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لمعلومات المحاسبية في جودة اة القياس المحاسبي وأثرها علي الخصائص النوعية لفجو 
 القوائم المالية المنشورة: دراسة نظرية وتطبيقية

 د/ علي مجاهد أحمد السيد
 أستاذ المحاسبة المساعد 

 قائم بأعمال رئيس قسم المحاسبة
 جامعة كفرالشيخ –كلية التجارة 

 مستخلص البحث
فى الفرق بين متمثلة بحث الى التعرف على مدى وجود فجوة فى القياس المحاسبى )يهدف هذا ال

القيمة السوقية والقيمة الدفترية للشركات( فى ظل نظم القياس المحاسبى الحالية و حجم هذه الفجوة فى 
 األنواع المختلفة من الشركات. كما يهدف البحث الى معرفة أثر هذه الفجوة على الخصائص النوعية

ختالف طبيعة نشاط الشركة أو القطاع الذى تنتمى اليه. إومدى اختالف هذا األثر ب ،للمعلومات المحاسبية
ختبار جدوى هذا االطار نظريا وميدانيا. لتضييق فجوة القياس المحاسبى وإ مقترحا   البحث اطارا   هذا قدميو 

عتراف برأس المال الفكرى فى لعادلة واإلتوجه نظم القياس المحاسبى نحو القيمة ا علىهذا االطار  ويعتمد
ولقد قام الباحث بعمل دراسة الميدانية على عينة من الشركات المصرية، وتم تجميع  القوائم المالية المنشورة.

استمارة  500بيانات الدراسة عن طريق استمارة استقصاء صممت خصيصا لهذا الغرض، تم توزيع عدد 
 أسفرتولقد  رة تم تحليل بياناتها الختبار الفروض اإلحصائية للدراسة،استما 287بلغت الردود الصحيحة 

جودة على  تؤثر سلبا  وأن هذه الفجوة  ،عن وجود فجوة كبيرة فى القياس المحاسبىالميدانية الدراسة  نتائج
يحسن من مستوى جودة المعلومات سوف وأن أى محاولة لتضييق هذه الفجوة  ،المعلومات المحاسبية

 ،أسفرت الدراسة أيضا عن فعالية االطار المقترح فى تضييق فجوة القياس المحاسبىنتائج  كمابية. المحاس
، وأن المنافع المتوقعة من وعن الجدوى االقتصادية لتطبيقه فى الشركات المصرية على اختالف أنواعها

 .اإلطار المقترح تفوق التكلفة المتوقعة الالزمة لتطبيقة
 

 :البحث مقدمة .1
المراجع يقوم المحاسب يقوم بإنتاج المعلومات و ف بر المعلومات المنتج النهائى للنظم المحاسبية.تعت  

بالتحقق من صحة هذه المعلومات و يعتمدها. ثم يتم تقديم هذه المعلومات لمن يستخدمها من داخل و من 
يث يمكن أن يقال بأن كل من خارج المنظمة. وهؤالء المستخدمون للمعلومات المحاسبية من الكثرة و التنوع بح

له صلة أو حتى مجرد معرفة بالمنظمة يندرج تحت طائفة مستخدمى المعلومات المحاسبية. فمن داخل 
المنظمة تحتاج االدارة بكل مستوياتها المعلومات المحاسبية لصنع و اتخاذ القرارات و من خارج المنظمة 



 - 204 - 

مقرضون و مانحوا االئتمان و العمالء و الموردون و النقابات يحتاج المستثمرون الحاليون و المرتقبون و كذا ال
العمالية و الجهات الحكومية الرقابية و الضريبية و غيرهم  المعلومات المحاسبية لصنع و اتخاذ قراراتهم. و ما 

مية عال –ذلك اال ألن المعلومات المحاسبية تعد على درجة كبيرة من األهمية. و لهذا فإن هناك جهات عديدة 
تعنى بوضع معايير و  مبادئ لتنظيم عملية انتاج و توصيل المعلومات المحاسبية ، فضال عن  –و محلية 

، معايير توضح الخصائص معايير التى أصدرتها هذه الهيئاتتنظيم مهنة المحاسبة و المراجعة. و من بين ال
الهيئات على تطوير و تحسين هذه  نما تحرص هذهإالنوعية لجودة المعلومات المحاسبية. ليس هذا فحسب و 

دراكا منها بأهمية بل و خطورة هذه المعلومات على مستوى إتجاه ، الخصائص و تشجيع البحث فى هذا اإل
 منظمات األعمال و على المستوى القومى للدول و ربما على المستوى العالمى.

ال أنها ترسم صورة إمام، الرغم من أهمية المعلومات المحاسبية و ما تحظى به من اهتعلى و   
تاريخية للمنظمات تقيس ما اصطلح على تسميته بالقيمة الدفترية. و هذه القيمة الدفترية قد تبتعد كثيرا أو قليال 

عن القيمة السوقية العادلة لهذه المنظمات. و لقد رصد الفكر المحاسبى هذا الفرق و قدم  -بحسب األحوال –
عض الباحثين مصطلح " فجوة القياس المحاسبى". تلك الفجوة التى أعلنت محاوالت لقياسه و أطلق عليه ب

من  %20بعض الدراسات أنها تتسع فى بعض األحيان بشكل كبير يصل الى حد أن القيمة الدفترية ال تتعدى 
 ا نشأت فكرة ومشكلة هذا البحث. القيمة السوقية . و من هن

 
 :مشكلة البحث .2

جلللوة ايملللا يتعللللق بالقيلللاس المحاسلللب  للعمليلللات واألحلللدا  تتمثلللل مشلللكلة البحلللث فللل  وجلللود ف 
االقتصلللادية واألنشلللطة المتعلقلللة بالشلللركة، و التلللى تعنلللى وجلللود فلللرق كبيلللر بلللين القيملللة الدفتريلللة للشلللركة 

 بلين القليم السلوقية والقليم الدفتريلة ( أن الفجلوةApril, et. Al., 2005أشلار)حيلث والقيملة السلوقية لهلا. 
تمثلل الفلرق بلين القيملة السلوقية والقيملة الدفتريلة لتللك  هلىو  Measurement Gapتعتبلر فجلوة قيلاس 

، بمعنلللل  أن المبللللادئ المحاسللللبية فللللى بعللللض الشللللركات %80الشللللركات، وأن هللللذه الفجللللوة تصللللل إلللللى 
ملن القيملة السلوقية لتللك الشلركات، أ  أن هلذه  %20المتعارف عليها ال تسمح سلو  بلاالعتراف بنسلبة 

 ،2008عتلللراف بالنسلللبة األكبلللر ملللن قيملللة تللللك الشلللركات. وقلللد قلللام ) األرضللل ،المبلللادئ تفشلللل فللل  اال
، ويمكلن Information Gapبفجلوة المعلوملات ( بتسلمية هلذه الفجلوة 107ص ،2011؛ جازيله،68ص

تقسلليم هللذه الفجللوة إللل  شللقين أساسلليين همللاج الشللق األول، فجللوة ماديللة )وترجللع إللل  الفللروق بللين القلليم 
؛ وقية لبنللود المركللم المللال  التلل  ييجللر  تقييمهللا وفقللا  لمحاسللبة التكلفللة التاريخيلللة(الدفتريللة واألسللعار السلل

والشللق الثللان ، فجللوة معنويللة )وترجللع إللل  عللدم االعتللراف باألصللول المعرايللة أو الفكريللة وأهمهللا بللالطبع 
 و هللو مللا أصللطلح علللى األصللول غيللر الملموسللة المولللدة داخليللا  والبحللو  والتطللوير واألصللول البشللرية

 (.تسميته برأس المال الفكرى 
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والسؤال الذ  يطرح نفسه هنا هوج ما مدى وجود هذه الفجوة و ما حجم هذه الفجوة إن وجلدت  ثلم هلل 
يللؤثر وجللود هللذه الفجللوة عللل  جللودة المعلومللات الناتجللة مللن النظللام المحاسللب   بمعنللى ، هللل يللؤثر وجللود هللذه 

المحاسللبية الناتجللة عللن هللذا القيللاس و المتمثلللة فلل   الفجللوة عللل  الخصللائص النوعيللة )الوصللوية( للمعلومللات
أمكانيللة المقارنللة، والمالئمللة، والتمثيللل الصللادق للمعلومللات، وإمكانيللة التحقللق  و فللى حللال ثبللوت وجللود تللأثير 

 سلبى لهذه الفجوة على جودة المعلومات المحاسبية المنشورة ، كيف يمكن تضييق هذه الفجوة .

 :األسئلة التاليةلبحث في يمكن صياغة مشكلة امن هنا و 
  الحاليةالقياس المحاسب  ظل نظم توجد فجوة بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية للشركات ف  هل  -1
تبعلا  الخلتالف طبيعلة نشلاط  بفجلوة القيلاسايملا يتعللق  المصلريةتوجد فلروق جوهريلة بلين الشلركات هل  -2

  أو القطاع الذى تنتمى اليه هذه الشركات
  فجوة القياس المحاسب  عل  جودة المعلومات المحاسبية المنشورة بالقوائم الماليةما هو أثر   -3
تبعلا  الخلتالف  المحاسلبى توجد فروق جوهرية بين الشركات المصرية ايما يتعلق بلأثر فجلوة القيلاسهل  -4

  طبيعة نشاط هذه الشركات أو القطاع الذى تنتمى اليه
محاسبى فى حال ثبت أثرها السللبى عللى جلودة المعلوملات كيف يمكن تضييق هذه الفجوة فى القياس ال -5

 المحاسبية المنشورة فى القوائم المالية 
 
 هدف البحث .3

دراسللة وتحليللل فجللوة القيللاس المحاسللب  للتعللرف عللل  مللد  وجللود وأسللبا  الفللرق بللين  لبحللث فلل ايتمثللل هللدف 
الوصللوية للمعلومللات المحاسللبية  وأثللر ذلللك عللل  جللودة أوالخصللائص ،القلليم الدفتريللة والقلليم السللوقية للشللركات

اطلللار مقتلللرح لتضلللييق تللللك الفجلللوة ، وذللللك علللن طريلللق تحقيلللق األهلللداف و تطلللوير  ،وائم الماليلللة المنشلللورةبلللالق
 الفرعية التالية.

 .فى الفكر المحاسبى تأصيل مشكلة فجوة القياس المحاسب  -1
 .مصرية المقيدة فى البورصةفى الشركات ال فجوة القياس المحاسب  التعرف عل  مدى وجود وحجم -2
 المالية المنشورة. دراسة أثر فجوة القياس المحاسب  عل  جودة المعلومات ف  القوائم -3

و أث هةا عىة  دةياا اك ضىي ةاج  اختبار عالقة  عضةخ خئةاال اكاة باج عفجةة اجةيا اكلمةاس اك فا ةب  -4

 .اك فا بم  اك نسيرا
 لقياس المحاسبى.تطوير واختبار اطار مقترح لتضييق فجوة ا -5
 
  فروض البحث  .4
 تتمثل فروض البحث الرئيسية ايما يل ج  
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توجللد فجللوة فلل  القيللاس المحاسللب  للمعلومللات واألحللدا  االقتصللادية تتمثللل فلل  وجللود فللروق جوهريللة ال  .1
 بين القيم الدفترية والقيم السوقية للشركات المسجلة ببورصة االوراق المالية المصرية.

 س المحاسلللب  سللللبيا  علللل  جلللودة المعلوملللات المحاسلللبية المنشلللورة فللل  القلللوائم الماليلللةتلللؤثر فجلللوة القيلللاال  .2
 المصرية. البورصةللشركات المسجلة ب

توجللد فللروق جوهريللة بللين الشللركات المسللجلة ببورصللة االوراق الماليللة المصللرية ايمللا يخللتص بحجلللم ال  .3
 .الذى تنتمى اليهختالف طبيعة نشاط الشركات والقطاع تبعا إل فجوة القياس المحاسب 

توجد فروق جوهرية بين الشركات  المسجلة ببورصة االوراق المالية المصرية ايما يخلتص بلأثر فجلوة ال  .4
تبعلا الخلتالف طبيعلة نشلاط  جودة المعلومات المحاسبية المنشورة بالقوائم الماليلةعل  القياس المحاسب  

 هذه الشركات و القطاع الذى تنتمى اليه.
قيمللة العادلللة فللى القيللاس فجللوة القيللاس المحاسللبى عللن طريللق التوجلله نحللو اسللتخدام اليمكللن تضللييق ال  .5

 رأس المال الفكرى فى القوائم المالية المنشورة.باالعتراف المحاسبى و 
 

 منهج البحث .5

يعتمللد البحللث عللل  المللنهج االسللتنباط  التحليللل  لدراسللة وتحليللل محللددات فجللوة القيللاس المحاسللب    
ا فلل  الفكللر المحاسللب  وأثارهللا عللل  جللودة وخصللائص المعلومللات المحاسللبية المنشللورة ، والتعللرف عللل  أسللبابه

وذلللللك بهللللدف تطللللوير بعللللض الفللللروض اإلحصللللائية المتعلقللللة بفجللللوة القيللللاس وأثارهللللا عللللل  جللللودة المعلومللللات 
ك المحاسللبية المنشللورة. كمللا يعتمللد الباحللث عللل  المللنهج االسللتقرائ  فلل  تجميللع البيانللات الالزمللة الختبللار تللل

 الفللروض اإلحصللائية مللن خللالل دراسللة تطبيقيللة علللى الشللركات  المسللجلة ببورصللة االوراق الماليللة المصللرية.
الماليللة المنشللورة علللى  الدراسللة التطبيقيللة مللن القللوائم ولقللد إعتمللد الباحللث علللى جمللع البيانللات الالزمللة إلجللراء

ية لشللركات عينلة الدراسلة. كمللا تلم تصللميم موقلع البورصلة المصللرية ايملا يتعلللق بالقيملة الدفتريلة والقيمللة السلوق
بلللأثر فجلللوة القيلللاس المحاسلللب  علللل  جلللودة المعلوملللات قائملللة استقصلللاء لتجميلللع تراء المسلللتجوبين ايملللا يتعللللق 
 المالية المنشورة و كذا مقترحات تضييق هذه الفجوة.

  
 
 
 
 
 أهمية البحث .6
  للبحث ايما يل ج والعملية ألهمية العلميةتتمثل ا  
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 جهمية العلميةاألأواًل: 
يتنلللاول البحلللث أحلللد المشلللاكل الهاملللة فللل  الفكلللر المحاسلللب  والمتعلقلللة بفجلللوة القيلللاس والتللل  ينلللتج عنهلللا  .1

 اختالفات كبيرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لهذه الشركات. 
 يتناول البحث الجدل العلم  المتعلق بأسبا  فجوة القياس المحاسبى. .2
لقياس عل  جودة المعلومات المحاسبية المنشورة وأثر ذللك علل  جلودة القلرارات يتناول البحث أثر فجوة ا .3

 الت  يتم اتخاذها بناء عل  تلك المعلومات.
 يعرض البحث اطارا مقترحا لتضييق فجوة القياس المحاسبى. .4
 

 األهمية العملية ثانيًا:
فجللوة القيللاس المحاسللب  دراسللة ميدانيللة عللل  عينللة مللن الشللركات المصللرية الختبللار مللد  وجللود  يقللدم  

فلل  القللوائم الماليللة المنشللورة لهللذه الشللركات، وأثللر ذلللك عللل  جللودة المعلومللات المحاسللبية المنشللورة مللن خللالل 
بيانات فعلية واستقصائية من المتوقع أن يسفر عن بعلض الفوائلد العمليلة التلى تعلود عللى الشلركات المسلاهمة 

لتضللييق فجللوة القيلللاس  مللا يختبللر البحلللث ميللدانيا اطللارا مقترحللاالمدرجللة ببورصللة األوراق الماليللة المصللرية. ك
 المحاسبى.

 
 تنظيم البحث .7
ملللن هلللذا البحلللث الدراسلللات السلللابقة التلللى تلللدل عللللى وجلللود فجلللوة فلللى القيلللاس  ثلللامنيعلللرض القسلللم ال  

 أثلر فجلوة القيلاس  المحاسلبى عللى الخصلائص النوعيلة فى القسم التاسلع الباحث يتناولثم  ،المحاسبى الحالى
 ،لتضلييق فجلوة القيلاس المحاسلبى مقترحلا   اطلارا   فى القسم العاشلر لجودة المعلومات المحاسبية و يقدم الباحث

   -و األخيللللر -و يعللللرض القسللللم الثلللانى عشللللر  ،و األخيللللر الدراسللللة الميدانيلللةالقسللللم الحللللادى عشلللر  يتنلللاول و
 . لخالصة وتوصيات البحث

 
 س المحاسبىدالئل وجود فجوة القيا الدراسات السابقة: .8

المحاسللب  حيللث مفهومهللا  القيللاس فجللوة تناولللت التلل  سللوف يقللوم الباحللث بإسللتعراض بعللض الدراسللات      
 وحجمها واألسبا  المحتملة لها وأثر هذه الفجوة عل  جودة المعلومات المنشورة بالقوائم المالية.

 

 Chen et al,(2005( دراسة )1)
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العالقللة بللين رأس المللال الفكللر  والقيمللة السللوقية للمنشلل ت واألداء  اسللتهدفت هللذه الدراسللة التعللرف عللل       
شللركة مللن الشللركات المدرجللة ببورصللة األوراق الماليللة  4254المللال ، وذلللك باإلعتمللاد عللل  عينللة تتمثللل فلل  

 .2002-1992التايوانية خالل الفترة من 
 وقد توصلت هذه الدراسة إل  أنج

  للشركات عل  القيمة السوقية واألداء المال  لهذه الشلركات، األملر يوجد تأثير إيجاب  لرأس المال الفكر  
 الذ  يشير إل  األداء المال  المستقبل  لهذه الشركات.

  50، األمللر الللذ  يشللير إللل  أن  1,96بلغلت نسللبة القيمللة السللوقية إللل  القيمللة الدفتريللة لهللذه الشللركات% 
 لقوائم المالية لهذه الشركات.تقريبا  من القيمة السوقية ال يتم التعبير عنها با

 
 Omura,(2005دراسة )  (2)

اسللتهدفت هللذه الدراسللة التعللرف عللل  مللد  مالءمللة القلليم الدفتريللة المفصللح عنهللا سللنويا  للتنبللؤ بللالقيم        
 ,Toyota , Fuji Photo Filmالسوقية، وذلك باإلعتماد عل  عينة تشمل خملس شلركات يابانيلة ) وهل  ج 

Sony, Itochu, and Sumitomo Trust & Banking )  سلنة(. وذللك  54)  2004-1950للفتلرة ملن
بهللدف تللوفير وصللئ إحصللائ  دقيللق للعالقللات األساسللية بللين  ، وذلللكعللن طريللق بنللاء مجموعللة مللن النمللاذج

 وقد توصلت هذه الدراسة إل  أنج القيمة السوقية والقيمة الدفترية.
 نبلؤ بالقيملة السلوقية للشلركات الخملس التل  تلم فحصلها، القيمة الدفترية لصاف  األصول تعتبر مالئملة للت

 وخصوصا  ف  األجل الطويل، األمر الذ  يعكس جودة اإلفصاح للقوائم المالية للشركات محل الدراسة.
 بلل  اإلنحللراف المريللار  للقيمللة السللوقية لشللركات Toyota, Sony and Itochu  ضللعئ اإلنحللراف

 Fuji ات، بينمللا بللل  اإلنحللراف المريللار  للقيمللة السللوقية لشللركة المريللار  للقيمللة الدفتريللة لهللذه الشللرك
Photo Film1.5  ملرة اإلنحلراف المريلار  للقيملة الدفتريلة لهلذه الشلركة، أملا اإلنحلراف المريلار  للقيملة
أضلعاف اإلنحلراف المريلار  للقيملة الدفتريلة  3فبل   Sumitomo Trust & Banking السوقية لشركة 
بلغلت  Toyota, Sony and Itochu لمثل، فإن القليم الدفتريلة لصلاف  أصلول شلركاتلهذه الشركة. وبا

 Fuji Photo Film  64% نصئ القليم السلوقية لهلا، بينملا بلغلت القيملة الدفتريلة لصلاف  أصلول شلركة
  Sumitomo Trust & Banking تقريبا  من قيمتها السوقية، أما القيمة الدفتريلة لصلاف  أصلول شلركة

 تقريبا  من قيمتها السوقية. %40فبلغت 
 
 

 (2007يمن ،دراسة )  (3)
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وذلك لترشيد  ،إلى تضييق الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للمنشأةهدفت هذه الدراسة 
القرارات من قبل األطراف ذو العالقة وذلك من خالل تطوير فعالية وكفاءة القوائم المالية من خالل زيادة 

و تقييم أساليب قياس رأس المال  ،لها من خالل إدراج رأس المال الفكرى واإلفصاح عنه المحتوى المعلوماتى
هذه  تمثلت مشكلةو  .2004  الى عام 2002الفكرى وإختيار األنسب للمجتمع المصرى عن الفترة من عام 

قتصاد الخدمى إلى فى عدم مواكبة القوائم المالية التقليدية للتطور اإلقتصادى الحالى والتحول من اإل الدراسة
 جالدراسة إلى  هذه وقد توصلت. اإلقتصاد المعرفى

  وجود عالقة طردية بين مكونات رأس المال الفكرى وبين صافى األرباح ونسبة العائد على االصول
وقيمة المبيعات وأن اإلفصاح عن رأس مال العالقات يؤثر على اتخاذ القرارات اإلستثمارية من قبل 

 المستثمرين 

  أثبتت الدراسة أن هناك قصور فى المحتوى المعلوماتى للقوائم المالية التقليدية وأنها لم تعد كااية  قدو
 إلتخاذ القرارات اإلستثمارية وأن هناك ضرورة لإلفصاح عن رأس المال الفكرى .

  ط ه ينبغى االفصاح عن رأس المال الفكرى بكل مكوناته وليس مكون واحد فقأنأيضا  وأثبتت الدراسة
 حيث أن رأس المال الفكرى منظومة متكاملة يكمل بعضها البعض .

 
 Cheng et al,(2008)دراسة   (4)

اسلللتهدفت هلللذه الدراسلللة التعلللرف علللل  العالقلللة بلللين مسلللببات القيملللة للشلللركات ورأس الملللال الفكلللر .       
جللة بمؤشللر شللركة مللن شللركات الرعايللة الصللحية المدر  56وللقيللام بهللذه الدراسللة تللم إختيللار عينللة تتضللمن 

. وقلد توصلللت هلذه الدراسلة إللل  2004-2001خلالل الفتللرة ملن  (S&P 500) 500سلتاندرد تنلد بلورز 
 أنج
  يعتبلللر رأس ملللال اإلبتكلللار؛ ورأس ملللال العملللالء؛ ورأس الملللال البشلللر  عواملللل مسلللببة إيجابيلللة لقيملللة

 كات.الشركة، وهذه العوامل غير ملموسة وال تظهر حاليا  بالقوائم المالية لهذه الشر 
  مليللار دوالر، بينمللا بللل  متوسللط القيمللة  12.332بللل  متوسللط القيمللة الدفتريللة للشللركات محللل الدراسللة

مليلللار دوالر، األملللر اللللذ  يعنللل  وجلللود فجلللوة كبيلللرة بلللين القللليم الدفتريلللة والقللليم  24.623السلللوقية لهلللا 
 لهذه الشركات.السوقية لهذه الشركات، وأن القيم السوقية تبل  تقريبا  ضعئ القيم الدفترية 

 
 

 Abuzayed et al,(2009دراسة )  (5)
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استهدفت هذه الدراسة التعرف عل  مد  مالءمة األرباح فل  التعبيلر علن كفلاءة البنلوك، وذللك فل         
ضللوء الفجللوة بللين القلليم السللوقية والقلليم الدفتريللة للبنللوك األردنيللة. حيللث إعتمللدت هللذه الدراسللة عللل  عينللة 

 Ammanك التجاريلة األردنيلة المدرجلة فل  بورصلة عملان لللوراق الماليلة بنلك ملن البنلو  15مكونلة ملن 
Stock Exchange (ASE)  ومللن أهللم مللا خلصللت إليلله هللذه الدراسللة مللا  .2004 -1993للفتللرة مللن

 يل ج
   توجللد فجللوة كبيللرة بلللين القيمللة السللوقية للسللهم والقيملللة الدفتريللة للسللهم خللالل فتلللرة الدراسللة. حيللث بلللل

 2,365، بينملا بلل  متوسلط القيملة الدفتريلة للسلهم دينارا  أردنيلا   10,395قية للسهم متوسط القيمة السو 
 ضعئ القيمة الدفترية. 4,4. األمر الذ  يعن  أن القيمة السوقية تبل  تقريبا  ا  أردني ا  دينار 

 ية التقليديلة تشير الفجوة الكبيرة بين القيم السلوقية والقليم الدفتريلة للبنلوك إلل  أن نملاذج التقيليم المحاسلب
للبنوك يجب تضمينها متغيرات أخر  أكثر مالءمة، والت  قلد تسلاعد بشلكل أفضلل علل  تضلييق هلذه 

 الفجوة، وتوفير تفسيرات أفضل للقيمة السوقية لهذه البنوك.
 

 (2010دراسة )زغلول،   (6)
ريلة ومقيلاس استهدفت هذه الدراسة بناء نموذج قياس رباع  المسارات من خالل تكامل األصلول الفك     

األداء المتوازن، وذلك لتوفير المعلوملات الالزملة إلدارة األداء االسلتراتيج  والتشلغيل  لتنظليم األعملال بعلد 
وملن أهلم ملا خلصلت إليله هلذه الدراسلة ملا  دمج األصول الفكرية مع األصول المادية ف  منظومة القيلاس.

 يل ج

 صلول الماديلة المنظلورة، وال سليما فل  االقتصلاديات تمايد األهمية النسبية للصول الفكرية مقارنلة باأل
القائملللة علللل  أسلللاس المعرفلللة والتكنولوجيلللا، حيلللث كانلللت نسلللبة القيملللة الدفتريلللة إلللل  القيملللة السلللوقية 

، األمللر الللذ  يؤكللد أن األصللول الفكريللة ومللا يقابلهللا  6,5ج 1لصللاف  أصللول الشللركة محللل التطبيللق 
االت األساسلللية لنجلللاح تنظيملللات األعملللال وللللدعم قلللدرتها ملللن حقلللوق الملكيلللة الفكريلللة تعلللد أحلللد المجللل

 التنافسية ف  القرن الحاد  والعشرين.
 

  Sofian et al,(2011دراسة )  (7)
استهدفت هلذه الدراسلة التعلرف علل  العالقلة بلين اللتحفس المحاسلب  الملرتبط بعلدم اإلعتلراف بلرأس الملال      

وملن أهلم ملا خلصلت إليله  لمتمثللة فل  علدم مالءملة األربلاح.الفكر  وعدم مالءملة معلوملات التقلارير الماليلة ا
 هذه الدراسة ما يل ج

   إن عدم اإلعتراف برأس المال الفكر  بالتقارير المالية يؤد  إل  خفض مالءمة األربلاح، وخصوصلا
فللل  ظلللل اإلقتصلللاديات المعتملللدة علللل  االسلللتخدام الكثيلللف للمعرفلللة. وأن تطبيلللق المبلللادئ المحاسلللبية 
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بللوال  عامللا  والمعللايير المحاسللبية يقللود إللل  خفللض مالءمللة األربللاح نتيجللة الللتحفس المحاسللب  المقبولللة ق
 المرتبط بعدم اإلعتراف برأس المال الفكر  بالتقارير المالية.

   إقترحت هذه الدراسة نموذج لتقييم أثر التحفس المحاسب  الملرتبط بعلدم اإلعتلراف بلرأس الملال الفكلر
تمللد هللذا النمللوذج عللل  نسللبة القيمللة السللوقية إللل  القيمللة الدفتريللة، حيللث  عللل  مالءمللة األربللاح، ويع

إتضح من الدراسات السابقة وجود فجوة كبيرة بلين القليم السلوقية والقليم الدفتريلة للشلركات، وتميلد هلذه 
الفجوة ف  ظل التوجه نحو إقتصاد المعرفة، حيلث توصللت بعلض الدراسلات أن القليم السلوقية تعلادل 

 4,5مللرة،  وفلل  دراسللات أخللر  بلغللت  2,52قلليم الدفتريللة، وفلل  دراسللات أخللر  بلغللت أضللعاف ال 6
ملللرة. وبالتلللال ، فلللإن نتلللائج هلللذه الدراسلللات تبلللين الفجلللوة الجوهريلللة بلللين القللليم الدفتريلللة والقللليم السلللوقية 

 للشركات، وأن هذه الفجوة سببها عدم اإلعتراف برأس المال الفكر  بالتقارير المالية.
 

 (2015رايرة وآخرون، دراسة )الط  (8)
استهدفت هذه الدراسة تحديد مد  إمكانية اإلعتملاد علل  القيملة الدفتريلة للسلهم فل  تحديلد القيملة العادللة      

للسللهم غيللر المتللداول فلل  السللوق المللال ، وذلللك ألسللهم الشللركات المسللاهمة العامللة لقطاعللات البنللوك وشللركات 
الل تتبللع مللد  تقللليص الفجللوة بللين القيمللة الدفتريللة والعادلللة التللأمين والشللركات الصللناعية فلل  األردن، مللن خلل

 وقد توصلت هذه الدراسة إل ج .2011-2001للسهم للفترة من 
  عدم إقترا  القيمة الدفترية من القيمة السوقية ألسهم الشركات المتداولة ف  سوق عمان الملال  عبلر

 خالل تلك الفترة.الممن للفترة محل الدراسة، بل وظهور زيادة ف  هذه الفجوة 
  إن الميلللادة فللل  هلللذه الفجلللوة عبلللر اللللممن يعلللود إلللل  الميلللادة فللل  القيملللة السلللوقية بشلللكل  كبيلللر لمعظلللم

، بينمللا حللد  تراجللع مللاد  فلل  الفللرق بللين  2004-2001الشللركات محللل الدراسللة خللالل الفتللرة مللن 
-2005الفتللرة مللن  القيمللة السللوقية والقيمللة الدفتريللة ألسللهم كللل  مللن البنللوك وشللركات التللأمين خللالل

 . ف  حين لم يتحقق هذا التقلص ف  الفجوة بالنسبة للشركات الصناعية خالل نفس الفترة.2011
 

 Kimouche and Rouabhi,(2016دراسة )  (9)
اسللتهدفت هللذه الدراسللة التعللرف عللل  مللد  مالءمللة البنللود غيللر الملموسللة المعتللرف بهللا فلل  القللوائم       

بنلللود تلللؤثر علللل  مالءملللة القيملللة للمعلوملللات المحاسلللبية. وقلللد إعتملللدت هلللذه الماليلللة، وملللا إذا كانلللت هلللذه ال
وقللد توصلللت هللذه  .2013-2005الدراسللة عللل  عينللة مللن الشللركات المدرجللة فلل  فرنسللا خللالل الفتللرة مللن 

 الدراسة إل ج
  تشلللير العديلللد ملللن الدراسلللات إلللل  أن اإلرتبلللاط بلللين القللليم السلللوقية والقللليم المحاسلللبية يضلللعئ بملللرور

أن المعلومات المحاسبية تفقد مالءمتها بمرور الوقت. وهذا يشير إل  وجود فجوة كبيلرة بلين الوقت، و 
 القيم السوقية والقيم الدفترية لحقوق الملكية.
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  ال تسللمح المعللايير المحاسللبية بللاإلعتراف أو بقيللاس جللمء كبيللر مللن األصللول غيللر الملموسللة بالتقللارير
محاسلبية تكلون موثوقلة ولكنهلا غيلر مالءملة للوصلول لقيملة المالية. وكنتيجة لذلك، فإن المعلومات ال

 المنشأة، وذلك لوجود فجوة كبيرة بين القيم السوقية والقيم الدفترية  لهذه المنش ت.
  أن الفجللوة بللين القلليم السللوقية والقلليم الدفتريللة للشللركات الفرنسللية ترجللع إللل  إخللتالف العوامللل الداخليللة

يم الشلركات، مثلل األصلول واألحلدا  التل  ال يلتم اإلعتلراف بهلا فل  والعوامل الخارجية المرتبطة بتقيل
إملللا ألنهلللا ال تسلللتوف  شلللروط ومعللايير اإلعتلللراف أو ألنهلللا ال يمكلللن قياسلللها بدرجلللة  –القللوائم الماليلللة 
ومعظمهلا عناصلر غيلر ملموسلة ) مثللج المعرفلة، المعلوملات، التكنولوجيلا، اإلبتكلار،  –موثوق فيهلا 

الممايلا التنافسلية والعالقلات ... اللو ( وهلذه هل  العواملل الرئيسلية التل  قلد تعملل البحو ، الكفلاءات، 
 عل  توسيع أو تضييق هذه الفجوة.

 
 (2017) طلخان، دراسة (10)

اسللللتهدفت هللللذه الدراسللللة التعللللرف عللللل  أثللللر بعللللض الخصللللائص التشللللغيلية للشللللركة علللللى مالءمللللة       
يللر الدوليللة ألغللراض قيللاس قيمللة الشللركة ، وقللد إعتمللدت المعلومللات المحاسللبية المقاسللة وفقللا  لمعللايير التقر 

-2001شركة من الشركات المدرجة فل  البورصلة المصلرية خلالل الفتلرة ملن  48هذه الدراسة عل  عينة 
 وقد توصلت هذه الدراسة إل  أنج .2014

 ة مة ألغراض قياس قيمة الشركة هى إحدى خصائص جودة المعلومات المحاسلبية المبنيلءءخاصية المال
عللى السلوق ، فكلمللا إرتبطلت المعلومللات المحاسلبية بالمقللاييس السلوقية للشللركة كلملا دل ذلللك عللى جللودة 

 هذه المعلومات وقيامها بالدور التقييمى بشكل مالئم .
  تبللاين تللأثير تطبيللق معللايير التقريللر المللالى الدوليللة علللى العالقللة بللين المعلومللات المحاسللبية وقيللاس القيمللة

قلللد يرجلللع إللللى التعقيلللد المتمايلللد لتللللك المعلللايير نتيجلللة التحلللول لنملللوذج القيملللة العادللللة  السلللوقية للشلللركات
والتعارض بين إرشادات المنظمين والتشريعات، مما أدى إلى علدم االلتلمام الكاملل بهلذه المعلايير ، فضلال  

وقية عللن متطلبللات وتعقيللدات القيللاس واالفصللاح، والتللى يصللعب االلتللمام بهللا فللى ظللل  يللا  معلومللات سلل
موثللوق فيهللا وكللذلك التقللديرات غيللر الموثللوق فيهللا للقيمللة العادلللة وغيللر القابلللة للتحقللق، هللذا فضللال  عللن 

 األصول. ومقيمى التكاليف االضااية مقابل خدمات مثمنى
  يوجد تأثير جوهرى لحجم الشركة والقطلاع اللذى تنتملى إليله عللى مالئملة المعلوملات المحاسلبية ألغلراض

 ، بعد تبنى معايير التقرير المالى الدولية . قياس قيمة الشركة

 :تعليق على الدراسات السابقةال
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لقللد توصلللت العديللد مللن الدراسللات سللواء عللل  المسللتو  الللدول  أو المسللتو  المحللل  إللل  وجللود فللروق       
للدالئل التل  جوهرية بين القيمة الدفتريلة المفصلح عنهلا بالتقلارير الماليلة للمنشل ت وقيمتهلا السلوقية، وملن أهلم ا

 تشير إل  وجود هذه الفجوة ما يل ج
  أثبتت الدراسلات أن القلوة التفسليرية للمعلوملات المحاسلبية اللواردة بالتقلارير الماليلة تمثلل ملا يقلر  ملن

بالنسلللبة للقيملللة السلللوقية ألسلللهم المنشللل ت التلللى خضلللعت لهلللذه الدراسلللات، حيلللث تلللم  29% - 20%
( كمقيللاس لقللوة العالقللة بللين القيمللة  2Rالتحديللد اإلحصللائ  ) قيللاس القللوة التفسلليرية باسللتخدام معامللل 

 Lev,1989,pp.153-192 ؛ 3،ص2006الدفتريلللة للمنشلللأة وقيمتهلللا السلللوقية ) أبلللو الخيلللر،
;Bernard,1995,pp.733-747)  . 

  بلغت القيمة السوقية لشركةNokia  بينملا كانلت قيمتهلا 2000مليار دوالر ف  علام  190الفنلندية ،
مليللار دوالر مللن قيمللة الشللركة غيللر ظللاهرة  184,3مليللار دوالر، أ  أن هنللاك حللوال   5,7 الدفتريللة

بقائمللللة المركلللللم الملللللال  لهلللللا، ممللللا يعنللللل  أن هلللللذه القيملللللة تمثللللل قيملللللة ممتلكلللللات الشلللللركة المعنويلللللة 
(Sveiby,2001,p.1) . 

 العناصلللر وجلللود اسلللتثمارات مخفلللاه ال تظهلللر بقلللوائم المركلللم الملللال  للشلللركات وهللل  االسلللتثمارات فللل  
. ومللن األمثلللة عللل  ذلللك، بلغللت نسللبة القيمللة السللوقية إللل  القيمللة الدفتريللة  Intangiblesالمعنويللة 
، وفللل  نفلللس الشلللهر بلغلللت النسلللبة  1ج  1,6نسلللبة  1997فللل  ملللايو  General Motorsلشلللركة 

 Glaxo Wellcome، وكذلك زادت القيمة السوقية لشلركة  1ج  Microsoft 13,4الخاصة بشركة 
مليلللار دوالر  10مليلللار دوالر بنلللود ملموسلللة و  1مليلللار دوالر منهلللا  40ن قيمتهلللا الدفتريلللة بمبلللل  عللل

 . (Zambon, 2002,p.16 )شهرة والباق  أصول معنوية 
  إللل   1977شلركة أمريكيلة خللالل الفتلرة ملن  500بلغلت نسلبة القيملة السللوقية إلل  القيملة الدفتريللة للللل

نللل  أن القللليم المحاسلللبية التللل  تظهرهلللا التقلللارير الماليلللة تمثلللل ، مملللا يع 1ج  5ملللا يقلللر  ملللن  2001
مللن القيمللة السللوقية لتلللك الشللركات ال يللتم  %80فقللط مللن القلليم السللوقية لتلللك الشللركات، وأن  20%

 Chen et)التقريلللر عنهلللا بالتقلللارير الماليلللة السلللنوية المفصلللح عنهلللا ملللن قبلللل هلللذه الشلللركات 
al,2005,p.159). 

 قيمللة الدفتريللة ) التقيلليم المحاسللب  ( والقيمللة السللوقية للشللركات، فمللثال  النسللبة وجللود فللرق كبيللر بللين ال
 & Standardبلين القيملة السلوقية والقيملة الدفتريلة للشلركات المسلجلة بمؤشلر سلتاندرد تنلد بلورز 

Poor's  كمللا أن تقللارير شللركة مايكروسللوفت عمللالق الحاسللبات تؤكللد أن القيمللة  1ج  6,25بلغللت .
مللرة عللن القيمللة الدفتريللة المسللجلة بالميمانيللة، وكللذلك القيمللة الدفتريللة للصللول  30ميللد السللوقية لهللا ت

 ملن القيملة الحقيقيلة ألصلولها ) األرضل ، %13لتجلارة التجمئلة تمثلل  Wall Martالمسجلة بشلركة 
 (.68ص ،2008
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 متحدة األمريكية، توجد فجوة كبيرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للمنش ت العاملة بالواليات ال
، حيث وصلت 2015إلى  1975شركة خالل الفترة من عام  500وذلك من خالل دراسة بيانات 

، أ  أن القيمة المفصح عنها بالقوائم المالية لتلك %84إلى ما يعادل  2015هذه الفجوة ف  عام 
 .(Ocean Tomo,2015 )فقط من قيمة هذه المنش ت  %16المنش ت تمثل 

  هرية بين القيمة السوقية والقيملة الدفتريلة لعينلة ملن الشلركات النشلطة المقيلدة ببورصلة توجد فروق جو
ملرة ، أ  أن القيملة  12إللى  1، وتتراوح هذه الفجلوة لملدى ملن 2014األوراق المالية المصرية لعام 

للك بلالقوائم الماليلة لت ضلعئ القيملة الدفتريلة المفصلح عنهلا 12السوقية لتلك الشلركات قلد تصلل إللى 
 (. 2016الشركات ) سلطان،

بعد العرض السابق يتضح أن هناك فجوة كبيلرة فلى القيلاس المحاسلبى دللت عليهلا الدراسلات المحليلة 
و العالمية. و فى المبحث التالى يتم عرض أثر هذه الفجوة عللى الخصلائص الوصلوية لجلودة المعلوملات 

 المحاسبية المنشورة فى القوائم المالية. 

 المعلومات المحاسبية: جودة ياس المحاسبي عليأثر فجوة الق .9

أن التعقيللد الحللال  بالتقللارير الماليللة راجللع إللل  الممارسللات المعقللدة  (SEC,2006,pp.1-10)يللر  
ببيئة األعمال أكثر من أ  وقت  مض ، فاليوم قيمة رأس الملال البشلر  والملكيلة الفكريلة وبلراءات االختلراع ال 

مال الماد ، ولكن االستجابة المحاسبية لهذه التغيرات تعتبر ضئيلة، علل  اللرغم تقل بل تميد عن قيمة رأس ال
مللن أن االسللتجابة المحاسللبية المناسللبة لهللذه التغيللرات سللوف تسللاعد عللل  التحللول مللن الفوضللى إللل  الوضللوح 

 والشفااية بأسواق المال.
خللالل مللؤتمر نظملله  FASBرئلليس مجلللس معللايير المحاسللبة الماليللة  Robert H. Herzكمللا أكللد       

إللللل  أن القصللللور الحللللال  بالتقللللارير الماليللللة ارتللللبط ظهللللوره  AICPAالمعهللللد األمريكلللل  للمحاسللللبين القللللانونيين 
، وإن كللان الللبعض يظللن أن نظللام  2002، 2001والتركيللم عليلله مللع االنهيللارات الماليللة األخيللرة فلل  عللام  

ن نظلام التقلارير الماليلة الحلال  يرسلم صلورة غيلر التقارير المالية الحال  جيد ،فلإن هلذا األملر غيلر صلحيح أل
حقيقية عن المراكم الحقيقية للمنشل ت، وبالتلال  ال يعكلس نظلام التقلارير الماليلة الحلال  واقلع األعملال الفعلل  

(. األمللر الللذ  يللدعو الباحللث للقللول بللأن نظللام التقللارير الماليللة 69ص ،2008 لمنشلل ت األعمللال )األرضلل ،
 صائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية كما يظهر فى العرض التال .الحال  ال يلب  الخ

 مفهوم جودة المعلومات المحاسبية:
يتمثل الهدف النهائ  للمحاسبة ف  توفير معلومات مالئمة لمساعدة متخذ  القرارات ف  إتخلاذ القلرارات       

التل  تبنل  عليهلا هلذه القلرارات. األملر اللذ   اإلقتصادية السليمة، وتعتمد جودة القرارات عل  جودة المعلوملات
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يمثل دافعا  للباحث لمحاولة التعلرف علل  أثلر فجلوة القيلاس المحاسلب  علل  جلودة المعلوملات المحاسلبية التل  
 تبن  عليها الكثير من هذه القرارات.

تعريلف موحلد لهلا ويعتبر مصطلح جودة المعلومات المحاسبية من المفاهيم الت  لم يتفق الباحثون عل        
علللل  اللللرغم ملللن تعلللدد الدراسلللات الخاصلللة بهلللا، وذللللك نظلللرا  إلخلللتالف األهلللداف والقلللرارات المتخلللذة ملللن قبلللل 
مستخدم  التقارير المالية، وأيضا  نظرا  لتعدد مقاييس الجودة، وبالتال  صعوبة تحديلد مفهلوم دقيلق لهلا. وعلل  

موحلد لجلودة المعلوملات المحاسلبية، إال أنهلا أجمعلت الرغم من إختالف الدراسات السابقة ف  تحديلد مصلطلح 
عل  أن جودتها تعن  توافر مجموعة من الخصلائص المحاسلبية الرئيسلية التل  يجلب أن تتسلم بهلا المعلوملات 

اإلطلار الفكلر  المشلترك الصلادر وفى سبيل تحديد هذه الخصلائص ظهلرت محلاوالت كثيلرة منهلا   .المحاسبية
فل   IASBومجللس معلايير المحاسلبة الدوليلة  FASBمحاسلبة الماليلة األمريكل  عن كل  من مجلس معايير ال

  (FASB,2008)خصائص جودة المعلومات المحاسبية عل  النحو التال   2008مايو 

 : Fundamental Qualitative Characteristicsالخصائص األساسية  (أ)

 ن فقط ، وهماجوتم تحديدها بخاصيتي QC11إل   QC2وقد وردت بالفقرات من       
 مة ءالمالRelevance . 
  التعبير الصادقFaithful Representation . 

 : Enhancing Qualitative Characteristicsتعزيز الخصائص األساسية   (ب)

 وقد تضمنت الخصائص التاليةج QC26إل   QC12وقد وردت بالفقرات من 
  القابلية للمقارنةComparability . 
  القابلية للتحققVerifiability . 
  التوقيت المناسبTimeliness . 
  القابلية للفهمUnderstandability . 

 وتتمثل ف ج QC33إل   QC27 وحددت القيود عل  جودة المعلومات بالفقرات من

  األهمية النسبيةMateriality . 
  التكلفةCost . 

 الخصائص عل  النحو التال ج وسوف يقوم الباحث بتقييم أثر فجوة القياس المحاسبى على هذه          

 : Relevanceمة ءالمال (1)
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المعلومللات المحاسللبية المالئمللة هلل  التلل  تكللون قللادرة عللل  إحللدا  فللرق فلل  القللرار مللن خللالل مسللاعدة      
المستخدمين عل  القيام بالتنبؤات حول نتائج الماض ، الحاضر، األحلدا  المسلتقبلية، أو التأكيلد علل  صلحة 

 .(Grayson,2008,p.7)التوقعات السابقة 
 (FASB,2008,QC3)ويتحقق ذلك ملن خلالل أن تكلون لهلذه المعلوملات قيملة تنبؤيلة وتغذيلة عكسلية       

أن تكون للمعلومات المحاسبية القدرة عل  االسلتفادة منهلا فل   Predictive Value. ويقصد بالقيمة التنبؤية 
 Feedback، أمللا القيمللة الرقابيللة أو التغذيللة العكسللية اتخللاذ القللرارات التلل  لهللا عالقللة بللالتنبؤات المسللتقبلية

Value  بمعن  إمكانية استخدام المعلومات المحاسبية ف  الرقابة والتقييم من خالل التغذية العكسلية وتصلحيح
 (.313،ص 2013األخطاء الت  يمكن أن تنتج من سوء االستخدام )فريد،

ظل  يالمالية ف تقاريرال يلومات المحاسبية المنشورة فهل يمكن القول بأن المع هو: والسؤال اآلن      
بالتقارير المالية والقيمة السوقية لها تعتبر  فصح عنهاقياس بين قيمة المنشأة الدفترية المال وجود فجوة

حيث أن  يا  نسبة كبيرة من   ،تكون بالنف تساؤلاإلجابة على هذا ال ير  الباحث أن معلومات مالئمة؟
يجعل تلك المعلومات  السابقة كما أوضحت بعض الدراسات %80 إلىبعض األحيان   ف المعلومات تصل

، وال شك مستخدم  المعلومات المحاسبيةيؤثر بالسلب على قرارات  قد وهو ما التخاذ القرارات، غير مالئمة
 المعلومات.هذه زيادة درجة مالئمة   كبير ف أن تقليل هذه الفجوة سوف يسهم بشكل  

ير  الباحث أن اللجوء المتمايد للمحللين الماليين ربما يمثل دليل تخر عل  افتقار المعلومات الواردة كما      
بالتقارير المالية لخاصية المالئمة، وإال فإذا كانت هذه المعلومات مالئمة بحق، فلماذا يلجأ مستخدم  

   إضااية التقارير المالية للمحللين الماليين من أجل الحصول عل  معلومات أخر 

 :Faithful Representationالتعبير الصادق   (2)
ويعن  التطابق أو التوافق أو التناسق بين المقياس أو الوصئ والظاهرة الت  يدع  التعبير الصادق        

. بمعن  أن المعلومات Validity (Grayson,2008,p.7)التعبير عنها، ويسم  أحيانا  بالصحة أو الصدق 
تمثل العمليات المالية واألحدا  األخرى الت  من المفترض أن تمثلها أو من المتوقع أن  المعروضة يجب أن

تعبر عنها تعبيرا  صادقا . ولك  تكون المعلومات معبرة بصدق عن هذه العمليات واألحدا  يجب أن تكون 
 (ج56،ص2010هذه المعلومات خالية من التحيم بنوعية التاليين )حسن،

 اس، بمعن  وجود تحيم ف  عملية القياس سواء تم التوصل لنتائج موضوعية أم ال.تحيم ف  عملية القي 
 .تحيم القائم بعملية القياس، وقد يكون هذا التحيم مقصود أو غير مقصود 

بالتخل  عن التحفس ف   2010مؤخرا  ف  سبتمبر  FASBوقد قام مجلس معايير المحاسبة المالية       
بعنوان "اإلطار  SFAC NO.8 8من خالل إصدار البيان المفاهيم  رقم  اإلطار المفاهيم  للمحاسبة
". حيث قدم  Conceptual Framework for Financial Reportingالمفاهيم  للتقارير المالية 

المجلس أساس منطق  للتخل  عن التحفس باعتباره ينطو  عل  قدر  كبير من التحيم بشكل  يمنع األرقام 
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. حيث أصبحت (Badia et al,2015,pp.6-7)بير الصادق عن الحقائق االقتصادية المحاسبية من التع
خاصية التعبير الصادق من الخصائص األساسية لجودة المعلومات المالية، وحلت محل خاصية الموثوقية 

Reliability .الت  الزمت المعلومات المالية لفترات طويلة 
مالية الحالية تفتقر إل  توافر خاصية التعبير الصادق، وليس أدل وير  الباحث أن معلومات التقارير ال      

عل  ذلك من وجود فجوة كبيرة جدا  بين القيم الدفترية للمنش ت وقيمتها السوقية، األمر الذ  يجعل 
المعلومات المالية غير معبرة بصدق عن األحدا  والمعامالت الت  من المفترض أن تمثلها أو من المتوقع 

 عنها تعبيرا  صادقا .أن تعبر 

 Comparabilityالقابلية للمقارنة   (3)
إل  التعرف عل  األوجه الحقيقية للتشابه واالختالف بين أداء المنشأة وأداء  القابلية للمقارنة تؤد       

ة المنش ت األخرى خالل فترة زمنية معينة، كما تمكنهم من مقارنة أداء المنشأة نفسها ايما بين الفترات الممني
المختلفة، وه  تعن  الثبات ف  استخدام نفس الطرق واألساليب المعتمدة ف  قياس وتوصيل المعلومات 
المحاسبية من فترة ألخرى، وإذا ما دعت الحاجة للتغيير، ايجب التنويه عن ذلك، لك  يتم أخذ ذلك بعين 

تتضمنه خاصية القابلية (. ومن أهم ما 57،ص2010االعتبار من قبل مستخدم  التقارير المالية )حسن،
للمقارنة إعالم المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة ف  إعداد التقارير المالية، وعن أ  تغير ف  
هذه السياسات وتثار هذا التغير، بحيث تمكن المستخدمون من تحديد االختالفات ف  السياسات المحاسبية 

مشابهة واألحدا  األخرى من فترة ألخرى وبين المنش ت المختلفة المستخدمة ف  المنش ت للعمليات المالية ال
 (.31،ص2009)صالح،
( أن هذه الخاصية ما ه  إال خاصية وهمية، حيث يختلئ التقرير 116ص ،2008 وير  )األرض ،      

خروج المال  للعملية الواحدة من شركة ألخرى بسبب وجود استثناءات أو بدائل للمعايير المحاسبية تتيح ال
 عن األسس والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

وير  الباحث أن معلومات التقارير المالية الحالية تفتقر إل  خاصية القابلية للمقارنة وذلك لسببين       
عجم المحاسبين عن االعتراف بجمء   هماج وجود فجوة كبيرة بين القيم الدفترية للمنش ت وقيمتها السوقية؛ و

 األصول المولدة للقيمة وه  األصول المعراية أو ما يطلق عليه رأس المال الفكر ..كبير من 

 

 :  Verifiabilityالقابلية للتحقق  (4)
ف  المفهوم المحاسب  توافر شرط الموضوعية ف  أ  قياس علم . وهذه  تعن  القابلية للتحقق

ليب معينة للقياس واإلفصاح الخاصية تعن  أن النتائج الت  يتوصل إليها شخص معين باستخدام أسا
ال و  (.2016؛ صالح،56،ص2010يستطيع أن يتوصل إليها شخص تخر باستخدام نفس األساليب )حسن،
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كتفاء بعرض القيمة الدفترية شك أن عدم وجود إجراءات واضحة لقياس القيمة السوقية للمنشأة وإغفالها واال
على جودة المعلومات المحاسبية، حيث  يؤثر سلبا    لتالوبا ،القابلية للتحققخاصية للمنشأة يؤثر سلبا  على 

 أن الجمء األكبر من قيمة المنظمة غير مفصح عنه وهو الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية.

وير  الباحث أن معلومات التقارير المالية الحالية تفتقر إل  خاصية القابلية للتحقق وذلك بسبب عجم       
االعتراف بجمء  كبير من األصول المولدة للقيمة، وهذا الجمء هو األصول المعراية أو رأس  المحاسبين ف 

المال الفكر ، فإذا كان المحاسبين أنفسهم قد عجموا عن االعتراف بهذا الجمء الجوهر ، فكيف لمستخدم  
 التقارير المالية أن يتحققوا من قيمة هذا الجمء 

 :Timeliness( التوقيت المناسب 5)
يقصد بالتوقيت والحداثة أن تكون المعلومات حديثة ومتاحة لمتخذ  القرار ف  وقت  مناسب وذلك قبل       

أن تفقد قدرتها عل  التأثير ف  القرار، إال أن بعض المعلومات التاريخية تظل لها أهمية بعد فترة طويلة من 
 (.2010)إبراهيم،  الممن وذلك الستخدامها ف  عمليات التقييم وتحديد االتجاهات

وير  الباحث أن خاصية التوقيت المناسب ما ه  إال خاصية نسبية، فما هو مناسب بالنسبة لمستخدم       
معين قد ال يكون مناسب بالنسبة لمستخدم تخر. فهذه الخاصية ترتبط باحتياجات مستخدم  التقارير المالية 

لباحث بأنه حتى وإن وصلت معلومات التقارير من المعلومات، وتختلئ من مستخدم آلخر. كما ير  ا
المالية ف  التوقيت المناسب لمتخذ القرار، فإن المعلومة نفسها ستظل غير مناسبة التخاذ القرار، ألن هذه 
المعلومة تمثل جمء ضئيل جدا  من القيمة الواجب اإلفصاح عنها بسبب وجود فجوة كبيرة بين القيم الدفترية 

 سوقية.للمنش ت وقيمتها ال

 :Understandability( القابلية للفهم 6)
وتقض  هذه الخاصية أن تكون المعلومات المالية المتوفرة قابلة للفهم المباشر من مستخدميها، لذا       

يفترض أن يتوفر لد  مستخدم  المعلومات المالية درجة من المعرفة والوع  بحيث تمكنهم من فهم هذه 
منفعتها، كما يجب عل  معد  هذه المعلومات مراعاة ذلك، وف  األخير يجب المعلومات وتقييم مستو  

التنويه عل  أن خاصية القابلية للفهم ال تقض  بضرورة عرض المعلومات السهلة فقط، بل تقض  بضرورة 
. (Christensen et al,2012)بأسهل طريقة ممكنة عرض كل المعلومات المالية ذات األهمية النسبية 

بها تصنيف وعرض المعلومات بشكل  واضح وموجم لجعلها مفهومه ، غير أن هذه الخاصية  كما يقصد
تواجه بعض المشكالت منها أن بعض الظواهر معقدة بطبيعتها وال يمكن جعلها سهلة الفهم، كما أن استبعاد 

ؤدى هذا معلومات تلك الظواهر يجعل التقارير المالية أسهل ف  الفهم ف  حين أنه من المحتمل أن ي
االستبعاد إلى جعل التقارير المالية مضللة، وبالتال  البد من األخذ ف  االعتبار التوازن بين القابلية للفهم 

ير  الباحث أن وجود هذه الفجوة الكبيرة بين القيم الدفترية للمنش ت وقيمتها  و.  وصدق التقارير المالية
ر المالية لخاصية القابلية للفهم، وذلك ألن هذه الفجوة السوقية لدليل واضح عل  افتقار معلومات التقاري
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الكبيرة تجعل معلومات التقارير المالية مضللة لمستخدميها، فكيف يمكن للمستخدمين فهم معلومات تمثل 
فقط من المعلومات المفترض اإلفصاح عنها  وبالتال  فإن عجم المحاسبين ف  االعتراف بهذا  %20حوال  

 قيمة المنشأة يعن  أن معلومات التقارير المالية سوف تكون غير مفهومة لمستخدميها.الجمء الكبير من 

   :Materiality( األهمية النسبية 7)
تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر عل  القرارات االقتصادية       

البيانات المالية. وتعتمد األهمية النسبية عل  حجم البند أو  الت  يمكن أن يتخذها المستخدمون اعتمادا  عل 
(. 165ص ،2011الخطأ المقدر ضمن الظروف الخاصة الت  تؤد  لهذا الحذف أو التحريف )جازيه،

النسبية ضرورة الكشئ عن كافة المعلومات الت  تجعل التقارير المالية غير مضللة، وتتطلب األهمية 
اإلفصاح عن القيمة الدفترية وتجاهل القيمة السوقية للمنشأة يؤثر سلبا  على األهمية وبالتال  فإن االكتفاء ب

 (.2015النسبية وبالتال  عل  جودة المعلومات المحاسبية )حمد،
وبالتال  ير  الباحث أن الجمء غير المفصح عنه من قيمة المنشأة هو جمء كبير جدا  بالمقارنة بالجمء      

  فإن قيد األهمية النسبية للبنود الواردة بالتقارير المالية يتم انتهاكه ف  ظل بيئة المفصح عنه. وبالتال
التقارير المالية الحالية. األمر الذ  يفرض عل  المحاسبين ضرورة البحث عن طرق جديدة لإلفصاح 

بالتقارير  تتماش  مع نتائج البحث السابقة، بحيث تعمل هذه الطرق عل  االعتراف بالجمء غير المفصح عنه
 المالية الحالية، األمر الذ  سيساعد عل  سد الفجوة بين القيم الدفترية للمنش ت وقيمتها السوقية.

 :Cost( التكلفة 8)
ير  الباحث أن التحول من قيد التكلفة والعائد إل  قيد التكلفة بالتعديل الوارد باإلطار الفكر  المشترك      

ا  اإلفصاح عن أ  معلومات مفيدة لمستخدم  التقارير المالية حتى لو ، يعن  ضمني2008الصادر ف  مايو 
زادت تكاليف الحصول عل  هذه المعلومات عن العائد من وراء استخدامها. ويعتبر هذا تحول كبير ف  
وجهه النظر الخاصة باإلفصاح عن المعلومات، فالمفاضلة بين التكلفة والعائد لم يعد قيدا  عل  عملية إعداد 

تقارير المالية، ولكن القيد الحقيق  هو أن تصبح التكلفة مناسبة للمعلومات المفصح عنها، األمر الذ  ال
سيختلئ وفقا  لرؤى معد  التقارير المالية، فما يراه أحد المعدين تكلفة مناسبة قد يراه تخر تكلفة غير مناسبة، 

 األمر الذ  سيميد من الغموض المتعلق بهذا القيد.

السابق يتضح أن هناك فجوة كبيرة فى القياس المحاسبى و أن لهذه الفجوة أثر سلبى من العرض 
على الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية. و فى القسم التالى سيتم عرض اطار مقترح لتضييق 

 األثار السلبية لها على جودة المعلومات المحاسبية.من لتخويف لفجوة القياس المحاسبى 

 المقترح لتضييق فجوة القياس المحاسبىاإلطار  .10
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قدمت األجماء السابقة من هلذا البحلث أدللة عللى وجلود فجلوة كبيلرة فلى القيلاس المحاسلبى و أن لهلذه 
و فلى هلذا الجلمء ملن البحلث سلوف جودة المعلومات المحاسلبية . النوعية لخصائص العلى  سلبية ارا  الفجوة أث

علللرض وة القيلللاس المحاسلللبى . تتركلللم عناصلللر االطلللار المقتلللرح فلللى لتضلللييق فجللل مقترحلللا   يقلللدم الباحلللث اطلللارا  
 و اقتراح سبل التخويف من تثارها.لهذه الفجوة ا  المحتملة سباأل

  فجوة القياس المحاسبيالمحتملة ل األسباب 10/1
يللرى الباحللث أن وجللود فللرق بللين القيمللة السللوقية و القيمللة الدفتريللة لمنظمللات األعمللال يمكللن أن يرجللع       

ألسلللبا  كثيلللرة مثلللل التضلللخم و ثلللأثير قلللوى العلللرض و الطللللب و تلللأثير السياسلللات و القلللرارات االقتصلللادية و 
ة و غيرهللا . اال أن االهتمللام هنللا ينصللب علللى أسللبا  الفجللوة التللى ترجللع الللى الللنظم المحاسللبية دون يالسياسلل

ملللن خلللالل اسلللتقراء الباحلللث سلللوف يسلللتجلى هلللذه األسلللبا  بشلللكل أساسلللى  سلللواها. و يجلللدر االشلللارة هنلللا أن
( أن السللبب الرئيسلل  للفجللوة بللين القيمللة السللوقية Chen et al, 2005يللرى )الدراسللات السللابقة . حيللث 

للمنش ت وقيمتها الدفترية يرجع إل  وجلود شل ء غيلر ظلاهر بقائملة المركلم الملال  وهلذا الشل ء هلو ممتلكلات 
 الشركة غير الملموسة، والت  لم تدرج بتلك القائمة.

أد  إللل  خلللق  قللد أن اإللتللمام بالمبللادئ المحاسللبية المتعللارف عليهللا (9، ص2010مللا يللر  ) زغلللول، ك      
فجللوة فلل  القيللاس بللين القيمللة الدفتريللة والقيمللة السللوقية لتنظيمللات األعمللال، حيللث أن القيمللة الدفتريللة للصللول 

ملن القيملة  %80ر  ملن من القيمة السوقية لتنظيمات األعمال، وأن ما يق %15، %10تعكس فقط ما بين 
السللوقية لهللذه التنظيمللات للللم يللتم تفسلليرها مللن خلللالل المبللادئ المحاسللبية المتعللارف عليهلللا، وأن مللا يميللد علللن 

مللن القيمللة السللوقية لتنظيمللات األعمللال متوسللطة الحجللم ال يمكللن االسللتدالل عليهللا مللن قللوائم المركللم  40%
بالنسلبة لتنظيملات األعملال عاليلة التقنيلة،  %50كثلر ملن المال  لتلك التنظيمات، وأن هذه النسبة ترتفلع إلل  أ

تحتللاج إللل  تفسللير وقيللاس  Hidden Truthsاألمللر الللذ  يشللير وبوضللوح إللل  وجللود حقللائق غيللر منظللورة 
وتقريلر، هلذه الحقللائق غيلر المنظللورة تلم تفسلليرها فل  الفكلر المحاسللب  التقليلد  مللن خلالل مفهللوم شلهرة المحللل 

، غيللر أن مفهللوم شللهرة المحللل لللم يعللد كاايللا  لتفسللير فجللوة القيللاس بللين القيمللة كأحللد األصللول غيللر الملموسللة
الدفترية والقيمة السوقية، وال سيما ف  ظل سيادة بيئلة االقتصلاد القلائم علل  المعرفلة والتكنولوجيلا، األملر اللذ  

المللدين هللو  للصللول غيللر الملموسللة، هللذا المفهللوم بجانبلله اأد  إللل  ظهللور مفهللوم أوسللع وأشللمل يعللد إمتللداد
أو األصللول المعرايللة، وبجانبلله الللدائن هللو رأس المللال الفكللر  أو  Intellectual Assetsاألصللول الفكريللة 

 .Intellectual Property Rightsحقوق الملكية الفكرية 

( أن نظام التقارير المالية بوضعه الحال  قد فشلل فل  التعاملل  ICAEW,2004,pp.1-57كما ير  )      
القيمة ف  بيئة األعمال الحالية، وهذه المحركات عل  سبيل المثال هل  األصلول غيلر الملموسلة  مع محركات

فقللط مللن محركللات القيمللة  %16المولللدة داخليللا  والبحللو  والتطللوير والمخللاطر، وترتللب عللل  ذلللك أن حللوال  
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عتلراف المحاسلب ، تظهر بالميمانية وباق  المحركات ال تظهر بالميمانية، ويرجع ذلك إل  قصور فل  أسلس اال
ملن قيملة األصلول  %81حيث ال يعترف برأس المال الفكر  بالتقارير المالية عل  الرغم من أنه يمثل حوال  

 بالصناعات التقليدية. %8,8بصناعات الخدمات ،  %75بالخدمات االستشارية ، 
شللقين مكللن تقسلليمها الللى يللر  الباحللث أن األسللبا  المفسللرة لوجللود فجللوة القيللاس المحاسللب  يممللا سللبق        

؛ والشلق الثلان ، فجلوة معنويلة محاسلبة التكلفلة التاريخيلة(التمسلك بهماج الشق األول، فجلوة ماديلة )وترجلع إلل  
ملا يتفلق  هلو و (التميد فى تطبيق سياسة التحفس المحاسبى و علدم االعتلراف بلرأس الملال الفكلرى )وترجع إل  

 .( 107ص ،2011؛ جازيه،68ص ،2008 ) األرض ،مع الكثير من الباحثين مثل 

 مبدأ التكلفة التاريخيةبنظم المحاسبية الالسبب األول: التزام  10/1/1

عل  الرغم من أن الفكر المحاسب  قد استقر عل  إتباع محاسبة التكلفة التاريخيلة كأسلاس لالعتلراف 
ية خللالل العقللدين الماضلليين والقيللاس واإلفصللاح المحاسللب  لسللنوات طويلللة، إال أن المتتبللع للكتابللات المحاسللب

سلليجد تمايللد مسللاحة الجللدل الللدائر بشللأن محاسللبة التكلفللة التاريخيللة بللين البللاحثين بصللورة كبيللرة مللا بللين مؤيللد 
ومعلللارض. فبينملللا يلللر  مؤيلللدو محاسلللبة التكلفلللة التاريخيلللة أنهلللا المقيلللاس المحاسلللب  الوحيلللد اللللذ  تتلللوفر ايللله 

، فإن معارضليها يلرون أنهلا تعلان  ملن أوجله قصلور متعلددة  (Choy,2006,p.3)الموثوقية والقابلية للتحقق 
إدارة أرباحهلا ملن خلالل ممارسلة أهمهاج أن معلوماتها غير مالئمة التخاذ القلرارات، وأنهلا تمكلن المنشل ت ملن 

الحريللة الممنوحلللة إلدارة المنشلللأة الختيلللار توقيللت االعتلللراف باألربلللاح والخسلللائر غيللر المحققلللة اللللذ  يتفلللق ملللع 
، كملللا أنهلللا تعملللل علللل  تشلللويه  (Ryan,2008,p.16; Sundgren,2013,pp.249-250)تهاتفضللليال

التقلللارير الماليلللة ألنهلللا تتجاهلللل االعتلللراف باألصلللول المعرايلللة مثلللل األصلللول غيلللر الملموسلللة الموللللدة داخليلللا  
ملن أن هلذه والبحو  والتطوير واألصول البشرية وباق  محركات القيمة التل  ال تظهلر بالميمانيلة، علل  اللرغم 

 %8‚8بصلناعات الخلدمات، %75ملن قيملة األصلول بالخلدمات االستشلارية،  %81القيم تمثل ما يقر  ملن 
بالصللناعات التقليديللة، األمللر الللذ  ترتللب عليلله وجللود فجللوة كبيللرة بللين القلليم الدفتريللة للمنشلل ت والقلليم السللوقية 

 نقاط التاليةجهذا السبب من خالل الاستعراض وسوف يتم  (.68،ص2008لها)األرض ،

 مفهوم التكلفة التاريخية: 10/1/1/1
تعللددت تعريفللات التكلفللة التاريخيللة فلل  الكتابللات المحاسللبية، إال أنهللا تللدور حللول نفللس المعنلل ، ويمكللن        

 تقديم بعض هذه التعريفات عل  النحو التال ج
 ( يعلرف المعهلد األمريكل  للمحاسلبين القلانونيينAICPA )American Institute of Certified 

Public Accountants  المبللال  المقاسله بمللا يللتم إنفاقلله مللن وحللدة النقللد أو  التكلفللة التاريخيللة بأنهللا
الممتلكلللات األخلللر  التللل  تلللم تحويلهلللا للغيلللر أو أسلللهم رأس الملللال المصلللدر، أو الخلللدمات التللل  تلللم 

 . اها مقابل سلع وخدمات تم استالمهإنجازها، أو اإللتمامات الت  يتم تكبد
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   المبل  النقد  الذ  تم دفعه للحصول عل  األصل أو ما يعادلله بالقيملة العادللة التكلفة التاريخية ه
 .للصل المقابل له ف  تاريو الحصول عليه

وتقوم التكلفة التاريخية عل  أسلاس تسلجيل األصلول باللدفاتر المحاسلبية بكلل التكلاليف الالزملة للحصلول      
و نشلللأته وحتللل  يصلللبح األصلللل صلللالحا  لالسلللتخدام فللل  العمليلللة اإلنتاجيلللة، أ  أن علللل  األصلللل منلللذ شلللرائه أ

التكلفة التاريخية تشمل ثملن الشلراء أو تكلفلة اإلنشلاء مضلافا  إليهلا عموللة السماسلرة ومصلاريف الشلحن والنقلل 
والتللللأمين ومصللللاريف وعمللللوالت التركيللللب وأ  تكللللاليف أخللللر  الزمللللة للصللللل حتلللل  يصللللبح األصللللل صللللالحا  

تخدام. ويظل األصل مسجال  بالدفاتر بتكلفلة الشلراء مخصلوما  منهلا مجمعلات اإلهلالك بغلض النظلر علن لالس
إرتفاع أو إنخفاض األسعار، وهذا يعن  أن األصول الت  تلم شلراؤها أو إنشلاؤها منلذ علدة سلنوات سلوف تظلل 

ع وملا زاللت تسلتخدم فل  خدملة مسجلة بالتكلفة التاريخية وقت الشراء أو اإلنشاء طالما أن هذه األصول لم تبلا
 .(2017) الطحان ،  المشروع وذلك إعماال  لمبدأ أو فرض ثبات وحدة النقد

 مزايا التكلفة التاريخية: 10/1/1/2
التكلفللة التاريخيللة يحقللق العديللد مللن الممايللا والتلل  مللن أهمهللا بمحاسللبة تطبيللق اليللرى الللبعض أن التمسللك ب      

 (ج 2017الطحان ، )
 ة الموضللوعية لتأييللد القيللاس عللل  أسللاس التكلفللة التاريخيللة، وذلللك ألن التكلفللة التاريخيللة تللوافر األدللل

مؤيللدة بأدلللة قابلللة لإلثبللات وموثللوق فيهللا وغيللر متحيللمة. فالتكللاليف التاريخيللة هلل  تكللاليف ناشللئة عللن 
معللامالت فعليللة تمللت بواسللطة المنشللأة مللع أطللراف أخللر ، أ  عللن طريللق عمليللة تبللادل قانونيللة بللين 

منشلللأة كطلللرف مسلللتقل ملللع طلللرف تخلللر مسلللتقل. وهلللذا التبلللادل القلللانون  يعتبلللر فللل  حلللد ذاتللله دلللليال  ال
موضوعيا  يؤكدج وجود حلد  فعلل ؛ زملن الحلد ؛ نلوع الحلد ؛ قيملة األشلياء التل  تضلمنها الحلد ؛ 
وأخيلللرا ، اسلللتقالل األطلللراف المتعامللللة. وبالتلللال  فلللإن اسلللتخدام مبلللدأ التكلفلللة التاريخيلللة سيضلللمن تلللوفر 

 خاصية الموضوعية بالمعلومات المحاسبية المفصح عنها.
   أن استخدام مبدأ التكلفة التاريخية سيضمن خللو المعلوملات المحاسلبية ملن التحيلم الشخصل . واللذ

يعن  إبتعاد هلذا المبلدأ علن التقلدير الشخصل  فل  كثيلر ملن األحيلان، األملر اللذ  يجعلل المعلوملات 
   معلومات أكثر موثوقية.الناتجة عن استخدام هذا المبدأ ه

  ، أن اللللربح المحاسلللب  وفقلللا  لملللدخل التكلفلللة التاريخيلللة هلللو ربلللح محقلللق فعلللال ، وقابلللل للتوزيلللع النقلللد
وبالتلال  ال يجللب اإلعتللداد بالميللادة فل  القيمللة السللوقية للصللول علن تكلفتهللا التاريخيللة ألنهللا ال تمثللل 

 البيع الفعل .موارد إضااية، والت  يشترط لإلعتراف بها أن تتحقق ب
  أن المعلوملللات اللللواردة بلللالقوائم الماليلللة المعلللدة وفقلللا  لملللدخل التكلفلللة التاريخيلللة تكلللون أكثلللر قبلللوال  عنلللد

اسللتخدامها فلل  المسللاءلة المحاسللبية، وذلللك ألنهللا معلومللات ناشللئة عللن معللامالت فعليللة وليسللت عللن 
 معامالت إفتراضية.
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المحاسللبة علللى أسللاس التكلفللة التاريخيللة اال أن العديللد و بللالرغم مللن الممايللا التللى تتحقللق مللن االلتللمام ب
 من الباحثين يوجهون لها العديد من االنتقادات على النحو الذى تظهره النقطة البحثية التالية.

 االنتقادات الموجهة لمحاسبة التكلفة التاريخية: 10/1/1/3
 ا، ومن أهم هذه االنتقادات ما يل جيوجه معارضو محاسبة التكلفة التاريخية العديد من االنتقادات اليه

  إن االعتماد عل  محاسبة التكلفة التاريخية سوف يؤد  إلل  القيلاس غيلر السلليم لللربح اللدور  وذللك
لسببينج السبب األول، المقابلة غير السليمة بين اإليلرادات علل  أسلاس قيمتهلا الجاريلة والمصلروفات 

، تأجيلل االعتلراف بلالتغير فل  قليم األصلول وااللتماملات عل  أساس تكلفتها التاريخية؛ والسبب الثان 
حتى يتم تبادل حقيق  مع طرف خارج  سوف يؤد  إلل  تلداخل نتلائج الفتلرات المحاسلبية المختلفلة، 
وهللو أمللر يتعللارض مللع فللرض الدوريللة، حيللث أن الللربح الللدور  الخللاص بفتللرة محاسللبية معينللة سللوف 

فل  فتلرات محاسلبية سلابقة، والتل  للن تتحقلق إال بوجلود  يعكس ناتج األحدا  االقتصادية الت  نشأت
(، األمر اللذ  سليؤثر سللبيا  علل  قابليلة 71،ص2013عملية تبادل حقيقية خالل هذه الفترة )عباس،

 المعلومات الواردة بالتقارير المالية للمقارنة ويقلل من اتساقها.
 التكلفلة التاريخيلة تنظلر بصلفة أساسلية  الطرق التقليديلة فل  المحاسلبة بملا فيهلا نظلم القيلاس باسلتخدام

إللل  تلللاريو المنشلللأة وال تهلللتم بقلللدرتها المسلللتقبلية، حيلللث تهلللتم بالمقلللاييس الماليلللة التاريخيلللة والتللل  هللل  
مؤشللرات تنظللر للللوراء وتعتبللر مرشللدا  غيللر مرضلل  للللداء المسللتقبل . فلل  حللين أن سللرعة وديناميكيللة 

فل  إدارة األداء التنظيمل  بلدال  ملن االهتملام بالجوانلب  البيئة الحاليلة تظهلر الحاجلة لمنظلور مسلتقبل 
التاريخية، فمقياس التكلفلة التاريخيلة أصلبح أقلل مالءملة ملع اللممن نظلرا  للتغيلرات بالبيئلة االقتصلادية 

 (. 106،ص2011وزيادة قيمة األصول المالية )جازيه،
  افتلللراض ثبلللات القلللوة الشلللرائية أن محاسلللبة التكلفلللة التاريخيلللة تقلللوم علللل  افتراضلللات غيلللر واقريلللة مثلللل

لوحدة النقد، األمر الذ  يؤد  إل  وجود فجلوة كبيلرة بلين القليم الدفتريلة للمنشل ت والقليم السلوقية لهلا، 
بلغلت النسلبة بلين القيملة السلوقية  Standard & Poor's (S&P)فملثال  مؤشلر سلتاندرد تنلد بلورز 

، كملا أن تقلارير شلركة مايكروسلوفت العالميلة  1ج  6‚25والقيمة الدفترية للمنش ت المسجلة به نسبة 
مرة، ومملا ال شلك  30تؤكد أن القيمة السوقية لها تميد عن القيمة الدفترية المسجلة بالميمانية بمقدار 

ايه أن ظهور تلك الفجوة والميادة المسلتمرة لهلا ملا هلو إال مؤشلر علل  علدم مالءملة نظلم المعلوملات 
ة التاريخيللللة للتللللأقلم مللللع المسللللتجدات والتغيللللرات فلللل  البيئللللة الحاليللللة المحاسللللبية المعتمللللدة عللللل  التكلفلللل

 (. 107ص ،2011؛ جازيه،68،ص2008)األرض ،

مالئملة  وير  الباحث أن االنتقاد األهم الذ  يوجه لمحاسبة التكلفة التاريخية هو أن معلوماتها تعد غيلر      
ر  أكثلر مالءملة حتل  يمكلن تلوفير معلوملات التخاذ القرارات، األمر الذ  يحتم ضرورة البحلث علن أسلس أخل
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جيلللدة تتلللوافر فيهلللا الخصلللائص النوعيلللة لجلللودة المعلوملللات المحاسلللبية، حيلللث تفتقلللر المعلوملللات المبنيلللة علللل  
 محاسبة التكلفة التاريخية لمعظم هذه الخصائص.

لعادلللة وإزاء هللذه االنتقللادات ظهللر اتجللاه جديللد ينللادى بضللرورة توجلله معللايير المحاسللبة نحللو القيمللة ا
 للتخويف من تثار االلتمام بالتكلفة التاريخية.

 التوجه نحو محاسبة القيمة العادلة: 10/2

يرجلللع االهتملللام بمحاسلللبة القيملللة العادللللة فللل  اآلونلللة األخيلللرة إللللى اتجلللاه جهلللود كلللل ملللن مجللللس         
س ومجللل  International Accounting Standard Board (IASB)معللايير المحاسللبة الدوليللة 

، سلواء Financial Accounting Standard Board(FASB) معلايير المحاسلبة الماليلة األمريكل 
من خالل العملل الفلرد  أو العملل المشلترك ايملا بينهملا إلصلدار المعلايير والتفسليرات التل  تلدعم عمليلة 

ريلار القيملة القياس المحاسلب  بالقيملة العادللة. وملن األمثللة الهاملة عللى جهلود كلال المجلسلين صلدور م
، وتبنلى هلذا المريلار كلامال  ملن قبلل مجللس معلايير المحاسلبة 2006( سلنة 157العادلة األمريك  رقم )

. المريللار األمريكل  ومشللروع 2009كمشلروع مريللار وطرحله كمسلودة للمناقشللة فل  ملايو  IASBالدوليلة 
المحاسلبية التل  تتطللب ذللك  المريار الدول  يتناول مداخل ومسلتويات قيلاس القيملة العادللة فل  المعلايير

سواء بالنسبة للصلول وااللتماملات الماليلة أو غيلر الماليلة. ويكشلئ ذللك علن قناعلة للدى المجلسلين بلأن 
للقيمة العادلة أفضلية على التكلفة التاريخية، من حيلث الدقلة والمالءملة، فل  تلبيلة احتياجلات مسلتخدم  

(. وتبلللورت هللذه 192،ص 2009األسللهم )أبللوالخير، التقللارير الماليللة، وعلللى األخللص المسللتثمرين فلل  
 بعنلوان " 2011ملايو  12فل   IFRS 13( 13الجهود فل  إصلدار مريلار التقلارير الماليلة اللدول  رقلم )

" والذ  يسرى على الفتلرات السلنوية التل  تبلدأ فل   Fair Value Measurementقياس القيمة العادلة 
ق التقلار  بلين معلايير المحاسلبة الدوليلة ومعلايير المحاسلبة وذللك ملن أجلل تحقيل 2013يناير  1أو بعد 

األمريكيلللة. وقلللد واكلللب هلللذا التوجللله المتمايلللد نحلللو محاسلللبة القيملللة العادللللة اسلللتجابة سلللريعة ملللن واضلللع  
 2015المعلللايير المحاسلللبية فللل  البيئلللة المصلللرية ، حيلللث صلللدرت معلللايير المحاسلللبة المصلللرية المعدللللة 

بعنلوان  45متضمنة مريار المحاسبة المصر  رقلم  2015لسنه  110قم بموجب قرار وزير االستثمار ر 
)صللالح وتخللرون،  قيللاس القيمللة العادلللة لتأكيللد هللذا التوجلله الللدول  المتمايللد نحللو محاسللبة القيمللة العادلللة

 وسوف يتم التعرف عل  هذه اآللية من خالل استعراض النقاط التاليةج (.3ص  ،2017

 :مفهوم القيمة العادلة 10/2/1
مريلللار التقلللارير الماليلللة  2011ملللايو  12فللل   IASBأصلللدر مجللللس معلللايير المحاسلللبة الدوليلللة         

بعنللوان "قيللاس القيمللة العادلللة"، ويهللدف هللذا المريللار إللل  توحيللد المفللاهيم  IFRS 13 13الللدول  رقللم 
يملة العادللة للصلل المحاسبية الواردة ف  المعايير األخرى عالوة عل  تحديد المداخل المقبولة لقيلاس الق



 - 225 - 

أو االلتلمام اللذ  يتناوللله كلل مريلار مللن المعلايير األخلرى، وقللد علرف هلذا المريللار القيملة العادللة بأنهللا " 
السلللعر اللللذ  يمكلللن اسلللتالمه مقابلللل بيلللع أصلللل أو اللللذ  يمكلللن دفعللله لنقلللل أو تحويلللل التلللمام فللل  معامللللة 

 The price that would be received toمنظملة بلين المشلاركين فل  السلوق فل  تلاريو القيلاس 
sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between 

market participants at the measurement date " (IFRS13,2011,p.473)  وهلو نفلس ،
" الصلادر بموجلب قلرار  بعنوان " قياس القيمة العادللة 45التعريف الوارد بمريار المحاسبة المصر  رقم 

معلللايير ) 2015ضلللمن معلللايير المحاسلللبة المصلللرية المعدللللة  2015لسلللنة  110وزيلللر االسلللتثمار رقلللم 
 .(12، ص 2017،  ؛ صالح وتخرون 1151،ص2015المصرية المعدلة،المحاسبة 

مصلر  رقلم )ويقابلله مريلار المحاسلبة ال (IFRS 13) 13مريار التقارير المالية اللدول  رقلم حدد وقد         
( ثالثللة مللداخل بديلللة يمكللن االعتمللاد عليهللا عنللد قيللاس القيمللة العادلللة، وهللذه 66 - 61فلل  الفقللرات مللن  45

 IFRS13, 2011, pp. 497-498; Palea and Maino, 2012, pp .4-5; IFRS) الملداخل هل 
,2012,pp.8-35;Fernandes,2016,p.33 1179، ص2015معايير المحاسبة المصلرية المعدللة، ؛-

 (ج47-44،ص ص2017؛ الطحان،1180

 

 : Market Approachأواًل: مدخل السوق 
ويعتمد هذا المدخل ف  تحديد القيمة العادلة للصلل علل  األسلعار المعلنلة فل  سلوق نشلط وغيرهلا ملن       

أو أصلول  Identical Assetsالمعلومات األخرى المالئمة، والتل  توللدها معلامالت السلوق ألصلول مطابقلة 
، ونفللس األمللر بالنسللبة لاللتمامللات، أو Comparable or Similar Assetsقابلللة للمقارنللة أو مشللابهة 

 Matrixمجموعلللة ملللن األصلللول وااللتماملللات. كملللا يتللليح هلللذا الملللدخل إمكانيلللة اسلللتخدام مصلللفوفة التسلللعير 
Pricing ،حيللث ال يللتم االعتمللاد  لتقيلليم بعللض أنللواع األدوات الماليللة مثللل األوراق الماليللة للللديون أو السللندات

فقللط فلل  تقييمهللا عللل  اسللتخدام األسللعار المعلنللة لهللذه األوراق الماليللة فلل  السللوق، وإنمللا يللتم أيضللا  أخللذ عالقللة 
 هذه األوراق المالية بأسعار األوراق المالية القياسية ف  السوق ف  االعتبار.

 : Cost Approachثانيًا: مدخل التكلفة 
،  Current Replacement Costكلفة اإلحالل أو االستبدال الحالية ويعكس هذا المدخل ت      

والت  تمثل المبل  الذ  يكون مطلو  حاليا  إلحالل المقدرة الخدمية أو الطاقة اإلنتاجية للصل مع األخذ 
ف  االعتبار مقابل المنافع السابقة الت  تم الحصول عليها من األصل )مجمع االستهالك(. ويفضل استخدام 
هذا المدخل عند قياس القيمة العادلة للصول الملموسة المستخدمة إل  جانب أصول أخرى أو مع أصول 

 والتمامات أخرى.
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 : Income Approachثالثًا: مدخل الدخل 
وطبقللا  لهللذا المللدخل يللتم تحويللل التللدفقات النقديللة المسللتقبلية الصللااية إللل  قيمللة حاليللة واحللدة، وذلللك عللن       

ه التللدفقات وفقللا  لمعامللل خصللم محللدد عللل  أسللاس األسللعار السللوقية المعلنللة لسللعر الخصللم. طريللق خصللم هللذ
ويعتملللد هلللذا الملللدخل علللل  توقعلللات اإلدارة بشلللأن التلللدفقات النقديلللة المسلللتقبلية التللل  ملللن المتوقلللع أن يوللللدها 

ة العادلللة وفقللا  لهللذا األصللل، أو التلل  مللن المتوقللع أن تللدفع سللدادا  لاللتللمام وفوائللده. وبالتللال  فللإن قيللاس القيملل
المللدخل تعكلللس توقعلللات السللوق الحاليلللة بشلللأن هلللذه التللدفقات المسلللتقبلية. وتتضلللمن أسللاليب التقيللليم وفقلللا  لهلللذا 

 ما يل ج –عل  سبيل المثال  -المدخل
  أساليب القيمة الحاليةPresent Value Techniques . 
  نملاذج تسلعير الخيلاراتOption Pricing Models  مثلل نملوذج ،Black-Scholes-Merton  أو

والقيملة  Time Value، حيلث تعكلس هلذه النملاذج قيملة اللممن Binomial Modelالنموذج ذو الحلدين 
 عند حسا  القيمة الحالية. Intrinsic Valueالحقيقية للخيار 

  طريقللة األربللاح الفائضللة متعللددة الفتللراتMulti-Period Excess Earnings Method   والتلل ،
 اس القيمة العادلة للصول غير الملموسة.تستخدم لقي

وف  بعض الحاالت يكون استخدام مدخل واحد للقياس مناسبا ، كملا فل  حاللة تقيليم أحلد األصلول أو 
االلتماملات باسلتخدام األسلعار المعلنلة فل  سلوق نشلط ألصلول أو التماملات مطابقلة. وفل  حلاالت أخلرى يكللون 

اس، وذلللك ألن نظللام التقللارير الماليللة بالمنشلل ت يتطلللب تماسللك مللن الواجللب الجمللع بللين مللداخل متعللددة للقيلل
وتللرابط كللل قللدرات أسللاليب التقيلليم واسللتخدامها للوصللول لقيللاس مناسللب للقيمللة العادلللة. وبللرر مجلللس معللايير 
المحاسبة المالية استخدام مصطلح القيمة العادلة وليس القيمة السوقية إل  أنه ليس لكل األصلول وااللتماملات 

يمكلللن الحصلللول عليهلللا ملللن السلللوق، حيلللث تعتبلللر القيملللة السلللوقية أحلللد ملللداخل قيلللاس القيملللة العادللللة قيملللة 
 (.21-20،ص ص2009)صالح،
)ويقابلله مريلار المحاسلبة المصلر  رقلم  IFRS 13 13مريلار التقلارير الماليلة اللدول  رقلم  كملا حلدد        

( علللن طريلللق تصلللنيف ملللدخالت 90-72ن ( مسلللتويات التسلسلللل الهرمللل  للقيملللة العادللللة )فللل  الفقلللرات مللل45
أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة ضمن ثالثة مسلتويات، وذللك لميلادة االتسلاق والقابليلة للمقارنلة 
لقياسات القيمة العادلة واالفصلاحات ذات العالقلة، وهلذه المسلتويات الثالثلة يمكلن عرضلها علل  النحلو التلال   
(Laux and Leuz,2009,pp.827; IFRS13,2011,pp.484-488; Palea and 
Maino,2012,p.5; watchman,2011, p.13;Leggett et al,2015 ,p.163;Badia et 

al,2015,p.8;Fernandes ,2016,p.32 ،1166، ص ص2015؛معايير المحاسبة المصرية المعدللة-
  (ج186-184،ص ص2017؛ صالح وتخرون، 1171

 : Level 1 Inputsأواًل: مدخالت المستوي األول 
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األسلللعار المعلنلللة )غيلللر المعدللللة( فللل  سلللوق نشلللط ألصلللول أو  وتتمثلللل ملللدخالت المسلللتو  األول فللل       
التمامات مطابقة، والت  يمكن للمنشأة الوصول إليها ف  تلاريو القيلاس. ويعتبلر السلعر المعللن فل  سلوق نشلط 

ون تعديل لقياس القيمة العادلة كلما أمكلن ذللك. كملا الدليل األكثر موثوقية للقيمة العادلة، ويتعين استخدامه د
أن ملللدخالت المسلللتو  األول للعديلللد ملللن األصلللول وااللتماملللات الماليلللة تكلللون متاحلللة فللل  العديلللد ملللن األسلللواق 
النشطة )علل  سلبيل المثلال، فل  بورصلات مختلفلة(، وتبعلا  للذلك، يلتم التركيلم علل  ملا يلل  عنلد قيلاس القيملة 

 الت المستو  األولجالعادلة وفقا  لمدخ
  السوق األساس  للصل أو االلتمام، وف  حالة عدم وجود سلوق أساسل  يكلون االعتملاد علل  السلوق

 األكثر ممايا أو نفعا  للصل أو االلتمام؛ و
  ما إذا كان بإمكان المنشأة أن تبرم معاملة أو صفقة للصل أو االلتمام بسلعر ذللك السلوق فل  تلاريو

 القياس.
 
 

 : Level 2 Inputsمدخالت المستوي الثاني ثانيًا: 
تتمثلللل ملللدخالت المسلللتو  الثلللان  فللل  كافلللة الملللدخالت بخلللالف األسلللعار المعلنلللة وفقلللا  للمسلللتو  األول،       

بشللرط أن تكللون هللذه المللدخالت قابلللة للمالحظللة للصللل أو االلتللمام بشللكل  مباشللر أو غيللر مباشللر. وتتضللمن 
 ج(2017لطحان،)ا مدخالت المستو  الثان  ما يل 

 ف  أسواق نشطة. Similarألصول أو التمامات مشابهة األسعار المعلنة  (أ)
فلللل  أسللللواق غيللللر  Similarأو مشللللابهة  Identicalاألسللللعار المعلنللللة ألصللللول أو التمامللللات مطابقللللة  ( )

 نشطة.
 المدخالت األخرى القابلة للمالحظة للصل أو االلتمام عدا األسعار المعلنة، عل  سبيل المثالج (ج)

 عار الفائدة ومنحنيات العائد القابلة للمالحظة والمعلن عنها بصفة دورية.أس 
  التقلبات الضمنية أو الكامنةImplied Volatilities . 
  الهوامش االئتمانيةCredit Spreads . أو التصنيف االئتمان 
 .سرعة المدفوعات السابقة 
 .معدالت التخلئ عن السداد 
 .درجة المخاطر 

، سللواء باالعتملللاد علللل  أسللللو  االرتبلللاط أو  Market-Corroboratedقة ملللن السلللوق ) د ( مللدخالت مشلللت
 غيره من األساليب األخرى. 
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وبالتللال ، فللإن المسللتو  الثللان  للمللدخالت يعتمللد عللل  بيانللات مسللتمدة أو مشللتقة مللن السللوق، وقللد تكللون       
لمعلنلللة التللل  نكلللون بحاجلللة لتعلللديلها هلللذه الملللدخالت أو البيانلللات قابللللة للمالحظلللة بشلللكل  مباشلللر )كاألسلللعار ا

للللتعكس االخلللتالف أو نقلللص السللليولة للبنلللود الميقيملللة(، أو قلللد تكلللون قابللللة للمالحظلللة بشلللكل  غيلللر مباشلللر ) 
مللدخالت مشللتقة مللن السللوق(،  –مللدخالت أخللرى قابلللة للمالحظللة للصللل أو االلتللمام عللدا األسللعار المعلنللة 

دخالت المسللتو  الثللان  عللل  العوامللل الخاصللة باألصلللل أو ويتوقللئ مقللدار التعللديل المنتظللر إدخاللله عللل  ملل
 ج(2017)الطحان، االلتمام، وهذه العوامل تشمل

 .حالة األصل أو موقعه 
 .مد  ارتباط المدخالت بالبنود القابلة للمقارنة للصل أو االلتمام 
 .حجم أو مستو  النشاط ف  األسواق الت  استمدت منها هذه المدخالت 

يللرى الباحللث أن درجللة الذاتيللة التلل  تحلليط بقياسللات القيمللة العادلللة وفقللا  للمسللتو  الثللان  مللن وبالتللال ،       
 مستويات التسلسل الهرم  للمدخالت ترجع إل  عاملين هماج

الحرية الممنوحلة للقلائم بالقيلاس فل  اختيلار نملوذج دون غيلره، فالملدخالت التل  يبنل  عليهلا النملوذج  (أ)
اشللر )باالعتمللاد عللل  أسللعار معلنللة ألسللواق أقللل نشللاطا  وتعللديلها( أو قابلللة للمالحظللة سللواء بشللكل  مب

بشكل  غير مباشر )باالعتماد عل  أسعار الفائدة السائدة ف  السلوق، منحنيلات العائلد وغيرهلا(، وإنملا 
 االختالف ف  القياس يرجع إل  تفضيل القائم بالقياس لنموذج دون غيره.

س بالنسلللبة للشلللخص الخبيلللر قلللد ال يكلللون مالحلللس بالنسلللبة خبلللرة القلللائم بالقيلللاس، ألن ملللا هلللو مالحللل ( )
 للشخص المبتدئ.

 : Level 3 Inputsثالثًا: مدخالت المستوي الثالث 
تتمثل مدخالت المستو  الثالث ف  المدخالت غير القابلة للمالحظة للصلل أو االلتلمام، وذللك إملا ألن       

ق للصل أو االلتمام ف  تاريو القياس. وملع ذللك يظلل نشاط السوق ضئيل أو عدم توافر أية بيانات من السو 
أ  سللعر الخللروج أو البيللع فلل  تللاريو القيللاس مللن وجهلله نظللر مشللارك  –هللدف قيللاس القيمللة العادلللة هللو ذاتلله 

وبالتللال  يجللب أن تعكللس المللدخالت غيللر القابلللة للمالحظللة  –السللوق الللذ  يحللتفس باألصللل أو يللدين بللااللتمام 
لتلل  كللان سيسللتخدمها المشللاركون فلل  السللوق عنللد تسللعير األصللل أو االلتللمام، بمللا فلل  االفتراضللات المتصللورة ا

ذلك االفتراضلات بشلأن مسلتو  الخطلر. وتتضلمن االفتراضلات بشلأن مسلتو  الخطلر كلال  ملن الخطلر الملالزم 
أو  أو المتأصل ف  أسلو  تقيليم بعينله )مثلل نملوذج تسلعير مسلتخدم لقيلاس القيملة العادللة(، والخطلر الملالزم

-49،ص ص2017)الطحللان، المتأصللل فلل  مللدخالت أسلللو  التقيلليم )مثللل أسللعار الفائللدة ومنحنيللات العائللد(
50.) 
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ويجب عل  المنشأة تطوير الملدخالت غيلر القابللة للمالحظلة باسلتخدام أفضلل معلوملات متلوفرة وفقلا  
ياناتهللا الداخليللة الخاصللة، للظللروف. وعنللد تطللوير المللدخالت غيللر القابلللة للمالحظللة يمكللن للمنشللأة أن تبللدأ بب

ولكللن يتعللين عليهللا تعللديل تلللك البيانللات فلل  حالللة وجللود معلومللات متللوفرة بشللكل  معقللول بللأن المشللاركين فلل  
السللوق يسللتخدمون بيانللات مختلفللة أو أن هنللاك شلليئا  خاصللا  بالمنشللأة غيللر متللاح للمشللاركين فلل  السللوق )عللل  

لمنشللأة إللل  بللذل جهللود مضللنية أو مكثفللة للحصللول علللل  سللبيل المثللال، تميللم خللاص بالمنشللأة(. وال تحتللاج ا
معلومللات متعلقللة بافتراضللات المشللاركين فلل  السللوق، ولكللن يجللب عللل  المنشللأة أن تأخللذ بعللين االعتبللار كافللة 

،ص 2017المعلوملللات المتعلقللللة بافتراضللللات مشللللارك السللللوق التلللل  تتللللوافر للمنشللللأة بشللللكل  معقللللول )الطحللللان،
 (.50-49ص

المسلتو  األول هل  المقيلاس األكثلر موثوقيلة للقيملة العادللة، وبالتلال  يعطل  التسلسلل وتعتبر ملدخالت       
للسللعار المعلنللة غيللر المعدلللة فلل   Highest Priorityالهرملل  للقيمللة العادلللة األولويللة القصللوى أو األعلللى 

 lowest Priorityأسواق نشطة للصول أو االلتمامات المطابقلة )ملدخالت المسلتو  األول(، واألولويلة اللدنيا 
 .(Watchman,2011,p.13)للمدخالت غير القابلة للمالحظة )مدخالت المستو  الثالث(

ير  الباحلث أن محاسلبة القيملة العادللة يمكلن أن تلوفر حلال جمئيلا لفجلوة القيلاس  من العرض السابق
القلليم الدفتريللة والقلليم المحاسللب ، حيللث سللتعمل محاسللبة القيمللة العادلللة عللل  التقليللل مللن الفجللوات الماديللة بللين 

السلوقية للشللركات و لكنهلا ال يمكنهللا منفلردة القضللاء علللى هلذه الفجللوة. حيلث تثيللر مسلتويات القيللاس الثللانى و 
الثالللث مللن المشللاكل أكثللر ممللا تحللل و تضللع العللاملين فللى مهنللة المحاسللبة أمللام تناقضللات و اختالفللات الحكللم 

 .الو.الشخصى و قلة أدلة االثبات و نقص الموضوعية ..

 السبب الثانى: التزيد فى تطبيق سياسة التحفظ المحاسبي 10/1/2

لقللللد حظللللى الللللتحفس المحاسللللب  )سياسللللة الحيطللللة والحللللذر( علللللى إهتمللللام كبيللللر مللللن الجهللللات المعنيللللة         
 The International Accounting Standardsبالمحاسلبة فنجلد أن مجللس معلايير المحاسلبة الدوليلة

Board (IASB) بيل المثال قد أشار ف  المريار األول الخلاص باإلفصلاح علن السياسلات المحاسلبية على س
)صللللالح  إلللل  ضللللرورة قيللللام الشللللركات باتبللللاع سياسللللات متحفظللللة فللل  اإلفصللللاح عللللن عناصللللر القللللوائم الماليللللة

 (.3، ص2017وتخرون،
االعتلللراف سياسلللة اللللتحفس المحاسلللب  بلللأن يتمسلللك المحاسلللب بدرجلللة عاليلللة ملللن التحقلللق عنلللد  وتقضللل        

 leventis et) باألربلللاح غيلللر المحققلللة أكبلللر ملللن تللللك التللل  يتطلبهلللا لالعتلللراف بالخسلللائر غيلللر المحققلللة
al,2013, pp.265-275)  . 

 مفهوم التحفظ المحاسبي: 10/1/2/1
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حاول العديد من الباحثين وضع مفهوم للتحفس المحاسلبى وذللك عللى إعتبلار أن اللتحفس المحاسلبى أحلد 
ت المحاسلبية التلى يجلب أن تتلوافر فلى القلوائم الماليلة، وبالتلالى فلإن اللتحفس المحاسلبى بمفهومله قيود المعلوملا

التقليلللدى هلللو قيلللام المحاسلللبين بلللإدراج أدنلللى قللليم محتمللللة للصلللول واأليلللرادات وأعللللى قللليم محتمللللة لإللتماملللات 
ومله التقليلدى يعنلى قيلام اإلدارة والخسائر عند إعدادهم للقلوائم الماليلة للمنشلأت، أى أن اللتحفس المحاسلبى بمفه

بلاإلعتراف بجميللع الخسللائر المحتمللة وعللدم اإلعتللراف بأيلة أربللاح محتملللة. إال أن هلذا ال ينبغللى أن يللؤدى إلللى 
-40،ص ص2016نقلال  علن سللطان، IASB Frame Work, 2005تخويض متعمد للصول أو للدخل )

41.) 

سرعة إنعكاس األخبار غير السارة فى األربلاح  إل  فتشيروجهة النظر المعاصرة للتحفس المحاسبى  أما
عتبللار وجللود عللدم تماثللل زمنللى فللى اإلعتللراف إ المحاسللبية بدرجللة أكبللر مللن إنعكللاس األخبللار السللارة وبالتللالى 

باألخبللار السللارة وغيللر السلللارة مفسللرا  للللتحفس المحاسلللبى، ولعللل اإلسللتراتيجية الهجوميلللة لللإلدارة فللى اإلعتلللراف 
رعن األخبللار السللارة قبللل األخبللار غيللر السللارة هللى الللدافع االساسللى لسياسللة الللتحفس المحاسللبى باألربللاح والتقريلل
 (.6، ص2008)أبو الخير، 

 مزايا التحفظ المحاسبي: 10/1/2/1

؛ 81ص ،2010)عبللدالملك، مللن أهللم الممايللا التلل  يحققهللا التمسللك بسياسللة الللتحفس المحاسللب  مللا يللل  
 ج(44-43، ص ص 2016سلطان، 
 ت فلللى تحديلللد السياسلللات المحاسلللبية التلللى سلللتقوم بإسلللتخدامها فلللى  للللتحفس المحاسلللبى المنشللليسلللاعد ا

، األمر الذ  يقلل من درجلة المرونلة المتاحلة إلدارات الشلركات للتلأثير معالجة العمليات الخاصة بها
 عل  نتائج العمليات بالميادة أو بالنقص.

 وبالتالى الوضوح فلى شلرح السياسلات  ،احفصإستخدام سياسات محاسبية متحفظة يؤدى إلى جودة اإل
عتملدت عليهلا اإلدارة فلى بنلاء التقلديرات المحاسلبية وبالتلالى إ فتراضات التى ساسية، واإلالمحاسبية األ

 جودة االفصاح.مؤثرا فى يعتبر التحفس المحاسبى 

 ت يوضلللح اللللتحفس المحاسلللبى ملللا اذا كانلللت هنلللاك شلللكوك فلللى جلللودة التقلللديرات المحاسلللبية، والسياسلللا
وبالتللالى إمكانيللة تحديللد منللاطق الخطللر فللى التقللديرات والسياسللات المحاسللبية، وذلللك مللن  ،المحاسللبية

خالل اإلشارة إلى أى زيادات غير مبررة فى األرباح وكذلك وجود زيادة فى عنصلر المخلمون مقارنلة 
ن أربللاح بالميللادة فللى المبيعللات، وأيضللا اإلشللارة إلللى وجللود اختالفللات فللى حالللة وجللود فللرق واضللح بللي

 المنشأت وتدفقاتها النقدية من االنشطة التشغيلية.
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  يستخدم التحفس المحاسبى ك لية لمقابلة ظاهرة عدم تماثل المعلومات، حيث يلؤدى اللتحفس المحاسلبى
وهلو ملا يحقلق منفعلة لالطلراف المتعاقلدة  ،إلى تحقيق درجة عالية ملن الشلفااية فلى التقلارير المنشلورة

 نين.مثل المساهمين والدائ

  يسللاهم الللتحفس المحاسللبى فللى تخولليض التكللاليف السياسللية الناتجللة عللن المغللاالة فللى تقيلليم األصللول
ت للعديللد مللن التكللاليف  هللذا باإلضللافة إلللى حمايللة مصللالح الللدائنين وتجنيللب المنشلل ،وزيللادة األربللاح

إدارات ت نتيجللة لقيللام  القضللائية التللى قللد تتحملهللا نتيجللة للنماعللات القضللائية التللى قللد تقللام ضللد المنشلل
وأيضللا تقيلليم صللافى أرباحهللا بللأعلى  مللن قيمتهللا الحقيقيللة بللأعلىت بتقيلليم صللافى أصللولها  تلللك المنشلل

 .من قيمتها الحقيقية

  السياسللات المحاسللبية التللى تتبعهللا المنشللأة تتماشللى مللع  مللن أنيسللاعد الللتحفس المحاسللبى فللى التحقللق
ناعة التلى تنتملى اليهلا المنشلأة ام أن هنلاك اختالفلات تلك السياسلات المحاسلبية السلائدة فلى نلوع الصل

فى السياسات المحاسلبية المطبقلة ملن قبلل المنشلأة، وأيضلا تحديلد أى تغيلر فلى السياسلات المحاسلبية 
 للمنشأة.

 

 اإلنتقادات الموجهة لسياسة التحفظ المحاسبي: 10/1/2/2

نقلال  علن  35ص  ،2011)الرشليدى،  من أهمها لتحفس المحاسبىا توجه العديد من اإلنتقادات لسياسة       
 ج (20ص ، 2010،عبيد؛ 46-45،ص ص 2016سلطان،
 الماليللة،  تقللاريرالللتحفس المحاسللبى للله تللاثير سلللبى علللى جللودة المعلومللات المحاسللبية التللى تتضللمنها ال

للجللودة مثللل الحيللاد والقابليللة للمقارنللة والتمثيللل  ةحيللث أنلله يتعللارض مللع بعللض الخصللائص االساسللي
ن تبنى سياسات محاسبية متحفظة قد يلؤدى إللى تشلويه المعلوملات التلى تتضلمنها إلصادق، ولذلك فا

 القوائم المالية.

 خللذ موقفللا تشللاؤميا عنللد تحديللد أن، فهللو يان الللتحفس المحاسللبى يظهللر تناقضللا ذاتيللا فللى بعللض االحيللإ
ربلاح أإللى زيلادة مقابللة فلى  الدخل فى دورة معينة، إال أن هذا االجراء ذاتله سليؤدى فلى اللدورة التاليلة

العام التالى، وهذه الميادة تتناقض مع التحفس المحاسبى، ومن أشهر االمثلة عللى ذللك قاعلدة التكلفلة 
 .أو السوق أيهما أقل كأحد مجاالت تطبيق التحفس المحاسبى

 عللللى حسلللا   ت لسياسلللات محاسلللبية متحفظلللة يلللؤدى إللللى سللليادة مصللللحة اللللدائنين ن تبنلللى المنشلللإ
دى إلللى أة حملللة األسللهم، ويميللد مللن تبللاين المعلومللات بللين المسللتثمرين واإلدارة، االمللر الللذى مصلللح

 زيادة تكاليف الوكالة، ولهذا يمثل التحفس عائقا يجب االستغناء عنه.
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  ،الللتحفس المحاسللبى يللؤدى إلللى تقييللد محتللوى المعلومللات ويقلللل قللدرة إسللتخدامها فللى التنبللؤ بالمسللتقبل
 حتماالت تسييل هذه الديون.إتها، ويميد من ءعقود المديونية ويخفض كفا لىاالمر الذى ينعكس ع

  مكانيللة تكللوين إرقللام المحاسللبية، ومللن ثللم تالعللب باألعلللى ال تسللاعدأن ممارسللة الللتحفس المحاسللبى قللد
نخفللاض جللودة األربللاح إحتياطيللات سللرية، وهللو مللا يللؤثر بالسلللب علللى بيئللة المعلومللات المحاسللبية، و إ

 د تقارير مضللة تؤثر على دقة قرارات المستخدميين.وبالتالى إعدا

، حيلث أن األضلرار المترتبلة ضرورة ال غنلى عنهلا  وير  الباحث أن التمسك بسياسة التحفس المحاسب       
عللل  عللدم التمسللك بهللذه السياسللة تفللوق كثيللرا  المنللافع الناتجللة عللن عللدم االلتللمام بهللا و لكللن المشللكلة تكمللن فللى 

ها ، حيث أن المبالغة فى تطبيق هذه السياسة ترتب عليه وجلود فجلوة كبيلرة بلين القليم الدفتريلة التميد فى تطبيق
والقيم السوقية للشركات، األمر الذ  أد  إل  إخفاء جمء كبير من قيم هلذه الشلركات علن مسلتخدم  التقلارير 

 ا  عللن الواقللع، األمللر الللذ  أد الماليللة، وبالتللال  فللإن القلليم التلل  تللم توصلليلها لهللؤالء المسللتخدمين تنحللرف كثيللر 
و لعلل رأس الملال الفكلرى يعلد  إفتقار التقارير المالية للعديلد ملن خصلائص جلودة المعلوملات المحاسلبية .الى 

أبلرز مللا يللتم تجاهللله ملن أصللول الشللركات و عللدم اظهلاره فللى الللدفاتر بسللبب التميلد فللى تطبيللق سياسللة الللتحفس 
  المحاسبى.

 ى لتخفيف أثر التحفظ على فجوة القياس المحاسبىبرأس المال الفكر  االعتراف .11

بلالكثير ملن المنلافع المسلتقبلية المتوقعلة  النظام المحاسبى ال يعترفأالتميد فى التحفس المحاسبى  يعنى
التى يقابلها ما يعرف برأس المال الفكرى. و هلذا السلبب يعلد فلى رأى  األصول المعنوية المولدة داخليا   و منها

سللاهم فللى خلللق هللذه الفجللوة و يمكللن أن يكللون فللى نفللس الوقللت أبللرز مسللاهم فللى تضللييق فجللوة الباحللث أكبللر م
 .القياس المحاسبى وفق ما سيتم عرضه فى القسم التالى من هذا البحث

وقللد أرجللع البللاحثون التللأخر فللى قيللاس و اإلفصللاح عللن رأس المللال الفكللر  المتللاح للمنشللأة الللى أنلله   
ه طبيعلللة خاصلللة مختلفلللة بشلللكل كبيلللر علللن طبيعلللة الملللوارد الماديلللة يتميلللم بمجموعلللة ملللن الخصلللائص تعطيللل

الملموسة وغير الملموسة التى تتعامل معها المبادئ المحاسلبية المتعلارف عليهلا، وهلذه الطبيعلة الخاصلة التلى 
تميللم عناصللر رأس المللال الفكللر  هللى مللا تجعللل مللن الصللعوبة بمكللان تطبيللق المبللادئ المحاسللبية المتعللارف 

. و بللالرغم مللن ذلللك فللإن الفشللل فللى قيللاس رأس المللال الفكللر  والتقريللر عنلله سللوف العناصللر عليهللا علللى هللذه
 (ج46-3، ص ص2011)عل ،  يترتب عليه العديد من اآلثار السلبية منها

  عدم قلدرة المنشلأة عللى إدارة رأس الملال الفكلرى للديها حيلث ملا ال يمكلن قياسله ال يمكلن إدارتله، مملا
قيللق ميللمة تنافسللية لهللا ومللن ثللم البقللاء والنمللو فللى ظللل ظللروف المنافسللة يضللر بقللدرة المنشللأة علللى تح

 الحالية .
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  ن والمقرضللين يزيللادة درجللة المخللاطرة التللى يتعللرض لهللا مسللتخدمو التقللارير الماليللة وبخاصللة المسللتثمر
نتيجة لعدم التقرير عن جمء كبير وهلام ملن قيملة المنشلأة فلى التقلارير الماليلة وملن ثلم االعتملاد عللى 

 مات غير كاملة عند تقدير قيمة المنشأة ودرجة المخاطرة المترتبة على التعامل معها.معلو 

باستعراض مفهوم رأس المال الفكرى و دوره فلى تضلييق فجلوة القيلاس على ذلك فسوف يقوم الباحث بنا و 
 المحاسبى فى القسم التالى.

 :رأس المال الفكري مفهوم  11/1

ملن قبلل  Intellectual Capital(IC)واسع لمصلطلح رأس الملال الفكلر  الرغم من اإلستخدام العلى        
الهيئات المهنية واألكاديميين، إال أنه ال يوجد تعريف دقيق ومتفق عليله حتل  اآلن، فهلو يسلتخدم لإلشلارة إلل  

معلا  لتحقيلق إمتالك المعرفة المهنية والخبرة والمهارة والعالقات الجيلدة واإلمكانلات التكنولوجيلة، والتل  تتضلافر 
 (.2017) أبو الخير ، ميمة تنافسية للشركة عن طريق إضافة القيمة ألصحا  المصالح الرئيسيين 

 المتفلردة المعرايلة األصلول ويرى الباحث أن رأس المال الفكر  هو الحق على أو ما يقابل  مجموعة
العمللالء أى مللا يقابللل األصللول  مللع والعالقللة العمللل ونظللم ومتطلبللات المبدعللة البشللرية العقللول علللى والمعتمللدة

 األصلول المعنويلة المملوكلة للمنظملة إلل  تلؤد  حيلث المعنوية فى جانب الخصوم فى قائمة المركلم الملالى ،
 التنافسلللية قلللدراتها وتلللدعم للمنظملللة مضلللافة قيملللة تحقلللق التللل  الجديلللدة واألسلللاليب للفكلللار المسلللتمر اإلنتلللاج

 (.139 ص ،2014السيد،)

 :رأس المال الفكري  ناتمكو عناصر أو  11/2
يوجلللد العديلللد ملللن التقسللليمات أو التصلللنيفات لعناصلللر أو مكونلللات رأس الملللال الفكلللر ، إال أن الباحلللث        

للرأس الملال  اللثال  سيكتف  هنا بعرض التقسيم األكثر قبوال  وشيوعا  بين الباحثين، أال وهو نموذج االتجاهلات
 (ج139، ص2014السيد، ه  ) ةأساسي عناصر ثالثة من يتكون  الذ  الفكر  

 .بالمنظمة واالبتكار اإلبداع وعمليات التفكير عن المسؤول هو العنصر وهذا :رأس المال البشري  (أ)
 إلل  أو البيلت إل  المنظمة من نقله يمكن ال رأس المال الذ  وهو :)الهيكلي( رأس المال التنظيمي (ب)

 بيلوتهم إلل  عائلدين المنظملة يغلادرون  عنلدما والملديرين العلاملين ملع المنظملة خلارج تخلر مكان أ 
 التكنولوجيلا عناصلره وأهلم هندسلته، وإعلادة إنتاجله وإعلادة هيكلتله إعلادة ويمكلن .اليلوم نهايلة فل 

 وبالتلال  فلإن . وهيكلهلا واسلتراتيجياتها المنظملة وثقافلة والنشلرات والمعلوملات والبيانلات واالبتكلارات
 مع تقاسمها ويمكن وتطويرها تنميتها يمكن المعرفة وهذه معرفة، هو )المنظم ( رأس المال الهيكل 

 المنظميلة، الثقافلة التنظيمل ، الهيكل: يأت  ما )المنظم ( رأس المال الهيكل  مكونات وأهم اآلخرين،
 .التنظيم  والروتين اإلجراءات، النظم، االستراتيجية، المنشورات، .البيانات التكنولوجيا، االختراعات،
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والعالقللات مللع العملللالء  Alliancesالتحالفللات وهللو  جExternal Capitalرجي رأس المااال الخااا (ج)
والمللللوردين والشللللركاء االسللللتراتيجيين والمسللللتثمرون والطوائللللئ األخللللرى، وكللللذلك الشللللهرة، والعالمللللات 

. ويشار إلى رأس المال الخارجى أيضا  بلرأس ملال العملالء أو رأس ملال أصلحا  Brandsالتجارية 
 ..Stakeholder Capitalالمصلحة 

 :لرأس المال الفكري  الخصائص المميزة 11/3

يتميللم رأس الملللال الفكلللر  بمجموعلللة مللن الخصلللائص التللل  تميلللمه علللن بللاق  ملللوارد المنشلللأة، والتللل  ملللن       
 (ج47-46، ص ص 2011،عل ،  Sonnier et al, 2007, p.4أهمها)
 ن معظمهلا مطملورة فلى خبلرات صعوبة تقلدير العملر اإلنتلاج  لعناصلر رأس الملال الفكلر ، وذللك أل

العلللاملين وقلللد يتلللرك العاملللل المنشلللأة فلللى أى لحظلللة، وينطبلللق ذللللك أيضلللا  عللللى العناصلللر الخاصلللة 
بالعالقة مع أصحا  المصلحة الخارجيين مثل العمالء والموردين، فقد يتحول العميلل أو الملورد علن 

 المنشأة ليتعامل مع منشأة أخرى فى أى لحظة.

 ال الفكللر  مخلقللة داخللل المنشللأة وغيللر مسللتقطبة مللن الخللارج ، فهللى مللوارد معظللم عناصللر رأس الملل
معنوية مطمورة فى خبرة ومهارة العلاملين، وعمليلات المنشلأة، واإلجلراءات، ونظلم المعلوملات. بعكلس 
الموارد المادية والتى يمكن الحصول عليها بسهولة ملن السلوق المفتوحلة. للذلك يمكلن القلول بلأن هلذه 

ثلللة فللى عناصللر رأس المللال الفكللر  تعتبللر أكثللر اسللتراتيجية وخلقللا  للممايللا التنافسللية مللن المللوارد المتم
 الموارد المادية الملموسة.

  نظللرا  لعللدم وجللود سللوق مفتوحللة يمكللن مللن خاللهللا اسللتقطا  عناصللر رأس المللال الفكللر  فللإن هنللاك
 صعوبة كبيرة فى تحديد تكلفة مالئمة لهذه العناصر.

 القتصللادية التللى يمكللن الحصلول عليهللا فللى المسللتقبل نتيجللة اسللتغالل المنشللأة يصلعب تقللدير المنللافع ا
 لرأس المال الفكر .

  معظللم عناصللر رأس المللال الفكللر  تميللد قيمتهللا مللع مللرور الوقللت وذلللك نظللرا  لتللراكم الخبللرات وزيللادة
ات ..( المهلللارات للللدى العلللاملين ، وذللللك بعكلللس الملللوارد الماديلللة األخلللرى )اآلالت   المبلللان    السللليار 

 والتى تستهلك فتقل قيمتها مع مرور الوقت.

 . ال تمتلك المنشأة وال تستطيع التحكم فى كثير من عناصر رأس المال الفكر 
( بأنله نظلرا  لهللذه الطبيعلة الخاصلة لعناصللر 46،ص 2011ويتفلق الباحلث ملع مللا توصلل إليله )عللل ،        

ه هللذه العناصللر فللى تحقيللق قيمللة للمنشللأة ، كللان التحللد  رأس المللال الفكللر  ، ونظللرا  ألهميللة الللدور الللذى تلربلل
الرئيسلى واألكبلر أملام المهتملين بمهنلة المحاسلبة هلو كيويلة تتبلع هلذه العناصلر بهلدف قيلاس قيمتهلا وقيملة مللا 
تقدمللله للمنشلللأة ، وكلللذلك بهلللدف اإلفصلللاح علللن هلللذه المعلوملللات ألصلللحا  المصللللحة المختلفلللين حتلللى تكتملللل 
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تخلاذهم للقلرارات المتعلقلة بالمنشلأة . للذلك نلاد  الكثيلر ملن البلاحثين بضلرورة تطلوير الصورة أمام هؤالء عند ا
 إطار المحاسبة المالية التقليد  الستيعا  هذا المورد االستراتيج  الهام بهدف قياسه واإلفصاح عنه. 

 االطار المقترحج نظرة إجمالية
لقياس المحاسبى ومقترحات التخويف من العرض السابق للسبا  األساسية المحتملة لحدو  فجوة ا

 منها يمكن عرض االطار المقترح باختصار فى النقاط اآلتيةج
التمام نظم المحاسبة بمبدأ التكلفة التاريخية فى تسجيل العمليات واألحدا  االقتصادية وقت ضرورة مع  .1

يمة العادلة لبنود وذلك بهدف قياس الق يتم مراجعة أصول والتمامات المنظمة دوريا   ، يجب أنحدوثها
قائمة المركم المالى وعرض نتيجة القياس فى عمود مجاور لعمود التكلفة التاريخية مع توضيح مستوى 

 القياس وأساليبه بالنسبة لكل بند على حده.

مع ضرورة التمام نظم المحاسبة بسياسة التحفس فى تسجيل واالفصاح عن العمليات واألحدا   .2
من االعتراف باألصول المعنوية المولدة داخليا و تتحقق فيها شروط األصول االقتصادية اال أنه البد 

 التى أهمها أنها تكون قابلة للقياس و يتوقع منها منافع مستقبلية للمنظمة.

يجتهد الباحثون و العاملون فى مهنة المحاسبة و المراجعة فى تطوير نظم القياس المحاسبى للقيمة  .3
 ثانى و الثالث و رأس المال الفكرى بأبعاده الثالثة.العادلة خصوصا المستويين ال

 خالصة الدراسة النظرية 11/4
الدراسة النظرية لهذا البحث الى أن هناك فجوة كبيرة فى القياس المحاسبى بين القيمة  خلصت

ة ت النظرية و الميدانية المحليالسوقية و القيمة الدفترية للشركات . دل على وجود تلك الفجوة الدراسا
األجنبية. كما توصلت هذه الدراسة الى أن لهذه الفجوة تثارا سلبية على الخصائص النوعية لجودة و 

هذه الفجوة سوف يؤدى الى تحسين مستوى جودة  لتضييقالمعلومات المحاسبية. و لذا فإن أى محاولة 
أ التكلفة التاريخية و التميد المعلومات المحاسبية. كما توصلت الدراسة أيضا الى أن التمام نظم المحاسبة بمبد

تلك الفجوة . و لذا اقترحت الدراسة ضرورة توجه   فى تطبيق سياسة التحفس المحاسبى هما من أهم أسبا
برأس المال الفكرى فى القوائم المالية  -و لو جمئيا -نظم المحاسبة نحو قياس القيمة العادلة و االعتراف 

لتحقيق ى مجال المحاسبة على تطوير أساليب القياس المحاسبى المنشورة و حث الباحثين و المهنيين ف
 ذلك.

 الميدانيةالدراسة  .12
و أثللر هللذه الشللركات المصللرية  وجللود فجللوة فللى القيللاس المحاسللبى فللى قيللاس مللدىتتنللاول هللذه الدراسللة 

ملا ك هلذه الشلركات.رها شلالفجوة _ إن وجدت _ على الخصائص النوعية لجودة المعلوملات المحاسلبية التلى تن
مقتلرح لتضلييق هلذه الفجلوة علن طريلق توجله نظلم المحاسلبة نحلو الطار االتسعى الدراسة الميدانية الى اختبار 
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قيللاس القيمللة العادلللة ألصللول و التمامللات الشللركات و كللذا االعتللراف بللرأس المللال الفكللرى فللى القللوائم الماليللة 
اسلللتمارة استقصلللاء صلللممت خصيصلللا  لهلللذا وبالنسلللبة للبيانلللات الميدانيلللة فقلللد تلللم تجميعهلللا بواسلللطة  للشلللركات.

الغرض، ولقد تضمنت استمارة االستقصاء الجوانب المتعلقلة بمتغيلرات الدراسلة بغلرض تجميلع البيانلات تمهيلدا 
 لتحليلها إحصائيا الختبار فروض الدراسة.

 

 مجتمع وعينة الدراسة 12/1
 المساهمة ال  ف  الشركاتيتمثل مجتمع الدراسة ف  مجموعة الموظفين العاملين ف  القطاع الم

المصرية. ونظرا  ألنه ال يمكن إجراء المسح الشامل لمجتمع الدراسة فقد تم االقتصار على عينة ممثلة لهذا 
 المساهمة المجتمع. ومن ثم فقد تم توزيع استمارة استقصاء على عينة عشوائية من العاملين بالشركات

قصاء على عينة عشوائية من الشركات المختلفة المنتشرة استمارة است 500حيث تم توزيع عدد  المصرية،
استمارة استقصاء من الشركات المصرية  298بجمهورية مصر العربية. وبعد المتابعة تم تجميع عدد 

من إجمال  عدد استمارات االستقصاء الت  تم  %59,6المختلفة؛ ومن ثم فإن معدل الردود المبدئ  يمثل  
وغير  Incompleteصرية. وبعد استبعاد استمارات االستقصاء غير المكتملة توزيعها على الشركات الم

قائمة استقصاء صالحة للتحليل والت  تمثل  287فقد تم الحصول على عدد  Invalidالصالحة للتحليل 
 من إجمال  عدد استمارات االستقصاء الت  تم توزيعها على مفردات العينة.  57,4%

 وصف استمارة االستقصاء أسلوب جمع البيانات و 12/2
وجلللود فجلللوة فلللى القيلللاس المحاسلللبى فلللى  قيلللاس ملللدى -لتحقيلللق الهلللدف الرئيسللل  ملللن هلللذه الدراسلللة

الشللركات المصللرية و أثللر هللذه الفجللوة _ إن وجللدت _ علللى الخصللائص النوعيللة لجللودة المعلومللات المحاسللبية 
طللار مقتللرح لتضللييق هللذه الفجللوة عللن التللى تنشللرها هللذه الشللركات. كمللا تسللعى الدراسللة الميدانيللة الللى اختبللار ا

طريللق توجلله نظللم المحاسللبة نحللو قيللاس القيمللة العادلللة ألصللول و التمامللات الشللركات و كللذا االعتللراف بللرأس 
عدة أقسام عللى النحلو فقد تم تصميم استمارة استقصاء مكونة من   -المال الفكرى فى القوائم المالية للشركات

أسئلة تتعلق بمعلومات عامة عن األشخاص اللذين قلاموا بتعبئلة اسلتمارة  عدةمن و يتكون القسم األول اآلتىج 
استقصاء من حيثج نوع الشركة الت  يعملون فيها )حكومية ، قطاع أعملال علام ، أم قطلاع خلاص( ، طبيعلة 
نشللاط الشللركة ) صللناعية ، تجاريللة، أم خدميللة( ؛ التخصللص الخللاص بالمسللتجو  ) فلل  مجللال المحاسللبة أم 

. أملللا القسللم الثلللان  مللن اسلللتمارة االستقصللاء فقلللد نوات الخبللرة العمليلللة للمسللتجوبينعللدد سلللو (؛ فلل  مجللال تخلللر
أربعلة  عن مدى و حجم فجوة القياس المحاسبى فى شركات عينة الدراسلة. ثلم المستجوبين سؤال  اشتمل على

المحاسلبية . ة لجلودة المعلوملات عشر سؤاال عن أثر تضييق فجوة القياس المحاسبى عللى الخصلائص النوعيل
فجلوة القيلاس المحاسلبى. ثالثة أسئلة تختبلر أثلر تطبيلق االطلار المقتلرح فلى تضلييق  ثالثالقسم ال لقد تضمنو 
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و أخيرا تم السؤال عن الجدوى االقتصادية لتطبيق االطار المقترح بمعنى هل تميد منافع تطبيقه عللى تكلاليف 
 أم ال  هتطبيق

 المستخدمة اإلحصائية األساليب 12/3
 Package ألغلللراض هلللذه الدراسلللة، تلللم اسلللتخدام برنلللامج الحمملللة اإلحصلللائية للعللللوم االجتماعيلللة

Statistical for Social Sciences (SPSS) Version 16  ،اإلحصلائ  و ذللك  التحليلل بعمليلة للقيلام
 Descriptive الوصللف بللإجراء التحليللل لقللد قللام الباحللث و  الدراسللة، الختبللار الفللروض اإلحصللائية لهللذه

Analysis  تم تجميعها للتعرف على الخصائص األساسلية لعينلة  الت والنسب( للبيانات  تالتكرارا)مثل معدل
)مثللل   Non-Parametric Testsالالمعلميللة االختبللاراتالبحللث ومتغيللرات الدراسللة. كمللا تللم إجللراء بعللض 

مللدى وجللود اختالفللات  فللروض البحللث والتعللرف علللى الختبللار( Kruskal-Wallisوالس  -كروسللكال  اختبللار
الشللركات المصللرية فلل  مسللتوى قيامهللا بقيللاس و اإلفصللاح عللن رأس المللال الفكللر  و كللذا مللدى جوهريللة بللين 

 تلم كملا .جوهرية االختالف بين المؤشرات المستخدمة ف  قياس رأس المال الفكر  من حيث مستوى التطبيلق

  (2005عاملة  بصلفة االجتماعيلة فل  العللوم مقبلوال   مسلتوى  و الذ  يعلد ، P = 0.05 معنوية مستوى  استخدام
(Sekaran. نتللائج الدراسللة ، وقللد تللم اسللتخدام االختبللارات   لتفسللير %95 يسللاو   ثقللة مسللتوى  و يقابللله

 اإلحصائية التاليةج
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات إستمارة إستقصاء. .1
 النسب المئوية والتكرارات. .2

  Descriptive Analysis with Rankingيب االختبارات الوصوية مع الترت .3

 . فروض البحث الختبار( Kruskal-Wallisوالس  -كروسكال  اختبار .4
 .  Test – CI – One Proportionو فترة الثقة  معينة اختبار معنوية نسبة .5
 .ANOVAاختبار تساوى ) اختالف( متوسطات مجموعة متغيرات تبعا لتغير متغير معين  .6

خصللائص ل Descriptive Analysis الوصللف التحليللل  ث فلل  األقسللام التاليللةوسللوف يتنللاول البحلل
 ، ونتائج االختبارات اإلحصائية لفروض الدراسة.عينة الدراسة

       Cronbach's Alpha  اختبار ألفا كورنباخ  .1

وذللللك بهلللدف اختبلللار درجلللة الموثوقيلللة أو  Cronbach's Alphaاختبلللار ألفلللا كورنبلللاخ   تلللم إجلللراء
لقيلاس ملدى الثبلات أو االتسلاق اللداخل  ألسلئلة إسلتمارة اإلستقصلاء. وتمثلل درجلة   Reliability ماديلةاالعت

وتعللد  االعتماديللة إلختبللار ألفللا كورنبللاخ معامللل الثبللات الللداخل  بللين اإلجابللات الللواردة بإسللتمارة اإلستقصللاء،
فأكثر، أما إذا كانلت أقلل ملن  % 60ساو  القيمة المقبولة إحصائيا لمعامل ألفا كرونباخ ، بأنها القيمة الت  ت

وملن ،  ,Sekaran) (2005ذلك فتعلد درجلة الثبلات أو اإلتسلاق اللداخل  ألسلئلة إسلتمارة اإلستقصلاء ضلريفة 
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، أ  أنله يمكلن االعتملاد عللى %83,7خالل نتائج التحليل اإلحصائ  وجد أن قيمة معامل ألفا كرونباخ هل  
 .ان إلى مصداقيتها ف  تحقيق أهداف الدراسةنتائج إستمارة اإلستقصاء واالطمئن

 

 

 الدراسة عينة التحليل الوصفي لخصائص  12/4

لشلركات و طبيعلة نشلاطها و حجمهلا يوضح الجلدول التلال  خصلائص عينلة الدراسلة ملن حيلث نلوع ا
 كذلك من حيث تخصص المشاركين ف  االستقصاء و مؤهالتهم و خبراتهم العملية.و 

 من حيث نوع الشركات و طبيعة النشاط ة الدراسةج خصائص عين1جدول رقم 

 % العدد خبرة المستجوبين % العدد طبيعة نشاط الشركة % العدد نوع الشركة
 حكومة  -
 قطاع عام - 
 قطاع خاص - 

116 
25 
164 

40,3 
8,7 
50,7 

 صناعية -
 تجارية  -
 خدمية -

31 
117 
139 

40,3 
8,7 
50,7 

 سنوات 5أقل من  -
 رسنوات فأكث 5 - 

90 
197 

31,2 
68,8 

 %100 287 اإلجمالى %100 287 اإلجمالى %100 287 اإلجمالى

ملن الشلركات المشلاركة فل  الدراسلة ملن  %40أن حلوال   (1جلدول رقلم ) يتضح ملن الجلدول السلابق
خاص. كما يتضلح القطاع الشركات  %51شركات قطاع أعمال عام، و  %9الشركات الحكومية، أن حوال  

مللن الشللركات الخدميللة بينمللا تمثللل الشللركات التجاريللة  فللى االستقصللا مللن الشللركات المشللاركة %48أن حللوال  
مللن إجمللالى  %69، و أن حللوال  مللن اجمللالى عللدد المسللتجوبين %11و الشللركات الصللناعية  %41حللوال  

 . عدد المستجوبين من أصحا  الخبرة الت  تميد عن خمس سنوات فى مجال عملهم
 الدراسة من حيث نوع الشركات و طبيعة النشاط ج خصائص عينة2جدول رقم 

 % العدد تخصص المستجوبيين % العدد المؤهل الدراسي
 بكالوريوس محاسبة -
 دراسات عليا )دبلوما، ماجستير، أو دكتوراه( -
 مؤهل غير محاسبى -

243 
8 
36 

84.4 
2.8 
12.5 

 ون محاسب -
 ون محاسبغير  - 

152 
135 

53 
47 

 %100 287 جمالىاإل %100 287 اإلجمالى

الدراسلة  الذين شلملتهمالمستجوبين  معظم أيضا أن (2جدول رقم )خصائص عينة الدراسة  هرتظأولقد 
. و يعلد غالبيلة المسلتجوبين ملن تقريبلا %47تقريبا( بينما يمثل غير المحاسبين نسلبة  %53من المحاسبين ) 
ى ملللن اللللدبلوم و الماجسلللتير و اللللدكتوراه و حمللللة الشلللهادات األعلللل %84بنسلللبة  المحاسلللبة سحمللللة بكلللالوريو 
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ملن العلرض السلابق يتضلح و  .%13، أما حملة الشلهادات غيلر المحاسلبية فنسلبتهم  تقريبا %3ايمثلون نسبة 
أن عينة البحث على درجة كبيرة من الخبرة و التنوع فلى مجلال العملل و طبيعلة نشلاط الشلركات التلى يعمللون 

  مجتمع األعمال و يجعل النتائج المستخلصة منها قابلة للتعميم.فيها بما يجعل عينة البحث ممثلة ل

 

 الميدانية فروض الدراسة اختبار  12/5
 األساسية اآلتيةجاالحصائية الفروض  إلى اختبارالدراسة  تهدف

تتمثللل فلل  وجللود فللروق جوهريللة بللين القلليم الدفتريللة والقلليم السللوقية  ب توجللد فجللوة فلل  القيللاس المحاسللال  .1
 لمسجلة ببورصة االوراق المالية المصرية .للشركات ا

توجللد فللروق جوهريللة بللين الشللركات المسللجلة ببورصللة االوراق الماليللة المصللرية ايمللا يخللتص بحجللم ال   .2
 .أو بسبب القطاع الذى تنتمى اليه فجوة القياس المحاسب  بسبب طبيعة عمل هذه الشركات

المعلومللات المحاسللبية المنشللورة فلل  القللوائم  يللؤدى تضللييق فجللوة القيللاس المحاسللب  الللى تحسللين جللودةال  .3
 للشركات المسجلة بالبورصة المصرية. المالية

توجلللد فلللروق جوهريلللة بلللين الشلللركات المسلللجلة ببورصلللة االوراق الماليلللة المصلللرية ايملللا يخلللتص بلللأثر ال  .4
طبيعلة بسلبب  جلودة المعلوملات المحاسلبية المنشلورة بلالقوائم الماليلةعلل  فجوة القياس المحاسب  تضييق 

 .أو بسبب القطاع الذى تنتمى اليه هذه الشركات عمل هذه الشركات
يمكللن تضللييق فجللوة القيللاس المحاسللبى عللن طريللق التوجلله نحللو اسللتخدام القيمللة العادلللة فللى القيللاس ال   .5

 المحاسبى.
تيدة  توجد فروق جوهرية بين الشركات المسجلة ببورصة االوراق المالية المصلرية ايملا يخلتص بلأثر ال  .6

على حجم فجوة القياس المحاسب  بسبب طبيعة عملل هلذه الشلركات أو ظة اك فا ب  نفي اكلم   اكضااك  ن
 بسبب القطاع الذى تنتمى اليه.

يمكللن تضللييق فجللوة القيللاس المحاسللبى عللن طريللق االعتللراف بللبعض عناصللر رأس المللال الفكللرى فللى ال  .7
 ة المنشورة.القوائم المالي

 كات المسلللجلة ببورصلللة االوراق الماليلللة المصلللرية ايملللا يخلللتص بلللأثرتوجلللد فلللروق جوهريلللة بلللين الشلللر ال  .8

عللللى حجلللم فجلللوة القيلللاس   االعتلللراف بلللبعض عناصلللر رأس الملللال الفكلللرى فلللى القلللوائم الماليلللة المنشلللورة
 المحاسب  بسبب طبيعة عمل هذه الشركات أو بسبب القطاع الذى تنتمى اليه.

وجلله نظللم المحاسللبة نحللو قيللاس القيمللة العادلللة و يمكللن تضللييق فجللوة القيللاس المحاسللبى عللن طريللق تال  .9
 االعتراف ببعض عناصر رأس المال الفكرى فى القوائم المالية المنشورة معا.
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تيدة  توجد فروق جوهرية بين الشركات المسجلة ببورصة االوراق المالية المصلرية ايملا يخلتص بلأثر ال  .10

ر رأس المللال الفكللرى فللى القللوائم الماليللة االعتللراف بللبعض عناصللنظةةة اك فا ةةب  نفةةي اكلم ةة  اكضااكةة  و 
علللى حجللم فجللوة القيللاس المحاسللب  بسللبب طبيعللة عمللل هللذه الشللركات أو بسللبب القطللاع  ضةةا   المنشللورة

 الذى تنتمى اليه.
عاكجةوو  توجد فلروق جوهريلة بلين الشلركات المسلجلة ببورصلة االوراق الماليلة المصلرية ايملا يخلتص ال  .11

 بسبب طبيعة عمل هذه الشركات أو بسبب القطاع الذى تنتمى اليه. لت ح االقتئااي  كتطبمق االطار اك
 .وسوف يتم عرض نتائج التحليل االحصائى إلختبارات فروض الدراسة فى االجماء التالية من البحث

ال توجلد فجلوة فل  القيلاس المحاسلب  تتمثلل فل  وجلود فلروق جوهريلة بلين القليم الدفتريلة والقليم  الفرض األول:
 ة للشركات المسجلة ببورصة االوراق المالية المصرية .السوقي

وجود فجوة بين القيمة السوقية  لمدى نتائج التحليل االحصائى (3رقم جدول ) التالى جدولاليوضح 
 .يةلشركات المصر والقيمة الدفترية ل

  المصرية للشركات الدفترية والقيمة السوقية القيمة بين فجوة وجود مدى ج3جدول رقم 

 السوقية القيمة بين فجوة وجود مدى
 النسبة التكرار المصرية للشركات الدفترية والقيمة

 المئوية 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

 %61,7 177 كبير بحجم فجوة توجد

6,38407 0,000 
 % 23,3 67 متوسط بحجم فجوة توجد
 %13,9 40 صغير بحجم فجوة توجد

 %1 3 على اإلطالق فجوة توجد ال
 %100 287 اإلجمالى

فقط من عينة البحث يرون أنه ال توجد فجوة قياس  %1أن ( 3جدول رقم )يوضح الجدول السابق 
منهم يرون أم هذه الفجوة ذات حجم  %61منهم يرون وجود هذه الفجوة .  %99ظم المحاسبية بينما نفى ال

منهم يرون أم هذه الفجوة ذات  %14ذات حجم متوسط و منهم يرون أم هذه الفجوة  %23كبير جدا و 
انه ال توجد Kolmogorov-Smirnov سميرنوف  – وتشير نتائج  اختبار كولموجوروف حجم صغير.

و .  α= 0,000عند مستوى معنوية  Z  6,38407 اختالفات جوهرية بين مفردات العينة حيث بلغت قيمة
فى القياس المحاسبى فى الشركات المصرية باستخدام برنامج باختبار نسبة القائلين بعدم وجود فجوة 

MINITAB   و أسلوTest and CI for One Proportion كانت النتيجة كما يلى ج 
Test of p = 0.5 vs p not = 0.5 

Exact 

Sample      X     N   Sample p         95.0% CI       P-Value 
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  1         3    287  0.010453  (0.002161; 0.030242)    0.000 

ملن مجملوع المسلتجوبين و أن  %1يظهر من االختبار السابق أن نسبة من يرون عدم وجلود فجلوة و   
تسلاوى   P-Valueو أن قيملة %95بنسلبة ثقلة و ملن مجتملع الدراسلة  %3هذه النسلبة ال يمكلن أن تميلد علن 

0,000 =α ( 3جدول رقم)،  الفرض البديل الذى يقضى بوجود فجلوة فل  مما يعنى رفض فرض العدم و قبول
تتمثلل فل  وجلود فلروق جوهريلة بلين القليم الدفتريلة  ، والتلىالقياس المحاسب  للمعلومات واألحلدا  االقتصلادية

 والقيم السوقية للشركات المسجلة ببورصة االوراق المالية المصرية.
 

رصلة االوراق الماليلة المصلرية ايملا يخلتص ال توجد فروق جوهرية بلين الشلركات المسلجلة ببو الفرض الثانى: 
 .القطاع نوعأو  بحجم فجوة القياس المحاسب  بسبب طبيعة الشركات

 Kruskalباسللتخدام اسلللو   (4جللدول رقللم ) بللالنظر الللى نتللائج التحليللل االحصللائى لبيانللات البحللث  
Wallis Test  التحليلللكمتغيللر حللاكم لعمليللة المقارنللة و  و باسللتخدام طبيعللة نشللاط المنظمللة Grouping 

Variable  تبين أن قيمة Chi-Square و قيملة 2علدد درجلات الحريلة و  18,905تسلاوىAsymp. Sig.  
بمعنى يوجد اختالف فى حجلم فجلوة  ،مما يعنى رفض فرض العدم و قبول الفرض البديل α= 0,000تساوى 

 خدمية(. –تجارية  –ية القياس المحاسبى بسبب اختالف طبيعة نشاط الشركات محل الدراسة ) صناع
  بسبب اختالف طبيعة نشاط الشركات الدفترية والقيمة السوقية القيمة بين فجوة وجود ج4جدول رقم 

 .Chi-Square df Asymp. Sig متوسط الرتب عدد الشركات المصرية الشركات فى النشاط طبيعة
 182,76 31 صناعية شركات

18,905 2 0,000 
 124,78 117 تجارية شركات
 151,53 139 خدمية شركات

  287 اإلجمالى
 Kruskal Wallisباسلتخدام اسللو   (5جدول رقلم ) نتائج التحليل االحصائى لبيانات البحث تشيرو   

Test   أسلاس للتحليلل والمقارنلة حكلومى( ك –خلاص  –و باسلتخدام القطلاع اللذى تنتملى اليله المنظملة )علام
و عللدد درجللات  8,817تسللاوى  Chi-Square تبللين أن قيمللة  Grouping Variable بللين المجموعللات

مما يعنلى رفلض فلرض العلدم و قبلول الفلرض البلديل.  α= 0,012تساوى   .Asymp. Sigو قيمة 2الحرية 
اخلتالف القطلاع اللذى  واللذى يعلمو إللىد اختالف فى حجم فجلوة القيلاس المحاسلبى و وجب ومن ثم يمكن القول

 حكومى(. –خاص  –حل الدراسة )عام تنتمى اليه الشركات م
 
 
 

  طبقًا للقطاع المصرية للشركات الدفترية والقيمة السوقية القيمة بين فجوة وجود مدى ج5جدول رقم 
 والقيمة السوقية القيمة بين فجوة وجود مدى

 .Chi-Square Asymp. Sig متوسط الرتب عدد الشركات طبقا  للقطاع المصرية للشركات الدفترية



 - 242 - 

 113,44 45 اع عامقط

8,817 0,012 
 139,15 146 قطاع خاص

 156,70 116 قطاع حكومى
  287 اإلجمالى

ال يللؤدى تضللييق فجللوة القيللاس المحاسللب  الللى تحسللين جللودة المعلومللات المحاسللبية المنشللورة الفاارض الثالااث: 
 للشركات المسجلة بالبورصة المصرية. ف  القوائم المالية

تضلللييق فجللوة القيللاس المحاسلللب  الللى تحسلللين  الوصلللفى ألثللر حليلللتنتللائج ال 6قلللم يعللرض الجللدول ر   
   للشركات المسجلة بالبورصة المصرية جودة المعلومات المحاسبية المنشورة ف  القوائم المالية

 المحاسبية أثر تضييق فجوة القياس المحاسبى على جودة الخصائص النوعية للمعلومات ج6جدول رقم

 الخاصية
 غير محايد موافق جدا موافق

 موافق

 غير
 موافق
 جدا

 نحرافاال  متوسطال
 معيارى ال

One Proportion 
Test 

# % # % # % # % # %   % P-Value 
 0,000 0,3 0,72230 4,6551 0 0 0,3 1 6,3 18 39 112 54,4 156 المالءمة

 0,000 0,6 0,80097 4,4077 0,3 1 0,3 1 9,4 27 38 109 51,9 149 تنبؤ
 0,000 4,1 0,70290 4,1254 1 3 3,1 9 10,8 31 52,3 150 32,8 94 استردادية

 0,000 1,4 3,04446 4,1847 0 0 1,4 4 14,3 41 48,8 140 35,5 102 التوقيت
 0,000 1,7 0,76651 4,2125 0,7 2 1 3 13,6 39 45,6 131 39 112 االهمية النسبية

 0,000 4,8 0,86449 4,0662 1 3 3,8 11 16,4 47 44,9 129 33,8 97 التأكيدية
 0,000 1 0,71731 4,3484 0,3 1 0,7 2 10,1 29 41,5 119 47,4 136 الموثوقية
 0,000 1,7 0,71561 4,1916 0 0 1,7 5 12,5 36 50,5 145 35,2 101 الحيادية
 0,000 3,1 0,75228 4,1463 0,3 1 2,8 8 11,5 33 52,6 151 32,8 94 التحقق

 0,000 2,4 0,77807 4,1429 0,3 1 2,1 6 15,7 45 46,7 134 35,2 101 صادقالتمثيل ال
 0,000 2,8 1,05298 3,9443 0 0 2,8 8 8,4 24 36,6 105 35,9 103 التحفظ

 0,000 4,5 0,79456 4,1498 0,3 1 4,2 12 10,5 30 50,2 144 34,8 100 التكامبية
 0,000 6,6 0,88825 4,1080 1 3 5,6 16 11,5 33 45,3 130 36,6 150 تقليل الغموض

 0,000 1,7 0,74360 4,2822 0 0 1,7 5 12,2 35 42,2 121 43,9 126 المقارنة

موافق  أن غالبية المستجوبين يقعون فى فئتى موفق جدا و (6)جدول رقم من الجدول السابقيتضح 
ودة المعلومات المحاسبية الخصائص النوعية لج على أن تضييق فجوة القياس المحاسبى تؤدى الى تحسين

و ذلك بالنسبة  0,066و  0,003ضريفة جدا تنحصر مابين نسبة غير الموافقين على هذا الفرض  و أن  
 α=  0,000تساوى   P-Valueلجميع الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية و أن قيمة 

ذى يقضى بأن تضييق فجوة القياس ، بما يعنى رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل ال%95بمستوى ثقة 
 ن الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية.يتحسيؤدى إلى المحاسبى 
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ال توجد فروق جوهرية بين الشركات  المسلجلة ببورصلة االوراق الماليلة المصلرية ايملا يخلتص ج الرابعالفرض 
منشلورة بلالقوائم الماليلة جلودة المعلوملات المحاسلبية العلل  فجوة القياس المحاسلب  تضييق بأثر 

 .أو بسبب القطاع الذى تنتمى اليه بسبب طبيعة عمل هذه الشركات
و باسلللتخدام طبيعلللة نشلللاط  Kruskal Wallisنتلللائج التحليلللل االحصلللائى باسلللتخدام اسللللو   تشلللير   

ك وجلد أن هنلا( 7)جلدول رقلم Grouping Variable كمتغيلر حلاكم لعمليلة المقارنلة والتحليللشلركات العينلة 
أثر تضللللييق فجللللوة القيللللاس المحاسللللبى علللللى بلللل ايمللللا يخللللتصاختالفللللات جوهريللللة بللللين شللللركات عينللللة الدراسللللة 

للمعلوملات  التنبؤيلةتحسلين القلدرة الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية بالنسبة للخصائص التاليلةج 
يللة للمقارنلة. و بالتللالى يللتم الغمللوض، وتحسلين مسللتوى القابل درجلة ، تحسللين مسلتوى الللتحفس ، تقليلللالمحاسلبية

النوعيللللة لجللللودة ة لبللللاقى الخصللللائص ه الخصللللائص بينمللللا يللللتم قبوللللله بالنسللللبرفللللض فللللرض العللللدم بالنسللللبة لهللللذ
 . المعلومات المحاسبية

 القطاع النشاط ونوع لطبيعة طبقا   Kruskal-Wallis والس - كروسكال اختبارات ج نتائج7جدول رقم

 متوسطال الخاصية
 نحرافاال 
 ى معيار ال

-Kruskal والس - كروسكال نتائج اختبارات
Wallis طبقًا لطبيعة النشاط 

-Kruskal والس - كروسكال نتائج اختبارات
Wallis طبقًا لطبيعة لنوع القطاع 

Chi-Square df Asymp. Sig. Chi-Square df Asymp. Sig. 
 0,224 2 2,994 0,161 2 3.653 0,72230 4,6551 المالءمة

 0,016 2 8,303 0,001 2 13,428 0,80097 4,4077 تنبؤ
 0,557 2 1,171 0,129 2 4,092 0,70290 4,1254 استردادية

 0,743 2 0,593 0,583 2 1,080 3,04446 4,1847 التوقيت
 0,336 2 2,183 0,637 2 0,902 0,76651 4,2125 االهمية النسبية

 0,186 2 3,366 0,846 2 0,334 0,86449 4,0662 التأكيدية
 0,018 2 8,047 0,347 2 2,117 0,71731 4,3484 الموثوقية
 0,932 2 0,142 0,341 2 2,153 0,71561 4,1916 الحيادية
 0,460 2 1,554 0,691 2 0,740 0,75228 4,1463 التحقق

 0,429 2 1,692 0,489 2 1,431 0,77807 4,1429 التمثيل الصادق
 0,365 2 2,013 0,000 2 18,197 1,05298 3,9443 التحفظ

 0,820 2 0,397 0,308 2 2,354 0,79456 4,1498 التكامبية
 0,021 2 7,685 0,010 2 9,239 0,88825 4,1080 تقليل الغموض

 0,025 2 7,390 0,037 2 6,595 0,74360 4,2822 المقارنة

القطاع الذى م و باستخدا Kruskal Wallisبالنظر الى نتائج التحليل االحصائى باستخدام اسلو   
وجد ( 7)جدول رقم Grouping Variable ليلمتغير حاكم لعملية المقارنة والتحشركات العينة ك تنتمى اليه

أثر تضييق فجوة القياس المحاسبى على ب ايما يختصأن هناك اختالفات جوهرية بين شركات عينة الدراسة 
 التنبؤيةتحسين القدرة للخصائص التاليةج  بالنسبة وذلك الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية

حسين مستوى القابلية للمقارنة. الغموض، وت درجة ، تقليلالموثوقيةزيادة درجة ، للمعلومات المحاسبية
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النوعية ة لباقى الخصائص ببالتالى يتم رفض فرض العدم بالنسبة لهذه الخصائص بينما يتم قبوله بالنسو 
 .لجودة المعلومات المحاسبية

نحللو اسللتخدام  نظللم المحاسللبة ال يمكللن تضللييق فجللوة القيللاس المحاسللبى عللن طريللق توجللهج  الخااامسلفاارض ا
 القيمة العادلة فى القياس المحاسبى.

ايمللللا يتعلللللق نتيجللللة التحليللللل االحصللللائى لللللردود المسللللتجوبين  (8جللللدول رقللللم) يوضللللح الجللللدول اآلتللللى  
م المحاسبة فى الشلركات المصلرية نحلو اسلتخدام بإمكانية تضييق فجوة القياس المحاسبى عن طريق توجه نظ

 القيمة العادلة فى القياس المحاسبى.
 القطاع النشاط ونوع لطبيعة طبقا   والس - كروسكال اختبارات ج نتائج8جدول رقم

 نظم توجه يؤدى
 لقياس المحاسبة

 العادلة ألصول القيمة
 الى المنظة التزامات و

 بين الفرق  تقليل
 و السوقية القيمة

 الدفترية لقيمةا
 للمنظمة

 نحرافاال  متوسطال % التكرار
 معيارى ال

 والس - كروسكال نتائج اختبارات
 طبقًا لطبيعة النشاط

 والس - كروسكال نتائج اختبارات
 طبقًا لطبيعة لنوع القطاع

Chi-
Square 

df Asymp. 
Sig. 

Chi-
Square 

df Asym
p. Sig. 

 54,0 155 جدا موافق

4,4878 0,59634 3,080 2 00,214 12,606 2 0,002 
 40,8 117 موافق
 5,2 15 محايد

 100 287 المجموع

من إجمالى  %95 – من عينة البحث الغالبية العظمى أن (8جدول رقم) يوضح الجدول السابق
تضييق فجوة قياس فى أن توجه نظم المحاسبة نحو القيمة العادلة يؤدى الى  ؤيدون ي  -عدد المستجوبين
وباختبار نسبة القائلين بعدم مساهمة القيمة العادلة فى تضييق فجوة القياس المحاسبى فى  النظم المحاسبية.

كانت  Test and CI for One Proportion و أسلو  MINITAB الشركات المصرية باستخدام برنامج
 النتيجة كما يلىج

Test of p = 0.5 vs p not = 0.5 

Exact 

Sample      X      N  Sample p         95.0% CI       P-Value 

  1         0    287  0.000000  (0.000000; 0.010384)    0.000 
 

يلؤدى ال أن توجله نظلم المحاسلبة نحلو القيملة العادللة يظهر من االختبار السابق أن نسبة منن ينر ن   
   ،منن مممن ا المسنتم بين %صنرر ى البيئة المصرية  يمثن ف الى تضييق فجوة قياس فى النظم المحاسبية

 P-Valueو أن قيمة  %95بنسبة ثقة  ، وذلكمن مجتمع الدراسة %1النسبة ال يمكن أن تميد عن أن هذه 
بلللأن توجللله نظلللم مملللا يعنلللى رفلللض فللرض العلللدم و قبلللول الفلللرض البلللديل الللذى يقضلللى ،  α= 0,000تسللاوى  

  فجوة القياس المحاسب  هم فى تضييقالمحاسبة نحو القيمة العادلة يس
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ال توجلللد فلللروق جوهريلللة بلللين الشلللركات المسلللجلة ببورصلللة االوراق الماليلللة المصلللرية ايملللا : الساااادسالفااارض 
حجلم فجلوة القيلاس المحاسلب  بسلبب بأثر توجه نظم المحاسبة نحو القيمة العادللة عللى يختص 

 ه.طبيعة عمل هذه الشركات أو بسبب القطاع الذى تنتمى الي
 Kruskal Wallisباسلتخدام اسللو   (8)جلدول رقلم نتائج التحليلل االحصلائى لبيانلات البحلث تشير  

Test   كمتغيلر حلاكم لعمليلة المقارنلة والتحليللباستخدام طبيعة نشاط المنظمة و Grouping Variable  إللى
القيمللة العادلللة علللى  رأء المسللتجوبين حللول أثللر توجلله نظللم المحاسللبة نحللوتوجللود اختالفللات جوهريللة فللى عللدم 

 –تضلللييق حجلللم فجلللوة القيلللاس المحاسلللبى بسلللبب اخلللتالف طبيعلللة نشلللاط الشلللركات محلللل الدراسلللة ) صلللناعية 
ممللا يعنللى ، α= 0,214 عنللد مسللتو  معنويللةو  Chi-Square 3,080قيمللة  خدميللة(، حيللث بلغللت –تجاريللة 
 . (8)جدول رقمالفرض البديلرفض فرض العدم و  قبول
 Kruskalباسللتخدام اسللو   (8)جلدول رقلمالتحليلل االحصلائى لبيانللات البحث و بلالنظر اللى نتللائج  

Wallis Test   كمتغيللر حللاكم حكللومى(  –خللاص  –و باسللتخدام القطللاع الللذى تنتمللى اليلله المنظمللة )عللام
و عللدد  12,606تسللاوى  Chi-Square تبللين أن قيمللة Grouping Variable لعمليللة المقارنللة والتحليللل

ممللا يعنلى رفللض فلرض العللدم و قبلول الفللرض البللديل . ، α= 0,002 نلد مسللتو  معنويلةوع 2درجلات الحريللة 
رأى المسللتجوبين حللول أثللر توجلله نظللم المحاسللبة نحللو القيمللة العادلللة علللى فللى  معنللو   بمعنللى يوجللد اخللتالف

 –حجم فجوة القياس المحاسبى بسبب اختالف القطاع الذى تنتملى اليله الشلركات محلل الدراسلة )علام تضييق 
 .فى البيئة المصرية حكومى( –اص خ
 

عتلراف بلبعض عناصلر رأس الملال ال يمكلن تضلييق فجلوة القيلاس المحاسلبى علن طريلق اإلج  السابعالفرض 
 الفكرى فى القوائم المالية المنشورة.

تضلللييق فجلللوة  إمكانيلللة يوضلللح الجلللدول اآلتلللى نتيجلللة التحليلللل االحصلللائى للللردود المسلللتجوبين حلللول  
 ن طريق اإلعتراف ببعض عناصر رأس المال الفكرى فى القوائم المالية المنشورة.القياس المحاسبى ع

 
 
 
 
 

 القطاع النشاط ونوع لطبيعة طبقا   Kruskal-Wallis والس - كروسكال اختبارات ج نتائج9جدول رقم
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 المحاسبة نظم اعتراف يؤدى
 يقابله ما و الفكرى  المال برأس
 القوائم فى معنوية أصول من

 بين الفرق  تقليل لىا المالية
 القيمة و السوقية القيمة

 للمنظمة الدفترية

 متوسطال % التكرار
 نحرافاال 
 معيارى ال

 والس - كروسكال نتائج اختبارات
 طبقًا لطبيعة النشاط

 والس - كروسكال نتائج اختبارات
 طبقًا لطبيعة لنوع القطاع

Chi-
Square 

df Asymp. 
Sig. 

Chi-
Square 

df Asymp. 
Sig. 

 48,4 139 جدا موافق

4,4007 0,63938 2,954 2 0,228 18,841 2 0,000 
 43,2 124 موافق
 8,4 24 محايد

 100 287 المجموع
 

 برأس المحاسبة نظم اعترافيرون أن إجمالى المستجوبين من  %91,6يوضح الجدول السابق أن 
 القيمة و السوقية القيمة بين الفرق  تقليل الى المالية القوائم فى عنويةم أصول من يقابله ما و الفكرى  المال

ختبار إو ب .(9جدول رقم) 0,63938وبإنحراف مريار   4,4للمنظمة وأن متوسط اإلجابات  قد بل   الدفترية
ى نسبة القائلين بعدم مساهمة االعتراف ببعض عناصر رأس المال الفكرى فى القوائم المالية المنشورة ف

عتراف ببعض عناصر إلمقارنة بالمؤيدين بوجود أثر ل تضييق فجوة القياس المحاسبى فى الشركات المصرية
 MINITABباستخدام برنامج  وذلك فجوةالرأس المال الفكرى فى القوائم المالية المنشورة فى تضييق 

 كانت النتيجة كما يلىج  Test and CI for One Proportionأسلو جو 
 

Test of p = 0.5 vs p not = 0.5 

Exact 

Sample      X      N  Sample p         95.0% CI       P-Value 

1           0    287  0.000000  (0.000000; 0.010384)    0.000 

 

يمكن رفض فرض العدم   قب   الررض البندي  النذي يى نى بن ن  االختبار السابق نتائج  بناء على  

فجللوة القيللاس يسننهم فننى ت ننييق  اصللر رأس المللال الفكللرى فللى القللوائم الماليللة المنشللورةاالعتللراف بللبعض عن
 فى البيئة المصرية. α= 0,002وعند مستو  معنوية  %95بنسبة ثىة  المحاسب 

 

ال توجد فروق جوهرية بين الشلركات المسلجلة ببورصلة االوراق الماليلة المصلرية ايملا يخلتص : الثامنفرض ال
عللى حجلم فجلوة  عض عناصلر رأس الملال الفكلرى فلى القلوائم الماليلة المنشلورةاالعتراف بببأثر 

 القياس المحاسب  بسبب طبيعة عمل هذه الشركات أو بسبب القطاع الذى تنتمى اليه.
 Kruskalباسللتخدام اسلللو  ( 9جللدول رقللم)بللالنظر الللى نتللائج التحليللل االحصللائى لبيانللات البحللث   

Wallis Test   متغيلر حلاكمنشلاط المنظملة كباسلتخدام طبيعلة و Grouping Variable  تبلين أن قيملة 
Chi-Square  و قيملة  2و علدد درجلات الحريلة  2,954تسلاوىAsymp. Sig.   0,228تسلاوى =α ، 

فلى رأى المسلتجوبين  جلوهر   يوجلد اخلتالفال الفلرض البلديل . بمعنلى  رفلضفلرض العلدم و  قبولمما يعنى 
ق حجللم فجللوة ييعلللى تضلل رأس المللال الفكللرى فللى القللوائم الماليللة المنشللورةاالعتللراف بللبعض عناصللر حللول أثللر 
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فللى  خدميللة( –تجاريللة  –القيللاس المحاسللبى بسللبب اخللتالف طبيعللة نشللاط الشللركات محللل الدراسللة ) صللناعية 
 .البيئة المصرية

-Kruskalباسللتخدام اسلللو   (9جللدول رقللم) نتللائج التحليللل االحصللائى لبيانللات البحللثبينمللا تشللير   
Wallis Test   كمتغيللر حللاكمحكللومى(  –خللاص  –و باسللتخدام القطللاع الللذى تنتمللى اليلله المنظمللة )عللام 

Grouping Variable   االعتلراف بلبعض عناصلر بوجود اختالفات جوهريلة فلى رأى المسلتجوبين حلول أثلر
اخللتالف  علللى تضللييق حجللم فجللوة القيللاس المحاسللبى بسللبب رأس المللال الفكللرى فللى القللوائم الماليللة المنشللورة

-Chi قيملللة  حيللث بلغلللت حكلللومى(. –خلللاص  –القطللاع اللللذى تنتملللى اليللله الشلللركات محللل الدراسلللة )علللام 
Square  18,841 و قيمة  2درجات حرية  عندAsymp. Sig.   0,000تساوى  =α (9جدول رقم). 

 

س القيملة ال يمكن تضييق فجوة القياس المحاسبى علن طريلق توجله نظلم المحاسلبة نحلو قيلاج  التاسعالفرض 
 العادلة و االعتراف ببعض عناصر رأس المال الفكرى فى القوائم المالية المنشورة معا.

إمكانيللة نتيجللة التحليللل االحصللائى لللردود المسللتجوبين حللول ( 10جللدول رقللم)يوضللح الجللدول اآلتللى    
عتلراف بلبعض تضييق فجوة القياس المحاسبى عن طريق توجه نظم المحاسبة نحو قياس القيملة العادللة و اال

 فى البيئة المصرية.فى القوائم المالية المنشورة  معا عناصر رأس المال الفكرى 

 القطاع النشاط ونوع لطبيعة طبقا   Kruskal-Wallis والس - كروسكال اختبارات ج نتائج10جدول رقم
 المحاسبية نظم توجه يؤدى
 ألصول العادلة القيمة لقياس
 و  المنظة التزامات و

 المال برأس االعتراف
 المالية القوائم فى الفكرى

 بين الفرق تقليل الىمعا 
 القيمة و السوقية القيمة

  للمنظمة الدفترية

 نحرافاال  متوسطال % التكرار
 معيارى ال

 والس - كروسكال نتائج اختبارات
 طبقًا لطبيعة النشاط

 والس - كروسكال نتائج اختبارات
 طبقًا لطبيعة لنوع القطاع

Chi-
Square 

df Asymp. 
Sig. 

Chi-
Square 

df Asymp. 
Sig. 

 39,7 114 جدا موافق

4,3136 0,61954 5,832 2 0,054 14,316 2 0,001 
 51,9 129 موافق
 8,4 24 محايد

 100 287 المجموع

  %91,6 تمثلل والتلى –الغالبية العظملى ملن المسلتجوبين  أن (10جدول رقم) يوضح الجدول السابق  
االعتللراف بللبعض عناصللر توجلله نظللم المحاسللبة نحللو القيمللة العادلللة و يللرون أن   -عينللة البحللثمللن إجمللالى 
. يللؤدى الللى تضللييق فجللوة قيللاس فللى الللنظم المحاسللبية الفكللرى فللى القللوائم الماليللة المنشللورة معللا رأس المللال 

لقيمة العادلة واالعتلراف بلبعض عناصلر رأس توجه نظم المحاسبة نحو اختبار نسبة القائلين بعدم مساهمة إوب
. فللى تضللييق فجللوة القيللاس المحاسللبى فللى الشللركات المصللريةفللى القللوائم الماليللة المنشللورة  معللا المللال الفكللرى 

 Test and CI for One Proportion و أسللو ج MINITABباسلتخدام برنلامج  مقارنلة بالمؤيلدين للذلك
 :كانت النتيجة كما يلى
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Test of p = 0.5 vs p not = 0.5 

Exact 

Sample      X      N  Sample p         95.0% CI       P-Value 

1           0    287  0.000000  (0.000000; 0.010384)    0.000 
 

توجه نظم المحاسلبة نحلو القيملة العادللة يظهر من االختبار السابق أن نسبة من يرون عدم مساهمة   
 نسلبة  ق فجلوة القيلاساصر رأس المال الفكرى فى القوائم المالية المنشورة  معا فلى تضلييواالعتراف ببعض عن

ملن مجتملع الدراسلة بنسلبة ثقلة  %1صفر% من مجموع المسلتجوبين و أن هلذه النسلبة ال يمكلن أن تميلد علن 
مملا يعنلى رفلض فلرض العلدم و قبلول الفلرض البلديل ،  α=  0,000تسلاوى   P-Valueو أن قيملة  95%
 معلا   توجه نظلم المحاسلبة نحلو القيملة العادللة واالعتلراف بلبعض عناصلر رأس الملال الفكلرى لذى يقضى بأن ا

 يسهم فى تضييق فجوة القياس المحاسب  .فى القوائم المالية المنشورة  
ال توجد فروق جوهرية بين الشركات المسجلة ببورصة االوراق الماليلة المصلرية ايملا يخلتص : شراعالالفرض 

 توجلله نظللم المحاسللبة نحللو القيمللة العادلللة و االعتللراف بللبعض عناصللر رأس المللال الفكللرى ثر بللأ
عللى حجلم فجلوة القيلاس المحاسلب  بسلبب طبيعلة الشلركات أو فى القوائم الماليلة المنشلورة   معا  

 القطاع الذى تنتمى اليه.
 Kruskalسللللو  باسلللتخدام ا (10جلللدول رقلللم) نتلللائج التحليلللل االحصلللائى لبيانلللات البحلللث أسلللفرت  

Wallis Test   كمتغيللر حللاكم لعمليللة المقارنللة والتحليلللباسللتخدام طبيعللة نشللاط المنظمللة و Grouping 
Variable  أنلله ال يوجللد اخللتالف جللوهر   فللى رأى المسللتجوبين حللول أثللر توجلله نظللم المحاسللبة نحللو القيمللة

المنشللورة  معللا علللى تضللييق حجللم  العادلللة واالعتللراف بللبعض عناصللر رأس المللال الفكللرى فللى القللوائم الماليللة
، خدميلة( –تجاريلة  –الشركات محلل الدراسلة ) صلناعية  فجوة القياس المحاسبى بسبب اختالف طبيعة نشاط

عنللد و  2و علدد درجللات الحريلة  5,832تسلاوى  Chi-Square أن قيملة  نتلائج التحليللل االحصلائى وتشلير
 الفرض البديل.  رفض فرض العدم وقبول مما يعنى  ،  α=0,054 درجة معنوية

 اختبلللاراتباسلللتخدام  ( 10جلللدول رقلللم) اللللى نتلللائج التحليلللل االحصلللائى لبيانلللات البحلللث كملللا أسلللفرت  
 كمتغيللر حللاكمحكللومى(  –خللاص  –و باسللتخدام القطللاع الللذى تنتمللى اليلله المنظمللة )عللام  والس - كروسللكال

المحاسلللبة نحلللو القيملللة العادللللة وجلللود اختالفلللات جوهريلللة  فلللى تراء المسلللتجوبين حلللول أثلللر توجللله نظلللم علللدم 
واالعتلللراف بلللبعض عناصلللر رأس الملللال الفكلللرى فلللى القلللوائم الماليلللة المنشلللورة  معلللا عللللى تضلللييق حجلللم فجلللوة 

حكلومى(  –خلاص  –القطاع الذى تنتمى اليه الشركات محلل الدراسلة )علام  القياس المحاسبى بسبب اختالف
 .α= 0,001عند مستو  معنوية 

 

  تطبيقه. تكاليفترح عن منافع تطبيق االطار المقتميد ال  : عشر الحادىالفرض 

 لمسلتجوبين حلول هلذا الفلرضنتيجة التحليل االحصائى لردود ا (11)جدول رقم يوضح الجدول اآلتى  
بالمنلللافع المتعلقلللة بتطبيلللق االطلللار المقتلللرح بتكلللاليف تطبيقللله فلللى الشلللركات العامللللة بجمهوريلللة مصلللر المتعللللة 
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مللن عينللة البحللث يللرون أن تطبيللق االطللار المقتللرح ال  %94,8أن التحليللل االحصللائى  وتشللير نتللائج العربيللة.
مللن عينللة البحللث محايللدين، وأنلله ال يوجللد ضللمن   %5,2يللؤدى الللى تحقيللق منللافع تميللد علللى تكلفللة تطبيقلله،  

ر تطبيلق االطلا عينة البحث من ير  عدم وجود منفعلة متوقعلة ملن اإلطلار المقتلرح أو تكلالئالمستجوبين فى 
 . المقترح عن المنافع المتوقعة من تطبيقه

 القطاع النشاط ونوع لطبيعة طبقا   والس - كروسكال اختبارات ج نتائج11جدول رقم
 نظم تطبيق يؤدى

 لالطار المحاسبة
 قياس ) المقترح
 و العادلة القيمة

 برأس االعتراف
 الى (الفكرى المال

 تزيد منافع تحقيق
 تطبيقه تكلفة عن

 نحرافاال  متوسطال % التكرار
 معيارى ال

 والس - كروسكال نتائج اختبارات
 طبقًا لطبيعة النشاط

 والس - كروسكال نتائج اختبارات
 طبقًا لطبيعة لنوع القطاع

Chi-
Square 

df Asymp. 
Sig. 

Chi-
Square 

df Asymp. 
Sig. 

 56,1 161 جدا موافق

4,5087 0,59640 11,054 2 0,004 6,720 2 0,035 
 38,7 111 قمواف

 5,2 15 محايد
 100 287 المجموع

الذين يرون أن تطبيق االطار المقترح ال يؤدى الى تحقيق منافع تميد على تكلفة و باختبار نسبة 
أسفرت النتائج  Test and CI for One Proportionو أسلو ج MINITABباستخدام برنامج تطبيقه 

 :ما يلىع

Test of p = 0.5 vs p not = 0.5 

                                                        Exact 

Sample      X      N  Sample p         95.0% CI       P-Value 

1           0    287  0.000000  (0.000000; 0.010384)    0.000 
 

لللذين يللرون أن تطبيللق االطللار المقتللرح ال يللؤدى الللى ااالختبللار السللابق أن نسللبة  ت نتللائجظهللر ولقللد أ   
صفر% من مجموع المستجوبين و أن هلذه النسلبة ال يمكلن أن تميلد علن  تحقيق منافع تميد على تكلفة تطبيقه

مملللا يعنلللى رفلللض  .α= 0,000تسلللاوى  P-Valueو أن قيملللة  %95ملللن مجتملللع الدراسلللة بنسلللبة ثقلللة  1%
تطبيللق االطللار المقتللرح يللؤدى الللى تحقيللق منللافع تميللد  يقضللى بللأن فللرض العللدم و قبللول الفللرض البللديل الللذى 

 .تطبيقه المتوعة من تكلفةالعلى 
 

ال توجلد فللروق جوهريللة بللين الشللركات المسللجلة ببورصللة االوراق الماليللة المصللرية ايمللا  :عشاار الثااانىالفاارض 
أو بسلللبب طبيعلللة عملللل هلللذه الشلللركات تطبيلللق االطلللار المقتلللرح بالجلللدوى االقتصلللادية ليخلللتص 

 بسبب القطاع الذى تنتمى اليه.
 – كروسلللكال اختبلللاراتباسلللتخدام  (11)جلللدول رقلللم نتلللائج التحليلللل االحصلللائى لبيانلللات البحلللث تشلللير  

والس أنللله ال توجلللد فلللروق جوهريلللة بلللين الشلللركات المسلللجلة ببورصلللة االوراق الماليلللة المصلللرية ايملللا يخلللتص 
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تجاريلة  –عة نشاط الشلركات محلل الدراسلة ) صلناعية بالجدوى االقتصادية لتطبيق االطار المقترح بسبب طبي
 مسلتو  معنويلة و 2و علدد درجلات الحريلة  11,054تسلاوى  Chi-Square قيملة خدميلة(، ولقلد بلغلت  –

0,004  =α  ، . مما يعنى رفض فرض العدم و قبول الفرض البديل 
 – كروسللكال الختبللاراتطبللق   (11)جللدول رقللمنتللائج التحليللل االحصللائى لبيانللات البحث كمللا أظهللرت  

أنلله ال توجللد فللروق جوهريللة بللين الشللركات المسللجلة ببورصللة االوراق  Kruskal Wallis Testوالس أنلله 
القطللاع الللذى تنتمللى اليلله الماليللة المصللرية ايمللا يخللتص بالجللدوى االقتصللادية لتطبيللق االطللار المقتللرح بسللبب 

مما يعنى رفلض فلرض العلدم و قبلول ،  α= 0,035 مستو  معنويةعند حكومى(  –خاص  –المنظمة )عام 
 د اخلتالف فلى رأى المسلتجوبين حلول الجلدوى االقتصلادية لتطبيلق االطلار المقتلرحو وجلب والقائللالفرض البديل 

 حكومى(. –خاص  –بسبب اختالف القطاع الذى تنتمى اليه الشركات محل الدراسة )عام 
 

 :و نتائج الدراسة خالصة  .13
 جموعة من النتائج يمكن عرضها فى النقاط التاليةجأسفرت الدراسة الحالية عن م

فجللوة كبيللرة فلل  القيللاس المحاسللب  للمعلومللات واألحللدا  االقتصللادية تتمثللل فلل  وجللود فللروق ت منن د  .1
 جوهرية بين القيم الدفترية والقيم السوقية للشركات المسجلة ببورصة االوراق المالية المصرية .

بيعلة نشلاط الشلركات محلل الدراسلة حاسبى بسبب اخلتالف طيوجد اختالف فى حجم فجوة القياس الم .2
يوجلللد اخلللتالف فلللى حجلللم فجلللوة القيلللاس المحاسلللبى بسلللبب و كلللذلك  خدميلللة(. –تجاريلللة  –صلللناعية )

 حكومى(. –خاص  –اختالف القطاع الذى تنتمى اليه الشركات محل الدراسة )عام 

المحاسللبية المنشللورة فلل  القللوائم يللؤدى تضللييق فجللوة القيللاس المحاسللب  الللى تحسللين جللودة المعلومللات  .3
 للشركات المسجلة بالبورصة المصرية. المالية

توجللد فللروق جوهريللة بللين الشللركات  المسللجلة ببورصللة االوراق الماليللة المصللرية ايمللا يخللتص بلللأثر  .4
جللودة المعلومللات المحاسللبية المنشللورة بللالقوائم الماليللة بسللبب عللل  تضللييق فجللوة القيللاس المحاسللب  

 الشركات أو بسبب القطاع الذى تنتمى اليه. طبيعة عمل هذه

يمكلن تضلييق فجلوة القيللاس المحاسلبى علن طريللق توجله نظلم المحاسلبة نحللو اسلتخدام القيملة العادلللة  .5
 فى القياس المحاسبى.

يوجلللد اخلللتالف فلللى رأى المسلللتجوبين فلللى هلللذه الدراسلللة حلللول أثلللر توجللله نظلللم المحاسلللبة نحلللو القيملللة  .6
بيعلللة نشلللاط الشلللركات محلللل لقيلللاس المحاسلللبى بسلللبب اخلللتالف طالعادللللة عللللى تضلللييق حجلللم فجلللوة ا

خدميلللة(. كملللا أسلللفرت الدراسلللة أيضلللا علللن وجلللود اخلللتالف فلللى رأى  –تجاريلللة  –صلللناعية الدراسلللة )
المسلللتجوبين حلللول أثلللر توجللله نظلللم المحاسلللبة نحلللو القيملللة العادللللة عللللى تضلللييق حجلللم فجلللوة القيلللاس 

 –خللللاص  –الشللللركات محللللل الدراسللللة )عللللام المحاسللللبى بسللللبب اخللللتالف القطللللاع الللللذى تنتمللللى اليلللله 
 حكومى(.
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فجلوة يسنهم فنى ت نييق  االعتراف ببعض عناصر رأس المال الفكرى فى القلوائم الماليلة المنشلورةب ن  .7
 القياس المحاسب  .

االعتللراف بللبعض عناصللر رأس المللال الفكللرى فللى ال يوجللد اخللتالف فللى رأى المسللتجوبين حللول أثللر  .8
تضلللييق حجلللم فجلللوة القيلللاس المحاسلللبى بسلللبب اخلللتالف طبيعلللة نشلللاط  عللللى القلللوائم الماليلللة المنشلللورة

خدميلللة(. كملللا أسلللفرت الدراسلللة أيضلللا علللن وجلللود  –تجاريلللة  –الشلللركات محلللل الدراسلللة ) صلللناعية 
االعتلللراف بلللبعض عناصلللر رأس الملللال الفكلللرى فلللى القلللوائم اخلللتالف فلللى رأى المسلللتجوبين حلللول أثلللر 

س المحاسلبى بسلبب اخلتالف القطلاع اللذى تنتملى اليله على تضييق حجلم فجلوة القيلا المالية المنشورة
 حكومى(. –خاص  –الشركات محل الدراسة )عام 

االعتللراف بللبعض عناصللر رأس المللال الفكللرى فللى القللوائم تيدةة  نظةةة اك فا ةةب  نفةةي اكلم ةة  اكضااكةة  و بنن ن  .9
 فجوة القياس المحاسب  .يسهم فى ت ييق  ضا   المالية المنشورة

االعتلراف بلبعض تيد  نظة اك فا ب  نفي اكلم   اكضااكة  و أى المستجوبين حول أثر ال يوجد اختالف فى ر  .10
علللللى تضللللييق حجللللم فجللللوة القيللللاس   ضةةةةا  عناصللللر رأس المللللال الفكللللرى فللللى القللللوائم الماليللللة المنشللللورة

و  خدميللة(. –تجاريللة  –المحاسللبى بسللبب اخللتالف طبيعللة نشللاط الشللركات محللل الدراسللة ) صللناعية 
تيد  نظة اك فا ب  نفي اكلم   اكضااكة  و اختالف فى رأى المستجوبين حول أثر  وجودأسفرت الدراسة عن 

عللى تضلييق حجلم فجلوة  ضا   االعتراف ببعض عناصر رأس المال الفكرى فى القوائم المالية المنشورة
 –خلاص  –القياس المحاسبى بسبب اختالف القطاع اللذى تنتملى اليله الشلركات محلل الدراسلة )علام 

 .حكومى(
يرى المشاركون فى الدراسلة بلأن  تطبيلق االطلار المقتلرح يلؤدى اللى تحقيلق منلافع تميلد عللى تكلاليف  .11

 تطبيقه.
يوجد اختالف فى رأى المستجوبين حول الجدوى االقتصادية لتطبيلق االطلار المقتلرح بسلبب اخلتالف  .12

ف فللى رأى خدميللة(. كمللا يوجللد اخللتال –تجاريللة  –طبيعللة نشللاط الشللركات محللل الدراسللة ) صللناعية 
المسللتجوبين حللول الجللدوى االقتصللادية لتطبيللق االطللار المقتللرح بسللبب اخللتالف القطللاع الللذى تنتمللى 

 حكومى(. –خاص  –اليه الشركات محل الدراسة )عام 
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 مقترحات لدراسات مستقبليةتوصيات و  .14

 الدراسات المستقبلة التاليةجوصيات و التمن خالل نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث مجموعة من 

فجللوة كبيللرة بللين القيمللة السللوقية و القيمللة الدفتريللة للسللركات ايمللا اصللطلح اذا كانللت الدراسللة اثبتللت ان هنللاك  -1
على تسميته بفجوة القياس المحاسبى و أن تضييق هذه الفجوة يؤدى الى تحسلين الخصلائص النوعيلة لجلودة 

حللث يوصللى بضللرورة متابعللة قيللاس حجللم هللذه الفجللوة و دراسللة أثارهللا علللى المعلومللات المحاسللبية ، فللإن البا
 مستخدمى المعلومات المحاسبية و صانعى القرارات من داخل و من خارج منظمات األعمال.

إذا كانت هذه الدراسلة قلد أثبتلت سلببين لميلادة هلذه الفجلوة هملا االلتلمام بقيلاس التكلفلة التاريخيلة فقلط و التميلد  -2
قياس لبقيمة العادلة و االعتلراف بلرأس الملال الفكلرى فلى القلوائم الماليلة سة التحفس و اقترحت فى تطبيق سيا

لتضللييق فجللوة القيللاس المحاسللبى فللإن الباحللث يللرى أن أبللوا  البحللث العلمللى لللم تللمل و سللتظل مفتوحللة لفتللرة 
 طويلة من الممن الستجالء مميد من األسبا  و مميد من وسائل معالجة هذه الفجوة.

لعل مستوى القياس الحالى لكال من القيمة العادلة و لرأس المال الفكرى لم يصل بعد الى مسلتوى القيلاس و  -3
المالى الموضوعى المؤيد بالمستندات و الذى تتوافر ايه خصائص المعلومات المحاسلبية الجيلدة و لهلذا فلإن 

 ى المرحلة القادمة.هذان المجاالن يجب أن يتوجه اليهما البحث العلمى فى مجال المحاسبة ف
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القيلللاس فجلللوة  أثلللر تضلللييقرأى المسلللتجوبين فلللى هلللذه الدراسلللة حلللول اسلللفرت الدراسللله علللن علللدم اخلللتالف   -4
القطللاع الللذى تنتمللى بللاختالف نللوع  علللى بعللض الخصللائص النوعيللة لجللودة المعلومللات المحاسللبية المحاسللبى

أثللر تضللييق تلللك  أراؤهللم حللول بينمللا اختلفللتالشللركة )قطللاع حكللومى او اعمللال عللام او قطللاع خللاص ( اليلله 
القطلاع اللذى تنتملى اليله بلاختالف نلوع  لجودة المعلومات المحاسلبية األخرى  على الخصائص النوعيةفجوة ال

لهذا يوص  الباحث بدراسة مستقبلية تبحث ف  خصائص كل قطاع من هلذه القطاعلات عللى حلده  الشركة ،
 .عليها فجوة القياس المحاسبىأثر و 

القياس المحاسبى فجوة أثر تضييق أراء المستجوبين فى هذه الدراسة حول عن عدم اختالف  اسفرت الدراسه -5
علللى بعللض الخصللائص النوعيللة لجللودة المعلومللات المحاسللبية بللاختالف نللوع النشللاط الللذى تمارسلله الشللركة 

أثلللر تضلللييق تللللك الفجلللوة عللللى الخصلللائص النوعيلللة  تراؤهلللم حلللول تجاريلللة . خدميلللة ( واخلللتالف )صلللناعية .
األخلللرى لجلللودة المعلوملللات المحاسلللبية بلللاختالف نلللوع النسلللاط اللللذى تمارسللله الشلللركة ، لهلللذا يوصللل  الباحلللث 

عللى حلده و أثلر فجلوة القيلاس المحاسلبى  األنشلطةبدراسة مستقبلية تبحث ف  خصائص كلل نشلاط ملن هلذه 
 عليها.
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(، " تقيلليم اتجاهللات التطللور فلل  تطبيللق معللايير محاسللبة القيمللة العادلللة 2007درويللش، عبللد الناصللر محمللد، )
دراسلللة ميدانيلللة عللللى شلللركات  -فللل  إعلللداد البيانلللات الماليلللة وانعكاسلللاتها عللللى الوظيفلللة المحاسلللبية

العلدد  جامعاة المنصاورة، –المجلة المصرية للدراساات التجارياة، كلياة التجاارة  التأمين األردنيلة "،
 .228-179الثان ، ص ص
(، " استخدام مقياس األداء المتوازن ف  بناء نملوذج قيلاس ربلاع  المسلارات إلدارة 2010زغلول، جودة عبدالرءوف، )
 .66-1ج  والتشغيل  للصول الفكرية"، ص صاألداء اإلستراتي

(، " العالقلللة بلللين ملللدى االلتلللمام بتطبيلللق تليلللات حوكملللة الشللللركات ومسلللتوى 2016سللللطان، محملللد موسللل  عبلللد   ، )
بللالتطبيق علللل  بيئللة األعمللال المصلللرية"، رسللالة ماجسللتير غيلللر   –الللتحفس المحاسللب  فلل  القلللوائم الملللالية 

 .عة كفرالشيوجام –منشورة، كلية التجارة 

(، " أثلر توجله معلايير المحاسلبة نحلو القيملة العادللة عللى الخصلائص النوعيلة 2009صالح، رضا إبلراهيم ، )
مجلة كلية التجاارة للبحاوت العلمياة، كلياة للمعلومات المحاسبية ف  ظل األزمة المالية العالميلة "، 

 .51-1، العدد الثان ، ص صجامعة اإلسكندرية –التجارة 
جامعلة كفرالشليو، بلدون  –الجلمء الثلان  "، كليلة التجلارة  –(، " مبلادئ المحاسلبة الماليلة 2016رضا إبراهيم، )صالح، 

 ناشر.
(، "إطللار مقتللرح للحللد مللن 2017صللالح، رضللا إبللراهيم، عللل  مجاهللد أحمللد السلليد، إبللراهيم محمللد الطحللان، )

دراسللللة نظريللللة  –عادلللللة مشللللاكل ومعوقللللات القيللللاس واإلفصللللاح المحاسللللب  المعتمللللد عللللل  القيمللللة ال
المجللد الواحلد  جامعاة المنصاورة، –المجلة المصرية للدراساات التجارياة، كلياة التجاارة  وميدانيلة"،

 .218-169الجمء األول، ص ص -واألربعون، العدد الثان 
أثلللر بعلللض الخصلللائص التشلللغيلية للشلللركة عللللى مالءملللة المعلوملللات المحاسلللبية  ("2017) ، السللليدة مختلللار،  طلخلللان

لعلملى األول لقسلم المحاسلبة " الملؤتمر المقاسة وفقا  لمعلايير التقريلر الدوليلة ألغلراض قيلاس قيملة الشلركة ا
كليلة  –" دور المحاسبة والمراجعة فى دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية فلى مصلربعنوان ج"  والمراجعة 

 .2442-2401 ،ص ص 2017 مايو7-6من خالل الفترة  -جامعة االسكندرية  – التجارة

للللا للمعللللايير المحاسللللبية 2013عبللللاس ، شللللرين عبللللد   ) (،"مللللدخل مقتللللرح لتطللللوير المحاسللللبة عللللن القيمللللة العادلللللة وفق 
 –المعاصرة ف  ضوء مستجدات األزمة العالمية " ، رسالة دكتوراة غيرمنشلورة ، كليلة التجلارة باإلسلماعيلية 

  144-1جامعة قناة السويس ،ص ص 

دراسلة مقارنلة "،مجلله الفكلر –( "قياس التحفس المحاسب  ف  التقارير المالية المنشورة 2010جب ،)عبد الملك ،أحمد ر 
 106-73المحاسب  ،كلية التجارة جامعة عين شمس ،العدد الثان  ،المجلد الرابع عشر ، ص ص 
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القوائم المالية المنشورة  (،"دور االستثمار المؤسس  ف  زيادة درجة التحفس المحاسب  ف 2010عبيد ، ابراهيم السيد ،)
دراسة نظريلة وميدانيلة عللى الشلركات المقيلدة فلى السلوق الماليلة السلعودية "،النلدوة الثانيلة عشلر لتطلوير  –

 37-1مهنة المحاسبة بالمملكة العربية السعودية ، كلية إدارة االعمال ، جامعة الملك سعود ،ص ص 

للا لمعللايير المراجعللة العربيللة والدوليللة (،"موسللوعة المرا2009علللى ، عبللد الوهللا  نصللر ، ) جعللة الخارجيللة الحديثللة وفق 
، الجللمء الخللامس  ، ص  616-220اإلسللكندرية ،الجللمء الرابللع ، ص ص  –واألمريكيللة "، الللدار الجامعللة 

 258-165ص 

 IAS,IFRS(، "أثر االلتمام بقيلاس القيملة العادللة وفقلا  لمتطلبلات معلايير المحاسلبة 2013فريد، فريد محرم، )
دراسلللة  –علللل  الخصلللائص النوعيلللة للمعلوملللات المحاسلللبية بهلللدف تحسلللين جلللودة التقلللارير الماليلللة 

، العللدد األول )ينللاير(، جامعااة بنهااا –مجلااة الدراسااات والبحااوت التجاريااة، كليااة التجااارة  ميدانيللة"،
 .357-299ص ص

عللل  الخصللائص النوعيلللة  (، "أثللر تطللوير معلللايير المحاسللبة للللدوات الماليلللة2013محللاريق، هللان  أحملللد، )
 –المجلاة العلمياة التجاارة والتمويال، كلياة التجاارة  للمعلومات المحاسلبيةج دراسلة نظريلة وميدانيلة"،

 .44-1، المجلد األول، العدد الثان ، ص صجامعة طنطا
،  2015و يوليل 9بتاريو  158( ، ملحق جريدة الوقائع المصرية ،العدد 2015معايير المحاسبة المصرية المعدلة ، )

( 23"المريللار المحاسللبى المصللرى رقللم ) 2015لسللنة   110قللرار وزيللر اإلسللتثمار رقللم  –وزارة اإلسللتثمار 
 . 393 -363المحاسبة عن األصول غير الملموسة" ، ص ص ج  

 ( "أثلر األفصلاح علن رأس الملال الفكلرى عللى المحتلوى المعلوملاتى للقلوائم الماليلة "2007يملن ، أحملد عملاد اللدين ،)
 جامعة عين شمس. –رسالة ماجستير. كلية تجارة 
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