بناد  خار 

ن يعااالج مااان خاااالل قابمااة الاااربح أو الخساااارة وهااو األربااااح أو الخساااابر تطلباات المعاااايير المصااارية أ
اإلكتوارية الناتجة عن تغيير إلتزام منافع التقاعد  بالزيادة أو النقص( نتيجة لتغيير الفاروض اإلكتوارياة 

يتطلب معيار المحاسابة الوفاة، والمعاش المبكر وغيرها فى حين  مثل معدل دوران الموظفين ، ومعدالت
إعداد قابمة تسمى قابمة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   أو تسمى إختصارا  قابمة  (  IAS)دولى ال

أ( الربح أو الخسارة ، إجماالى الادخل الشاامل اآلخر،الادخل الشاامل  30الدخل الشامل( تتضمن اآلتى :  الفقرة 
وإساتحدث مجلاس معاايير المحاسابة  مفهاوم .للفترة  يمثل إجمالى الربح أو الخسارة والادخل الشاامل اآلخار(

الدخل الشامل( ليشمل عناصر الدخل المعروفة والتاى كانات تعارض فاى قابماة الادخل التقليدياة، ويشامل 
أيضا  عناصر الدخل الشامل األخرى. وعناصر الادخل الشاامل األخارى هاى ذاتهاا العناصار التاى كانات 

وق الملكية بموجب معايير التقريار الماالى الدولياة. فى الماضى تعرض من خالل قابمة التغيرات فى حق
التغيرات فى إحتياطى فابض إعادة التقييم الناتجة عن تطبياق نماوذج إعاادة التقيايم وهذه العناصر تشمل 

لألصول الثابتة واألصول غير الملموسة، المكاسب أو الخسابر اإلكتوارياة الناتجاة عان التغيار فاى قيماة 
بسبب تغييار الفاروض اإلكتوارياة، المكاساب أو الخساابر الناتجاة عان ترجماة البناود إلتزام منافع التعاقد 

غياار النقديااة للعمليااات األجنبيااة ، المكاسااب أو الخسااابر الناتجااة عاان إعااادة تقياايم األدوات الماليااة التااى 
ع(، إختااارت المنشااؤة أن تقيمهااا بالقيمااة العادلااة ماان خااالل عناصاار الاادخل الشااامل األخاارى  المتاحااة للبياا

المكاسب أو الخسابر الناتجة عن تغير القيمة العادلة ألدوات التحوط الفاعلة ضد مخاطر التدفق النقدى ، 
  حصة الشركة المستثمرة فى عناصر الدخل الشامل الناتجة عن إستثماراتها فى منشآت شقيقة.

 ن فى معالجة المخزو ( IAS)( والمعيار الدولى 2الفرق بين المعيار المصرى رقم )

 (LIFO)فى نسخته األخيرة من إساتخدام معادلاة الاوارد أخيارا  يصارع أوال   ( IAS)منع المعيار الدولى 
( وكااان أساااس إسااتنتاجات مجلااس معااايير المحاساابة الدوليااة فااى إلغاااء 03لقياااس تكلفااة المخاازون  مقدمااة 

ات المخازون  إساتنتاج إستخدام طريقة الاوارد أخيارا  يصارع أوال  بسابب نقاص مصاداقيتها فاى تمثيال تادفق
( حيث تإدى إستخدام هذه الطريقة إلى اإلعتراع باالمخزون فاى الميزانياة العمومياة بمباالب تارتبط إلاى 07

حااد ضاابيل بمسااتويات التكلفااة الحديثااة للمخاازون كمااا أن إسااتخدام هااذه الطريقااة يمكاان أن يااإدى إلااى تشااويه 
ماادفوعا  بمتطلبااات الضااريبة . ولكاان المعيااار  الااربح أو الخسااارة وأن إسااتخدام هااذه الطريقااة يكااون غالبااا  

كباديل مساموح باه يمكان  ( مازال يتعامل مع طريقة الوارد أخيارا  يصارع أوال  2المحاسبي المصرى رقم  
اإلختالع اآلخر يتمثل فى معالجاة اإلنخفااض فاى قيماة المخازون. فكاال المعياارين يتفقاان علاى إستخدامه و

كلفاة المخازون بسابب أن صاافى القيماة البيعياة للمخازون أقال مان التكلفاة، أنه فى حالة توقع عدم إساترداد ت
فى هذه الحالة فإنه يجب تخفيض تكلفة المخزون إلاى صاافى القيماة القابلاة للتحقاق، وإعتباار الفارق خساارة 
تحمل علاى قابماة الاربح أو الخساارة. إن المعياار المصارى توقاع عناد المعالجاة الساابقة، بينماا أن المعياار 

منااه( تطلااب ماان المنشااؤة إعااادة تقاادير صااافى القيمااة القابلااة للتحقااق فااى الساانوات  33لاادولى  فااى الفقاارة ا
الالحقة، وعندما تتالشى الظروع التى أدت إلاى إنخفااض القيماة القابلاة للتحقاق وتحسانت أساعار المخازون 

عتاراع باه كخساارة بشارط أن مبلب السابق اإلفإن على المنشؤة أن تسترد الخسابر السابقة وال تتعدى على ال
 . يكون نفس عنصر المخزون موجود

ج إعماد  التقيميم فمى تطبيمق نممو  (  IAS)( والمعيمار المدولى 11الفرق بين المعيار المصرى رقمم )
 لألصول الثابتة 

يمكاان للمنشااؤة أن تختااار بااين أساالوب التكلفااة أو إعااادة التقياايم كسياسااة  (  IAS)وفقااا  للمعيااار الاادولى 
( ولكاان المعيااار 27ة يمكاان تطبيقهااا علااى كاال بنااود األصااول الثابتااة بعااد القياااس األولااى  الفقاارة محاساابي

( أوقع تفعيل نموذج إعادة التقييم وتحفظ عليه بذكره عبارة   عنادما تسامح القاوانين 01المصرى رقم  
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باألصال كبناد ( من المعيار المصرى تنص على أنه بعاد اإلعتاراع األولاى 30واللوابح بذلك   فالفقرة  
من األصول الثابتة والذى يمكن قياس قيمته العادلة يتم إدراجه عندما تسمح القوانين واللوابح باذلك علاى 
أساس قيماة إعاادة التقيايم التاى تعكاس القيماة العادلاة لألصال فاى تااريت إعاادة التقيايم مطروحاا  منهاا أى 

حالل فى القيمة. ويتم إعاادة التقيايم علاى مجمع إهالك الحق وأية خسارة مجمعة الحقة ناتجة عن اإلضم
فترات منتظمة وكافية للتؤكد مان أن التكلفاة الدفترياة ال تختلاع جوهرياا  عان التاى تام تحديادها بإساتخدام 

( تاانص علااى تكاارار إعااادة التقياايم عناادما تساامح 34القيمااة العادلااة فااى تاااريت إعااداد الميزانيااة. والفقاارة  
على التغير فى القيمة العادلة لبنود األصول الثابتة المعااد تقييمهاا ، وعنادما القوانين واللوابح بذلك تعتمد 

تكاون القيماة العادلاة لألصااول المعااد تقييمهاا تختلااع جوهرياا  عان قيمتهاا الدفتريااة ساوع يتطلاب األماار 
ريعا  اماا  وتغيارا  ساهإعادة تقييمها مرة أخارى وبعاض بناود األصاول الثابتاة تتغيار قيمتهاا العادلاة تغيارا  

بسبب طبيعتها وهذا سيستدعى إعادة تقييمهاا سانويا  عنادما تسامح القاوانين باذلك. وبناود األصاول الثابتاة 
التى ال تتغير قيمتها العادلة تغيرا  هاما  فتكرار إعاادة تقييمهاا يكاون غيار ضارورى ، وبادال  مان ذلاك قاد 

الفقارات وردت فاى المعياار  ونفاسقيايم فقاط كال ثاالث أو خماس سانوات يكون من الضرورى إعاادة الت
ورود تحفظا  على تطبيق نموذج إعادة التقييم لألصول الثابتة. تمثل  ولى، ولكن اإلختالع الوحيد هنا الد

هذا التحفظ فى عبارة   عندما تسمح القوانين واللوابح ، وتحفظ عام مثل هذا ساوع تمناع كال الشاركات 
 س الالحق للعقارات، واآلالت والمعدات .م فى القيايق نموذج إعادة التقييالمصرية تقريبا  من تطب

فمى معالجمة  (   IFRS)والمعيار المدولى إلعمداد التقمارير الماليمة  (،17المصرى رقم ) لمعياراالفرق بين 
 ارية الباقية :مثالحصص اإلست

لحصاة، إن الشركات القابضة يمكنها أن تبيع شريحة أو جازء مان الحصاة المسايطرة، واإلبقااء علاى بااقى ا
وباقى الحصة يمكن أن يكون حصة مسيطرة  لم يإثر البيع على السيطرة( أو إستثمار فى شاركة شاقيقة أو 

  المالياة المجمعاة القاوابم   (09ولقد تناول المعياار المصارى رقام   مار مالى فقط.مشروع مشترك أو إستث
تثمار ماالى تاتم المحاسابة عناه وفقاا  عملية فقد السيطرة فقاط، وطالاب بمعالجاة الحصاة الباقياة باعتبارهاا إسا

علاى اعتباار القيماة الدفترياة للحصاة الباقياة أسااس التكلفاة عناد  (26لمعيار األدوات المالية المصرى رقام  
، مالم تكن الحصة الباقياة تإهال اإلساتثمار أن يكاون إساتثمار فاى (. 26تطبيق معيار األدوات المالية رقم  
لاام يتناااول المعيااار و (.03عااالج طبقااا  لمعيااار المحاساابي المصاارى رقاام  شااركات شااقيقة وفااى هااذه الحالااة ي

ترتاب علاى ذلاك فقاد ( بياع حصاص مان أساهم السايطرة علاى الشاركة التابعاة دون أن ي09المصارى رقام  
وأدرك معيااار التقرياار  .لناتجااة عاان بيااع جاازء ماان الحصااص األرباااح أو الخسااابر ا الساايطرة ولاام يتناااول 

 القااوابم الماليااة الموحاادة  مشااكلة بيااع حصااص الملكيااة دون فقااد الساايطرة،  (   IFRS)المااالى الاادولى 
وأعتبر أن بيع األسهم فى هذه الحالاة هاو بمثاباة معاامالت الماالك فيماا بيانهم، وبالتاالى ال يجاب اإلعتاراع 
بااؤى مكاسااب أو خسااابر ناتجااة عاان هااذه العمليااات وإنمااا يرحاال الفاارق إلااى حساااب اإلحتياااطى. كمااا تطااب 

يار اإلعتراع بؤى مكاسب أو خسابر ناتجة عان عملياة البياع التاى أدت إلاى فقاد السايطرة ضامن الاربح المع
أو الخسااارة عاان الفتاارة التااى حاادثت فيهااا. وأخياارا  فااإن المعيااار الاادولى تطلااب قياااس الحصااة الباقيااة بالقيمااة 

ن إعادة التقيايم ضامن عناصار العادلة لها فى تاريت فقد السيطرة واإلعتراع باألرباح أو الخسابر الناتجة ع
 الدخل الشامل األخرى.

فمى معالجمة  ( IFR)( والمعيار الدولى إلعمداد التقمارير الماليمة 29الفرق بين المعيار المصرى رقم )
 اإلستحوا  المرحلى :

عناادما تتضاامن عمليااة تجميااع األعمااال أكثاار ماان عمليااة واحاادة  مااا يعاارع باإلسااتحواذ المرحلااى( فااإن 
أن يتم التعامل ماع كال عملياة بصافة منفصالة مان عمال  يتطلب (  تجميع األ27ى رقم  المعيار المصر

المادخل الاذى تبنااه  ن كل عملية علاى حاده ، وهاذاع ومبلغها يتم تحديد الشهرة و قبل الشركة المستحوذة
 المعيااار المصاارى يساامى ماادخل   التكلفااة المتجمعااة ، حيااث تااتم المحاساابة بحسااب التكلفااة التااى تحملتهااا

 الشركة المسيطرة فى كل عملية إستحواذ  شراء(.
تخلاى  2113  تجميع األعمال  فى التعاديل الاذى تام عاام  (  IFRS)أما معيار التقرير المالى الدولى 

عن طريقة التكلفة فى المحاسبة عن عمليات اإلستحواذ التى تاتم علاى مراحال. وتطلاب المعياار أن تعياد 
ة الربح مالسابقة بالقيمة العادلة وأن تعترع بالربح أو الخسارة فى قابالشركة المستحوذة تقييم الحصص 

والخسااارة، وأن تحسااب الشااهرة علااى أساااس القيمااة العادلااة فااى تاااريت تحقااق الساايطرة، وهااو مااا يعاارع 
( 27وبالتااالى تختلااع طريقااة قياااس الشااهرة فطبقااا  للمعيااار المصاارى رقاام   بماادخل   إعااادة التقياايم  .

،يتم قياس الشهرة فى تاريت اإلستحواذ بمقدار الزياادة فاى تكلفاة تجمياع األعماال علاى   تجميع األعمال 
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يالحاظ أن المعياار ات المتحملاة  ونصيب المنشؤة المستحوذة فى صافى القيمة العادلة لألصول واإللتزاما
ق إقتصر فى تحديد قيمة الشهرة على نصيب الشركة المسيطرة فقاط ولام يؤخاذ فاى اإلعتباار حصاة حقاو

 (  IFRS)أماا طبقاا  للمعياار الادولى  و ماا يعارع بنظرياة الشااركة القابضاةالملكياة غيار المسايطرة. وها
( 32فإنه يجب على الشركة المساتحوذة أن تعتارع فاى تااريت اإلساتحواذ بالشاهرة الفقارة    تجميع األعمال  ،

القيماة العادلاة  مبلاب حقاوق األقلياة وو  وتقاس الشهرة فى هذه الحالة بمقدار الزيادة فى مجموع المقابال المحاول
 للحصص السابقة على صافى األصول فى تاريت اإلستحواذ وهو ما يعرع بنظرية الوحدة .

  (IFRS)معوقات التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية  2-4

 المعوقات القانونية  2-4-1
رض مصر فى التطبيق الكامال والفاورى لمعاايير التقريار الماالى تق يعتعتبر المعوقات القانونية أهم عاب

الدولية حيث شملت بعض القاوانين المصارية ماواد تتعاارض ماع المعاايير المحاسابية الدولياة وفيماا يلاى 
 بعض األمثلة على ذلك :

  2115لسنة  91قانون الضرائب 

( 53،  21قييم أصول المنشؤة كماا جااء باالمواد  ال يعترع القانون باألرباح أو الخسابر الناتجة عن إعادة ت
من القانون حيث أنه ال يعترع بنموذج إعادة التقييم كسياسة محاسبية يمكن تطبيقها على كل بناود األصاول 

( للمنشؤة أن تختاار باين 27فى الفقرة  الذى أتاح  (   IAS)الثابتة وهو بذلك يتعارض مع المعيار الدولى 
أسالوب التكلفااة أو إعاادة التقياايم كسياساة محاساابية يمكان تطبيقهااا علاى الممتلكااات والمصاانع والمعاادات كمااا 

( أحكااام وأساس حساااب أقساااط إهاالك األصااول والتااى تعتماد علااى أساالوب 29،  26،  25تناولات المااواد  
 (   IFRS)ك ال يعترع بالمعيار الدولى إلعداد التقارير المالياة التكلفة والقيمة الدفترية لألصول وهو بذل

وأعادت تقييم  (   IAS)  قياس القيمة العادلة  وفى هذه الحالة إذا إتبعت الشركة نموذج إعادة التقييم طبقا  
اآلالت والمعاادات بالقيمااة العادلااة فااإن عليهااا أن تحااتفظ بسااجالت للتكلفااة لحساااب اإلسااتهالك لألغااراض 

ضااريبية. وكااذلك ال يعتاارع قااانون الضاارابب باإلنخفاااض فااى قيمااة األصااول كمااا جاااء بالمعيااار الاادولى ال
(IAS  )  والذى بموجبه تختبر الشركة القيمة الدفترية لألصل إلستيضااح ماا إذا كاان هنااك إنخفااض فاى

القيماة التاى يمكان  قيمة األصل أم ال ويتم إختبار قيمة األصل عن طريق مقارنة القيمة الدفترية لألصال ماع
إستردادها منه والقيمة اإلستردادية لألصل تتمثل فى القيمة العادلة لألصال مطاروح منهاا تكااليع التصارع 

(Cost of disposal)  أو قيمااة إسااتخدامه أيهمااا أعلااى وبموجااب اإلختبااار السااابق إذا تبااين أن القيمااة
رق يمثاال إنخفاااض فااى قيمااة األصاال ويجااب اإلسااتردادية لألصاال أقاال ماان القيمااة الدفتريااة لألصاال فااإن الفاا

اإلعتراع بهذا اإلنخفاض دفتريا  بتخفيض القيمة الدفترية لألصل وترحيل هذا اإلنخفااض إلاى قابماة الادخل 
ويحسااب اإلسااتهالك علااى أساااس القيمااة الدفتريااة المخفضااة والعماار اإلنتاااجى المتبقااى فااى الساانوات التاليااة 

ع واجبة الخصم حصة العاملين من األرباح التاى يتقارر توزيعهاا طبقاا  لإلنخفاض وأخيرا  ال يعد من التكالي
( وذلك وفقا  لقانون الضرابب فى حين تدرجها المعايير الدولية كمصروفات ضمن قابماة 52للقانون  المادة 

 الدخل.
 
 

 1992لسنة  95والئحته التنفي ية وقانون سوق رأس المال  1981لسنة  159قانون الشركات رقم 
 حته التنفي يةوالئ

فى هذه القوانين يتعاارض ماع العارض الاوارد فاى معياار المحاسابة الادولى إن عرض القوابم المالية الوارد 
(IAS  ) أن تعد القوابم المالية طبقا  لمعايير المحاسبة  2116لسنة  243. كما يتطلب القرار الوزارى رقم

ولياة التاى تتطلاب صاراحة أن تحادد الشاركة فاى طلب يتعارض مع متطلبات المعاايير الدية وهذا المالمصر
ابم المالياة قاد أعادت طبقاا  لمعاايير وقامحددة ال تشمل أى تحفظات باؤن ال إيضاح السياسات المحاسبية بعبارة

 التقرير المالى الدولية .
 قانون الشاركات وقاانون ساوق رأس الماال القيماة التاى تساجل بهاا إصادارات األساهم والساندات  يحدد

تطرحها شركات مسااهمة قابماة باؤن ياتم إثباات العملياة بساعر اإلصادار بينماا تتطلاب المعاايير عندما 
 الدولية أن يتم إثباتها بالقيمة العادلة .
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  يعتبر قانون الشركات فى مصر مزايا العاملين توزيعا  للاربح ومان ثام ال تعارض فاى قابماة الاربح أو
الاذى يتطلاب  (   IAS)لادولى  مزاياا العااملين  الخسارة على عكس ما ورد فى معياار المحاسابة ا

 مصروفات .كمعالجة هذه المنافع 

والئحتممه  2111لسممنة  16والمعممدل بالقممانون رقممم  1995لسممنة  95قممانون التممؤجير التمممويلى رقممم 
 التنفي ية 

( مان القاانون والتاى تانص علاى أن يكاون للماإجر 25،  24إن المعالجة المحاسبية الاواردة فاى الماادة  
ى عليه العمل عادة . وفقا  للعرع وطبيعة المال الاذى ك قيمة األموال المإجرة حسبما يجرالحق فى إهال

يجاارى إهالكااه دون النظاار إلااى ماادة عقااد التااؤجير وأن يخصاام هااذا اإلسااتهالك وكافااة التكاااليع األخاارى 
ريبة كماا تعتبار والمخصصات المعدة لمواجهة الخسابر أو الديون المشكوك فيها من الربح الخاضع للضا

القيمة اإليجارية المستحقة خالل سنة المحاسابة مان التكااليع الواجباة الخصام مان أربااح المساتؤجر وفقاا  
للتشااريعات الضااريبية السااارية. ويجااب علااى المسااتؤجر أن ياادرج بصااورة واضااحة فااى حساااب األرباااح 

 والخسابر القيمة اإليجارية المستحقة تنفيذا  للعقد.
معالجة تشغيلية لعقد اإليجار تختلاع تماماا  عان المعالجاة الرأسامالية الاواردة فاى  السابقة تعتبر المعالجة 

 عقااود اإليجااار  والتااى ال يعتاارع بهااا القااانون أو المعيااار  (   IAS)معيااار المحاساابة الاادولى رقاام 
ى ( حياث يترتاب علاى رسااملة  عقاود اإليجاار وفقاا  لشاروط المعياار الاادول21المحاسابة المصارى رقام  

(IAS   )  ظهور األصول المستؤجرة ضمن مجموعة األصول فى قابمة المركز الماالى للمساتؤجر ماع
مااا يترتااب علااى ذلااك ماان حساااب اإلسااتهالك لهااا وهااذا يااإدى إلااى قياااس أفضاال لألصااول والطاقااات 
المسااتثمرة فااى الحصااول علااى الاادخل ويااإدى ذلااك أيضااا  إلااى قياااس أدق ألداء الشااركة وربحيتهااا. وماان 

ة والناتجااة عاان عقااد اإليجااار ضاامن مجموعااة يأخاارى فااإن إظهااار إلتزامااات المسااتؤجر المسااتقبل ناحيااة
الخصوم طويلة األجل يإدى إلى تقييم أفضل للمركز الماالى والسايولة وذلاك عان طرياق تقادير التادفقات 

 ة واإللتزامات المتعلقة بهذه التدفقات.يالنقدية المستقبل
قود اإليجار يترب عليها إظهار القيمة الحالية لدفعات اإليجار المنتظار أما بالنسبة للمإجر فإن رسملة ع 

تحصيلها فى المستقبل ضمن أصول المإجر بدال  من األصل الثابت وكذلك إظهار الفواباد المترتباة علاى 
عقااد اإليجااار وتخصيصااها علااى الفتاارات المختلفااة ممااا يااإدى إلااى إفصاااح أفضاال بالنساابة لألصااول 

 ( 2104فى تخطيط التدفق النقدى فى المستقبل.  السقا،  واإليرادات ويساعد

 قوانين أخرى 

هناك قوانين أخرى تتدخل فى األماور المحاسابية مثال قاوانين التاؤمين وقاوانين البتارول وقاوانين البناوك 
وغيرها. هذه القوانين تادخلت فاى شاكل ومضامون القاوابم المالياة ومقااييس تقيايم األصاول واإللتزاماات 

إلعتااراع باااإليراد بمااا يتعااارض مااع المعااايير الدوليااة. وتحتاااج هااذه القااوانين إلااى تعااديالت وتوقياات ا
أبااو  الدوليااة تطبيقااا  كااامال  وجااادا . تشااريعية شاااملة قباال أن تلتاازم الشااركات والبنااوك بتطبيااق المعااايير 

 (2104،الخير
تعاديالت تشاريعية تساتبعد مان  فى ضوء ما تقدم فإن تطبيق المعايير الدولية تطبيقا  كامال  يتطلاب إدخاال

قاوانين األماور المحاسابية إلاى المعاايير ياق هاذه المعاايير، وبموجبهاا تحيال القوانين ما يتعارض مع تطب
 الدولية صراحة .

 معوقات قياس القيمة العادلة  2-4-2

 Fair)ة ل على الكثير من معايير المحاسبة الدولية يتعلق بإدخاال مصاطلح القيماة العادلايدإن مبرر التع
value) عر الذى سايتم الحصاول علياه لبياع أصال أو الاذى سايتم دفعاه إلى هذه المعايير ويقصد به  الس

لنقل إلتزام فى معاملة منظمة باين المشااركين فاى الساوق فاى تااريت القيااس  ومجلاس معاايير المحاسابة 
التاريخيااة حتااى أصاابح هااو يتجااه بقااوة نحااو القياااس بالقيمااة العادلااة باادال  ماان التكلفااة  (IASB)الدوليااة 

ويرجاع  (   IFRS)المقياس المفضل فى إعداد التقارير المالية وفقا  للمعايير الدولية وذلك بعد صدور 
ذلك اإلهتمام إلى عدة عوامل أهمها التغير المستمر فى القوة الشرابية لوحدة النقد الذى هو أساس القياس 

ة لألصاول إلاى جاناب األزماات المالياة التاى تعرضات لهاا المحاسبي والتى تنعكس على القيمة اإلستبدالي
تحاول إلاى المعاايير الدولياة وتتركز المشكلة هناا عنادما ن( 2103الصياد ،  .بعض الشركات األمريكية 
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إلعااداد التقااارير الماليااة علينااا تطبيااق العديااد ماان المعااايير التااى تعتمااد علااى قياااس القيمااة العادلااة وحيااث 
ة ضعيفة بالدرجة التى ال تسامح باإفراز قايم عادلاة لألصاول واإللتزاماات التاى مازالت األسواق المصري

يتعين تقييمها بالقيمة العادلة طبقا  للمعايير الدولية وعدم وجود  لياات نظامياة تفارز أساعار ساوقية أو قايم 
هنااك كماا أن بهاا لتحدياد القيماة العادلاة  وقتقديرية عادلة فإنه من الصعب الحصول على معلومات موثا

ات اإلدارة للقيم العادلة. مما يجعل من القيمة العادلة أحد المعوقات الهاماة التاى صعوبة للتحقق من تقدير
 تعترض تطبيق المعايير الدولية .

 معوقات من جانب مإسسات الحوكمة المصرية : 2-4-3

لمالياة، وزارة يقصد بمإسسات الحوكماة المصارية هيباة ساوق الماال فاى مصار، الهيباة العاماة للرقاباة ا
وق المال فى مصر بإنشااء إدارة اإلستثمار، اإلدارة العامة للشركات، البنك المركزى، وقد قامت هيبة س

مااة الشااركات لمتابعااة تنفيااذ توصاايات البنااك الاادولى بشااؤن تطبيااق مبااادئ حوكمااة الشااركات كمااا كولح
. 2100بياة عاام مصر العرأصدرت وزارة اإلستثمار دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية 

ماة المختلفاة فشامل الجمعياة العمومياة، مجلاس اإلدارة، إدارة كوكمة الصادر أبعاد الحودليل الح بينولقد 
المراجعاة الداخلياة، لجناة المراجعاة، مراقاب الحساابات. فااإن تعاود المسابولين فاى هاذه المإسساات علااى 

التقرياار المااالى الدوليااة، كمااا تمااارس هااذه  معااايير المحاساابة المصاارية تقااع عااابق أمااام تطبيااق معااايير
المإسسااات دور ربيسااي فااى تقرياار تطبيااق معااايير التقرياار المااالى الدوليااة ماان عدمااه. كمااا أن عاادم فهاام 
معايير التقرير المالى الدولية أو التخوع من ذلاك يشاكل حااجزا  نفسايا  لادى كثيار مان مسابولى الحوكماة 

ويقااومون المعاايير الدولياة ويتمساكون باإلساتمرار فاى تطبياق ويجعلهم يتكتلون ضد التحوالت الجذرية 
 .معايير المحاسبة المصرية 

 ومعدى القوائم الماليةمكاتب المراجعة معوقات من جانب  2-4-4

ماان المعوقااات التااى إعترضاات كثياار ماان الاادول، تحدياادا  الاادول ذات األسااواق الناشاابة، مشااكلة تؤهياال 
ة للتعامل مع المعايير الدولية. وتتركز هذه المشكلة فى مهارات وقادرات األطراع المهتمة بالقوابم المالي

المراجعون ومعادى القاوابم المالياة والجهاات األخارى التاى تعتماد علاى المعلوماات المحاسابية بمان فايهم 
فنقص الخبرة والمعرفة والكفاءة من جانب المراجعين ومعدى القاوابم المالياة يجعلهام يقفاون المستثمرين 

إلى االستخدام الخاطا لهذه المعايير كما أن هناك شعور لدى مكاتب  يإدى أو IFRSأمام تطبيق  عابق
سااوع يااإدى إلااى زيااادة تركيااز سااوق المراجعااة لاادى المكاتااب  IFRSالمراجعااة المصاارية بااؤن تطبيااق 

 العالمية وخروج المكاتب المصرية من المنافسة على تقديم خدمات المراجعة للشركات.

 مالية خاصة بالمجتمعات اإلسالميةحداث أات خاصة بعمليات أو معوق 2-4-5

المصارع اإلسالمية والمإسسات المالية اإلسالمية مإسساة علاى قواعاد شارعية وقواعاد مصارفية وقادمت 
هذه المإسسات عدة صور من أدوات التمويل اإلسالمية مثل المشاركة  مشاركة المصرع للعميل فى رأس 

د مشاركة(، المضاربة  إتفاق بين طارفين رب الماال بمالاه ورب العمال مقابال جهاده مال المشروع وفقا  لعق
وتوزيع األرباح بنسبة مشاعة من األرباح ودون تحديد(، المزارعة  عقد بين طرفين مالك األرض، والقابم 

تناء بالشاجر بالعمل الزراعى، وإقتسام الناتج بصورة عينية(، المساقاة  عقد يقوم بموجبة أحد الطرفين باإلع
الصاكوك اإلساالمية  وثاابق متسااوية والزرع الخاص بالطرع الثانى مقابل جازء معلاوم مان المحصاول(، 

أو هى ملكية مشتركة فى أصل ماا ولهاا الحاق فاى  ىالقيمة تمثل حصصا  شابعة فى ملكية أو نشاط إستثمار
اإلجاارة  وهاى عباارة وتشامل بياوع عقاود الالدخل الناتج عن هذا األصل فهى البديل اإلسالمى للسندات( ، 

عن بيع منافع األصول(، المرابحة  وهو البيع برأس المال باإلضافة إلى رباح معلاوم(، بياع السالم  هاو بياع 
أجاال بعاجاال، حيااث يقااوم المشااترى بسااداد ثماان الساالعة نقاادا  إلااى البااابع ، مااع إلتاازام األخياار بتسااليم الساالعة 

وهو يختلع عن بيع السلم فى إمكانية قياام المشاترى بساداد ثمان ، اإلستصناع  ( بمواصفات ووقت محددين
بية ومثل هذه العمليات ال يوجد لها قواعد محاس (2117السلعة نقدا  أو بالتقسيط أو عند اإلستالم(.  طايل، 

فااى معااايير المحاساابة الدوليااة وفااى هااذه العمليااات يمكاان الرجااوع إلااى مإسسااة المحاساابة والمراجعااة 
معياارا  يتنااول العملياات واألدوات المالياة ذات الطاابع  03ية اإلساالمية والتاى أصادرت للمإسسات المال

 اإلسالمى.
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 معايير التقرير المالى الدولية  تدبير مصادر تمويل تكلفة التحول إلى معوقات 2-4-6

حيث يجب حصر التكاليع المترتبة على قرار التحول وتدبير مصادر تمويلها وتتمثل هذه التكاليع 
تكاليع تتحملها الدولة مثل مقابل حقوق الملكية الفكرية التى تدفع لمجلس معايير المحاسبة  -0:فى

أتعاب  -3تكاليع البعثات للمشاركة فى المإتمرات العالمية ذات الصلة بالمعايير الدولية  -2،الدولية
كات ع تتحملها الشرتكالي -4،هم لتقديم خدمات المشورة والتدريب بالخبراء الدوليين التى يتم جل

بدء التحول من المعايير المصرية إلى المعايير الدولية وتشمل تكاليع كمة مثل تكاليع وومإسسات الح
وعقد ندوات وتصميم وطباعة المنشورات والوسابل اإليضاحية  (IFRS)جلب استشاريين لتطبيق 

ت واللوابح المالية لتتوافق مع للمهتمين ، تكاليع تعديل النظم المحاسبية ودليل السياسات واإلجراءا
(IFRS)  تكاليع إعداد القوابم المقارنة حيث يتطلب ،(IFRS )  تطبيق معايير المحاسبة السابقة و
(IFRS)  على الفترة المالية التى فى بدايتها تم إتخاذ قرار التحول وهى فترة المقارنة وذلك بناء  على

ألرصدة االفتتاحية فى السنة المالية التى سوع تعد عنها التطبيق المزدوج على عمليات العام وتعديل ا
فقط ، تكاليع التعليم والتدريب ، تكاليع إعادة صياغة العقود القابمة  (IFRS)القوابم المالية طبقا لـ 

والمبنية على معايير المحاسبة المصرية وذلك لتغير أسس القياس واإلفصاح المحاسبة مع التحول إلى 
(IFRS) يع الدورية لمتابعة اإلصدارات والتعديالت التى يجريها مجلس معايير المحاسبة ، التكال

 الدولية بشكل دورى. 
 
 

 الميدانيةالمبحث الثالث : الدراسة 

 : الميدانيةهدف الدراسة  3-1

 التالية فى بيبة الممارسة المصرية :الفروض  بصفة أساسية إختبار الميدانيةتهدع الدراسة 
 تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية. ات تمنعال توجد معوقـ 0
تزداد درجة سيولة سوق رأس المال بزيادة مستوى توافق معايير المحاسبة المصرية ماع معاايير ال  ـ 2

 التقرير المالى الدولية .
ة حتميااة لنجاااح مسااار اإلصااالح ضاارور (IFRS)يمثاال تطبيااق معااايير التقرياار المااالى الدوليااة ال ـاا 3

 المحاسبي فى مصر .

 مجتمع الدراسة  3-2

 أقسام : ةتم تقسيم مجتمع الدراسة إلى ثالث
 الجامعات المصرية.دريس بقسم المحاسبة والمراجعة ببعض ـ أعضاء هيبة الت0
فاى األوراق  رةون بشاركات السمسان المااليوـ المستشارون الماليون بالهيبة العامة لسوق المال والمحلل2

 المالية .
 مكتااب حااازم بمكاتااب المحاساابة والمراجعااة الكباارى فااى مصاار  ـاا المراجعااون الخااارجيون العاااملون3

مكتاااب صاااالح وبرساااوم وعباااد العزياااز  ,MAZARS, مكتاااب مصاااطفى شاااوقى  KPMGحسااان
Deloitte مكتاااااااااب فرياااااااااد منصاااااااااور, مكتاااااااااب المتضاااااااااامنون للمحاسااااااااابة والمراجعاااااااااة ,

ERNST&YOUNGالغفار  , مكتب وحيد عبد(BAKER TILLY. 
 عينة الدراسة  3-3

التااالى علااى أقسااام مجتمااع مفااردة موزعااة بالتساااوى كمااا فااى الجاادول  021تكوناات عينااة الدراسااة ماان 
ستخدم الباحث أسلوب قابمة اإلستقصاء للحصول على البيانات والمعلوماات الالزماة لتحقياق الدراسة و ا

 هدع البحث .
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 عة والمستلمة الصادقة من أفراد العينةبيان بقوائم اإلستقصاء الموز

 بيان

قوابم اإلستقصاء 
 الموزعة

قوابم اإلستقصاء 
المستلمة 
 والصادقة

نسبة 
الردود 

النسبة  العدد %
% 

النسبة  العدد
% 

 75 33 33 33.3 41 أعضاء هيبة التدريس

 31 32 32 33.3 41 المستشارون والمحللون الماليون

ونالخارجيالمراجعون   41 33.3 31 31 95 

 33.3 011 011 011 021 اإلجمالى

 
وقااام الباحااث بتصااميم إسااتمارة اإلستقصاااء لتتفااق مااع أغااراض البحااث وتساااعد علااى إختبااار فروضااه 

 (، وتم إعطاء أوزان لإلستجابات وفقا  لمقياس ليكرت الترتيبى الخماسي كما يلى :0 الملحق

 محايد موافق موافق تماما   التصنيع
غير 
 موافق

 غير موافق
 تماما

 0 2 3 4 5 الوزن
 
 

 التحليل اإلحصائي  3-4
بتحليال الجاازء األول ماان قاوابم اإلستقصاااء والخاااص بالمناافع المتوقعااة ماان تحقياق التوافااق بااين معااايير 

تم الحصول على النتابج الموضاحة فاى     Minitabبرنامج  بإستخدام (IFRS)والمحاسبة المصرية 
 الجدول التالى :

 : (IFRS)ق بين معايير المحاسبة المصرية وع المتوقعة من تحقيق التوافالمناف

 بيان
 مستوى القياس

 المتوسط
 ترتيب
 المنافع 

اإلنحراع 
 المعيارى

أعضااااء 
 التدريس

نالمحللو ن المراجعو 
نوالخارجي  

ـاااا تحسااااين جااااودة التقااااارير 0
الماليااااة مااااان خااااالل تحساااااين 
خصاااابص المعلوماااات المالياااة 

 التى تقدمها .

4.7 4.3 4.9 4.3 0 0.13 

ـااااا زياااااادة قابلياااااة التقاااااارير 2
 للمقارنة

4.35 4.95 4.65 4.95 2 1.999 

ـاا تحسااين الرقابااة والشاافافية 3
 ورفع مستوى اإلفصاح

4.05 4.15 3.75 4.15 09 1.73 

ـاااااا تخفاااااايض عاااااادم تماثاااااال 4
المعلوماااااااااااااات واإلتجااااااااااااااار 

 بالمعلومات الداخلية

4.6 4.4 4.5 4.5 9 0.13 

طار المعلوماات ـ إنخفااض خ5
 وخطر التقدير والتنبإ

4.35 4.55 4.45 4.45 3 0.14 

ـاااا زيااااادة ثقااااة المسااااتثمرين 6
األجانااااااب وتخفاااااايض تكلفااااااة 

 المعلومات لديهم

4.3 4.6 4.9 4.9 3 1.720 

ـاااااااا زيااااااااادة اإلسااااااااتثمارات 9
األجنبيااااة فااااى سااااوق األوراق 

 المالية المصرى

4.25 4.35 4.05 4.25 02 1.729 

الماااال  ـااا زياااادة سااايولة رأس3
 المصرى

4.65 4.95 4.55 4.65 4 1.607 
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 بيان
 مستوى القياس

 المتوسط
 ترتيب
 المنافع

اإلنحراف 
 المعيارى

أعضاء 
 التدريس

نالمحللو  
ن المراجعو
نوالخارجي  

 ـ إنخفاض تكلفة األموال7
4.5 4.4 4.3 4.4 7 

1.30
0 

ـااا زياااادة كفااااءة ساااوق رأس الماااال 01
 المصرى

4.4 4.2 4.3 4.3 00 
1.61

4 

ـاااا عولمااااة سااااوق األوراق الماليااااة 00
المصااااااااارى وساااااااااهولة التاااااااااداول 

 والتواصل عالميا .
4.0 4 3.7 4 22 

1.79
6 

ـاا تحقيااق منااافع اإلرتباااط بالشاابكات 02
 اإلقتصادية الدولية

4.9 4.6 4.5 4.6 5 0.15 

ـاا زياااادة إنتشاااار الشاااركات متعاااددة 03
 الجنسية فى مصر

4.3 4.0 4.2 4.2 03 
1.35

5 

دة إيااارادات مهناااة المحاسااابة ـااا زياااا04
 العالم على مستوىألداء المهنة 

4.25 4.15 4.05 4.05 04 0.13 

ـاااااا إرتفااااااااع قااااااادرة المساااااااتثمرين 05
والمحللاااااين المااااااليين علاااااى التنباااااإ 

 باألرباح
4.55 4.65 4.45 4.55 6 

1.91
6 

فجااااوة األرباااااح بااااين  تخفاااايض ـاااا06
التقارير المالية المعدة طبقاا  لمعاايير 

صااارية والمعااادة وفقاااا  المحاسااابة الم
IFRS 

4.04 4.14 3.74 4.14 03 
1.79

7 

 0.16 07 4.13 3.73 4.03 4.13 نطاق إدارة األرباح تخفيضـ 09

 ـ ترشيد القرارات اإلقتصادية03
4.00 4.10 3.70 4.10 20 

1.97
4 

ـااا تخصااايص رأس الماااال بصاااورة 07
أكثاار كفاااءة ماان خااالل زيااادة تاادفق 

 رإوس األموال عبر الحدود
4.09 4.19 3.79 4.19 06 

1.75
6 

ـ زيادة حركة التجارة الدولية ونماو 21
 اإلقتصاد المصرى

 
4 3.7 3.3 3.7 23 0.12 

ـااااا تجناااااب الشاااااركات التاااااى لهاااااا 20
إرتباطااااات خارجيااااة تكلفااااة إعااااداد 
مجماااااوعتين مااااان القاااااوابم المالياااااة 

 وتجنب تكلفة التسويات

4.45 4.35 4.25 4.35 01 
1.65

5 

المااوارد فااى  ـاا تجنااب الدولااة إنفاااق22
إعاااااداد معاااااايير محاسااااابية وطنياااااة 

 جديدة.
4.02 4.12 3.72 4.12 21 0.13 

ـاا زيااادة مسااتوى اإللتاازام بالمعااايير 23
 الدولية للمحاسبة

4.2 4 4.0 4.0 05 
1.62

3 

 تحسين أداء الشركات -24
3.3 3.9 3.6 3.9 24 

1.31
7 

 2.33 0.3 3 2.2 ـ تقليل تكلفة إعداد التقارير المالية25
*

  1.62 
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باين معاايير المحاسابة المصارية  المتوقعاة مان التوافاق ة إلى قباول عيناة الدراساة المناافعتشير النتابج السابق
( وهااو يعنااى 4مسااتوى القياااس لكاال عنصاار تخطااى الااوزن   فااى الجاادول السااابق حيااث أن المبينااة والدوليااة

( 2.33فااإن وزن اإلسااتجابة لااه   (25الموافقااة علااى أن العنصاار ماان المنااافع المتوقعااة بإسااتثناء العنصاار  
وهذا يدل على رفض عينة الدراسة هذا العنصار أى أن عيناة الدراساة ال تعتبار تقليال تكلفاة إعاداد التقاارير 

لمناافع تام ادرج ترتياب ا وقاد IFRSالمالية من المنافع المتوقعة حيث أنها تتوقع إرتفاع التكلفاة بعاد تطبياق 
ودة التقارير المالية فاى الترتياب األول للمناافع ثام زياادة قابلياة التقاارير المتوقعة بالجدول فقد جاء تحسين ج

 للمقارنة وهكذا كما هو موضح بالجدول .
 و ـ وبتحليل الجزء الثانى من قوابم اإلستقصاء والخاص بمعوقات التوافق بين معاايير المحاسابة المصارية

(IFRS)  تم الحصول على النتابج التالية 
 

  (IFRS)بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقرير المالى الدولية  معوقات التوافق

 بيان

 مستوى القياس

 المتوسط
 ترتيب

 المعوقات
اإلنحراع 
 المعيارى

أعضااااء 
 التدريس

نالمحللو ن المراجعو 
نوالخارجي  

 1.320 0 4.3 4.3 4.9 4.7 ـ معوقات قانونية 0

ـ معوقات قيااس القيماة العادلاة 2
زالاااااات األسااااااواق حيااااااث ما

 عيفة وناشبةضالمالية 
4.35 4.6 4.9 4.92 2 1.643 

ـ معوقاات مان جاناب مسابولى 3
الحوكمة حيث عادم فهمهام لاـ 

(IFRS)  يجعلهااااام يتكتلاااااون
 ضد تطبيقها 

4.37 4.62 4.33 4.46 9 0.16 

ـاا نقااص الخباارة والمعرفااة ماان 4
جانااااب المااااراجعين ومعاااادى 

 القوابم المالية
4.93 4.53 4.63 4.65 3 1.320 

ـاااا وجااااود عمليااااات تااااتم وفقااااا  5
للشااااااريعة اإلسااااااالمية مثاااااال 
المرابحاااااااااااة، المشااااااااااااركة، 
المضاااااااااااااربة، اإلجااااااااااااارة، 
الصااااااااااكوك اإلسااااااااااالمية ال 

 . IFRSتغطيها 

4.46 4.23 4.22 4.3 7 0.17 

ـاااا معوقاااااات تاااادبير مصاااااادر 6
تموياااال تكلفااااة التحااااول إلااااى 

IFRS . 
4.32 4.33 4.56 4.4 3 1.303 

لمعاايير أكثار ا IFRSـ تعتبر 9
المحاساابية تعقياادا  وتكلفااة إلااى 

 حد ما
4.90 4.46 4.49 4.55 5 1.973 

ـااااا الجامعاااااات المصااااارية لااااام 3
فاى مقرراتهاا  IFRSتتناول 

 الدراسية بالقدر الكافى
4.69 4.44 4.43 4.50 6 1.669 

ـاااا نقااااص الكفاااااءة والمعرفااااة 7
والخباااااارة قااااااد يقااااااود إلااااااى 

 IFRSاإلستخدام الخاطا لاـ 
. 

 

4.93 4.43 4.47 4.59 4 1.432 
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مممممممممممن  IFRSترجمممممممممممة  -01
اإلنجليزية إلمى العربيمة ربمما 

وعمدم  فهممال يقودنا إلى عدم
 .   التطبيق السليم

2.0 2.42 2.5 2.34*   1.593 

لتوافاق باين ا تمناع وتشير النتابج السابقة إلى قبول عينة الدراسة المعوقات الموضحة بالجادول كمعوقاات
( بإساتثناء العنصار 4حيث أن مستوى القياس لكل عنصار تخطاى   IFRSمعايير المحاسبة المصرية و

 ( فقد رفضت العينة اعتباره من المعوقات .01 
لمعرفة  Wilcoxon signed rank test (nonparametric)  غير معلماتىوبإستخدام اإلختبار 

فرض الر اختبار ولكوكسن الختبا تم استخدامو لكل سإال (Estimated Median)الوسيط المتوقع 
كمقياس  Medianم الوسيط فيستخد Ordinalخاص بالوسيط حيث أن بيانات قوابم االستقصاء ترتيبية ال

 للنزعة المركزية بالنسبة للردود على قابمة االستقصاء.
 وتكون الفروض :

Test   of   median   <      Versus     Test of median   >   
وتكاون قاعادة الحكام  3ضاد الفارض الباديل باؤن الوسايط أكبار مان  3 اختبار أن الوسيط أقل من أو يسااوى

  رفاض الفارض العادمى فإناه ياتم 1.15عان  (p-value)على مستوى المعنوية المحساوب فاإذا قلات ا بناء
ويكون االختبار معنوى إحصابيا . ولقد تم إيجاد متوسط لإلجابات عن األسبلة العشرة من الجازء الثاانى مان 

 ء ثم اختبارها كفرض واحد ألن جميعها يتعلق باختباار الفارض األول مان فاروض الدراساةقابمة االستقصا
 ال توجاااد معوقاااات تمناااع تحقياااق التوافاااق باااين معاااايير المحاسااابة المصااارية ومعاااايير التقريااار الماااالى 

 م الحصول على النتابج التالية :الدولية .فت
Wilcoxon Signed Rank Test  
 

 N 
N for 
Test 

Wilcoxon 
Statistic 

P 
Estimated 

Median 
Q             .   .     .    

 
 تسااوى صافر مماا يعناى رفاض  أفاراد العيناة الفارض العادمى (P-value)وتشير النتابج إلى أن قيماة 

التوافااق بااين معااايير المحاساابة المصاارية ومعااايير التقرياار  تمنااع د معوقاااتووجااوياادل ذلااك علااى  األول
يباة التادريس، مجتمعات الدراسة الثالثاة  أعضااء ه فة هل يوجد إختالع بين  راءولمعرالمالى الدولية. 

 -Kruskal- wallis Hتم إستخدام إختبار  )نويالماليون، المراجعون الخارج نالمستشارون والمحللو
test  والذى يختبر 

  V.S       H : M  ≠ M  ≠ M          Ho : M  = M  = M  
    التالية تم الحصول على النتابج 

Kruskal-Wallis Test  
 

The study 
population 

N Median 
Ave 

Rank 
Z 

   
  
  
Overall 

   
   
   
    

 .    
 .    
 .    

  .  
  .  
  .  
  .  

- .   
- .   
  .   

H =  .    DF =    P =  .    
H =  .    DF =    P =  .    

أصاغر مان  (H)حياث قايم   Ho : M = M  = Mبؤن شير النتابج إلى عدم رفض الفرض العدمى ت
(X  .  , )  كما أن  (  . )والتى تساوى(P-Value)  ناى أناه ال يوجاد وهاذا يع (  . )أكبر من

توافاق معاايير المحاسابة المصارية  معوقاات تمناعبؤنه توجاد  ةمجتمعات الدراسة الثالثإختالع بين رأى 
 . (IFRS)و

  ال تازداد درجاة سايولة باالفرض العادمى الثاانى ة اإلستقصااء والخااصـ وبتحليل الجزء الثالث من قابم
سوق رأس المال بزيادة مستوى توافق معايير المحاسبة المصرية مع معايير التقرير المالى الدولية 

.  



 - 752 - 

 تم الحصول على النتابج التالية : 
Wilcoxon Signed Rank Test  

 N 
N for 
Test 

Wilcoxon 
Statistic 

P 
Estimated 

Median 

Q             .   .     .    

 
تسااوى صافر ممااا يعناى رفاض أفاراد العينااة  (P-Value)بااؤن قيماة  Wilcoxonتشاير نتاابج إختباار 

الفرض العدمى الثانى ويدل ذلك علاى أناه تازداد درجاة سايولة ساوق رأس الماال بزياادة مساتوى توافاق 
الى الدوليااة، ولمعرفااة هاال يوجااد إخااتالع بااين  راء معااايير المحاساابة المصاارية مااع معااايير التقرياار الماا

مجتمعااات الدراساااة الثالثاااة  أعضااااء هيباااة التاادريس، المستشاااارون والمحللاااون المااااليون، المراجعاااون 
 حول هذا الفرض تم الحصول على النتابج التالية: )الخارجيون

Kruskal-Wallis Test  

The study 
population 

N Median 
Ave 

Rank 
Z 

                      
                       
                      
Overall                 

   
   
   
    

 .    
 .    
 .    

  .  
  .  
  .  
  .  

- .   
 .   
- .   

H =  .    DF =    P =  .    
H =  .    DF =    P =  .    

بااين رأى مجتمعااات الدراسااة الااثالث حااول هااذا  بؤنااه ال يوجااد إخااتالع Kruskalتشااير نتااابج إختبااار 
 الفرض .

بالفرض العادمى الثالاث  ال يمثال تطبياق معاايير  ـ وبتحليل الجزء الرابع من قابمة اإلستقصاء والخاص
تاام  ضاارورة حتميااة لنجاااح مسااار اإلصااالح المحاساابي فااى مصاار  (IFRS)التقرياار المااالى الدوليااة 

 الحصول على النتابج التالية :
Wilcoxon Signed Rank Test  

 N 
N for 
Test 

Wilcoxon 
Statistic 

P 
Estimated 

Median 

Q             .   .     .    

 
Kruskal-Wallis Test 

The study 
population 

N Median 
Ave 

Rank 
Z 

  
  
  
Overall 

   
   
   
    

 .    
 .    
 .    

  .  
  .  
  .  
  .  

 .   
- .   
 .   

H =  .    DF =    P =  .    
H =  .    DF =    P =  .     

أفاراد العينااة  رفاض تسااوى صافر ممااا يعناى (P-Value)بااؤن قيماة  Wilcoxonتشاير نتاابج إختباار 
ضارورة حتمياة  (IFRS)تطبياق معاايير التقريار الماالى الدولياة  أن ويدل ذلاك  الثالث العدمى الفرض 

بؤناه ال يوجاد إخاتالع   Kruskalكماا تشاير نتاابج إختباار  لنجاح مسار اإلصالح المحاسبي فاى مصار
 بين رأى مجتمعات  الدراسة الثالث حول هذا الفرض .
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 النتائج والتوصيات : 3-5
توصلت نتائج الدراسة النظرية لوجود فروق بين معايير المحاسبة المصمرية ومعمايير المحاسمبة أوالـ 

 :وه ه الفروق تتمثل فى اآلتى (IFRS)ى الدولية وك لك معايير التقرير المال (IAS)الدولية 
( تختلع عن طريقة العرض الواردة فاى 0طريقة عرض القوابم المالية طبقا  للمعيار المصرى رقم   ـ0

حيااث تعاارض المعااايير الدوليااة العناصاار التاليااة ضاامن عناصاار الاادخل الشااامل  (lASl)المعيااار الاادولى 
من قابماة التغيار فاى حقاوق ن تعرضاها المعاايير المصارية ضااألخرى فاى قابماة الادخل الشاامل فاى حاي

هذه العناصر هى التغيرات فى إحتياطى فابض إعاادة التقيايم الناتجاة عان تطبياق نماوذج إعاادة الملكية و
التقييم لألصول الثابتة واألصاول غيار الملموساة، فاروق ترجماة البناود غيار النقدياة للعملياات األجنبياة، 

ساتثمارات المتاحاة للبياع، فاروق تغيار القيماة العادلاة ألدوات التحاوط ضاد مخااطر فروق إعادة تقيايم اإل
 التدفق النقدى.

فاى معالجاة المخازون حياث  ( lAS)( والمعياار الادولى 2فارق باين المعياار المصارى رقام  هنااك  ـ2
إلغابهاا فى حين تام  (LIFO)مازال المعيار المصرى يسمح بإستخدام معادلة الوارد أخيرا  يصرع أوال  

واإلخاتالع اآلخار يتمثال فاى معالجاة اإلنخفااض فاى قيماة المخازون. فكاال المعياارين  وفقا  للمعيار الادولى
يتفقان على أنه فى حالة توقاع عادم إساترداد تكلفاة المخازون بسابب أن صاافى القيماة البيعياة للمخازون أقال 

لتحقاق، وإعتباار الفارق خساارة و توقاع من التكلفة يجب تخفيض تكلفة المخزون إلى صافى القيماة القابلاة ل
المعيار المصرى عند المعالجة السابقة  بينما المعياار الادولى تطلاب مان المنشاؤة إعاادة تقادير صاافى القيماة 

وعنادما تتالشاى الظاروع التاى أدت إلاى إنخفااض القيماة القابلاة للتحقاق قابلة للتحقق فى السنوات الالحقاة ال
ى المنشااؤة أن تسااترد الخسااابر السااابقة وال تتعاادى علااى المبلااب السااابق وتحساانت أسااعار المخاازون فااإن علاا

 اإلعتراع به كخسارة بشرط أن يكون نفس عنصر المخزون موجود .
 وتحفظت عليه . حتى اآلن  الثابتة لم تطبق المعايير المصرية نموذج إعادة التقييم لألصولـ 3
 lAS)( والدولى 21رد  فى المعيار المصرى )هناك فرق فى طريقة معالجة اإليجار التمويلى الوا ـ4

  ) . 
معالجاة ق بين المعايير المصرية والمعايير الدولية فى معالجة الحصص اإلستثمارية الباقية، هناك فر ـ5

 لمرحلى، معالجة الشهرة.ا اإلستحواذ
لمحاسممبة بممؤن هنمماك منممافع متوقعممة إ ا تحقممق التوافممق بممين معممايير ا الميدانيممةتوصمملت الدراسممة ثانيا.

تحسين جودة التقاارير المالياة مان خاالل تحساين خصاابص المعلوماات  :تتمثل فى (IFRS)المصرية و
الماليااة التااى تقاادمها ، زيااادة قابليااة التقااارير للمقارنااة، زيااادة ثقااة المسااتثمرين األجانااب وتخفاايض تكلفااة 

ولة رأس الماال وإنخفااض المعلومات لديهم، إنخفاض خطر المعلومات وخطر التقدير والتنبإ، زياادة ساي
تكلفااة األمااوال، زيااادة كفاااءة سااوق رأس المااال المصاارى، زيااادة اإلسااتثمارات األجنبيااة، عولمااة سااوق 
األوراق الماليممة المصممرى وسممهولة التممداول والتواصممل عالميمماً، تحقيممق منممافع مممن اإلرتبمماط بالشممبكات 

فصاح وتخفيض عدم تماثل المعلومات اإلقتصادية الدولية، تحسين الرقابة والشفافية ورفع مستوى اإل
 تخفميضواإلتجار بالمعلومات الداخلية، إرتفماع قمدر  المسمتثمرين والمحلليمين علمى التنبمإ باألربماح ، 

 فجممو  األربمماح بممين التقممارير الماليممة المعممد  طبقمماً للمعممايير المصممرية والمعممد  وفقمماً للمعممايير الدوليممة،
ارات اإلقتصمادية، زيماد  مسمتوى اإللتمزام بالمعمايير الدوليمة نطاق إدار  األربماح، ترشميد القمر تخفيض

العالم ، تجنب الشمركات التمى لهما  على مستوىللمحاسبة، زياد  إيرادات مهنة المحاسبة ألداء المهنة 
 إرتباطات خارجية تكلفة إعداد مجموعتين من القوائم المالية .

التوافممق بممين معممايير المحاسممبة المصممرية  تحقيممق تمنممعمعوقممات توصمملت الدراسممة بممؤن هنمماك  ثالثمما.   
 :ومعايير التقرير المالى الدولية تتمثل فى 

لمصرية مواد تتعمارض ممع المعمايير المحاسمبية الدوليمة امعوقات قانونية حيث شملت بعض القوانين .1
وقمانون  1981لسمنة  159، قانون الشركات رقم 2115لسنة  91مثل قانون الضرائب على الدخل 

والمعدل بالقانون  1995لسنة  95وقانون التؤجير التمويلى رقم  1992لسنة  95المال  سوق رأس
 وهناك قوانين أخرى مثل قوانين البنوك وقوانين البترول وقوانين التؤمين . 2111لسنة  16

معوقات قياس القيمة العادلة حيث مازال السوق المصرى من األسواق الضمعيفة والناشمئة بالدرجمة  .2 
 تسمح بإفراز قيم عادلة موثوق بها. ال التى 

نقص الخبر  والمعرفة من جانب المراجعين ومعدى القوائم المالية يجعلهم يقفون عائق أمام تطبيمق  .3
 معايير التقرير المالى الدولية أو يقود إلى اإلستخدام الخاطئ له ه المعايير. 

عمدم إسممتعابهم للمعمايير الدوليمة يجعلهممم تعمود مسمئولى الحوكمممة علمى معمايير المحاسممبة المصمرية و .4
 يتكتلون ضد تطبيقها أو تطبيقها بشكل شكلى وليس موضوعى .

معايير التقرير المالى الدولية أكثر المعايير المحاسمبية تعقيمداً وتكلفمة إلمى حمد مما وبالتمالى فهنماك  ن. إ5
 . معوقات خاصة بتدبير مصادر تمويل تكلفة التحول إلى تلك المعايير
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هناك عمليمات تمتم وفقماً للشمريعة اإلسمالمية مثمل المرابحمة، المشماركة، المضماربة وهم ه العمليمات ال  .6
 يوجد لها قواعد فى معايير المحاسبة الدولية أو قد تتعارض معها. 

الجامعات المصرية لم تتناول معايير التقرير المالى الدولية فى مقرراتهما الدراسمية بالقمدر الكمافى  . إن7
 جيل قادر على فهم ومعرفة وخبر  بتلك المعايير .لخلق 

بؤنمه تمزداد درجمة سميولة سموق رأس الممال بزيماد  مسمتوى توافمق معمايير  الميدانيمةتوصملت الدراسمة  .رابعا 
المحاسممبة المصممرية مممع معممايير التقريممر المممالى الدوليممة. وأن تطبيممق معممايير التقريممر المممالى الدوليممة أصممبح 

 ار اإلصالح المحاسبي فى مصر.ضرور  حتمية لنجاح مس
 ائج السابقة يوصى الباحث باآلتى ـ وبناء على النت

ـ العمل على تهيئة الظمروف البيئيمة فمى مصمر لتطبيمق معمايير التقريمر الممالى الدوليمة وخاصمة فيمما يتعلمق 1
 بالعوامل التشريعية واإلقتصادية والسياسية وإزالة المعوقات التى حددتها الدراسة .

يب وتؤهيل المموارد البشمرية علمى تعلمم معمايير التقريمر الممالى الدوليمة وفهمهما وتطبقهما و لمك ـ تدر2
 بالتنسيق والتعاون مع المنظمات المهنية العالمية .

بالقدر الكافى لخلق جيمل علمى  ـ إدراج معايير التقرير المالى الدولية فى مقررات الجامعات المصرية3
 فة وإدراك بتلك المعايير.معر

بيان من خالل ـ تشجيع المنشآت على تطبيق معايير التقرير المالى الدولية فى إعداد قوائمها المالية 4
 . المنافع التى يمكن ان تحققها إ ا طبقت تلك المعايىر فى اعداد القوائم

ـ وضمع خطمة مسمتقبلية للتحمول خمالل الفتمرات القادممة ممن معمايير المحاسمبة المصمرية إلمى معمايير 5
 المالى الدولية . التقرير

كيفيمة تنشميط السموق المصمرى بالدرجمة التمى ـ التوصية بمإجراء مزيمد ممن البحموث المسمتقبلية تتنماول 6
 .تسمح بإفراز قيم عادلة موثوق بها تساعد على تطبيق المعايير الدولية
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 ملحق
 قائمة إستقصاء

 ...........................اإلسم : ....................
 .........................الوظيفة : ...................

 عدد سنوات الخبرة : ................................
 ......................................... جهة العمل :

 ع عالمة  برجاء اإلجابة على األسبلة التالية بوض: أمام اإلجابة التى تتفق مع رأيكم ) 

 بيان
موافق 

 تماما
 محايد موافق

 غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما

األسباب 
 والمبررات

ـاا هاال تتفااق بااؤن البنااود التاليااة ماان 0

المنااافع المتوقعااة ماان تحقيااق التوافااق 

باااااين معاااااايير المحاسااااابة المصااااارية 

  IFRSو

تحسااين جااودة التقااارير الماليااة  0ـاا0

ن خااااااالل تحسااااااين خصااااااابص ماااااا

 المعلومات المالية التى تقدمها .

 زيادة قابلية التقارير للمقارنة 2ـ0

تحسين الرقاباة والشافافية ورفاع  0-3

 مستوى اإلفصاح

تخفيض عدم تماثل المعلوماات   0-4

 واإلتجار بالمعلومات الداخلية

إنخفااااااض خطااااار المعلوماااااات  0-5

 وخطر التقدير والتنبإ

مستثمرين األجاناب زيادة ثقة ال 6 -0

 وتخفيض تكلفة المعلومات لديهم

زياااادة اإلساااتثمارات األجنبياااة  9 -0

 فى سوق األوراق المالية المصرى

زيااااااادة ساااااايولة رأس المااااااال  3 -0

 المصرى

 إنخفاض تكلفة األموال 7 -
زيادة كفاءة ساوق رأس الماال 01 -0

 المصرى
عولمة ساوق األوراق المالياة  00 -0

ول والتواصال المصرى وسهولة التدا
 عالميا .

تحقياااااااق مناااااااافع اإلرتبااااااااط  02 -0
 بالشبكات اإلقتصادية الدولية.

زيااااااادة إنتشااااااار الشااااااركات  03 -0
 متعددة الجنسية فى مصر

زيمممممممماد  إيمممممممممرادات مهنمممممممممة 14 -0
المحاسبة ألداء المهنة على مستوى 

 العالم
إرتفااااااع قااااادرة المساااااتثمرين 05 -0
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والمحللاااااين المااااااليين علاااااى التنباااااإ 
 باألرباح

تخفاايض فجااوة األرباااح بااين  06 -0
التقااارير الماليااة المعاادة طبقااا  لمعااايير 
المحاساااابة المصاااارية والمعاااادة وفقااااا  

IFRS 
 تخفيض نطاق إدارة األرباح09 -0
 ترشيد القرارات اإلقتصادية18 -1
تخصاااااااااايص رأس المااااااااااال  07 -0

بصورة أكثر كفااءة مان خاالل زياادة 
 تدفق رإوس األموال عبر الحدود

  حركة التجار  الدولية زياد 21 -1
 ونمو اإلقتصاد المصرى

تجناااب الشاااركات التاااى لهااااا  20 -0
إرتباطاااااات خارجياااااة تكلفاااااة إعاااااداد 
مجموعتين من القوابم المالية وتجناب 

 تكلفة التسويات
تجنااب الدولااة إنفاااق المااوارد  22 -0

فاااى إعاااداد معاااايير محاسااابية وطنياااة 
 جديدة.

زياااااااادة مساااااااتوى اإللتااااااازام  23 -0
 لدولية للمحاسبةبالمعايير ا

 تحسين أداء الشركات 24 -0
تقليااال تكلفاااة إعاااداد التقاااارير  25 -0

 المالية

ـاا هاال تتفااق بااؤن البنااود التاليااة ماان 2
معوقااااااات التوافااااااق بااااااين معااااااايير 

 IFRSالمحاسبة المصرية و
 معوقات قانونية0ـ 2
  2115لسنة  91قانون الضرائب  -
  1981لسنة  159قانون الشركات  -
لسمنة  95ون التؤجير التممويلى قان -

1995  
معوقااات قياااس القيمااة العادلااة  2ـاا 2

حيث مازالت األسواق المالية ضعيفة 
 وناشبة.

معوقاااات مااان جاناااب مسااابولى  3 -2
الحوكماااااة حياااااث عااااادم فهمهااااام لاااااـ 

(IFRS)  يجعلهاااااام يتكتلااااااون ضااااااد
 تطبيقها.

نقص الخبر  والمعرفة من جانمب  4 -2
 ة.المراجعين ومعدى القوائم المالي

      

وجود عمليات تتم وفقاً للشريعة  5 -2
اإلسممالمية مثممل المرابحممة، المشمماركة، 
المضمممممممماربة، اإلجممممممممار ، الصممممممممكوك 
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  IFRSاإلسالمية ال تغطيها 
معوقات تمدبير مصمادر تمويمل  6 -2

  IFRSتكلفة التحول إلى 
أكثمممر المعمممايير  IFRSتعتبمممر  7 -2

 المحاسبية تعقيداً وتكلفة إلى حد ما.
لجامعات المصرية لمم تتنماول ا 8 -2

IFRS  فمممممى مقرراتهممممما الدراسممممممية
 بالقدر الكافى.

نقممممممص الكفمممممماء  والمعرفممممممة  9 -2
والخبمممر  قمممد يقمممود إلمممى اإلسمممتخدام 

 . IFRSالخاطئ لـ 
مممممممممممممن  IFRSترجمممممممممممممة  11 -2

اإلنجليزيمة إلممى العربيمة ربممما يقودنمما 
إلى عدم الفهم وعدم التطبيق السليم 

IFRS . 

رجممة سمميولة سمموق ـمم هممل تممزداد د3
رأس المال بزياد  مستوى توافق 
معممايير المحاسمممبة المصممرية ممممع 
معمممايير التقريمممر الممممالى الدوليمممة 

IFRS . 

      

ـم همل يمثمل تطبيمق معمايير التقريمر 4
ضمممرور   (IFRS)الممممالى الدوليمممة 

حتميمممممة لنجمممممماح مسمممممار اإلصممممممالح 
 المحاسبي فى مصر .

      

 
 
 


