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  شكر وتقدير

  
ود الحمد هللا الملك الم    اة وخالق الوج       ،   العطاء والمن و الجود       وذ،  عب ذي ا،  ودواهب الحي  اتصف   ل

ه      هللالحمد  ا.بالصمدية و تفرد بالوحدانية و المـالئكة وأولو العلم على ذلك شهود            ال نحصى ثناء علي
  .هو آما أثنى على نفسه حيث آان و لم يكن هناك وجود

  
ين           واسلم على إمام المرسلين واشرف الخلق أجمع       ي واصل اتم النبي ا خ ين سيدنا ونبيا وحبيب قلوبن

ين الطاهرين وأصحابه        و هللاعبداأبي القاسم محمد بن      اء         علي اله الطيب ع األنبي ي جمي ار وعل  األخي
  .والمرسلين

  
ل، شكر هللا عزوج ه بال د التوج شكر  بع ل ال ه بجمي دير أتوج ان والتق الص العرف ي  وخ تاذ  إل األس

دآتور  سيلي /ال د الع د أحم يم      أس– محم شئون التعل ة ل ل الكلي ة ووآي ة بالكلي بة المالي تاذ المحاس
بق، ره   والطالب األس وده المتواصلة وفك وال جه ذي ل ذا البحث ال ه له ه ورعايت ى حسن عنايت عل

صورة      الثاقب  ذه ال ى ه ان عل ا آ م ال  .لم ان نع ه      فك ه ألخالق ذي ب دوة يحت ر ق ة  مشرف، وخي  الكريم
  .نى خير الجزاءوتوجيهاته سيادته السديدة فجزاه اهللا ع

  
تاذين ل لألس شكر الجزي ين وال المين الجليل رين والع تاذ: الكبي دآتور  األس صود /ال سيد عبدالمق ال

ة التجارة    أستاذ المحاسبة والمراجعة     -دبيان ه اإلسكندرية ،       -بكلي دآتور     جامع دثر  / و األستاذ ال م
والخير   ة            -طه أب د الكلي ة وعمي تاذ المحاسبة المالي ا       أس ى قبولهم شة        ، عل ة المناق االشتراك في لجن

  .وأفادني بعلمهما  رغم أعبائهما الكبيرة، شكر اهللا لهماوالحكم على الرسالة 
  

دير             شكر والتق دم بخالص ال ي ان أتق دآتور  آما يطيب ل راهيم       /  لل دين توفيق إب  المدرس   -عالء ال
 فقد آان خير    الة   الرس  هذه  االشتراك في اإلشراف على    تفضله بقبول بقسم المحاسبة بالكلية ، على      

ه        اد أو توجي اي نصيحة أو أرش ي   المعلم وخير المربي ، فلم يبخل قط على الباحث ب  فجزاه اهللا عن
  . خير الجزاء 

  
د  إبراهيم  نصر  / لألستاذ الدآتور   آما أود ان أسجل عميق الشكر والتقدير           تاذ   -رشوان أبوزي  أس

الة           مساهمتة القيمة في اتما     بالكلية على   المساعد اإلحصاء ذه الرس ة الخاصة به   م الدراسة الميداني
  .فجزاه اهللا عني خير الجزاء

  
ة ذا اتوج يض    ول ن ف ل م ر، لينه ول العم ة وط صحة والعافي ور ال نحهم موف الي ان يم ى اهللا تع  إل

  علمهم الباحثون وان يبارك اهللا أعمالهم 
  

 والذين لهم الفضل  بالكليةآل أساتذتي بقسم المحاسبةآما أتوجه بالشكر والتقدير واالحترام إلى 
في التكوين والبناء العلمي للباحث،  وأيضا إلي آل زمالئي من المعيدين والمدرسين المساعدين 

  .بقسم المحاسبة بالكلية ، ولكل من مد لي يد العون
  

 وإدارة بةالعاملين بالمكتآما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالكلية وبخاصة 
  .سات العليا والبحوث على جهودهمالدرا

اللهم اجعل عملي هذا عمال مقبوال، وسعيي فية مرضيا مشكورًا، مبتغيا بة وجهك الكريم، وآخر 
  دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين

  الباحث



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إهداء
  

ي  رين إل ين الكبي انعتين والقلب رتين الي ي، : الزه ي وأب أم
ان َذْيِن آ ي   اللَّ ر ف ُر األث ي آبي ي ورضاهما عن دعائهما ل ل

  .عسير هللا لي، وتيسيِره آلَّتوفيق ا
  
   آريمه شقيقتي الكبرىروح إلي  

                                             تقبلها اهللا في الصالحين
  

  إلى أختي الحبيبة هبه... أخي العزيز عمروإلي 
                                                       حفظهما اهللا

 
ا    ي التي آانتتزوجإلى   رة عين، ورآًن  لي سكنا ورحمة وق

ه ظهري،      شديًدا؛ آوي إليه، ستند إلي وُأْشرآه في أمري، وي
  .ويشد أزري

  
  ابنتي منة اهللا.... إلى زهرتي وأميرتي وحبيبة قلبي 

                                                                الباحث

  

  

  

  

  

  

  



  مستخلص
  

اط        ة نق ي معالج ة ف ة المختلف ات المالي اهمت األزم ف س ان آي ي بي ذا البحث إل دف ه يه
ف           ان آي ر بي ى آخ صرية، بمعن ة والم بة الدولي ايير المحاس ي مع صور ف ضعف أو الق ال

ة والمصرية، من أجل                       ايير المحاسبة الدولي ة في تطوير مع ساهمت تلك األزمات المختلف
ة والتعامل             إلستراتيجية الالزمة لجهة  صياغة ا  ايير المحاسبة المصرية لمواجه إصدار مع

ات        تجابة الجه رعة اس ة وس ين درج ة ب الل المقارن ن خ ديات، م ات والتح ك األزم ع تل م
  .المصدرة لمعايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية

ى      وازن ف ة األداء المت ى  بطاق دت عل ى اعتم ة الت ة والميداني ة النظري ن خالل الدراس وم
اس  ار     قي اك آث ث أن هن د الباح ايير، وج وير المع ى تط ة عل ات المالي ار األزم ة اآث  إيجابي

لألزمات المالية العالمية على  تطوير معايير المحاسبة المالية الدولية، فى حين أن التطور      
وازن                   ه األداء المت ة منظورات بطاق ان ضعيفا لكاف ومن  . فى معايير المحاسبة المصرية آ

ة  صاء عين بة  خالل استق ايير المحاس ة إصدار مع تراتيجية لجه رح الباحث اس البحث، اقت
  .المصرية، آما قام الباحث باقتراح خطة للتوافق بين معايير المحاسبة المصرية والدولية

  
Abstract 

 
   The research aims at demonstrating how different financial crises 
has contributed in remedying the weaknesses of the international and 
Egyptian accounting standards. In other words, the objective is to 
demonstrate how financial crises had contributed in the development 
of the international and Egyptian standards, for the purpose of 
formulating a strategy necessary for the issuing body of Egyptian 
accounting standards to deal with these crises and challenges, 
through comparing the degree and speed of response of the issuing 
bodies of international and the Egyptian accounting standards.  
   Through theoretical and empirical studies that had used the 
balanced scorecard in the measurement of the effects of financial 
crises on the development of accounting standards, the researcher 
concluded that there are positive effects of global financial crises on 
the development of international accounting standards, compared to 
poor development of Egyptian accounting standards for all 
perspectives of the balanced scorecard. Through the questionnaire of 
the sample of research, the researcher proposed a strategy for the 
issuing body of the Egyptian accounting standards, and also 
proposed a plan for compromising between the Egyptian and 
international accounting standards. 
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  .إجابات  فئات عينة البحث علي السؤال الخامس في اإلستراتجية المقترحة) ٥-٤(شكل 
  .إجابات  فئات عينة البحث علي السؤال السادس في اإلستراتجية المقترحة) ٦-٤(شكل 
  .إجابات  فئات عينة البحث علي السؤال السابع في اإلستراتجية المقترحة) ٧-٤(شكل 
  .إجابات  فئات عينة البحث علي السؤال الثامن في اإلستراتجية المقترحة) ٨-٤(شكل 
  .نة البحث علي السؤال التاسع  في اإلستراتجية المقترحةإجابات  فئات عي) ٩-٤(شكل 
  .إجابات  فئات عينة البحث علي السؤال العاشر في اإلستراتجية المقترحة) ١٠-٤(شكل 
كل  تراتجية        ) ١١-٤(ش ي اإلس شر ف ادي ع سؤال الح ي ال ث عل ة البح ات عين ات  فئ إجاب

  .المقترحة
كل  سؤ     ) ١٢-٤(ش ي ال ث عل ة البح ات عين ات  فئ انيال إجاب تراتجية   الث ي اإلس شر  ف  ع

  .المقترحة
كل   تراتجية   ) ١٣-٤(ش ي اإلس شر ف ث ع سؤال الثال ي ال ث عل ة البح ات عين ات  فئ إجاب

  .المقترحة
كل  تراتجية         ) ١٤-٤(ش ي اإلس شر  ف ع ع سؤال الراب ي ال ث عل ة البح ات عين ات  فئ إجاب

  .المقترحة
كل  ام    ) ١٥-٤(ش سؤال الخ ي ال ث عل ة البح ات عين ات  فئ تراتجية  إجاب ي اإلس شر ف س ع

  .المقترحة
  .مكونات هيئة معايير المحاسبة المصرية المقترحة)  ١-٥(شكل 
  . تعديلهاأوخطوات وإجراءات إصدار  المعايير المصرية المقترحة ) ٢-٥(شكل 
  .خطوات وإجراءات إصدار تفسيرات  المعايير المصرية المقترحة) ٣-٥(شكل 
  .كاملة لجهة إصدار معايير المحاسبة المصريةالعناصر اإلستراتيجية ) ٤-٥(شكل 
  .مع معايير المحاسبة الدوليةخطه التوافق ) ٥-٥(شكل 
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  قائمه الجداول
 الصفحة  الموضوع

  . الرهن العقاريلدولية  التي تم تطويرها بعد أزمةأمثله لمعايير المحاسبة ا) ١-١(جدول 
دول  ايير   ) ١-٢(ج ع مع صرية م بة الم ايير المحاس ث لمع دار الثال ين اإلص ه ب مقارن
  . والدولية بدول الخليج والمعايير األمريكيةالمحاسبة

األهداف اإلستراتيجية  ومقاييس األداء الرئيسية وفقا للمنظورات المقترحة          ) ١-٣(جدول  
  .س األداء في المنظمات التي تهدف إلى تطوير معايير المحاسبة الماليةلقيا

األهداف اإلستراتيجية  ومقاييس األداء الرئيسية وفقا للمنظورات المقترحة          ) ٢-٣(جدول  
ايير           دار مع ه إص ة وجه ة الدولي بة المالي ايير المحاس س مع ن مجل ل م اس األداء لك لقي

  .اآلثار المختلفة لالزمات المالية العالميةالمحاسبة المالية في مصر مع ربطها ب
قارير المالية في مجموعه دول  تاالستعمال الحالي للمعايير الدولية إلعداد ال     ) ٣-٣(جدول  
  .العشرين
دول  ة     ) ٤-٣(ج بة الدولي ايير المحاس وير مع ى تط ة عل ة العالمي ات المالي ر األزم اث

  .)معايير تتعلق باإلفصاح المحاسبي ( والمصرية 
دو ة     ) ٥-٣(ل ج بة الدولي ايير المحاس وير مع ى تط ة عل ة العالمي ات المالي ر األزم اث

  .)معايير تتعلق بالقياس المحاسبي ( والمصرية 
دول  ة     ) ٦-٣(ج بة الدولي ايير المحاس وير مع ى تط ة عل ة العالمي ات المالي ر األزم اث

  .)معايير تتعلق  بأنشطه اقتصاديه محدده ( والمصرية 
دول  ر األ) ٧-٣(ج ة     اث بة الدولي ايير المحاس وير مع ى تط ة عل ة العالمي ات المالي زم

  ).معايير تتعلق  بمتغيرات  مجتمعيه معينه ( والمصرية 
شورة وتخفيض درجه               ) ٨-٣( جدول ة المن ارير المالي اثر األزمات المالية على جوده التق

  .عدم تماثل المعلومات باألسواق المالية
دول  ة ) ٩-٣(ج ات المالي ار األزم ري   آث ار الفك ي اإلط ادث ف ور الح ى التط ة عل  العالمي

  .والمصرية.لمعايير المحاسبة الدولية 
ة والمصرية في          ) ١٠-٣(جدول   ايير الدولي ي باستخدام المع زام الفعل اس مستوى االلت قي

  .الممارسات العملية
دول  ر  ) ١١ -٣( ج ة     إدارة عناص بية الدولي ايير المحاس ستخدمي المع ات م عملي

  .والمصرية
  . المتغيرات البيئية على المستوى الدولي والمصريإدارة ) ١٢-٣( جدول
دول ال المعلو) ١٣-٣(ج ه رأس الم اتيمقارن ة م بة الدولي ايير المحاس ات إصدار مع  لجه

  .والمصرية
ود            ) ١-٤(جدول   د من بن ه آل بن د درجه أهمي ي من خمس درجات  لتحدي اس ترتيب مقي

  .استمارة االستقصاء
دول  ات ) ٢-٤(ج لة وال فئ تبيان المرس تمارات االس م االس ث وحج ه البح ستلمة  عين م

  .والخاضعة للتحليل اإلحصائي
  خصائص عينة البحث) ٣-٤(جدول 
  .نتائج اختبار ت للفرض الفرعي األول ) ٤-٤(جدول 
  .التعليق علي نتائج اختبار ت الفرض األول) ٥-٤(جدول 
  .ول   للفرض الفرعي األANOVAنتائج تحليل  ) ٦-٤(جدول 
  . للفرض الفرعي األولANOVA نتائج تحليل التعليق علي ) ٧-٤(جدول 
  . للفرض الفرعي األولLSDنتائج اختبار ) ٨-٤(جدول 
  . للفرض الفرعي األولLSDالتعليق نتائج اختبار ) ٩-٤(جدول 
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 الصفحة  الموضوع
  .  نتائج اختبار ت للفرض الفرعي الثاني ) ١٠-٤(جدول 
  .التعليق علي نتائج اختبار ت الفرض الثاني)   ١١-٤(جدول 
  .   للفرض الفرعي الثانيANOVAنتائج تحليل  ) ١٢-٤(جدول 
  . للفرض الفرعي الثانيANOVA التعليق علي نتائج ) ١٣-٤(جدول 
  . للفرض الفرعي الثانيLSD اختبار نتائج)  ١٤-٤(جدول
  . للفرض الفرعي الثانيLSDالتعليق نتائج اختبار ) ١٥-٤(جدول
   .  الثالثنتائج اختبار ت للفرض الفرعي ) ١٦-٤(ولجد

  الثالثالتعليق علي نتائج اختبار ت الفرض ) ١٧-٤(جدول
  .لث   للفرض الفرعي الثاANOVAنتائج تحليل  ) ١٨-٤(جدول
  .لث للفرض الفرعي الثاANOVA لتعليق علي نتائج ا) ١٩-٤(جدول
  . الثالث للفرض الفرعيLSDنتائج اختبار ) ٢٠-٤(جدول
  .الثالث للفرض الفرعي LSDالتعليق نتائج اختبار ) ٢١-٤(جدول
  .اختبار ت للفرض الفرعي الرابعنتائج ) ٢٢-٤(جدول
  .الرابعالتعليق علي نتائج اختبار ت الفرض ) ٢٣-٤(جدول
  .الرابع   للفرض الفرعي ANOVAنتائج تحليل  ) ٢٤-٤(جدول
  .الرابع للفرض الفرعي ANOVA التعليق علي نتائج ) ٢٥-٤(جدول
  . ملخص إجابات عينه البحث بشان اإلستراتيجية المقترحة) ٢٦-٤(جدول
 المراحل المختلفة فيمساهمه الجهات المهتمة بمعايير المحاسبة المصرية ) ١ -٥(جدول

  .اييرإلصدار المع
 ١٤تقسيم المعايير طبقا هيئه المحاسبين القانونيين في السعودية إلى ) ٢-٥(جدول 

  . مترابطة ووفقا لجدول زمني مناسبمجموعه
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  الفصل األول
  إطار عام البحث

  مقدمه ١/١
د من             ار العدي ى انهي ة والتي أدت إل د من األزمات المالي رة بالعدي ود األخي الم في العق مر الع

الم    ة الما    .المؤسسات والشرآات العمالقة حول الع ال ،األزم ى سبيل المث ة لمجموعه النمور    فعل لي
د في            دأت من تايالن ا      ١٩٩٧األسيوية والتي ب سيا           ا وسرعان م ل اندوني ى دول أخرى مث نتقلت إل

د     امرور.  وماليزيا والفلبين وهونج آونج،وما تبع ذلك من تأثر العالم آله           باالنهيارات المالية للعدي
ة     شرآات العالمي ار     في من ال ا انهي ة وأبرزه ة الثالث ة األلفي ة     بداي رون للطاق ) Enron ( شرآه ان

نصيب االستثمارات العربية من  قد بلغ   بليون دوالر، و   ٧٠ن بها   يوالتي بلغ حجم خسائر المستثمر    
) Arther Anderson( أندرسون آرثروما تبعها من انهيارات لمكتب   بليون دوالر،الخسارةهذه 

ل         ددة مث رآات متع ي ش ات ف ات وتالعب ن اختالس دث م ا ح افة لم ) WorldCom( باإلض
ن     لالتصاالت،و  ا أون الي ا،و أمريك ة  ) ( Paramalateوشرآة  اتصاالت أدلفي ة األوربي  .لألغذي

ىوصوال  ة إل ة العالمي ة  المالي ي األزم دثت والت ي ح ام ف رهن  ٢٠٠٨، ع ة لل دأت آأزم ي ب  والت
ة         فيالعقاري   ى            والتي  الواليات المتحدة األمريكي سلبية عل ا ال ا انعكست أثاره  أسواق   سرعان م

  .  المال واقتصاديات دول العالم المختلفة
  
صادية                ة واالقت ك    . ودائما ما توجه االنتقادات إلى المحاسبة في معظم األزمات المالي ويرجع ذل

ذه األزمات أو        فيإلى عجز التقارير المالية عن تقديم المعلومات المالئمة التي تساعد            ؤ به  التنب
ذه ا          ار الناتجة عن ه ى                  معالجه اآلث ادات إل د من االنتق ه العدي م توجي ارة أخرى ت ات،أو بعب ألزم

  . األزمات المالية العالمية فيالنظام المحاسبي لقصوره فى مواجهه المتغيرات البيئية المتمثلة 
  

 المجتمع    في  تحدث    التي  التغيرات والمستجدات    معالمحاسبة علما اجتماعيا يتفاعل      آانت   وإذا    
ة المحاسبة  في           تحدث التيلمحاسبة مع التغيرات     تتطور ا  أنفكان البد    ساهم نظري  ، ولما آانت ت

اس،              د أسس القي ة بتحدي ة المتعلق ترشيد التطبيق المهني للمحاسبة عن طريق إرساء المبادئ العلمي
تم                 ا ي ي إنم ي تطبيق عمل ادئ إل ذه المب ة ه ة لترجم وعرض العمليات المالية، فتكون الخطوة التالي

  ).٧٥ ، ص٢٠٠٩يحيى أبو طالب ،( المعايير المحاسبيةعن طريق إصدار 
  
ام       فيمكن اعتبار األزمات المالية العالمية المختلفة        ومن هنا        ناقوس خطر ينذرنا بوجوب االهتم

ائم          التي  النقاط الهامة    أو القصور   أوبالعديد من األمور     ا الق م يكن يرآز عليه ه إصدار      و ل ن بعملي
بة   ايير المحاس ةمع بيل . المالي ى س رى      فعل ة الكب شرآات األمريكي دى ال الس أح ان إف ال  آ المث

ة   طرق تحليل القوائم المالية وأهميتها ،وآذلك      فيقد أدى إلى تغيير     ) W.T.Grantشرآه(   الطريق
ي ر    الت ت للنظ ن الملف ان م د آ ات المالية،فق ن المعلوم شرآات ع ا ال صح به ي تف شرآة ف ه ال  حال

دة     األمريكية هذه إنها آانت تفصح       ذي  الوقت   في عن أرباح متزاي شرآة نحو      ال ه ال  آانت تتجه في
ل           د الفحص والتحلي  قصور ونقص   إناإلفالس،لذلك بدأ البحث عن أسباب ذلك؟وآانت اإلجابة بع

 تضع   التيولذلك اتجهت الجهات    . حد آبير  إلى يوضح األمر    الذيالتدفقات النقدية من التشغيل هو      
ة وأصبحت أحدى                 إصدار معايي  إلىمعايير المحاسبة    دفقات نقدي وائم ت داد ق شات بإع ر ملزمه للمن

ت  ك الوق ذ ذل ية من وائم األساس اد ،(الق ارق حم ن . ١٣٥،ص٢٠٠٨ط ال ع  نق
Harrison&Horngren,1998(.   

  
دة للمحاسبة من         إلى األزمات المالية المختلفة تؤدى      أن فمما ال شك فيه          ايير جدي جل   أ  خلق مع

ش    ن الغ د م اأالح د   و االحتي ان متعم واء آ بي س ذلك .)Holt&Eccles,2002( الأمل المحاس ل
بة     ايير المحاس سئولة عن إصدار مع د من الجهات الم ة دفعت العدي ة العالمي ىفاألزمات المالي  إل

ى الثغرات والقصور          فيإحداث تطوير مستمر لبعض المعايير المحاسبية         محاوله منها للتغلب عل

 ٢



ود  يالموج ايير  ف ي بعض المع ع      أوالت اوب م ذلك التج ة ،وآ ة المتعاقب ات المالي ا األزم ظهرته
  . أفرزتها التيالجوانب االقتصادية الجديدة 

  
  مشكله البحث١/٢

ارف            بية المتع ول المحاس ادئ أو األص وء المب ي ض ل ف ي تعم ي الماض بة ف ت المحاس      آان
ي في مكان ما ووقت      عليها،ويقصد بهذا التعبير آل ما هو متفق على انه مقبول في العمل المحاسب            

ادئ أو          ذه المب دريجياً     ما ،حيث تجمعت ه بية ت بية التي        لمعالجة  األصول المحاس شاآل المحاس  الم
بية وآان لتبنى بعض  الشرآات لطريقه محاسبيه ما لعالج مشك  .تظهر مع الزمن      ظهرت  له محاس

اع    شرآات طرق      حتى ولو لم يحدث إجم ا ،واتبعت بعض ال ة لمع  عليه بية مختلف الجه نفس   محاس
ه                ارف علي ر متع المشكلة وبالتالي  أصبحت آلتا الطريقتين من المتعارف عليهما،لذلك أصبح تعبي

ه      د ذات ي ح شكله ف ل م ديب، (يمث صطفى ه و    . ١٦٧-١٦٦،ص ص٢٠٠٦م ى أب ن يحي ال ع نق
  ).٩-٨،ص ص ١٩٩٤طالب،

  
ايير ا   سمى المع ا ت ر م دأت تظه ا ب ن هن ة     وم ة مجموع د بمثاب ي  تع بية الت د لمحاس ن القواع  م

ي استخدامها آمرشد أساسي لتحقيق              اس األحداث          المحاسبية المتفق عل تجانس المعالجات في قي
صادية ات    االقت صال المعلوم ه إي الي وآيفي زه الم شروع ومرآ ال الم ة أعم ى نتيج ؤثر عل ي ت  الت

   .)١٢٩،ص٢٠٠٣احمد حسانين،(الناتجة عن تلك المعالجات إلى األطراف المستفيدة منها
  
ذلك                      ومي ، وهى ب وإذا آانت المعايير المحاسبية توفر قواعد في متناول اليد للعمل المحاسبي الي

تماثل القواعد التي يتضمنها دليل اإلجراءات المحاسبية الذي يعتبر أحد عناصر النظام المحاسبي     
داد م                    ستخدمي ، ومن ثم فان تطوير المعايير سوف يؤدى إلى تطوير التقارير المالية من خالل إم

اً                ر ثبات ر وضوحا وأآث ر شموال ،وأآث ارة أخرى   هذه التقارير بمعلومات أآث ؤدي   ،أو بعب سوف ي
ايير وير المع ا    تط ي ينتجه بية الت ات المحاس ى المعلوم اد عل ة ،واالعتم ه المالئم ادة درج ى زي  إل
ب ا س ام المح ادة إمكا . ىالنظ ى زي ؤدى إل بية سوف ي ايير المحاس تخدام المع ان اس م ف ات ومن ث ني

اس                       راف ،والقي ة لالعت اع أسس ثابت ة من خالل أتب شرآات المختلف المقارنة بين التقارير المالية لل
بي   رض المحاس صاح، والع د (،واإلف سيليمحم ، ص ٢٠٠٨،الع

  .Baxtar,1981,pp.6-7)نقالعن٣٤٥
  

فهي  .    إن عمليه إعداد معايير المحاسبة عمليه مرآبه ومنظمه تساهم فيها أطراف وجهات عديدة 
ق         رط تحقي ة،وإنما ش بية الخاص ا المحاس داد معاييره شرآات إع رك لل ه ال يت ه ألن ه منظم عملي

ة     . على مستوى الدولة   المصلحة العامة يجعل منها عمليه منظمه      ا عملي ا أنه ر       آم ه حيث تعتب  مرآب
ايير يمكن                بمثابة قرار اجتماعي تساهم فيها،وتتأثر بها،جهات وأطراف عديدة بحيث تسفر عن مع

ة أ ي األوراق المالي ستثمرين ف ة الم ى األخص حماي ة وعل ه األطراف المعني ق مصالح آاف ن تحق
  ).١٩٨٩زآريا الصادق،(التي تصدرها الشرآات

  
بة       ي المحاس ي ف ق العمل م أدوات التطبي د أه بية تع ايير المحاس رًا ألن المع د   .    ونظ ام اح د ق فق

شيرازي،    نقال عن عباس٧٦،ص٢٠٠٩يحيى أبو طالب،   (الباحثين د ) ١٩٩٠ ال  مجموعه  بتحدي
ايير المحاسبة             ا مع شئت من       من الخصائص التي يجب أن تتصف به الغرض التي أن ى تفى ب حت

  :   وهىأجلة
سياسية   -١ صادية، وال روف االقت اة الظ بية مراع ايير المحاس داد المع د  إع ب عن يج

 .،والقانونية، والبيئية المحيطة بالمجتمع 
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اسبية واقعية فال يجب أن تتصف المعايير المحاسبية بالثبات         يجب أن تكون المعايير المح     -٢
بية                       ايير المحاس رة من وقت ألخر ،فالمع ة المتغي ، بل البد أن تتغير وفقا للظروف البيئي

  .عملية مستمرة 
ددة          -٣ ات متع ود خالف د وج ة عن ات المتاح ضل الممارس بية أف ايير المحاس ل المع أن تمث

 .ضوع الواحدبالنسبة للمعالجة المحاسبية للمو
ايير        -٤ داد المع ى إع ه عل ة معين غوط جه سياسية أو ض ضغوط ال ؤثر ال ب أن ال ت يج

 .المحاسبية
ه وأ      يجب أن تكون عمليه إعداد المعايي      -٥ ادات     ر المحاسبية علميه فنيه وبيئي ن تكون االجته

 .واآلراء الشخصية في أقل حدود ممكنه
ذلك       -٦ بية بالحياد،ويقصد ب ايير المحاس ه      يجب أن تتصف المع ائج معين د نت ع تحدي  عدم توق

 .مقدما بقدر اإلمكان عند إعداد المعايير 
 

  اآلتيومن هنا يمكن طرح السؤال 
 الدور الذي لعبته المعايير المحاسبية في مواجهه المتغيرات البيئية المتمثلة في األزمات ما

ار المعايير في  المسئولة عن عملية إصدجهاتالمالية المتعددة ؟ أو بعبارة أخرى هل نجحت ال
  مواجهة هذه المتغيرات؟ وما هي مجموعة اآلليات التي استخدمتها في هذه المواجهة؟

  
ايير                        د من الجهات المصدرة لمع ام العدي سؤال ،الحظ الباحث قي في سبيل اإلجابة على هذا ال

  فعلى سبيل المثال.المحاسبة باالستجابة لتلك األزمات 
رون عام          - ايير             ٢٠٠١في أعقاب انهيار شرآه ان شر مجلس مع شرآات ن ا من ال  وغيره

ايير      ( FASB)المحاسبة األمريكي  داد مع ادئ في  إع دخل المب  مشروعا إلمكانية تبنى م
ة   ايير األمريكي دما تعرضت المع د بع دخل القواع ن م دال م ة ب ة األمريكي بة المالي المحاس

ذي ت      ) ٣،ص٢٠٠٩مدثر أبو الخير ،   (النتقادات شديدة  ة   وهو نفس العام ال ه هيكل ة  م في  لجن
ة بة الدولي ايير المحاس  International Accounting Standard (IASC)مع

Committeeة بة الدولي ايير المحاس س مع صبح مجل  International ( IASB)لت
Accounting Standard  Board  ار األول     ٢٠٠٣ ،وفى ام المجلس بإصدار المعي  ق
ة     ارير المالي ة للتق ايير الدولي ن المع  International Financial Reportingم

Standards (IFRS)         ة ألول ايير الدولي ه تطبيق المع  حيث يتضمن إرشادات عن آيفي
 .مره

شرآات         آذلك   - ة ال شفافية           ازداد االهتمام بشكل آبير بحوآم دأ اإلفصاح وال د مب ذي يع  وال
ايير المح  ودة بمع صاح الموج ات اإلف ادة متطلب ى زي ا انعكس عل ا وم بة  جوهر مبادئه اس

ة لتحسين اإلفصاح          ًا آبير ًاوأولت دول العالم المختلفة اهتمام      بالبحث عن الوسائل المالئم
شرآات     شورة لل ة المن ارير المالي ي التق شفافية ف دين  (وال الء ال ع

صادق وفى الوقت المناسب               ).٥٦،ص٢٠٠٩توفيق، وأصبح من الضروري اإلفصاح ال
ك   ة، وعن أولئ شغيلية والمالي واحي الت مال  عن الن ن رأس ره م ون حصة آبي ذين يمتلك ال

ار أعضاء مجلس اإلدارة                ه اختي الشرآة وحقوق التصويت المقررة للفئات المختلفة وآيفي
آت                ومؤهالتهم ،وما إذا آانوا يعملون آأعضاء مجالس إدارة في شرآات أخرى ،والمكاف

ارات                   ذيين وخاصة خي ديرين التنفي ار الم األسهم  التي يحصل عليها أعضاء المجلس وآب
Stock options   ه ذي أظهرت  والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشرآة على النحو ال

 ).٢٤:٢٣،ص ص ٢٠٠٩منير هندي،(الممارسة آما حدث في شرآه انرون األمريكية 
 

سابقة وجاء       والتنمية   ولقد أصدرت منظمه التعاون االقتصادي  ا متضمنة العناصر ال  مبادئه
شرآات ال ة ال ل حوآم ن دلي تثمار س ن وزاره االس صادر ع صرية ال شابًا٢٠٠٥ه م ادئ  م  لمب
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ة                اون االقتصادي والتنمي ه التع صادرة عن منظم رغم من عدم     ،حوآمة الشرآات ال ى ال وعل
اء        ه ج دليل ، إال ان ي صلب ال شفافية ف صاح وال دأ لإلف صري مب ة الم ل الحوآم ضمين دلي ت

 السياسات االجتماعية وآذلك القواعد      بصوره غير مباشره فى قواعد الدليل مثل اإلفصاح عن        
س اإلدارة    وق مجل سئوليات وحق ة بم م   . الخاص رار رق ضمن الق ذلك ت سنه ١١وآ  ٢٠٠٧ ل

ة في                شرآات العامل ة ال ة لحوآم شان القواعد التنفيذي ال ب سوق الم ة ل الصادر عن الهيئة العام
ت المرتبطة باإلفصاح    مجال األوراق المالية وغير المقيدة في البورصة قسما خاصا لاللتزاما         

وهو ما يجب    ).٦٢:٦٠،ص ص   ٢٠٠٩عالء الدين توفيق،  (والشفافية مبوبه في خمسة أجزاء      
  .أن ينعكس في عمليه إصدار وتطوير معايير المحاسبة المالية

  
ت أل   - ي تحول دة والت ات المتح ي الوالي اري ف رهن العق ة ال ي ظل أزم ي  وف ة ف ة عالمي ة مالي زم

دات، والمسئولية عن حدوث تلك األزمة بقدر ما وجهت لمعايير المحاسبة             لم توجه االنتقا     ٢٠٠٨
ي  (  الخاص بقياسات القيمة العادلة بشكل خاص ١٥٧بوجه عام، ولمعيار المحاسبة  األمريكي     عل

ك مع                         اق ذل ة قياسها ومدي اتف ة وآيفي الرغم من ما جاء بها المعيار من تحديد مفهوم القيمة العادل
د شكل       اإلطار المفاهيمي  ار       (  للمحاسبة ق ائًال في الفكر المحاسبي          ) وقت إصدار المعي تطورًا ه

ه ة من عدم ة التاريخي ي التكلف اد عل ة االعتم اش، ومدي إمكاني دة من النق نوات عدي .( استغرق س
ديع ،      د الب ايير المحاسبة            و ) ٢٠٠٩أشرف عب يس مجلس مع لها رئ ذآرة التي أرس د جاء في الم ق

ايير     مجلس العموم البريطاني أ     إلى    الدولية السابق  ة      ن استجابة مجلس مع ة لألزم   المحاسبة الدولي
  :هي)٢٠٠٩ظاهر القشى(يقع ضمن ثالث مراحل رئيسية

تنفيذ مقترحات ،وتوصيات منتدى االستقرار المالي المنشأ بالتعاون مع مجلس   - أ
 .معايير المحاسبة المالية األمريكية

  .الئل إرشاد متخصصة في ظل األزمةإضافة تعديالت على المعايير الحالية ود  - ب
  .إحداث تطويرات، وتحسينات طويلة األمد على المعايير  - ت

                                                         
شارية لألزمات      - وين المجموعة االست ه  بتك ا     يضاف إلى ما سبق قيام يط به د أن د     وق ام تحدي مه

  . المالية في ظل األزمة االقتصاديةالقضايا المتعلقة بإعداد التقارير
ا تتماشى مع أألوضاع                          تم إجراء العديد    - ة لجعله ايير الدولي ى المع ديالت التي تمت عل  من التع

دة                     ى الجوانب المعق شكل خاص، والتغلب عل التي يمر بها العالم بشكل عام ،والمؤسسات المالية ب
تي تم تعديلها أو تطويرها على سبيل المثال في          ومن المعايير ال  ،التي يخطأ في تفسيرها وتطبيقها        

 ).     ١-١(الجدول التالي 
 تاريخ التعديالت عنوان المعياررقم المعيار

٢٠٠٩ أبريل – ٢٠٠٨مايو -٢٠٠٨-٢٠٠٧ عرض القوائم المالية ١
 ٢٠٠٩ابريل  قائمه التدفقات النقدية ٧
 ٢٠٠٨مايو  الممتلكات والمعدات ١٦
 ٢٠٠٩بريل ا عقود اإليجار ١٧
 ٢٠٠٨مايو  مزايا الموظفين ١٩
 ٢٠٠٨مايو  المنح الحكومية ٢٠
 م٢٠٠٨،٢٠٠٩ العرض:األدوات المالية ٣٢
 ٢٠٠٩ابريل، مايو انخفاض قيمة األصول ٣٦
 ٢٠٠٨،٢٠٠٩ األصول غير الملموسة ٣٨
 ٢٠٠٩ابريل ،٢٠٠٨يونيو ،مايواالعتراف والقياس:األدوات المالية  ٣٩

  )٢٠١٠جورج  بيداويد، (                                                                              
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ن االتها       رغم م ي ال ت ل وعل ي وجه ادات الت ات واالنتق ارم ة   ١٥٧لمعي اص، ولمهن شكل خ  ب
ة         بة الدولي ايير المحاس س مع ها مجل ي رأس ة وعل ات المهني ام إال أن المنظم شكل ع بة ب  المحاس

(IASB)      ة األمريكي ايير المحاسبة المالي  Financial Accounting Standardومجلس مع
Board(FASB)  ،      ة المتحدة ايير المحاسبة بالمملك  Accounting Standard ومجلس مع

Board(ASB)                       ك ة وجاء ذل ا في األزم وغيرها من الجهات دافعت عن المحاسبة وعن دوره
ي   ال ف بيل المث ي س ا  عل س مع يس مجل ذآرة رئ ة  م بة الدولي سابقيير المحاس  Sir David  ال

Tweedie    وم س العم ة مجل ة خزان ام لجن شى،  (HCTC أم اهر الق ال ٢٠٠٩ظ &  نق
IASB,2008( ما فيها  بما يلي، ويمكن تلخيص أهمي جلسة التحقيق في األزمة الماليةف :  

  
ير ة نحو العموم بتطوير معايإن مجلس معايير المحاسبة الدولية جهة مستقلة ملتزم -١

  . مالية دولية تجعل القوائم المالية تتمتع بمعلومات ذات شفافية عالية جدامحاسبة
إن السبب الحقيقي وراء األزمة المالية االئتمانية يعود إلى الممارسات السيئة التي  -٢

اتبعت في عمليات اإلقراض، واقتصر دور المحاسبة على عكس حقيقة تلك 
 .دية للبنوك الممارسات االقتصا

ردنا إعادة الثقة للسوق فيجب أن نواجه الخسائر آاملة، وإال لن تستطيع البنوك إن أ -٣
في المستقبل إقراض بعضها البعض وال حتى إقراض عمالئها، ولم يكن لمعايير 
القيمة العادلة دور إال إنها أظهرت الخسائر الحقيقية ،ولم تساهم فيها، ولو آان هناك 

دم استخدام معايير القيمة العادلة لساهم ذلك في محاولة إلخفاء الشفافية من خالل ع
  .تأجيل ظهور الخسائر وليس منعها

يجب أن يتم االستمرار باستخدام معايير القيمة العادلة وبشكل مكثف أآثر من السابق  -٤
،وبغض النظر عن أي أزمات وخصوصا أن لها دور ال يستهان به في إضفاء 

 وفي حالة عدم تطبيقها سوف يفقد المستثمر الشفافية على معلومات القوائم المالية،
الثقة بالقوائم المالية، وتم االستشهاد بهذه الحقيقة على نتائج االستفتاء الذي تم من قبل 

 : مستثمر، والذي أشار إلى٥٩٧اتحاد المستثمرين العالمين لـ 
 .من المستثمرين ال يؤيدون وقف التعامل بمعايير القيمة العادلة% ٧٩أن   - أ
 من المستثمرين يعتقدون انه في حالة إيقاف استخدام معايير القيمة %٨٥أن  - ب

 .   العادلة سوف يكون له أثر مباشر على تدني الثقة بالنظام البنكي
                                             

  
ة   أما بالنسبة        ام                لجمهوريه مصر العربي ى ع ايير في مصر إل ة المع دما   ١٩٨٠فترجع بداي  عن

ة          عقد في القاهرة المؤتمر      ذي خصص لبحث إمكاني ايير المحاسبة      الدولي للمحاسبة وال  وضع مع
ايير                   ك المع اليب لوضع تل د انسب األس ة المصرية ،وتحدي ؤتمر      .في البيئ وصدرت توصيات الم

ديالت       ض التع ال بع ع إدخ بية م ايير المحاس صميم المع اس لت ة آأس ايير الدولي ار المع باختي
  ).٢٠٠٣حمد حسانين،أ(تالءم مع البيئة المحليةة لكي تالضروري

  
وق        انون س ات ق ة  بمتطلب بة الدولي ايير المحاس صرية بمع بة الم ايير المحاس اط مع ق ارتب وتوث

ة في     ١٩٩٢ لسنة  ة، والئحته التنفيذي  ٩٥المال ايير المحاسبة الدولي زام بمع  مصر ، وظل    في االلت
صاد ي صدور قرار وزير اال    هذا االلتزام قائما حت    م     األسبق  قت سنة    ٥٠٣ رق ايير    ١٩٩٧ ل شأن مع ب

ذه               ا له ة وفق ا المالي داد ،وعرض قوائمه شرآات بضرورة إع زام ال م إل المحاسبة المصرية حيث ت
  األسبق  ،ثم قرار وزير التجارة الخارجية    )٢٠٩،ص  ٢٠١١عارف عبد الكريم وآخرون،   (المعايير

م إصدارها      سبة المص  ،وحتى صدور معايير المحا    ٢٠٠٢ لسنه   ٣٤٥رقم   ر     رية التي ت رار وزي  بق
تثمار بقاالس م  األس ام ٢٤٣ رق ديالتها ٢٠٠٦ لع ة   ٢٠٠٨م  وتع ة حرفي اءت ترجم ي ج م ، والت

  .م البيئة المصرية  تعديالت طفيفة أدخلت عليها لتالئلمعايير المحاسبة الدولية فيما عدا
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ية ، سواء آانت إستراتيجية     يتضح من ذلك انه ليس هناك إستراتجية لبناء معايير محاسبية مصر            

ة وتمصير، أو                  معيارية أو ايجابية ،وإنما هناك إستراتيجية إلصدار المعايير تقوم على مجرد أقلم
وم                   ايير التي تق تيراد المع ك استراتيجيه الحل الوسط في اس تعريب المعايير الدولية متبعين في ذل

دم ا   ة، وع بة الدولي ايير المحاس ل بمع زام الكام ى االلت ا  عل دود وفق ي أضيق الح ا إال ف دة عنه لحي
 لظروف البيئة المحاسبية المصرية وان آان هناك تساؤالت حول المراعاة الحقيقية لظروف البيئة            

  . )٤٧٤،ص٢٠٠١محمد العسيلي،(المصرية 
  

ايير في جمهو       الجهة واقتصرت استجابة     ة  المصدرة للمع ة          ري ة المالي ة لألزم ام   مصر العربي ع
ي٢٠٠٨ دار  إ ف بق   ص تثمار األس ر االس ام  وزي رارًا لع بة  ٢٠٠٨ ق ايير المحاس ديل مع  بتع

ديل بعض  .المصرية ة،     وقد آان مجلس معايير المحاسبة الدولية قد قام بتع ايير المحاسبة الدولي مع
ة     اس، واإلفصاح عن األدوات المالي ة      المختل والخاصة بمعايير القي ة المالي ار األزم ة آث ة لمواجه ف

شرآات      المصرية  ولما آانت معايير المحاسبة.٢٠٠٨العالمية في  ة لل وائم المالي داد الق قد تبنت إع
ارير     داد التق ة إلع ات الدولي ًا للمتطلب اءً  وفق ة، وبن رارًا     المالي تثمار ق ر االس د أصدر وزي ه فق علي

المحاسبة المصرية لتصبح    الخاصين باألدوات المالية من معايير٢٦ و٢٥بتعديل المعيارين رقم 
  .على الشرآات فقة مع معايير المحاسبة الدولية، وتتضمن قواعد للتيسيرمتوا

  
ال جهات         في ضوء ما تقدم فان هذا البحث يرآز بشكل عام على مقارنه استجابة ، أو  ردود أفع
دارها        ا وإص ات ،وتطويره ك األزم صرية لتل ة أو الم واء الدولي بية س ايير المحاس دار  المع إص

ع ال  اوب م ايير  تتج ذلك     لمع ة، وآ ات  المالي ا األزم ي أفرزته رة الت صادية المعاص ب االقت جوان
  .سرعه وآيفية استجابة هذه الجهات المصدرة لمعايير المحاسبة سواء المصرية، أو الدولية

  
  :   وعلى ذلك تكون األسئلة البحثية لهذا البحث هي

ا -١ ة    م ات المالي ي  األزم ة ف ة المتمثل رات البيئي ر المتغي ة أث ايير   العالمي وير مع ى تط عل
  المحاسبة الدولية؟

ا -٢ ة م ات المالي ي  األزم ة ف ة المتمثل رات البيئي ر المتغي ة  أث ايير  العالمي وير مع ى تط  عل
  المحاسبة المصرية؟

ة، أو     -٣ واء الدولي ايير س صدرة للمع ات الم تجابة الجه ه اس رعه وآيفي ف س ل تختل ه
 زمات المالية العالمية ؟ المصرية في مواجهه المتغيرات البيئية المتمثلة في األ

ة    -٤ ايير الدولي صدرة للمع ات الم تجابة الجه ين دراجات اس وازن ب ق الت ن تحقي آيف يمك
  والمصرية؟

  
  هداف البحث  أ١/٣  
  :يهدف هذا البحث إلي تحقيق ما يلي    

ة       -١ ة بيان آيف ساهمت األزمات المالي اط الضعف، أو القصور في      في معالجة  العالمي  نق
بة  ايير المحاس ي  مع ة ف ذه األزمات المختلف ان آيف ساهمت ه ى أخر بي ة، بمعن  الدولي

  .تطوير معايير المحاسبة الدولية
ة       -٢ ة بيان آيف ساهمت األزمات المالي اط الضعف ،أو القصور في      في معالجة  العالمي  نق

ة في                 ذه األزمات المختلف معايير المحاسبة المصرية، بمعنى أخر بيان آيف ساهمت ه
  .اسبة المصريةتطوير معايير المح

ة     -٣ ة التعامل             صياغة اإلستراتيجية المالئمة لجه ايير المحاسبة المصرية لكيفي  إصدار مع
ي            ة ب ن درجة  وسرعة استجابة        ،ومواجهه تلك األزمات، والتحديات من خالل المقارن

  .صدرة لمعايير المحاسبة المالية الدولية، والمصريةالجهات الم
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  )١-١( التالي ويمكن توضيح أهداف البحث في الشكل
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اشتقاق     
  
  

  
  
  
   

مجلس معايير 
المحاسبة 
 IASBالدولية

جهة إصدار معايير 
 حاسبة المصريةالم

استجابة أو 
ردود أفعال 
لالزمات 
وإصدار 

وتطوير معايير 
 تتجاوب معها

استجابة أو 
ردود أفعال 
لالزمات 
وإصدار 

وتطوير معايير 
 تتجاوب معها

 األزمات المالية العالمية

 لجهة إصدار اإلستراتيجية المالئمه
المحاسبة المصرية لكيفية معايير 

 التعامل ومواجهه األزمات والتحديات

دراسة 
مقارنه

  إعداد الباحث: المصدر
  
  
  أهميه البحث  ١/٤
ذا البحث أهم       ار                  يكتسب ه ه يتصدى لموضوع  آث ه من آون ى     يت ة عل ة العالمي األزمات المالي

ذه        تجابة ه ة اس صرية ، وآيفي ة والم ة الدولي بة المالي ايير المحاس وير مع صدرة  تط ات الم  الجه
ة  يمكن                 للمعايير لألزمات المالية المختلفة ،  األمر الذي سيساعد على اشتقاق  إستراتيجية متكامل

ة      أتبنيها من قبل الجهة المصدرة للمعايير في مصر من      ات، والتحديات المختلف ة األزم جل مواجه
  .،وسبل التعامل معها،وذلك حتى تحقق المعايير أفضل أداء ممكن 

  
  منهج البحث ١/٥

سوف يعتمد الباحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل فحص ،وتحليل     
الجوانب المختلفة الخاصة بالعالقة بين األزمات المالية العالمية،وتطوير معايير المحاسبة 

ماد على وآذلك سوف يتم االعت، الدولية، والمصرية  في سبيل اإلجابة علي  األسئلة البحثية 
 جهات إصدار المعايير الدولية ك في مقارنة ردود أفعال ،أو آيفية استجابةالمنهج المقارن وذل

 وطنية تساعد الجهة المصدرة للمعايير في مصر في المصرية من اجل صياغة إستراتيجية،و
د وقد اختار الباحث المنهج المقارن عن.مواجهة  والتعامل مع األزمات ،والتحديات المختلفة

جهات إصدار المعايير مقارنه اآلثار المختلفة لالزمات ألنه يمكننا  من التعلم من نجاح وانجازات 
  عند حدوث األزمات المالية وآيفية واألخطاء التي وقعت فيها هذه الجهاتوتجنب الفشل

 سبب  تفسيرفي معايير المحاسبة الدولية في المقارنة ألنه يساعدنا االستجابة لها وآذلك اختيار
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 التوافق مع المعايير الدولية علي جهات إصدار معايير المحاسبة وعلى األخص المصرية إصرار
 مع االعتماد على قوائم االستقصاء وأساليب التحليل .آاستجابة لالزمات المالية المختلفة

  .اإلحصائي
  
   فروض البحث١/٦

ايير   لالزمات المالية العالمية "هو   الفرض الرئيسي  لهذه للدراسة   آثار ايجابيه  على  تطوير مع
  ".المحاسبة المالية الدولية والمصرية

ه     ي إلى أربعه فروض فرعيه      وتم تجزئه الفرض الرئيس    بما يتماشي مع المنظورات المختلفة لبطاق
  :هي آاآلتياالداء المتوازن 

ء عناصر منظور     على  تطوير أدا     ر ايجابية زمات المالية العالمية  آثا    لأل" :الفرض الفرعي األول  
  ".النجاح في األداء

اني  ي الث رض الفرع ا  لأل" :الف ة  آث ة العالمي ات المالي ةرزم ر  ايجابي وير أداء  عناص ى  تط     عل
  ".منظور مستخدمي معايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية

صر منظور     على  تطوير أداء عنا ايجابيةراآثزمات المالية العالمية   لأل:"الفرض الفرعي الثالث  
  ".العمليات الداخلية

ى  تطوير أداء عناصر منظور      ايجابيةراآثزمات المالية العالمية   لأل:"الفرض الفرعي الرابع    عل
  ".التعلم والنمو

  
  مصطلحات البحث ١/٧

 في هذا البحث مصطلح معايير المحاسبة الدولية ليدل على  معايير  الباحثستخدم   سوف ي
وآذلك مصطلح مؤسسة المعايير . معاIFRS عايير التقارير المالية   ومIASالمحاسبة الدولية

الدولية إلعداد التقارير المالية ليدل على مؤسسه لجنه معايير المحاسبة الدولية ومؤسسة المعايير 
  الدولية إلعداد التقارير المالية

  
  
  هيكل البحث١/٨ 

  .إطار عام للبحث: الفصل األول 
  .سابقةالدراسات ال: الفصل الثاني
ث صل الثال ة  : الف ات المالي ر األزم ة أث بة العالمي ايير المحاس وير مع ى تط ةعل ة  المالي  الدولي

  .والمصرية
  .الدراسة الميدانية: الفصل الرابع

  .  المقترحة لجهة إصدار المعايير المصريةاإلستراتيجية: الفصل الخامس
  الخالصة ،والنتائج ،والتوصيات: الفصل السادس
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  الفصل الثاني
الدراسات 
  السابقة
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  الفصل الثاني
  الدراسات السابقة

  مقدمه ٢/١
والت     ع التح صاديا  تطب سياسية    ة القت االت ال ف المج ى مختل صماتها عل ة المعاصرة ب العالمي

ة  والت  .واالجتماعي ذه التح ل ه ا تحلي ان لزام ذا آ اوآول دف ثاره تفادة به صدي منها،االس  والت
ايير            والمحاسبة.مشكالتهال ى المع ا عل ة  باعتبارها نظاما للمعلومات مبني وال عاما،تهدف     المقبول  قب

ذا   ،األمر ة لكل من يهم      المالئمة تقديم المعلومات    إلى ر من      فهي ل م  تعتب صلة  المجاالت ذات     أه  ال
  ).٢٠٠٨برنس ميخائيل،( الذآرسالفةبالتحوالت 

  
اب  وفى     ذه التحوالت      أعق ة ال واألزمات  ه ة  مالي شط    المختلف احثو  ن اول    في  المحاسبة  ب ار  تن  اآلث

ة  وأبحاثهم دراساتهم   في المحاسبة لها على    المختلفة يتناول الباحث         . المختلف ك س ى ذل ذا   في وعل  ه
ه   ة بمقارن سابقة المرتبط ات ال صل الدراس ارالف ايير  آث وير مع ى تط ة عل ة العالمي ات المالي  األزم

دور          إنوقد الحظ الباحث    .يةالمحاسبة المالية الدولية والمصر    ى ال  العديد من الدراسات رآزت عل
 حين رآزت دراسات       في  حدوث االنهيارات واألزمات المالية العالمية ،      فيالذي لعبته  المحاسبة     

 ،واهتمت العديد من     األزمات المالية العالمية على تطوير معايير المحاسبة المالية           أثر أخرى على 
ايير الدراسات األخرى بالمقار ة من المع ين المجموعات المختلف ة  ب ،واهتمت دراسات أخرى ن

صدرة     ة الم بة المالي ايير المحاس يم مع سابقة      .بتقي ات ال صنيف الدراس ن ت سياق يمك ذا ال ى ه وف
  :المرتبطة بموضوع البحث على النحو التالي

   حدوث األزمات المالية العالميةفي الدراسات التي تناولت دور المحاسبة ٢/٢
  . العالمية على المحاسبةالماليةتناولت اثر األزمات التي دراسات ال ٢/٣
  .الدراسات المقارنة  بين المجموعات المختلفة من المعايير ٢/٤
  . الدراسات المرتبطة بتقييم وإصدار معايير المحاسبة٢/٥
  
   حدوث األزمات المالية العالميةفي تناولت دور المحاسبة التي  الدراسات ٢/٢
ه   ول دور     ش عا ح دال واس ة ج ة الثالث سئوليدت األلفي بة ةوم ن  المحاس دوثع ات ح  األزم

 تتعرض لها الشرآات أو المؤسسات من عامه أو خاصة وزادت حده هذا الجدل       التيواالنهيارات  
ار شرآه       بعض            أآثيرا بعد انهي ر ل ار آبي ر أندرسون وانهي اء شرآه آرث اله من اختف ا ت رون وم ن

ى والعالمية وصوال   الشرآات األمريكية    اري        إل رهن العق ة ال ة       في  أزم ات المتحدة األمريكي  الوالي
ي اوالت أثره به الم ب أثر الع ا ت دور . سرعان م ل ال احثين بتحلي ن الب د م ام العدي ذلك  ق ذيل ه ال  لعبت

ساد العظيم        فيالمحاسبة   رن الماضي    في  األزمات المالية العالمية ابتداء من أزمة الك ات الق  ثالثين
   .ناآل إلى

ة        في  تحميل المحاسبة السبب     إلى وذهب البعض منهم        حين   في  تحدث    التي  آل األزمات المالي
ة   إليها وجهت   التي من آل االنتقادات     خراآلها البعض   أبر ة العالمي  ورجح أن تكون األزمات المالي

بي      وفير المعلومات المال  في  وان دور المحاسبة ينحصر     ةالمختلفة ترجع ألسباب غير محاس ة   ت ئم
ق   في حدوثها،في ًا تظهر الفساد وما يتبعه من أزمات وال تكون سبب  والتي  من  خر آ حين ذهب فري

ة       في القول أن القصور الموجود إلىالباحثين   ة العالمي .  المحاسبة سبب من أسباب األزمات المالي
ايير آسبب من أسباب حدوث                      في يس آل المع  حين حمل البعض على بعض معايير المحاسبة ول
ة،  ا ة العالمي ات المالي ارات واألزم بعض مهن  فيالنهي ل ال ين حم سئولي ة ح بة م دوث ة المحاس  ح

  .األزمات المالية العالمية 
  

ات   ن الدراس د م ت العدي د حاول ل   أن     فق ع العوام يتحصى جمي ى أدت الت ات إل دوث األزم  ح
بي      دور المحاس ى ال ية عل صفه أساس زت  ب ة ورآ ة المختلف ذه الدر المالي ن ه ات  وم ت اس  آان

ر              حاولت التي) ٢٠٠٥ ظاهر القشي ،     (دراسة رون وآرث ار شرآات ان التعرف علي أسباب انهي
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رض الب    بة ، وتع ة المحاس ي بيئ اتها عل ل انعكاس رين ،وتحلي ون وآخ رات أندرس ياحث للتغي  الت
ز   الشرآات ،وهدفت التعديالت الى إعادة الثقة للمستثمر وذلك من خالل تع           ةطرأت على حوآم   زي

ة  حوآم   شرآات   ةمحاسبة الشرآات وتقوي ديالت   . Corporate Governance ال ورآزت التع
ة   ة المراجع ل لجن ى جع سي عل شكل رئي يب شرآة ف سئولة ال ال  م ة أعم ى مراقب ل عل شكل آام  ب

ال                ة واألعم ال المراجع المراجع الخارجي وإعطائها السلطة الكاملة في تحديد شروط وأتعاب أعم
  . على مهنه المحاسبةSOX بالتحليل اآلثار المتوقعة لصدور قانون وآذلك تناول.األخرى

  :ما يلي الدراسة  إليها توآانت أهم النتائج التي توصل
ايير                 -١ إن ما حصل من انهيار للشرآتين موضوع الدراسة لم يكن بسبب قصور في مع

ي     سية ف شكلة الرئي ن الم ا، ولك ول به ة المعم ايير المراجع ة أو مع بة الدولي  المحاس
رآ  ث أن ش ا، حي ة ذاته ات المهن د أ ةأخالقي م تتقي رون ل اتن صاح بآلي اس واإلف  القي

ؤ    ا تواط اص، وتبعه دف الخ دات ذات اله االخاص بالوح ر مراجعه ون آرث  أندرس
  .بعدم اإلفصاح عن ذلك، وإصداره للتقرير النظيف

ال Arthur Andersonلقد اظهر التحقيق بأن شرآة المراجعة  -٢   آانت تقوم بعدة أعم
شرآة        الي من    Enronمزدوجة، فهي من جهة المراجع الخارجي ل شارها الم  ومست

شرآة أي أن شرآة         . جهة أخرى  داخلي لل ة ال از الرقاب ل جه ا تمث ا أنه  Arthurآم
Anderson  لم تكن مستقلة بل آانت موظف من موظفي شرآة Enron  ا  مما جعله

  .ىخالقتسلك السلوك الأل
واني  -٣ ق الق ي تطبي ل ف ن الح ايي ن والال يكم ة ومع بية الدولي ايير المحاس ة رمع  المراجع

ات مطبقي             انوا من      فقط، ولكن الحل يكمن في تحسين أخالقي وانين سواء آ ذه الق ه
  .  أو مراجعي الحساباتالحوآمه

ارجي     -٤ ع الخ ة المراج اءة أداء وظيف ن آف التحقق م ام ب ة القي ان المراجع ام لج ن مه  م
تقاللية الم   مان اس داخلي وض عوال ة     الخ راج وائم المالي ي الق مان تماش ارجي وض

ساعدة في إدارة                ا بالم المفصح عنها مع القوانين المنصوص عليها، فضال عن قيامه
سيطرة   شرآة لل ا إدارة ال ي يجب أن تتبعه د الخطوات الت ن خالل تحدي اطر م المخ

 .على المخاطر المالية المتعددة
 

ة        ت دراس ذي ل )  Ryan,2008(وحاول دور ال ه ال ة العا معرف ه القيم ة عبت يدل شأة ف ة ن  أزم
اري     ة ،وخلصت          في الرهن العق ات المتحدة األمريكي ى  الوالي ل عامل واحد          ةن أ إل  ال يمكن تحمي

شل        فيالسبب     ؤ بحجم المخاطر والخسائر          في  حدوث األزمة،وان النظام االقتصادي ف  التي  التنب
ساهل        رهن        في يمكن أن تترتب على الت نح قروض ال اري  م شكل     ورآز  العق  ساسي  أت الدراسة ب

صادية والجهات المشرفة             فيعلى الجانب السلوآي     سياسات االقت  هذه األزمة ،وانتقدت الدراسة ال
ة               سياسات الوقائي ع ال شورة  وجمي ة المن ارير المالي شرآات والتق على النظام المصرفي وإدارات ال

ر ًا لعبت دورالتي طأ تستطع الحد من السلوآيات الخ  ألنها لم  ة في  ًا آبي ى  ت الدراسة ونبه . األزم  إل
  :اآلتيد من هذه السلوآيات من خالل  الحفي ًا آبيرًان المحاسبة يمكن أن تلعب دورأ

املين    -١ ات للمتع وفير المعلوم يت ة  ف واق المالي ادةوإ األس ر ع ي النظ يم ف ايير وتقي   المع
  .ديةالقتصااالمخاطر خالل الدورة 

املين   تقديم التقارير المالية الدورية لتزويد ا      -٢ ة بالمعلومات بصفه         في لمتع  األسواق المالي
ؤدى       ا ي ة مم ر دراي وا أآث ي يكون ستمرة لك ىم ذه    إل سلبية له ار ال ن اآلث ف م  التخفي

 .السلوآيات
 

ة   ت دراس اه آان س االتج ى نف وادى، (    وف ق ج ي )٢٠٠٩توفي ة  والت باب الحقيقي ت األس  أرجع
ة     ة في     لحدوث األزم ى  ٢٠٠٨المالي ب      إل صادية (اب مجموعه من األس ة  القانو -االقت ة  -ني  -األخالقي
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سببة        في  ت الدراسة ولقد فصل ) المحاسبية بية المت ة   حدوث  في  األسباب المحاس ة     األزم  في   المالي
  :ومنهااألمريكية الواليات المتحدة 

ذه              -١ م ه تعدد الجهات الرقابية على المعلومات المحاسبية واختالف قوه اإللزام ولعل من أه
ايير س مع ات مجل ةالجه بة المالي د FASB المحاس ي ،والمعه بيين األمريك  للمحاس

انونيين ة  AICPAالق داول األوراق المالي ه ت بة   SEC،هيئ ايير المحاس س مع ، مجل
  .IASBالدولية

 .تأثير أصحاب المصالح على المؤسسات الواضعة لمعايير المحاسبة -٢
ة الن     الشرآة   إدارةتأثير   -٣ شرآة له  إدارةعلى جوده المعلومات المالي ره    ال ة آبي  في ا حري

 .)تقدير حجم اإلفصاح المالي-تحديد التقديرات المحاسبية -اختيار الطرق المحاسبية(
  .تأثير المراجع على جوده المعلومات المحاسبية -٤
 . قواعد ومعايير المحاسبة فيمشكالت  -٥
 .فجوه التوقعات بين ما يتوقعه الجمهور وبين ما يفصح عنه  من معلومات  -٦
  : وقت طويل لحلها منها إلىموعه من التحديات تواجه المحاسبة تحتاج  مجالدراسة توحدد
  .قياس العمليات المالية غير النقدية  - أ
 . قياس المعلومات المستقبلية  -  ب
 .الملموسة األصول غير  -  ت
 .التوقيت المناسب لإلفصاح عن المعلومات  -  ث
 

ة ا   )٢٠٠٩ ، سالم عبود  ( دراسة  وحاولت أيضا      ة  تحديد ماهية األزمة المالي  ،٢٠٠٨ في  لعالمي
اء  ،من منظور اقتصادي ومحاسبي وتحديد أثر اإلفصاح والشفافية في إدارة األزمة           في محاولة لبن

ن         ة م ة للوقاي ة الوطني سات المالي بية للمؤس ادئ المحاس ايير والمب تخدام المع ي اس تراتيجية ف إس
  : ما يليااألزمات ومعالجاتها ، ولقد توصلت الدراسة إلي مجموعه من النتائج أهمه

ة          -١ ة العالمي ة المالي دوث األزم ة وراء ح ة ومتنوع باب مرآب اك أس ت هن باب ( آان أس
  ).سياسية ، اقتصادية ، محاسبية ، أخالقية ، الخ 

ة و  -٢ دم الرقاب ع ع ايير م بية والمع د المحاس شرآات بالقواع زام ال دم الت ةع ي المراجع  عل
  .شروط االقتراض

سبتها           ضعف النظام المحاسبي ،والرقابي، والت     -٣ ة ، ون ديون المعدوم ق بال نظيمي فيما يتعل
  . للقروضاألقصى في محفظة البنوك االئتمانية وآذلك عدم االلتزام بالحد 

ة العرض،   -٤ بية أو الكشوف الواجب سئولة عن عرض المعلومات المحاس إن الجهات الم
ع أو عدم شموليته                  ة الواق ا تسعي لاللتفاف علي عرض المعلومات أو قد ال تعكس حقيق

  .أو ترحل بعضها بما يجعل هناك فجوة توقعات 
ضعف اإلفصاح عن المعلومات الواجب عرضها عن حرآة النشاط واألموال ومصادر             -٥

  .التمويل المرآزي 
  

ة          ا)٢٠٠٩هبه بدوى، &احومر الس تا(  دراسة ت حاول آما      ة المالي سببات األزم ي م لتعرف عل
ة ،وتقي     العالمية من الناحية المحاسبية، وانعكاساتها       ة مع    يعلي مهنة المراجع ة   م تجرب ايير المراجع

 نجاح المعايير الدولية الجديدة في تحفيز المهنة علي القيام بدورها االجتماعي            ىالدولية، بمعني مد  
ة لحدوث      ت الدراسة والمساعدة في التغلب علي جذور األزمات ،وقد قسم        ة   األسباب المؤدي   األزم

  :المالية إلى جانبين أساسيين هما
  . وإدارة المخاطرة الحوآمضعف آليات:أوال
  .التوسع في استخدام القيمة العادلة استنادا إلى الحكم الشخصي: ثانيا
  : الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمهاانتهتوقد 
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ة لعبت دوراً                      -١ ة العادل ة والتوسع في استخدام القيم ات الحوآم  إن التراخي في تطبيق آلي
   .٢٠٠٨ فيلمالية العالمية في حدوث األزمة اأساسيًا

ار         ٢٠٠٨مالية في  آشفت األزمة ال   -٢ ل عدم تطبيق معي د من أوجه القصور مث  عن العدي
  .االستقالل بأسلوب سليم ، وعدم تفعيل آليات الحوآمة

يمكن إرجاع غالبية االنتقادات الموجهة ألساس القيمة العادلة المستخدم في إعداد القوائم             -٣
ات ال  ي ضعف آلي ة إل ي    المالي سوء ف ة وال ة العادل اس القيم ي قي ة عل ة ،والرقاب حوآم
  .التطبيق والفهم لهذا األساس 

ي                       -٤ شرآة عل درة ال يم ق اه تقي دور مراجع الحسابات تج ق ب هناك فجوة للتوقعات فيما يتعل
  .االستمرار

وذج شامل لخطر                         -٥ اب نم ق بغي ا يتعل ة فيم ايير الدولي سبي في المع الزال هناك قصور ن
  .علي آافة مكونات الخطرالمراجعة يشتمل 

  
ات ب     ذه الدراس سمت ه ائج عام  وات ا نت ت  ةإظهاره ت اتفق ي ،وان آان دوث  ف ا أن ح  معظمه

د   األز صر واح ا لعن ن إرجاعه ات ال يمك بة  م و المحاس ن     وه ه  م ا لمجموع ن إرجاعه ل يمك ب
  ).الخ... المحاسبية- القانونية- السياسية-االقتصادية( العوامل 

  
ى  سبب األزمات    بإرجاع من الدراسات    ةوعهتمت مجم ا حين   في   شرآات    إل زام  في فشل ال  االلت

ات الحوآم   ادئ والي ات     ةبمب ذه الدراس ن ه ة ،وم ت  )  Mardjono,2005(دراس ي حاول الت
ار شرآ         ر  ا ةمعرفه األسباب التي أدت إلى انهي ذه األزمات            ن ة من ه ه للوقاي ة   في ون ومحاول  البيئ

ات  في الثالثة األلفية مطلع فيالنهيارات المالية المفاجئة االسترالية ،وأرجعت الدراسة هذه ا     الوالي
  :  اآلتيفي المتمثلة األساسية الشرآات ةام بمبادئ حوآم  عدم االلتزإلىالمتحدة األمريكية 

ستثمر    : Transparencyالشفافية-١ م يكن الم ا يحدث     وحيث ل ة بم ى دراي شرآة  في ن عل  ال
م ي  حيحة توض   ول ات ص يل معلوم ل     حتم توص صادر التموي شرآات وم ات ال ة عملي  طبيع

  .المختلفة التي آانت تتم من خارج الميزانية 
ساءلة    -٢ ل مجلس           :Accountabilityالقابلية للم اه أصحاب     اإلدارةحيث انتهكت من قب  تج

  .Stakeholders الشرآة فيالحقوق األخرى 
اءة  Integrity ينطبق على مبادئ النزاهة       ىء ونفس الش  زام       Efficiency والكف تم االلت م ي  فل

  .بها
  

شرآات في       )Kirkpatrick, 2009 (  حين حاولت دراسة   في       ة ال شل حوآم ر ف ل أث  تحلي
د أظهرت   و. حدوث األزمة المالية خاصة فيما يتعلق بخطر النظم اإلدارية ،ومرتبات التنفيذيين             لق

ة  ة المالي ي األزم ة ف شرآا  ٢٠٠٨العالمي ة ال راءات حوآم شل إج ؤدي   ضعف، وف م ت ا ل ت وإنه
ة أن    . الغرض الذي وضعت من أجلة خاصة في شرآات الخدمات المالية          آذلك أظهرت هذه األزم

ة                 ايير المحاسبة الموجه ق بمع ا يتعل ة خاصة فيم ا بالمعلومات المطلوب م تزودن معايير المحاسبة ل
ار                سبة للمستوي الثالث من المعي ة بالن التقييم      ١٥٧نحو القيمة العادل ة     والخاص ب الشخصي للقيم

ى   ت الدراسة     ولقد خلص  .ليات التمويل من خارج الميزانية      العادلة لألصول وسوء استغالل عم      إل
ا  ة تحت ادئ الحوآم ة ،وأن مب ي المراجع عفأج إل اك ض ي ًا  آامنًان هن س اإلدارة  ف ة مجل ترآيب

ع ا       ئوأهلية أعضا  ة لجمي ايير مقبول يس   ه، وان األخطار اإلدارية البد أن تدرج في مع شرآات ول ل
  .المؤسسات المالية فقط

  
زام بحوآم         أوضحت هذه الدراسات الخلل الموجود        يس فقط في عدم االلت ا   ة  ل شرآات وإنم    ال

ى  ذاتها وبالتالي تحتاج قواعدها ومعاييرها       ة في الحوآم  أيضايوجد    ستنعكس   والتي  ة مراجع  إل
  . على المحاسبةةبصوره أساسي
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تاو     ات أخ هتم ضا دراس بية  رى  أي ايير المحاس اب بعض المع ذي ش صور ال  فأوضحت بالق

ة  ة) Hartgraves &Benston,2002(دراس رد  أن م ي ا أي ل بيرةإش ن  ة محاس ريحة ع  ص
اص   دف الخ دات ذات اله يالوح الل   ف مية خ بية الرس دارات المحاس ور  ٢٠ اإلص ن ظه ام م  ع

سعينا               ات وخالل الت ذ الثماني شرت الوحدات ذات   وانتشار الوحدات ذات الهدف الخاص فمن ت انت
واضح توجيه   أيجالس معايير المحاسبة المختلفة     الهدف الخاص بشكل آبير دون أن يصدر من م        

ذآر      ة                   في وصريح  ي بية المختلف شه اإلصدارات المحاس ضا مناق شأن ،وحاولت الدراسة أي ذا ال  ه
ار    التي ربما يكون لها صله بالمعالجة المحاسبية الخاصة بالوحدات ذات الهدف ال            خاص مثل المعي

ة        الصادر  عن مجلس م     ١٢٥ ايير المحاسبة المالي ام    األمريكي ع ار        ١٩٩٦ ع ذي عدل بالمعي   وال
ة         ١٤٠ شة الجوهري اص دون المناق دف الخ دات ذات اله ضيق للوح دور ال ن ال ز ع ذي رآ  وال

ي  للمخاطر المترتبة على هذه الوحدات  وخلصت الدراسة        رون        أن    إل شرآه ان اجئ ل ار المف  االنهي
ة بقضية المحاسبة عن الوحدات                 فيآان سبب رئيسي     ايير المختلف ام جهات إصدار  المع  اهتم
  .ذات الهدف الخاص

  
شرآه       ) Benston&Hartgraves,2002(وفى دراسة أخرى               حاولت تحليل ما حدث ل

ان              شرآة وخلص الباحث ذه ال اجئ له ار المف ستفادة من االنهي دروس الم ى انرون وال م  أن من أه  إل
ي أدت  باب الت ىاألس ع إل ا بالتوس شرآة قيامه ار ال ي انهي دف الخاص ف دات ذات اله شاء الوح  إن

Special Purpose Entities  ة داول األوراق المالي ه ت ه هيئ ن توصيه لجن رغم م ى ال   وعل
SEC    لمجلس معايير المحاسبة المالية      ١٩٩٠ منذ عام FASB  ى ة         إل وائم المالي  ضرورة دمج الق

دات ذا اص للوح دف الخ يت اله صادي الف دات االقت ة للوح وائم المالي ا،إال أن ةق ستفيدة منه  الم
ة             ت الدراسة المجلس تجاهل ذلك الطلب لذلك حمل      ايير المحاسبة المالي  FASB آل من مجلس مع

ة  داول األوراق المالي ه ت د SECوهيئ ياأل والمعه دث   مريك ا ح سئوليه م انونيين م بين الق  للمحاس
آات األخرى بسبب عدم إصدار قواعد ومعايير ملزمه لالعتراف واإلفصاح           لشرآه انرون والشر  

 مجموعه من     إلىعن االلتزامات التي تنتج عن التمويل من خارج الميزانية، آما أشارت الدراسة             
ي  باب األخرى الت دم   األس ذلك ع ة وآ ة العادل بة عن القيم ا المحاس ار منه ى االنهي اعدت عل س

   .Related parties الت مع اإلطراف ذوى العالقة وجود إفصاح آافي عن المعام
  

رت    ذه أظه ة ه ن المجموع ا م صور وتالدراس دى الق اطؤ م ذي التب ضغوط وال ع ل ا يرج  ربم
 أن من ظهور هذه الوحدات دون  ًا عام٢٠ تستمر أن المعايير في إصدار جهات ةرادإخارج عن   
 بحث هذه الضغوط لتالفيها     إلىيدفعنا   عنها  ،وهذا     للمحاسبة معايير محاسبيه    بإصدارتستجيب    

  . وقت ممكنبأسرع المعايير إصدار جهات استجابةفي المستقبل وتكون 
  

ة           حين اهتمت مجموعه أخرى من الدراسات      في      ة العادل  في  بالدور الذي لعبته محاسبه القيم
ة  ة المختلف ات المالي ات ، األزم ذه الدراس ن ه ة   وم ي حا)Haldeman,2006(دراس ت  الت ول

رون وتعرض           فيه الدور الذي لعبته القيمة العادلة       معرف شرآه ان ذي حدث ل  ت الدراسة   االنهيار ال
ة           157  األمريكيللمعيار  ة العادل د القيم د تحدي داخل التي يمكن استخدامها عن ثالث م وعرض لل

ى معلومات مضلل         وقد تبين من خالل الدراسة إن القوائم الما       . وى عل ء  ويرجع جز  ةلية آانت تحت
ر                       إلىمن هذا التضليل     شكل آبي اد ب رون واالعتم ل شرآه ان ة من قب ة بكثاف ة العادل  استخدام القيم

دخل    دخل ال ى م ة       The Income Approachعل دير المختلف اليب التق ى أس د عل ذي يعتم  في  وال
ة ة العادل د القيم ي .تحدي بة  والت ذه المحاس ة له ة الحقيقي ت البداي ي آان ام ف ا أقنعت ١٩٩٢ ع  حينم

ستطيع استخدام محاسبه         شر  ا ت ة أنه داول األوراق المالي ه ت رون  لجن   mark to marketآه ان
راف ب        تعنى إن    والتي  ،لتقييم المشتقات وعقود الغاز طويلة األجل       ةدخل الشرآة الذي سيتم االعت

ا . المستقبلية من عقود الغاز المختلفة       رباحاألم المالية سوف يمثل قيمه جميع        القوائ في ان  وبالت لي ف
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ت قاالس ة  خل ة العادل وه خدام المكثف للقيم ي فج دفقات ف دخل والت صافي ال راف ب ت االعت  توقي
ى  مما دفع انرون    ةلداخلاالنقدية   ذ   إل ه ه ه تغطي لهدف  اه الفجوة من خالل الوحدات ذات      محاول
  .الخاصة

القول  والتي) Strouhal et al.,2010(وفى نفس االتجاه آانت دراسة     دأت ب تعلم  نحن  " ب ال ن
وتحاول هذه الدراسة توضيح المشكلة   "  we learn nothing from history من التاريخ ًائيش

ا       في  القياس المحاسبي وفشله فيالكبيرة الموجودة    ة  مم شتقات المالي سليم للم اس المحاسبي ال  القي
ىأدى  اتإل دوث أزم ة  ح ي مختلف ة ف رون  ة الثالثاأللفي ن ان ة م ى بداي ة  إل رهنأزم اري  ال  العق

رون      ،وتناولت الدراسة بالشرح والتحليل التفصيلي      ار ان أثير     من     ألسباب انهي دايات استخدام الت ب
يم       في الشرآة في  mark to marketالسوقي  ه من استخدامها لتقي ا تبع ة وم  عقود الغاز المختلف

 في ستوى الثالث   الم ن مدخلأار انرون و  المشتقات المالية ،وعلى الرغم من األبعاد العظيمة النهي       
ة                        ارير المالي ة التق ى مالئم أثير عل ه من ت ة ومال ة ال يعكس أسعار سوق مالئم ة العادل قياس القيم

ة فقط إال        وموثوقيتها ،  ود الطاق ى عق ة عل ة العادل إال أن واضعي المعايير لم يكتفوا بتطبيق القيم
ول    ن األص د م شمل العدي عوا لي م توس رى أنه ك.األخ ستخدم ذل ا وي ي التق واء ف ة س رير المالي

ارير     ة  الخارجية أو حتى التق ان   الداخلي الي               اللت أتهم وبالت املين ومكاف يم الع تم تقي ا ي اء عليهم  بن
  .٢٠٠٨المالية في  إلى األزمةآان من الطبيعي إن نصل 

  
ة       )Magnan, 2009(   حين حاولت  دراسة    في   ة العادل ة واضحة عن دور القيم ديم رؤي  تق

   :ي وذلك من خالل تحقيق أربعة أهداف ه٢٠٠٨في  في األزمة المالية
تقديم نظرية آلية لمحاسبة القيمة العادلة وأثرها علي القوائم المالية وعرض لوجهات النظر     : أوال

  .المعارضة لمفهوم القيمة العادلة
  .عرض و مناقشة نظرية وتجريبية لدعم القيمة العادلة :ثانيًا
  .ه عمليات قياس وتقييم القيمة العادلةتحليل التحديات التي تواج:ثالثًا
  .ماليةالقيمة العادلة في األزمة الرسم صورة آاملة بناء علي ما سبق للدور الذي لعبته : رابعًا

  
ارير                     لت الدراسة   ولقد توص     ات التق ة بيان وع من ديناميكي ق ن ة خل ة العادل  إلي أن استخدام القيم

ون   ات تك سوق ببيان د ال ك بتزوي ة وذل ؤثر    المالي ي ت ن األصول الت د م اس العدي ي قي دخالت ف  م
يم             ستثمر في تقي ستخدمها الم الي سوف ي ة وبالت ارير المالي شرآات بالتق اح ال ي أرب بالضرورة عل

شرآة ،  ة ال ل تحفظ  قيم ا واق ر تقلب بية أآث يم المحاس ل الق ا تجع ن إنه رغم م ي ال ا ًا،وعل  إال إنه
ة             تسمح في نفس الوقت لإلدارة بتضليل المستثمر       ي فقاعات مالي ؤدي إل ين وبالتالي ممكن أن ت

سارع                 غير محسوبة ومن هنا يمكن القول أن القيمة العادلة ساعدت في حدوث األزمة المالية وت
  .وتيرتها 

  
دور         التي  )Luax&Lauz,2009(     وفى نفس االتجاه آانت دراسة         ى ال  حاولت التعرف عل

ات وصف       اأزمة فيالذي لعبته محاسبه القيمة العادلة    ك من خالل بيان اري وذل ل  لرهن العق يه ودلي
ؤدى          صت الدراسة  واستخل. ميداني   ة ي ة العادل ى  إن تطبيق القيم ات  إل الي   في  تقلب  في  الوضع الم

ر المحاسبي عن                  الظروف الطبيعية ،وان محاسبه القيمة العادلة ليست  مجرد نظام للقياس والتقري
ات األزمات ،حيث تعمل         في  سيئة خاصة     آثارا   إنها له  بل،  قيم األصول وااللتزامات فحسب     أوق

ا تعمل    Contagion Effectsعلى انتقال سريع للعدوى  الي فإنه  بين الشرآات المختلفة وبالت
  .على زيادة حده حدوث وشده األزمات المالية

  
اك مجموعه من                  عكس الدراسات وعلى      ا  واستخالصتها آانت هن ا وتحليالته سابقة ونتائجه  ال

رأات الدراس سبب   تب ن الت ة ع ة العادل ن القيم بة خاصة ع ي المحاس ة  ف ات المالي دوث األزم  ح
ار   والتي)Barlev&Haddad,2003(دراسةالمختلفة ومن هذه الدراسات آانت        أرجعت االنهي
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ة      إلىالمفاجئ لشرآه انرون     ة العادل  حد  في  سوء تطبيق معايير القيمة العادلة وليس محاسبه القيم
رباح عن طريق االعتراف بالدخل وإنشاء الوحدات ذات          األ في التالعب   إلىمر  ذاتها بل تعدى األ   

ود    ضعف الموج ذلك ال دف الخاص وآ ياله ام ف ة نظ ة وال  الرقاب ة العادل ذي ال يناسب القيم  وال
ن     ضعف م ا ي امين مع ق النظ ة الن تطبي ة التاريخي ةالتكلف ن تبرئ  .الرقاب رغم م ى ال ذه ةوعل  ه

م   ة أسباب محاسبيإلى العادلة إال إنها أرجعت االنهيار   الدراسة لمحاسبه القيمة   الي ل  أخرى وبالت
  . إحداث األزمات المختلفةفيتبرئ المحاسبة تماما من المشارآة 

  
اه آانت      دين (دراسةوفى نفس االتج اميعز ال ي) ٢٠٠٩،الته راز المشكالت الت  حاولت  إب

بية ومدى   ضفيالمرتبطة بتطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة        اتها في   وء المعايير المحاس   انعكاس
  : وذلك من خالل٢٠٠٨في األزمة المالية 

  .محاوله فهم مفهوم وأبعاد محاسبة القيمة العادلة ومبررات استخدامها -
  . ضوء متطلبات المعايير المحاسبيةفيبيان نماذج القياس المحاسبي للقيمة العادلة  -
ي          - ق العمل ة من خالل عرض          دراسة وتحليل مشكالت التطبي ة العادل للمحاسبة عن القيم

 .وتحليل أهم الحجج المطروحة ضد القيمة العادلة
 .بيان العالقة بين األزمة المالية والقيمة العادلة -
 : في هذا الصدد إلي عدة أمور هي توصلت الدراسة  ولقد 
ارير ا               -١ ة  يجب أن يرتبط التقرير عن األصول وااللتزامات بطبيعة ،والهدف من التق لمالي

ارات    ود وخي ى العق ة عل ي الرقاب دف إل ة وته رة المحافظ ي النظ ز عل ل ترآ ي ه بمعن
وارد    ف الم درات توظي ف وق ة  ( التوظي ة التاريخي رة   ) التكلف ي النظ ز عل ا الترآي أم

  .األمامية من حيث القدرة علي التنبؤ بمقدار ووقت واحتماالت التدفقات النقدية
ة         إن محاسبة القيمة العادلة ليست       -٢ ة المالي سبب في حدوث األزم سبب    ٢٠٠٨ في    ال  ، فال

ديون  البنوك ومضاعفة ال ان ب نح االئتم ي م ة ف ي الممارسات الخاطئ ي يرجع إل الحقيق
  .وانفصال االقتصاد المالي عن االقتصاد الحقيقي 

ة إن إلغاء معايير القيمة العادلة أو إيقاف العمل بها لن يحل األزمة        -٣ ؤدي     المالي ا ي ل ربم  ب
ي ت وء     إل شف س ي آ اعدت إل فافية س ن ش ه م ا وفرت ة بم ة العادل بة القيم ا فمحاس فاقمه

 .اإلدارة في المؤسسات التي حدثت بها تلك األزمة 
بين   -٤ ن المحاس ب م شطة يتطل واق الن وافر األس دم ت ة ع ي حال ة ف ة العادل ق القيم إن تطبي

  .األرباح،وتكلفة عالوة عن استخدامها من قبل المديرين في إدارة ًا  آبيرًاجهد
  
ديع  ،        (  حين حاولت  دراسة    في      د الب سئولية       )٢٠٠٩أشرف عب ان دور وم ة المحاسبة     بي مهن

ة      ٢٠٠٨ في    األزمة المالية العالمية   حدوثوالمراجعة في    ي المهن ، وآذلك تداعيات تلك األزمة عل
ق تحديات و                 ا يخل ة بم ة العادل مصاعب  وآذلك األثر علي آل من فرض االستمرارية وقياس القيم

ي              ة عل ك األزم لممارسة المهنة تجاه هاتين المسألتين في الوقت الحالي ،وآذلك مناقشة تداعيات تل
ة  معايير اإلطار العام لمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر المتمثل في معايير المحاسبة و            المراجع

ا تخض     صرية بم بي الم شريع المحاس ات الت اه جه ه انتب ت توجي ي ذات الوق ة وف ك الدولي ه تل ع ل
ة          وتعديالت استجابة لألزمة  المعايير في الخارج من دراسات       ديالت طويل ، أو إجراء نوع من التع

  .األمد علي تلك المعايير بما يمكن معه تجنب حدوث مثل تلك األزمات 
   : إلى ت الدراسة ولقد توصل

ات    -١ وم وقياس ن لمفه م يك ي   ا ول ة دور ف ة العادل صاحات القيم رهن االعق ف ة ال  ارى أزم
    .ارات المسئولين في هذه المؤسسات،وإنما ترجع أسباب تلك األزمة إلي نتيجة قر

يم       -٢ شأن تقي ة ب ديات خاص بين تح شآت والمحاس ي إدارة المن رض عل ة تف ذه األزم إن ه
ساعد                مسائل االستمرارية وهو ما يستدعي توفير مزيد من اإلرشادات التي يمكن أن ت

  .ا الشأن اإلدارة ومراقبي الحسابات في هذ
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ة    -٣ افي والمناسب لطبيع م الك راجعين الفه ن الم ب م ي تتطل ة الت ة العادل إن قياسات القيم
ة             ق المراجع شكيل فري ادة ت د يتطلب األمر إع شأة ، وق ا المن صناعة التي تنتمي إليه ال

 .لكي يتضمن أحد الخبراء في مجال احتساب القيم العادلة 
  .م القيم المجتمعية والثقافية ئية تالية واضحة لبناء معايير مصر تبني إستراتج -٤

  
اه آانت دراسة             د مطر وآخرون،     (  وفى نفس االتج ل       التي )٢٠٠٩محم ة وتحلي  حاولت معرف
ة أ ة المالي شوء األزم ي سباب ن بية الخاصة ٢٠٠٨ف ايير المحاس ة المع ذلك عالق داعياتها ، وآ  وت

ة         بالقيمة العادلة بنشوء األزمة المالية واإلجراءات التي تم        ة المختلف  اتخاذها من قبل الجهات المهني
الم العربي             ي الع ك عل ة         وتمت الدراسة   . لمواجهة ذلك وتداعيات ذل ة األردني ة في المملك الميداني

م    ات ه الث فئ ن  ث ون م ه  تتك شوائية طبقي ه ع ذ عين ك بأخ سابات  ١٤٠:( وذل ع ح  –مراج
ا   ٣٠- المحاسبين    منتدى دليل  فيمديرمالى  ٦٦ ل المحاسبين      في ن  يليمن الوسطاء الم دى دلي ، )  منت

  : إلي مجموعة من النتائج أهمهات الدراسةولقد توصل
ة                     -١ شوء األزم د سبب ن اليين في تحدي ين الم صاديين والمحلل هناك تخبط ملحوظ بين االقت

وسبل عالجها، وال يوجد اتفاق على السبب وآلية العالج يمكن االستناد عليه أو الوثوق              
  .تعقيدا وترك جل األمور في مرمى التكهنات والمحاوالتبه، مما زاد المشكلة 

ا هو سوى                         -٢ ة م سبب إحداث األزم ة بت ة العادل ايير المحاسبة الخاصة بالقيم إن اتهام مع
ور،         ع األم د واق صاديين في تحدي شل االقت اتهام باطل نتج عن التخبط في التحليالت وف

 .ة مؤآدهوممارسة لعبة إلقاء الالئمة هنا وهناك دون دراسة مسبق
ايير المحاسبة                -٣ أن مع يؤآد المجتمع المهني بكل فئاته، المطبق والمعد لمعايير المحاسبة ب

ة                  ة المالي شوء األزم بشكل عام ومعايير القيمة العادلة بشكل خاص ليس لها عالقة في ن
وء اإلدارة        وب وس شفت العي رت وآ ي أظه دى األدوات الت ت إح ا آان ة، وإنم العالمي

صوصا اإلدارة ا صة     وخ ة المشخ وى الجه بة س ايير المحاس ن مع م تك ة، أي ل الئتماني
 .للضعف

ة أو        -٤ ة العادل ايير القيم اء مع أن إلغ ا ب ي معاييره ستثمرين ومطبق ذلك آل من الم د آ يؤآ
ايير                         ك المع اف استخدام تل ق أن إيق ة من منطل اقم من األزم إيقافها ولو مؤقتا سوف يف

ا       سوف يلغي عنصر الشفافية وبالتالي سوف يفق      ة مم وائم المالي ه في الق ستثمر ثقت د الم
شكل                   ا ب ى رآوده ؤدي إل سيجعله يحجم عن التعامل في األسواق المالية والذي سوف ي

 .برأآ
ا مجالس                 -٥ تشير النتائج وباالستناد على رأي الخبراء من جهة واإلجراءات التي قامت به

ساهم  ه ست بة بأن ايير المحاس شكل أو مع بة ب ايير المحاس آمجالس مع ذه خرب ي حل ه  ف
يال  ر، وأصدرت دل ة لدراسة األم ة عالمي ا شكلت لجن ستقبال وخصوصا أنه ة م األزم

  .استرشاديا لكيفية تطبيق معايير القيمة العادلة في األسواق غير النشطة
  

ى ) ٢٠٠٩ طبايبيه، سليمة&ظاهر القشى (وتوصلت دراسة     سابقة وان      إل ائج الدراسة ال  نفس نت
ةآان دت الدراس ن   علت اعتم ه م رد٢٣٦ى عين وزعين ًا ف اآلتي م  -١٤٠ الحسابات ومراقب  (آ

  .من منتدى دليل المحاسبين ) ٣٠ وسطاء ماليون -٦٦مديرين ماليين 
  
ة     ت دراس ة ( وتناول ادل القطاون ادي ،   & ع ثم العب أثير    )٢٠١٠هي ود ت دي وج اس م  قي

ة    علي األزمة الماالمراجعة الخارجيةللممارسات المحاسبية ، وآذلك      ة العالمي د  ٢٠٠٨في  لي ، ولق
الي              ٤٨بعمل دراسة ميدانية علي       قام ة في القطاع الم  شرآة أردنية شملت جميع الشرآات العامل

  :في األردن والمدرجة أسهمها في البورصة ، ولقد خلصت هذه الدراسة إلي
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ود      -١ ع وج ة م ة العالمي ة المالي ي األزم بية ف ات المحاس وهري للممارس أثير ج د ت ال يوج
ة ومدى           ال ة العادل ق بالقيم ا يتعل ة من الدراسة فيم ة نظر عين أثير الضعيف من وجه ت

  .استخدامها في االستثمارات واألصول واألدوات المالية
 في األزمة المالية العالمية مع وجود بعض           للمراجعة الخارجية  ال يوجد تأثير جوهري      -٢

تحتم على المراجع أخذها في       الصعوبات التي ترافق التقديرات والقيم المستقبلية والتي        
 .االعتبار عند المراجعة 

 
ة     إلى  )٢٠١١،إبراهيمعمرو (وتوصلت أيضا دراسة     ة العادل  إن المحاسبة سواء آانت عن القيم

ة  ةألزما نشاه فيأو غيرها من المفاهيم لم يكن لها دور        ا    في  المالية العالمي ى ولكنه ا األول  مراحله
 األسواق على النحو الذي مكنهم      فيات المحاسبية لمستخدميها    على العكس من ذلك وفرت المعلوم     

  . معايير تقييم المؤسسات الماليةفي النظر إعادةمن 
  
ام    أن فبعضها ارجع     العادلة القيمةالدراسات حاولت تبرئه    المجموعة من   هذه     ة  نظ  الموجود ال    الرقاب

ةيناسب  ة القيم بعض العادل ا براآلخر وال ا من أه ون أن تمام ي حدوث  تك سبب ف اتال رى األزم  ، وي
ة  األزمات   لم تكن السبب في حدوث         العادلة القيمة أنالباحث   ة  المالي ة  العالمي ا  ، المختلف ا     وإنم ان له  آ
سوء محاسبه     وتيرة اشتعال وارتفاع زيادةدور في    ذا ال يرجع ل  القيمة  انهيار الشرآات بشكل آبير وه
  . الفساد الموجود إظهارى   عملت علألنها وإنما في حد ذاتها العادلة

  
ا    ات جمعيه ذه الدراس حوه ا     ال توض تم به ب إن يه ي يج اط الت صور أو النق ع الق رات أو مواض مؤش

ة          ار  االيجابي ي لآلث اس الحقيق ان القي الي ف ايير وبالت عي المع ة واض بة خاص ى المحاس ائمون عل الق
ل     لقائمة الالزمات على المعايير تكون عندما تكون أوفت أو عالجت الجهات             ايير الخل ى إصدار المع  عل

ايير  فيوبالتالي فان الباحث سوف يستفيد منها   .أو القصور التي أظهرته هذه األزمات       قياس تطور المع
  .وفى دراسته المقارنة

  )١-٢( الشكل التالي في األزمات المالية فيويمكن استخالص الدور الذي لعبته المحاسبة 
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القي

 زمة ماليةأ



  .تناولت اثر األزمات المالية العالمية على المحاسبة التيدراسات ال ٢/٣
نداءات لتعطيل   ال ٢٠٠٨لعل من نتائج أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية في               

ة                        ات المالي ا تظهر البيان دعوى أنه ا ب ة له ة المنظم ايير المهني بية والمع تطبيق الممارسات المحاس
اف        بصوره غير حقيقية وتساهم في تضليل متخذ القرار،وخير ما يستشهد بة على ذلك المناداة بإيق

ار   ل بالمعي ة  ١٥٧العم ة العادل شان القيم ل ه    . ب حة مث دى ص ن م ر ع داءات وبغض النظ ذه الن
تقاللية     وتبريرها،فان األمر ال يخلو من خطور        ل في تعريض اس ة تتمث شريعات   ة بالغ ة والت  المهن

ة           . بالمهنة ةالمنظمة للتدخل المباشر من جهات غير ذات صل        ى طبيع ا عل نعكس تلقائي ذي ي األمر ال
  ).٢٠١٠،وائل الراشد(النظام المحاسبي ومدى توافر الثقة والشفافية في األسواق المالية

  
  األمر الذي دفع العديد من الباحثين إلى االهتمام باألثر الذي تحدثه األزمات المالية المختلفة على               

نهم  ي أوضحته األزمات المالية ومحاولةالمحاسبة ،وفى محاوله منهم لعالج الخلل والقصور الذ        م
  . المستقبل المنظور لتطوير بعض اآلليات والمعايير التي تعمل على منع هذه االختالالت في

  
ة             ة    ولقد اهتم العديد من الباحثين باألثر التي تحدثه األزمات المالي ى المحاسبة    العالمي بعض  . عل ف

ى  ر عل شكل آبي زت ب ات رآ ة الدراس بية خاص ايير المحاس وير المع صاح   تط ة باإلف المتعلق
ة    لعيوب أو الخلل بها  آاستجابة لأل      التي أظهرت األزمات بعض ا    المحاسبي و  ة العالمي زمات المالي

د، (دراسةومن هذه الدراسات ،حاولت   رح      )٢٠٠٧إبراهيم عبي  تطوير أو وضع إطار فكرى مقت
اب     ي أعق شرآات ف ه ال ي تواج دات الت اطر والتهدي ة بالمخ ات المتعلق ن المعلوم صاح ع لإلف

رو      ل ان ره مث رآات آبي ع ش دث م ا ح ة آم ارات المفاجئ ب االنهي ه لتجن ي محاول ارات ف ن االنهي
ز اك ترآي ة أن هن ن خالل الدراس ضح م ة ًاوورلدآوم،وات ات المتعلق صاح عن المعلوم ى اإلف  عل

ا                   بالمخاطر المرتبطة باألدوات المالية وعدم تبنى رؤية شامله للمخاطر التي يمكن أن تتعرض له
 على المخاطر    ًاالشرآات بل تم تناول بعض تلك المخاطر في معايير متفرقة وآان االهتمام مرآز            

ة      ة واألمريكي ايير الدولي ى المع ك ف ة وذل ة      .المالي ات الرقابي دخل الجه ة ت ت الدراس د اقترح وق
ة بالمخاطر                      ى اإلفصاح عن المعلومات المتعلق شرآات عل ار ال ال إلجب المختصة آهيئة سوق الم

ذه المخاطر     .بدال من ترك هذا اإلفصاح طوعا للشرآات  واقترحت أيضا أن يكون اإلفصاح عن ه
  .ن تكون في صوره وصفيةحات المتممة، وأفي اإليضا

  
  تطوير إطار للمحاسبة عن عمليات       )٢٠٠٨شحاتة السيد شحاتة ،    (     في حين حاولت دراسة   

ذا    ٢٠٠٨توريق األصول المالية يأخذ تداعيات األزمة المالية في          ي أن يراعي ه   في الحسبان ،عل
ا       اإلطار معايير المحاسبة المصرية، والدولية ،وفي سبي   سابقة تبعه تقراء للدراسات ال م اس ك ت ل ذل

ة في                      ةدراسة تطبيقي  شرآات العامل ة ،وال ة من أصحاب المصلحة في المؤسسات المالي  علي عين
  :وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها .مجال توريق األصول المالية 

ي أساس الق           .١ تم عل ة يجب أن ي ة الع إن القياس األولي لألصول المالية المحول ة يم  ، وأن ادل
ا      ع الحصول عليه ة المتوق دفقات النقدي ة للت ة الحالي و القيم ة ه ة العادل دير للقيم سب تق أن

  .باستخدام معدل خصم مناسب
ك          .٢ ة تل اس قيم ق، أي قي ات التوري ي عملي ة عل ة المترتب اس الالحق لألصول المالي إن القي

يمة العادلة في تاريخ إعداد القوائم      األصول في تاريخ إعداد القوائم المالية يجب أن يتم بالق         
  .المالية مع اخذ مخاطر االئتمان في الحسبان 

ة في مصر ،                    .٣ وجود فجوة في الممارسة العملية في مجال محاسبة توريق األصول المالي
اس         فعلي الرغم من ممارسة النشاط فعليا إال انه ال يوجد معيار محاسبي  يتناول أسس القي

 .م البيئة المصرية  عمليات التوريق يالئ المحاسبي عنواإلفصاح
  

  التعرف على معايير محاسبة القيمة العادلة)٢٠٠٩رضا صالح،(في حين حاولت دراسة
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وك   والمصرية وأ الدولية   ة والبن  هم المشاآل المتوقعة في تطبيقها في شرآات قطاع الخدمات المالي
صرية   ة الم ي البورص بة  .ف ايير محاس ق مع ات تطبي ة انعكاس ودة   ومعرف ي ج ة عل ة العادل  القيم

ك    ،التقارير المالية للشرآات المدرجة في قطاع الخدمات المالية         والبنوك بالبورصة المصرية وذل
ة ة التالي ي الخصائص النوعي ايير عل ك المع ق تل ر تطبي ات(من خالل فحص اث ة المعلوم  -مالئم

ه      ). القابلية للمقارنة – قابلية المعلومات للفهم – المعلومات   ةموثقي ى عين ولقد اعتمدت الدراسة عل
ددها       صرية ع ة الم ي البورص ة ف ة المدرج دمات المالي رآات الخ ن ش رآة ٤٠م لت . ش و توص

شكل ايجابي                      يالدراسة إل  ة سيؤثر ب ة العادل ة نحو القيم ة الموجه ارير المالي  أن تطبيق معايير التق
بية     ات المحاس ة للمعلوم صائص النوعي ي الخ ة ( عل ه ألموثق–المالئم م  –ي ة للفه ة –القابلي القابلي

وك في             ) للمقارنة   ة والبن شرآات المدرجة في قطاع الخدمات المالي الواردة في التقارير المالية لل
:ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعه من النتائج منها ما يلي. البورصة المصرية 

يس      إن معايير المحاسبة بشكل عام ، والمعايير الموجهة نحو القيمة العادلة           .١  بشكل خاص ل
ي     ة ف ة العالمي ة المالي شوء األزم ة بن ا عالق ي   ٢٠٠٨له دي األدوات الت ت اح ا آان  وإنم

  .أظهرت وآشفت العيوب وسوء اإلدارة 
ذلك ينبغي العمل                    .٢ ة ، ول ة العادل تمثل مشكلة الموثوقية أهم صعوبات تطبيق محاسبة القيم

ة               اس القيم ادية واضحة ومحددة لقي وفير قواعد استرش ادات     علي ت ل االعتم ة وتقلي  العادل
شاآل الناتجة من                     ة ، ولتجنب الم ارير المالي علي التقديرات الشخصية من قبل معدي التق

  .عمليات إدارة األرباح 
ات     .٣ ع معلوم ة م ستخدمين مقارن ات الم ة الحتياج ر مالئم ة أآث ة العادل ات القيم إن معلوم

  .التكلفة التاريخية 
  
ة     ت دراس ين حاول ي ح د زآ (ف ولي،احم صاح   )٢٠٠٩ى مت وير اإلف رح لتط دخل مقت ديم م  تق

صرية    شرآات الم ة لل ات المالي ؤ باألزم ي التنب ساهم ف ا ي ة بم ات القطاعي بي عن المعلوم المحاس
المدخل المقترح لإلفصاح   و.ة من جميع معايير المحاسبة      وذلك من خالل االستفادة العلمية المتكامل     

ربح       اس ال ات              الخسارة ال  /القطاعي يتضمن مقي ار بيان ذلك إظه ح القطاع،وآ م صافى رب شغيلية ث ت
  :أخرى هامه في تقييم ألداء القطاع وقد روعي في المدخل ما يلي

  .انه قابل للتطبيق العملي .١
 .إضافيةال يترتب عليه أعباء أ .٢
 .أن يقدم بيانات مفيدة تراعى مصالح المعدين والمستخدمين .٣
هوله      .٤ ن س ات م وده المعلوم صائص ج ه خ وافر في روف  أن يت ة،مراعاة ظ  الفهم،المالئم

 .الوحدة االقتصادية
دعائم    اهيم  ( ويقوم المدخل المقترح على مجموعه من ال ادئ - فروض –مف ات - مب ويعمل  )  متطلب

ه األطراف                   ا ينب شرآات مم ة لل هذا المدخل على توفير خاصية اإلنذار المبكر عن األزمات المالي
  .القرارات الوقائية للحد من األزمات الماليةالمختلفة المرتبطة باتخاذ آافه اإلجراءات و

  
رح للمحاسبة عن         )Petkov, 2010(  دراسة  بينما اتجهت        دخل مقت ه تطوير م ى محاول إل

ي    األصول غير الملموسة المتولدة داخليا التي يشار إليها بجانب مجموعة من الع             وامل األخرى عل
ة في تعريف      ، ولما   ٢٠٠٨نها من أسباب األزمة المالية في       أ آان هناك قصور من الجهات المهني

ا صاح عنه ى اإلف ملتها أو حت سماح برس ذه األصول أو ال ة .  ه ة محاول ذه الدراس تهدفت ه د اس فق
ا                      دة داخلي ر الملموسة المتول ل تعريف األصول غي ة مث تقديم تصورات بشأن بعض القضايا العالق

ئم المالية  آل ذلك مع األخذ في االعتبار أراء          مع تقديم مدخل مقترح لكيفية االعتراف بها في القوا        
ة     ة     FASBآل من مجلس معايير المحاسبة المالي ايير المحاسبة الدولي ة  IASB ومجلس مع  وهيئ

ة      اد                 SECتداول األوراق المالي ك األصول باالعتم راف بتل ة االعت د اقترحت الدراسة طريق  ،ولق
     .IAS38علي 
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ديالت التي      ( Pounder,2011)     في حين حاولت دراسة ين التع  توضيح التضارب الحادث ب

ة   بة المالي ايير المحاس ا مجلس مع ا   ) FASB(أدخله وال عام ة قب بة المقبول ادئ المحاس ي مب ( عل
GAAB (      ديون ة ال ادة جدول ك  Trouble Debt restructure(TDR)بشأن مشكالت إع ، وذل

ديم م      تم تق ث ي ستخدمين بحي ات الم ة احتياج ل تلبي ن اج ت    م ي الوق صيًال ، وف ر تف ات أآث علوم
 من   ًاالمناسب في تقارير الوحدات المختلفة،وان آان األسلوب المستخدم في التعديالت أحدث نوع            

ك     .  التضارب مع معدي التقارير المالية      ات إضافية لإلفصاح ، وذل وفى نفس الوقت إنشاء متطلب
يس اإلفص                ديون ول ذه ال ات ه ا آمجموعة واحده ، وان     باإلفصاح عن آل مكون من مكون اح عنه

 .هذه التعديالت سوف تطبق فقط علي الشرآات العامة 
ام   ٢٠١٠ففي يونيو    ة     ق ايير المحاسبة المالي ديل    )FASB( مجلس مع -ASU-NO-2010( بتع

  :الخاصة باإلفصاح عن جوده الديون ومخصص الديون المشكوك فيها  ، وتهدف إلي   ) 20
  ).المخاطر المالزمة لهذه الديون ( التعرف علي طبيعة الديون  -١
  آيف يتم تكوين مخصص الديون المشكوك فيها؟  -٢
  . أسباب التغيرات في مخصص الديون المشكوك فيها -٣      

  
  

احثي ( ت األآاديمية رغم من استجابة الجها    ويرى الباحث انه على ال        زمات   لأل)نمتمثلة في الب
هات المصدرة لجعف التي أظهرتها ،إال إن استجابة ابمحاوله وضع حلول لها ومعالجه نقاط الض    

ر         لأل للمعايير تكون بطيئة   ذه الدراسات تمت في           ًازمات المختلفة ،ويتضح ذلك من إن آثي  من ه
  . منها صدار المعايير في مصر لم تهتم بأيمصر إال إن الجهة المسئولة عن إ

  
ا      في حين رآزت مجموعه من الدراسات األخرى             ى تطوير مع صفة     عل ة  عام  يير المحاسبة ب

ة      ذه الدراسات آانت محاول  للتعرف )Sawani, 2008(  نتيجة لالزمات المالية العالمية  ومن ه
ي أن وصلت    بشكل رئيسي علي تطورات معايير المحاسبة في        ة إل دان المختلف  أن معظم دول  البل

ة بة الدولي ايير المحاس ق مع الم  تطب ي العوا،الع ك من خالل التعرف عل ي  وذل ؤثر عل ي ت مل الت
ي     ة والت ي أي دول بة ف ايير المحاس ور مع ا  تط م جمعه ل اآل  ت ي العوام ة  ف ة،   ( تي يم الثقافي الق

ات   – الطبيعة والظروف االقتصادية لكل دولة       – األنظمة السياسية ،والقانونية     –والمجتمعية    عملي
شرآات        األسواق المالي  –وضع معايير المحاسبة     ة لل ل      ال–ة ،وهيكل الملكي ة من قب ود التعاوني جه

ة                ايير المحاسبة الدولي ة       ) الحكومات في البلدان المختلفة من اجل تطبيق مع ذلك تطور عالق ، وآ
  .المعايير الدولية بمعايير المحاسبة األمريكية 

ذها  وان                      توصلت الدراسة  ولقد    م تنفي ى ت ة انتظرت طويال حت ايير الدولي ي المع  إلي أن فكرة تبن
شكل                    طبيعة األعمال  ور ب ي الن رة إل ذه الفك ع ه ذي دف  ،والنشاط االقتصادي الخاضع للعولمة هو ال

ة بة الدولي ايير المحاس ستخدمة لمع دول الم دد ال د وصل ع ر ، فق ر من آبي ة ١٠٠ أآث  حول   دول
الم  ايير   ،الع ي المع ي اإلطالق ف دول عل ذه ال ين ه ات ب د اختالف ه ال يوج ي ان ال يعن ك ف ع ذل . وم

ك  ي ذل ضاف إل ة      تي ة عالي بية دولي ايير محاس وير مع شرين لتط دول الع ة ال ادة مجموع ي ق بن
ك خطط                        ًاالجودة أعطي نوع     ي ذل ة الجودة ، يضاف إل ة عالي دعم لتطور محاسبة عالمي  من ال

ة  بة الدولي ايير المحاس س مع ين مجل ارب ب ة IASBالتق بة المالي ايير المحاس س مع  ،ومجل
  .ر معايير المحاسبة الدولية  سوف تعطي مدي أوسع النتشاFASBاألمريكي

  
 
ؤثر  حاولت معرفه آيف يمكن التي ( Wu&Pan,2009  وفى نفس االتجاه آانت دراسة    أن ت

اط    ٢٠٠٨األزمة المالية في     ايير المحاسبة ،   ( علي تطور المحاسبة من خالل مجموعة من النق مع
(
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بي     اس المحاس فات القي صائص أو مواص بي ، خ صاح المحاس ات اإلف ك  ، )معلوم بيل ذل ي س وف
  :هنية المختلفة فعلي سبيل المثال ثر تلك األزمة علي الجهات المت الدراسة  أاستعرض

 لمناقشة أثر المعايير الخاصة     ٢٠٠٨ في اآتوبر  IASB)( اجتمع مجلس معايير المحاسبة الدولية       
ة  بالقيمة العادلة علي األزمة المالية ، وآ    ك من  . ذلك التمويل من خارج الميزاني ة   وذل  أجل مراجع
ار  ي المعي ديل ف دم تع ايير ليق ك المع ع تجنب ٣٩تل ك م صنيف أصول  البن ادة ت سمح بإع ذي ي  ال

سوقي     أثير ال ذلك  Mark To Marketالحاجة للت ي الجهات     الدراسة  تض استعر، وآ ر عل األث
ك سوف يحدث تطوراً                   تنتجا أن ذل  المهنية المختلفة وما اتخذته من إجراءات لمواجهه األزمة واس

  آبيرًا في معايير ومقاييس المحاسبة 
  
ايير                     ى مع وعلى الرغم من استعراض هذه المجموعة  من الدراسات للتطورات التي حدثت عل

ايير وهو                              اس مدى نجاح المع ى جانب واحد فقط لقي ز إال عل م ترآ ا ل ة إال إنه المحاسبة الدولي
 األهداف التي وضعت من         محاوله إرضاء المستخدمين وأهملت قياس مدى نجاحها في تحقيق          

شرية                  ذه األزمات في أصولها الب ايير من ه اجلها ،وآذلك مدى استفادة الجهات المصدرة للمع
  .والمعرفية والتنظيمية على مواجهه األزمات في المستقبل 

    
  

ن الدراسات         ه م ين اهتمت مجموع ي ح ين مجلس ف ادث ب بة بالتفاعل الح ايير المحاس مع
ة        يكيالمالية األمر  ايير المحاسبة الدولي ذه دراسة       ومجلس مع  والتي   )Eaton,2005(  ومن ه

ين مجلس       اهتمت   ة األمريكي     بالتفاعل الحادث ب ايير المحاسبة المالي ايير   FASB مع  ومجلس مع
ة بة الدولي اب أزIASBالمحاس ي أعق ة  ف ع األلفي ي مطل شهيرة ف رون ال ة ان ك خالل م ة وذل  الثالث

شان         يكي د أن آان مجلس معايير المحاسبة األمر       فبع ٢٠٠٥-٢٠٠١الفترة من    ر ب ده تحفظ آبي  عن
د  . ة هي األعلى جوده واألآثر صرامة  معايير المحاسبة الدولية ويعتقدون أن المعايير األمريكي       فبع

ة                    داول األوراق المالي ه ت رون أصبح آل من هيئ  ومجلس  SECمرور أربع سنوات من انهيار ان
ة من أ   أآثر قابليه لمجهودات م FASBمعايير المحاسبة المالية  جل  جلس معايير المحاسبة الدولي

ك                 ة وذل التوافق المحاسبي لمعايير المحاسبة في العالم بأثره باالعتماد على معايير المحاسبة الدولي
د ق مزي ذي خل ر ال ة األم شرآات األمريكي د من ال ة للعدي ضائح المالي د الف ى ًابع ضغوط عل  من ال

اء             لواليات المتحدة األمريكية وتطلب إعادة    في ا واضعي المعايير    ع في بن دخل المتب  النظر في الم
المعايير األمريكية ،فبعد ما آانت المعايير األمريكية تتصف بارتفاع مستوى التفاصيل في صوره             

ذ ايير ،ومن ي المع د ف دأت ٢٠٠٢قواع داف SEC ب ة باأله د المرتبط ى القواع صدق عل  ت
Objectives oriented rules  اهيمي      و ر جزء من اإلطار المف ى أساس    هى تعتب ايير عل  للمع

و             مدى  SEC ناقشت  ٢٠٠٣المبادئ التي يتبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية ،وآذلك في يولي
  . SOXاستحقاقات المبادئ في قانون 

  
ة للتطبيق في م    ما أ:  السؤال اآلتي  ويمكن طرح    صر ثر هذا التوافق على قابليه المعايير الدولي

ا يجب مراعا                   ضرورة م ة ؟وهو بال د   ت في ضوء هذه التطورات آاستجابة لالزمات المختلف ة عن
  .لرسالةبناء  استراتيجيه بناء المعايير في مصر التي سيتم اقتراحها في هذه ا

  
ى          ة عل ة العالمي ات المالي ار األزم دة بآث رى عدي ات أخ ت دراس يم  واهتم ه التعل وير عملي تط

بي ذهالمحاس ن ه ت  وم ات آان ة الدراس ي ) Zarkasyi,2009(دراس ر تحاولوالت ه األث  معرف
الذي يجب أخذه في االعتبار في مؤسسات تعليم المحاسبة وذلك في ظل االنهيارات المالية الكبيرة               

ى          رن وصوال إل ذا الق ة في          منذ مطلع ه ة العالمي ة المالي ذ      ، ٢٠٠٨ األزم شئ ال ا هو ال ي يجب  وم
 حتى يصبح التعليم مرتبط بالممارسات العملية والمهنية للمحاسبة وحتى           في تعليم المحاسبة   احداثة
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ة              ي البيئ ة ف ت الدراس ة  وتم ة العملي بة والممارس ري للمحاس يم النظ ين التعل وة ب د الفج تم س ي
  .االندونيسية 

ص     د خل ةوق ىت الدراس ن ه أن إل د م سات      الب ع المؤس ة م ات المهني ات والمنظم ل الجه  عم
د من أن المقررات التعليمية والمعايير والقواعد التعليمية هي المطلوبة بالفعل في            التعليمية للتأآ 

ي  لكي تخلق شخص         ز في      ًا مهني ًاالواقع العمل د من الترآي ذلك الب ى     وآ ة عل ررات التعليمي المق
سبب في      هخالقى ألنه عنصر رئيسي في العديد من االنتقادات الموج        ألاالجانب   ه للمحاسبة والمت
  .زمات المالية العالميةحدوث األ

  
ول ا م      ن الق ة يمك ذه الدراس ائج ه ن ن نت د م ه الب ادةن ي  إع بي ف يم المحاس ي التعل ر ف  النظ

ة، وان اإلستراتيجية ة مصر العربي ا ًا معينًا المقترحة ستحتاج تعليمجمهوري  يمكن من خالله
يم     وير التعل ة لتط ات التعليمي ع الجه ايير م صدرة للمع ة الم ل الجه ا يناسب  تفاع بي بم المحاس

  .المرحلة
  

ى          ة عل ة العالمي ات المالي ر األزم ت  اث ي تناول ة الت ات المختلف يص الدراس ن تلخ ويمك
  )٢-٢(المحاسبة في الشكل التالي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 األزمات المالية

جهات إصدار 
 يير المحاسبةمعا
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الجهات 
 المصدرة
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  إعداد الباحث: المصدر

  

  الدراسات المقارنة  بين المجموعات المختلفة من المعايير ٢/٤
ذا    ي ه ات            ف ن الدراس ه م ث مجموع ستعرض الباح وف ي سابقة س ات ال ن الدراس زء م  الج

تفادة من نتا            ي بهدف االس ع العمل ا في الواق زام به ا   المقارنة بين المعايير المختلفة ومدى االلت ئجه
  .في تحقيق أهداف هذا البحث 

ا م            و   ايير ومن     هناك مجموعه من الدراسات اهتمت بالمقارنة بين المعايير الدولية وغيره ن المع
ة      ) Neves,2004(هذه الدراسات ،آانت  دراسة      ة       التي حاولت مقارن ة واألوربي ايير الدولي  المع

صناعه         ارات خاصة   واألمريكية فيما يتعلق بالمعايير الخاصة ب ة (العق تثمارات،  تكلف  وتوقيت    االس
ة       االعتراف   ضمانات المقدم د وجد    .) للعمالء  باإليراد ،والمحاسبة عن ال د   ت الد  وق راسة إن المعه
ي انونيين األمريك بين الق س معAICPA للمحاس ة  ومجل شر مجموع ة ن بة المالي ن ايير المحاس  م

ايير                 اإلرشادات الخاصة بالبنود السابقة في حين إن هذه اإلرشادات ليست موجودة في المع
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شأن             ذا ال بية له األوربية والدولية لذلك حاولت الدراسة تطوير مجموعه من األسس المحاس
ع دول         ن أرب ه م ذ عين ك بأخ ة وذل ادات األمريكي ا باإلرش ت مقارنته س الوق ى نف وف

ا -فرنسا(أوربية ال -ألماني ة المتحدة    -البرتغ  وانين الخاصة  أن الق  ووجدت الدراسة     ).  المملك
ة    ال بعكس المملك سا والبرتغ ا وفرن ن ألماني ل م ي آ ؤثر ف زال ت ضريبية ال ت د ال والقواع

دة ة إن المتح صت الدراس ديرات  وخل ي التق ه ف روق جوهري سمح بف ة ت ايير الدولي المع
  :المحاسبية الخاصة بصناعه العقارات فيما يتعلق

ة في الوقت وفى                   .١ سيرات مختلف ى تف توقيت االعتراف باإليراد والذي ربما يؤدى إل
  .المواقف المتشابهة أيضا

  .تعطى خيارات لرسملة الفوائد سواء للمخزون أو األصول  .٢
ن الخ  .٣ دد م رك ع صدر   تت ون م ي تك زون والت ه المخ ساب تكلف ي ح ارات ف دم ًاي  لع

  .التجانس في الممارسة المحاسبية
بية     ة المحاس ث الممارس ن حي ه م ل دول ي آ اع ف ذا القط ة الخاصة له وإذا أضفنا الطبيع
ة                  دول المختلف ر ال والمفاهيم المستخدمة،لذلك  من غير المحتمل إيجاد توحد محاسبي عب

  .في هذا القطاع 
  

ة     ت دراس ين حاول ي ح ق،(  ف ث )٢٠١١شريف توفي ين اإلصدار الثال ه ب ل مقارن  عم
ة      ايير الدولي يج والمع ي دول الخل بة ف ايير المحاس ع مع صرية م بة الم ايير المحاس لمع

ة تراتيجياته  . واألمريكي ايير واس زه إصدار المع اس أجه ى أس ة عل ن اوقامت المقارن   يمك
  ).١-٢(بيانها في الجدول التالي

  استراتيجيه إصدار المعايير  جهة إصدار المعايير  لةالدو
صر   ه م جمهوري

  العربية
ا ةترجم   االستثمارةوزار ه توفيقه ع محاول ة م ايير الدولي  المع

  .محليا
اون  س التع دول مجل

  الخليجي
هيئه المحاسبة والمراجعة   

  الخليجية
  بناء معايير محليه بخلفيه المعايير األمريكية

دة  ات المتح الوالي
  مريكيةاأل

بة    ايير المحاس س مع مجل
  المالية

ع     ا م اه لتوفيقه ع االتج ه م ايير محلي اء مع بن
  المعايير الدولية

بة      ايير المحاس س مع مجل
  الدولية

ودة   ه الج ايير  عالي دار مع داد واص إع
  والتشجيع على تطبيقها دوليا

ا      -المحور التنظيمي  (وتم مقارنة خواص المعايير محل البحث      اء المع ه   -يير أسلوب بن  نوعي
نقطان (كرت لقياس الخاصية  مع استخدام أسلوب لي   ) .  وجود موقع على االنترنت    -المعايير  

ل ا -للخاصية بالكام ود الخاصية جزئي ه لوج ود الخاصية  - نقط دم وج ه ع ي حال .  صفر ف
ذا       اض ه ة وانخف ة واألمريكي ايير الدولي واص المع انس خ دى تج ة م ن الدراس ين م وتب

ايير   ي المع انس ف ة     التج ت الدراس صرية وأرجع ايير الم ي المع ر ف شكل اآب ة وب الخليجي
 .سبب ذلك إلى درجه تقدم المعايير في مصر

  
ايير   ى تطور المع ؤثر عل ايير ي اء المع ي بن دول ف ره ال ذه الدراسات إن خب    أوضحت ه

ه  تراتيجيه مقترح اء اس د بن ا عن الي فيجب علين سها وبالت ا وتجان ن  أونموه ستفيد م ن ن
 .دول التي لها نفس تاريخنا في بناء المعايير وتقدمت اآلن في نظامها المحاسبيتجارب ال

  

 ٢٥



بقياس درجه التوافق المحاسبي         بينما اهتمت مجموعه من الدراسات األخرى المقارنة        
الي                   مع معايير المحاسبة   ة ،وبالت ايير المحاسبة الدولي دول التي تبنت مع ل ال  الدولية من قب

ة المصرية آ           يمكن االستفادة من   ا للحال رات       نتائج هذه الدراسات وتطويعه ا آانت المتغي لم
شابة ة م ة   .البيئي ت دراس ات آان ذه الدراس ن ه ي )Ekberg&lindgren,2007(وم  الت
ة         حاولت  مقارنة ة الحيوي ر الملموسة في شرآات التقني بية لألصول غي   المعالجة المحاس

biotechnology       ايير المحاسبة         في آل من استراليا والسويد وذل دولتين مع د تبنى ال ك بع
ك              ة عن تل بيه مختلف د محاس ديهما عادات وتقالي دولتين ل رغم من إن ال الدولية وذلك على ال

دولي               ار ال ) IAS,38(التي بنيت على أساسها معايير المحاسبة الدولية خاصة بالنسبة للمعي
 السويد تقوم   نوجدت الدراسة أ  وهذا المعيار تم تعديله في الدولتين عن المعيار الدولي وقد           

ة           برسملة مصروفات البحوث والتطوير     ر الملموسة في عين سبه األصول غي ل ن ذلك تمث  ل
 إن استراليا    في حين   .من إجمالي األصول    % ١٣جري عليها البحث تمثل     أالشرآات التي   

وم برسملة مصروفات البحوث والتطوير سبة ال تق ل ن ذلك تمث ة  ل ر الملموس األصول غي
بعض         ًااختالف  ت الدراسة آذلك وجد . ن إجمالي األصول    م% ٤ اهيم المستخدمة ل  في المف

ر     ة غي ر الملموس ال األصول غي بيل المث ى س دولتين فعل ين ال ة ب ر الملموس األصول غي
ة      Non  Specified Intangible Assetsالخاصة ة الفكري سمى في أستراليا الملكي  ت

intellectual property  سويد فت ي ال ا ف ة    أم ر الملموس رى غي ول األخ سمى األص
other intangible .   

  
ة ين قامت دراس ي ح زام  ) Barbu et al:2009(     ف دى االلت ارن لم ل مق ل تحلي بعم

ا            سا وألماني ن فرن ل م ي آ ة ف بة الدولي ايير المحاس ا لمع ي طبق ي اإللزام صاح البيئ باإلف
ايير المحاس              ا تطبق مع دول جمعيه ذه ال ة  والمملكة المتحدة وه ل      . بة الدولي ومن خالل تحلي

ة ل  بي ارير المالي ات التق رآة١٤٠ان ين إن   ش ثالث تب دول ال ات   بال ن المعلوم صاح ع اإلف
ة                        ك  االلتزامات القانوني ا ويرجع ذل م ألماني ة المتحدة ث م المملك البيئية أعلي في فرنسا ث

دمون    ة في آل من فرنسا والمملكة المتحدة وإلى إن واضعي المعايير في             الموجود سا يق فرن
اذج للمع  وائم أو نم ة   ق شرآات ملزم ة تكون ال ا ،في   لومات البيئي ا له ا وطبق  باإلفصاح عنه

ة               ة المتحدة يمتلكون حري ه            أحين إن المديرين في المملك وع وآمي ر في اإلفصاح عن ن آب
  .المعلومات البيئية 

  
ربي مع المعايير معرفه مدى التوافق األو) Alves et al.,2011(    بينما حاولت دراسة  

ا    ين هم الل دولت ن خ ك م ة وذل دا(الدولي ال-بولن ات   )  والبرتغ ى البيان اد عل ك باالعتم وذل
ة     ات العلمي ذلك الدراس دولتين وآ ي ال شورة ف ة    .المن ور عالق ة  تط و استعرضت الدراس

ين من خالل الدراسة إن     . المعايير في  آل دوله من الدولتين بمعايير المحاسبة الدولية    وتب
ة     يرات القانونية في الدولتين ساعدا    تحول االقتصادي والتغ  ال ايير الدولي  في التوافق مع المع
زال                ، دولتين ال ت سياسية لل ة وال ة التاريخي ة نتيجة الخلفي  إال أن العوامل الثقافية واالجتماعي

ب دورًا ة    تلع ايير الدولي ع المع ام م ق الت دوث التواف دم ح ي ع ضا إن. ف ين أي وات وتب  خط
ك       اسبي مع المعايير الدولية لم ترق    فق المح التوا ة من ذل ر مرون  بعد ويجب أن تكون أآث

ه   ر ايجابي ة أآث ايير الدولي ى المع ائج تبن ون نت ى تك يتطلب  .حت ايير س ذه المع ى ه وان تبن
ة            ًاتغيير ر في     في بعض الممارسات المحاسبية وأيضا في الثقافة واالتجاه نحو المهني  أآث

  .هذه الدول
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ة                       أظهرت ه  ة في ظل اختالف العوامل االجتماعي ايير الدولي ى المع ذه الدراسات إن تبن
ستدعى                     ا ي ذلك  تبنيه ا وآ زم له والثقافية في الدول المختلفة  يؤدى إلى عدم التطبيق المل

  .عمل بعض التغيرات في النظام القانوني واالقتصادي في الدول
   

المقارنة التي هدفت إلى  المحاسبية      وفى نفس الوقت آانت هناك مجموعه من الدراسات       
 ومن هذه   تبنى اآللية أو اإلستراتيجية المالئمة لبناء معايير المحاسبة المصرية وتقييمها،         

ة   ت دراس ات ،حاول سيلى، (الدراس د الع تراتيجيات   )٢٠٠١محم ا الس ل مقارن ل تحلي  عم
إلستراتيجية  تطوير معايير المحاسبة في مجموعه من الدول  بهدف التعرف على عناصر ا            

ه عناصر هي                 ذه اإلستراتيجية في أربع ( المتكاملة لتطوير المعايير وقد تمثلت عناصر ه
ايير    ت استراتيجيا - استراتيجيات استيراد المعايير   -استراتيجيات بناء المعايير    - إصدار المع

ايير   ه المع تراتيجيات متابع تراتيجية   )اس ر اإلس وفر عناص دى ت ة م رت الدراس ،واختب
   : ما يليملة في منهجيه  معايير المحاسبة المصرية وخلصت إلىالمتكا
ايير المحاسبة المصرية سواء آانت إستراتيجية                    .١ اء مع اك إستراتيجية لبن ليست هن

ايجابية أو معياريه إنما تقتصر مهمة الجهة المصرية المصدرة للمعايير على مجرد 
  .أقلمه أو تمصير معايير المحاسبة الدولية

سبة الس .٢ ايير    بالن صدرة لمع ة الم ان الجه بية ف ايير المحاس تيراد المع تراتيجيات اس
زام الكامل                 ى االلت وم عل المحاسبة المصرية اتبعت استراتيجيه الحل الوسط التي تق
ا لظروف   دود وفق ي أضيق الح ا إال ف دة عنه دم الحي ة وع بة الدولي ايير المحاس بمع

تعديالت الطفيفة على المعايير البيئة المحاسبية المصرية وان آانت أجريت بعض ال      
  .وآان يجب أن يتم إجراء تعديالت جوهريه حتى تناسب الواقع المصري

اع إستراتيجية           .٣ م إتب ة ت بية  اتضح أن ايير المحاس بالنسبة الستراتيجيات إصدار المع
ايير                 ة لمع ة الدائم المشارآة الخارجية في سلطه إصدار المعايير حيث ضمت اللجن

ه            المحاسبة والمراجع  ل جمعي ة مث ي عضويه الجهات المهني ة وقواعد السلوك المهن
ه سوق                   ل هيئ ى الجهات األخرى مث المحاسبين والمراجعين المصرية باإلضافة إل

  .المال
  :بالنسبة الستراتيجيات متابعه المعايير المحاسبية  .٤

 فقد تضمنت منهجية: ايير المحاسبيةاستراتيجيات متابعه االلتزام بإتباع المع  - أ
 المعايير مجموعه من الضوابط لضمان االلتزام بالمعايير المصدرة          إصدار

ا      ة رأي ر المراجع ضمن تقري ع أن يت زام المراج ال إل بيل المث ى س ا عل منه
  .صريحا بشان مدى إتباع معايير المحاسبة المصرية

اذ        -  ب تراتيجيات اتخ بية و اس ايير المحاس ه أداء المع تراتيجيات متابع اس
ة                فع ةاإلجراءات التصحيحي  ة الدائم ة للجن ة الفني د األمان رغم من تحدي لى ال

راءات        اذ اإلج تم اتخ ي ي ات  لك شكاوى والمالحظ ى ال ايير لتلق لمع
اذ أي إجراء تصحيحي                     ةالتصحيحي تم اتخ م ي ة ل ة العملي ه من الناحي ، إال ان

  .حتى تاريخ تلك الدراسة 
  

ة  ت  دراس اه آان س االتج ى نف ق(    وف اح&شريف توفي د الفت ود عب ي )٢٠٠٤،محم  الت
ك من خالل                    ة وذل ة العربي ايير المحاسبة المالي اء مع ة لبن اختبرت إمكانية وضع آلية مالئم
ذلك      ة وآ بة المالي ايير المحاس ي إصدار مع سعودية ف صرية وال ة الم ن التجرب ل م يم آ تقي

 مجلس التعاون الخليجي مع دراسة اختباريه مقارنه بالمعايير الدولية وذلك في سبيل             ةتجرب
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ا      اق زام به ة واإلل ة العربي بة المالي ايير المحاس اء مع ة لبن راح آلي ة   . ت إجراء الدراس م  ب وت
ا لم                  ايير وفق اء المع اءة مصادر بن ي  ااالختبارية المقارنة وإعطاء أوزان نسبيه لمدى آف  : يل

المعايير والتفسيرات ووجود موقع خاص بالمعايير على االنترنت ووجود آتب مطبوعة               (
صيغه       وإمكانية تحميل  ة في صور            PDF الملفات ب ايير آامل وافر المع  اسطوانة    ة ومدى ت

CD     وخلصت الدراسة  ).  لمراعاة الظروف البيئية لكل دولة      وآذلك مدى توافر إطار فكرى
وافر              ا يجب ت زام به ة واإلل إلى  انه لكي يتم بناء آلية مالئمة لوضع معايير المحاسبة العربي

  :يمجموعه من العناصر  أهمها ما يل
  .بناء إطار فكرى يتم من خالله بناء المعايير العربية .١
ة             .٢ ايير العربي ات إصدار المع قيام لجنه على المستوى العربي  بترتيب أولوي

 .وفقا للظروف البيئية وتنقيح وتحديث هذه المعايير باستمرار 
دول      .٣ ل ال ستوى آ ى م ة عل بة المالي ايير المحاس ة بمع زة المعني ى األجه عل

 .لتزام بما يصدر عن هذه اللجنةالعربية اال
ار     .٤ سريان آل معي ي ل د النطاق الجغراف د من تحدي ة (الب دول العربي  -آل ال

 .والتاريخ الفعلي لسريان المعيار) ة واحدة دول–مجموعه معينه من الدول 
 

ايير في         ) ٢٠٠٨شريف توفيق، (    في حين هدفت دراسة    اء المع إلى تقييم استراتيجيات بن
ا   ن ماليزي ل م ة واآ سعودية وجمهوري ة ال ة العربي اون  لمملك س التع ة ومجل صر العربي  م

الخليجي، مع مقارنة تجارب الدول المختلفة بالتجربة الماليزية في إصدار معايير المحاسبة            
ضمنا          . الوطنية اإلسالمية    ة مت ايير الوطني اء المع رح  الستكمال بن من أجل تقديم إطار مقت

ا    بة الزآ المية لمحاس ايير إس ة     مع سات المالي ة للمؤس وائم المالي رض الق ة وع
ى.اإلسالمية ة  إل ووانتهت الدراس دى شمول وج ى دة م ا عل ة الحتوائه ة الماليزي  التجرب
دٍا ل رائ ة   هيك ن ناحي بة، وم ة للمحاس ايير الدولي ة بالمع ن ناحي رتبط م ايير، ي اء المع  لبن

وان    ار إسالمي بعن ا ومعي وره محلي ايير مط ى مع ضا عل شمل أي رى ي وائم أخ  عرض الق
اء         .المالية في المؤسسات المالية اإلسالمية       ة لبن ووجدت أوجه قصور في التجارب العربي

ايير                     شاء مجالس لمع ا التنظيمي وإن د من استكمال محوره الي الب المعايير المحاسبية وبالت
ين                 د ويتع المحاسبة ومواقع لها على شبكه االنترنت وبناء معايير إسالميه ودعمها بكل جدي
ه المحاسبة               على هذه الدول االسترشاد بتجربة معايير المحاسبة اإلسالمية الصادرة عن هيئ

 Accounting and Auditing organization اإلسالمية  الماليةوالمراجعة للمؤسسات
for Islamic financial institutionsفي مملكه البحرين .  

  
ليال علميا لخاصية التأثير المحاسبي      تقديم تح )  ٢٠٠٨محمد العسيلي ،   (   وحاولت دراسة 

ذا الخاصية                    سلبية له ة وال ار االيجابي ى اآلث على النظم المحاسبية الدولية  بهدف التعرف عل
ايير المحاسبة                    ين مع ارب  ب ،آما حاولت الدراسة تقديم إطار للمقارنة بين آليات تحقيق التق

أثير الم      اطق الت ي من ة ف بة الدولي ايير المحاس ة ومع بية   القومي نظم المحاس ى ال بي عل حاس
ة المتحدة        ( الدولية ة والمملك النظم        ) الواليات المتحدة األمريكي أثر المحاسبي ب اطق الت ،ومن

  ) .جمهوريه الصين الشعبية وجمهوريه مصر العربية(المحاسبية الدولية
ل                      ا للجي ة وفق بية الدولي نظم المحاس ى ال أثير المحاسبي عل ى أن الت    وقد خلصت الدراسة إل

في تأثير النظام المحاسبي لدوله معينه على النظام المحاسبي في دول           )١٩٧٣ما قبل   (األول
ك    ي تل بية ف نظم المحاس ق ال ة بتطبي ة المحيط رات البيئي ن المتغي ه م سبب مجموع أخرى ب
ل     ا للجي ة وفق بية الدولي نظم المحاس ى ال بي عل أثير المحاس باب الت صت أس الدول،وتلخ
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ى   ١٩٧٣من(الثاني أثير               )٢٠٠١ال ايير المحاسبة الدولية،وتلخصت أسباب الت أثير مع  في ت
ل الثالث          دها     ٢٠٠١من (المحاسبي على النظم المحاسبية الدولية وفقا للجي ا بع أثير    )وم في ت

دول               محاوالت تحقيق التقارب بين معايير المحاسبة القومية ومعايير المحاسبة الدولية في ال
  . المختلفة

ين        (رنة آليات تحقيق التقارب يتكون من          ولقد تم تطوير إطار لمقا     ارب ب ات التق ة آلي طبيع
ة ة والدولي ايير القومي ق -المع ات تحقي ذ آلي ع وتنفي ن وض سئولة ع ية الم ة األساس  الجه

ارب مي (التق ر الرس مي وغي ة   –) الرس ايير القومي ين المع ارب ب ق التق ات تحقي م معوق  أه
ة  ارب –والدولي ات التق يم آلي ية  - تقي اس خاص ق     انعك ات تحقي ى آلي بي عل أثير المحاس الت
ارب اك اتفاق ) التق ين إن هن د تب ايير   ًاوق ين مع ارب  ب ق التق ستخدمة لتحقي ات الم ي اآللي  ف

بي  أثير المحاس اطق الت ي من ة ف ة والدولي بة القومي ة (المحاس دة األمريكي ات المتح الوالي
دة  ة المتح اطق     ) .والمملك ي من ارب ف ق التق ات تحقي ي آلي اق ف اك اتف أوهن ثر  الت

ة    جمهوريه الصين الشعببة  (المحاسبي ين        )   وجمهوريه مصر العربي ارب ب ات التق إال إن آلي
اطق                  ارب في من معايير المحاسبة القومية والدولية  في مناطق التأثير تختلف عن آليات التق

  .التأثر
ى     من هذه الدراسات إن هناك مجموعة       تضح   ي  من المقومات البد من مراعاتها عند تبن

ل   ة مث تراتيجية ناجح صرية  إس ة الم رى يناسب البيئ ار فك ود إط سبة .وج ا بالن ى أم لتبن
ايير  ا       المحاسبةمع ا معه ات تقاربه دول األخرى وآلي د من دراسة تجارب ال ة فالب  الدولي

  .حتى  يكون هذا التقارب مبنى على أسس سليمة ينتج لنا معايير نستفيد منها في بيئتنا
 
ايير المحاسبية     من الدراسات المقارنة التي اهتمت     أخرى وهناك مجموعة       يم المع  بتقي

ع، ي الواق ا ف دى تطبيقه صدرة  وم ه الم ت محاول ات آان ذه الدراس ن ه د (وم احم
سانين، ة       )   ٢٠٠٣ح صر العربي ه م ن جمهوري ل م ي آ بة ف ايير المحاس وده مع يم ج لتقي

وق ا        ى س ه عل ة ميداني الل دراس ن خ سعودية ،م ة ال ة العربي ي  والمملك ة ف ألوراق المالي
دولتين وى إعالمي. ال اك محت ة إن هن ن الدراس ين م د تب افيًاوق ات ًا ايجابيًا أض  للمعلوم

درة       المحاسبية باعتبارها نتاج تطبيق المعايير المحاسبية وقد ظهر ذلك         ادة المق  من خالل زي
ا   للمعلومات المحاسبية خالل الفترة ما بعد تطبيق المعايير المحاسبية     التفسيرية عن الفترة م

دولتين هو                   قبل تطبيق المعايير المحاسبية وذلك من خالل اختيار الدراسة عام فاصل في ال
ام   سواء  ١٩٩٧ع ى ال دولتين عل ه وضع  .م وهو يناسب ال ا أوضحت الدراسة إن منهجي آم
نهج       المعايير المحاسبية،  إعداد المعايير تؤثر على مدى جودة     و حيث أوضحت الدراسة إن م

ل                     إعدا وفلسفة ا في تفعي ر نجاح د أآث سعودية يع ة ال ة العربي د المعايير المحاسبية في المملك
ة  ي سوق األوراق المالي بية ف ات المحاس ن خالل . دور المعلوم ك م ضح ذل د ات اع وق  ارتف

ايير للمعلومات المحاسبية في سوق                  ك المع المقدرة التفسيرية اإلضافية التي أضافتها تل
  .تلك الخاصة بالبيئة المصريةاألوراق المالية السعودي عن 

  
ة   ت دراس ين حاول ي ح صاح  )Ellabbar&Havard,2005(   ف ور اإلف ة تط مقارن

دولتان في                        شابه ال رغم من ت ى ال ا  فعل ة وليبي  المحاسبي في آل من جمهوريه مصر العربي
ه          اك عامالً   العديد من العوامل إال أن دولتين        هن ين ال ام      .  جوهري مختلف ب فحتى أواخر ع

أ                     لم ٢٠٠٤ شريعات تنب وانين وت رغم من سن ق  يوجد سوق لألوراق المالية في ليبيا على ال
ه مصر  ان جمهوري الي ف اريخ وبالت ذا الت د ه ة بع ألوراق المالي شاء سوق ل ى إن بالعمل عل

ا       د به ا ال يوج ة وليبي ألوراق المالي وق ل ا س د به ة يوج رآات   .العربي ن ش ه م ذ عين وبأخ
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ن تبين أن مستوى اإلفصاح في ليبيا اقل من مستوى اإلفصاح            المقاوالت والبناء في الدوليتي   
ك            ة          عن المعلومات للشرآات المصرية ويتضح من ذل ألوراق المالي ه وجود سوق ل أهمي

  . في الدولةللعمل على رفع مستوى اإلفصاح المحاسبي
  

ة آأساس      ) ٢٠٠٩مدثر أبو الخير،  (   في حين حاولت دراسة       إمكانية استخدام القيمة العادل
اري مع                  تثمار العق ى شرآات االس للتقرير المحاسبي عن األصول غير المالية بالتطبيق عل

رى            ة الكب ال العربي وال األسواق       (دراسة ميدانية مقارنة على أسواق الم مجموع رءوس أم
ه          % ٩٥التي شملتها الدراسة يمثل      ة مجتمع سوق العربي وال ال ذه  )من مجموع رؤس أم ،وه

دول ا       ة األسواق هي أسواق ال سعودية  -مصر (لتالي ارات  - األردن - ال  - البحرين  - قطر  - اإلم
ا     ).  الكويت فمعظم الدول العربية تبنت معايير المحاسبة الدولية صراحة والقليل منها يطبقه

ة            ٤٠بصوره ضمنيه ،فالمعيار الدولي  رقم        ة التاريخي ى التكلف ة عل  قدم نموذج القيمة العادل
ة،آما حدد المعيار ضرورة اإلفصاح عن القيمة العادلة       في التقرير عن االستثمارات العقاري    

ة             تثمارات العقاري ورجحت  . في حاله استخدام نموذج التكلفة التاريخية في التقرير عن االس
ن       ر ع اس للتقري ة آأس ة العادل تخدام القيم ي اس ع ف شان التوس ة ب ة اآلراء المتحفظ الدراس

اري خا        تثمار العق ه واالس ة عام ر المالي اك   األصول غي ين   صة ،وأوضحت إن هن اوت ب  تف
ة ويرجع              ر عن االستثمارات العقاري الدول العربية في تبنى القيمة العادلة آأساس للتقري

وافر المتطلب                ة من حيث ت ات العربي ه         ذلك إلى اختالف البيئ ى قيم ة للوصول إل ات الالزم
  : وهذه المتطلبات هي ما يلي يمكن الوثوق بها واالعتماد عليهاعادلة

  ). خبرهخبراء مؤهلون ذوو( األسواق النشطة لنفس األصل وجود .١
ى               وجود تنظيم لمهنة   .٢ د عل دم بع م تق ة ل  التقييم العقاري ،فبعض الدول العربي

 .تنظيم مهنه التقييم العقاري أو موجودة بصوره جزئية
  

ة    زت دراس ين  رآ ي ح ن (    ف تيوى، ايم وده     )  ٢٠١٢ ش ين ج ة ب ى فحص العالق عل
دة               التقارير المالية  شرآات المقي ى ال ه عل  والتوافق المحاسبي الدولي من خالل دراسة مقارن

ة   ال العربي واق الم ي أس صر( ف سعودية -م ة ال ة العربي ت- المملك لطنه - األردن- الكوي  س
ان دة-عم ة المتح ارات العربي دى تقلص ). البحرين- قطر - اإلم ة م رت الدراس حيث اختب

اح      الفروق المحاسبية بين الدول العربية من      سعر بمرور    / عكسة في الفروق بين نسبه األرب ال
دولي       بين جودةالوقت و مدى وجود عالقة ايجابية     ة والتوافق المحاسبي ال ارير المالي .  التق

ة بمرور              ة  في العين دول العربي ين معظم ال بية ب روق المحاس ائج تقلص الف وأوضحت النت
ت وان ال ةالوق ر توج دولي يعتب بي ال ق المحاس بتواف ة  محاس دول العربي ين ال ائد ب ي س

ة                . ايير الدولي ة مع المع دول المتوافق ل    وأوضحت نتائج تحليل االنحدار لبيانات ال وجود دلي
ارير        دولي وجوده التق ضعيف على وجود عالقة ايجابيه معنوية بين التوافق المحاسبي ال

ة ع ا . المالي صائيا م ة إح ه ومعنوي ة ايجابي ة بعالق درة التنبؤي رتبط الق ث ت ق حي لتواف
ة سلبية      المحاسبي الدولي، بينما يرتبط استمرارية ا      دخل بعالق د ال ة  ألرباح وتمهي  ومعنوي

ة إحصائيا               . إحصائيا بالتوافق المحاسبي الدولي ، ولكن آانت آل تلك العالقات غير معنوي
دولي                      ى التوافق المحاسبي ال وخلصت الدراسة إلى أنة من غير الضروري أن يترتب عل

  .التقارير المالية ةتحسين جود
  

ى                   ى المعلومات المحاسبية فعل ؤثر عل ة ت    يتضح من هذه الدراسات إن المتغيرات البيئي
الرغم من أن آل الدول العربية تقريبا تلتزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية سواء بشكل              
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ة الم      هاضمني أو صراحة،إال إن    ذلك المنهجي ل أو بعض المعايير،آ ة في    تفاوتت في تطبيق آ تبع
الي فيجب     ايير وبالت ستوردة للمع دول الم ين ال ى ب ايير حت وده المع ى ج ؤثر عل ايير ت اء المع بن

  .مراعاة هذه العوامل عند بناء اإلستراتيجية المقترحة لبناء المعايير المصرية
ا  يص الدارس ن تلخ الي  تويمك شكل الت ي ال سابقة ف ايير    ) ٣-٢( ال ة المع وء مقارن ي ض ك ف و ذل

تفادة              المحاسبية ف  ي الدول المختلفة وجهود التوافق مع معايير المحاسبية الدولية، وآيف يمكن االس
  . والحكم على جودتهاالمحليةمن نتائج هذه المقارنات عند إصدار معايير المحاسبة 

  
 معايير المحاسبة الدولية  
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  سبةصدار معايير المحاإ وم الدراسات المرتبطة بتقيي٢/٥
ر البي       ة تعبي ق عدال دفها تحقي ايير ه صادية    إن المع واهر اقت ن ظ ه م ا تمثل ات عم تيفاء ان  واس
ات ومال     بات اإلفصاح المالي فيها وموضوعية    متطل ا في          ئ قياس هذه البيان ا للغرض المحدد له مته

ا     ضوء المبادئ المحاسبي   وال عام د حسان   (ة المقبولة قب ا     ).١٣٠، ص ٢٠٠٣ين،احم هتمت  أومن هن
  عديد من الدراسات ال

  الطريقة المثلى لبنائها محليا ية صناعه المعايير وبكيف -١
  بمدى توافق المعايير مع متغيرات البيئة المحلية  -٢
  .تقييم الجهة التي تقوم بإصدار معايير المحاسبة ذاتها -٣

  
ا سوف                          ان معظمه الي ف وسيحاول الباحث اختيار الدراسات التي تخدم موضوع البحث وبالت
و ذه      ًان مرتبطيك ن ه ة، وم تراتيجية المقترح اء اإلس ي بن ا ف ستفيد منه ى ن صرية حت ة الم  بالحال

ه ت محاول ل،أ( الدراسات آان د آام ه اإلصدار األول   )١٩٩٨بوزي ه لمنهجي ة انتقادي راء دراس إج
م  صاد رق ر االقت رار وزي صادرة بق بة المصرية ال ايير المحاس س٥٠٣لمع ن ١٩٩٧نه   ل ك م  وذل

ه         ظرية واختبارية خالل دراسة ن   ام  بتوزيع ذي ق تبيان ال ائج االس ل نت  باالعتماد على دراسة وتحلي
ى عشره       على الفئات المهتمة بتنظيم السياسة المحاسبية على المستوى القومي والقطاعي مقسمه إل

اتذة    – المحاسب بالجهاز المرآزي للمحاسبات         -المحاسب القانوني الحر    (فئات   المحاسبة في     أس
ذيي   -ت  الجامعا ام      ن المحاسبين التنفي ذيي    – بالقطاع الع ي   م - بالقطاع الخاص    ن المحاسبين التنفي مثل

راجعين   - المالية ممثلي وزارة-وزاره االقتصاد  ي  - ممثلي المعهد المصري للمحاسبين والم  وممثل
  : الختبار الفروض التاليةة وذلك في محاول،) فئات أخرى مهتمة-المستثمرين

  .يير على إطار فكرى يحكمها وينظم العمل المحاسبيضرورة ارتكاز المعا -١
ه الب  -٢ دى حاج ددة    م ه واضحة ومح صرية لمنهجي ة الم ن   يئ وع م ود ن  وضرورة وج

 .التوحيد الجزئي
ه تنظ      -٣ ادة            الوضع القائم لعملي ى إع اج إل بية يحت سياسة المحاس تالئ    يم ال م مع    صياغة لي

 .ظروف البيئة المصرية
  :موعه من النتائج أهمها ما يلي وقد خلصت هذه الدراسة إلى مج

ضروري أ   - أ ن ال ار  م اك إط ون هن اًًن يك ايير    ًا فكري ه المع ز علي ة ترتك ه المختلف  بمكونات
  .المحاسبية المصدرة

ون  - ب ضروري إن يك ةمن ال ة لعملي دده ومعلن ه واضحة ومح اك منهجي ايير  هن  إصدار مع
 .المحاسبة

ة ل  - ت ايير آملحق من مالحق الالئحة التنفيذي ذه صدور المع ال ال يعطى ه انون سوق الم ق
ى تك ا حت وبين له دعم المطل وه وال ايير الق ساهمةالمع شرآات الم ه ال ه لكاف ي ون ملزم  الت

 .تعمل في البيئة المصرية
ادة        إن صياغة المعاي    - ث ى إع اج إل ى تحقق الغرض من           ير المحاسبية المصرية يحت  نظر حت

ار      إصدارها وحتى توضح المشكلة التي يعالجها المعيار واله        دف منه ونطاق سريان المعي
 . لكيفية تطبيق المعياروتاريخ سريانه وآذلك أمثله توضحية

  
ايير من خالل عمل فحص تجريبي              ) Ragab&Omran,2002(وحاولت دراسة     تقييم المع

ايير  (للقوائم المالية للشرآات في سوق األوراق المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية                مع
بة ة المحاس ديالت طفيف ود تع ع وج ة م سوق   )  الدولي ي ال هم ف يم األس ي تقي ا ف دى منفعته اس م لقي

صاعدة        سوق ال ات ال دة بيان ي قاع ة ف شرآات المدرج ل ال ن آ ه م تخدام عين  Emergingباس
Market Data base(EMDB)  ى  ١٩٩٨ خالل الفترة من ى  ت الدراسة   وحصل ٢٠٠٢حت  عل

سعر          دليل عملي عن مالئمة المعلومات المحاس      د وال اذج العائ ل   .بية باستخدام نم ائج     ب ر النت إن أآث
ى أ     ة                          أهميه تشير إل ى معلومات عن القيم واء عل ى أو احت ل غن سهم في مصر يكون اق ن سعر ال
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 Matureالمستقبلية للشرآات عن المعلومات المحاسبية ،إما في األسواق ذات الكفاءة أو الناضجة
 Market   ا        فان أسعار األسهم تعكس  مصاد ستقبلية له سة من المعلومات والتوقعات الم ر متناف

شرآات اليين لل ين الم يالت المحلي ذلك أبحاث وتحل ى .وآ اج إل سوق المصري يحت ان ال الي ف وبالت
  .مصادر مكمله للتقارير المالية المنشورة

  
ت   اتين الدراس رغم من أن ه ى ال بة  ا تمتنيعل ايير المحاس ث من مع ل صدور اإلصدار الثال قب
رة         صرية إال إن نتائجها البد أن تأخذ في الحسبان، فع         الم سخة األخي ا    لى الرغم من إصدار الن  به

صور     ن ق انى م ه يع رى إال ان ار فك ايير      إط دار مع حة إلص ة واض ود منهجي دم وج ذلك ع ، وآ
   .   المقترحة االعتبار عند صياغة اإلستراتيجية وبالتالي يجب اخذ هذه النتائج فيالمحاسبة،

  
رار                 ) ٢٠٠٦هشام المليجى،  (بت دراسة   وذه      د محددات ق اه أخر حيث حاولت  تحدي في اتج

صاح المحا  وذج اإلف ار نم صري  واختي ع الم ي المجتم بة ف ايير المحاس اء مع ق بن بي المطب س
ين                ربط ب وعالقتهما بالمحددات االقتصادية والقانونية السائدة وذلك من أجل الوصول إلى نموذج ي

ا را آث نع ق ددات ص بة  ر مح ايير المحاس اء مع صاح   ،ر بن وذج اإلف رار ونم ن عناصر الق ل م وآ
ق  بي المطب تنتج. المحاس ةواس أثرت      أت الدراس بية ت ايير المحاس اء المع ي بن صر ف ارب م ن تج

وذج آل      . وآذلك نماذج اإلفصاح المحاسبي      ،بمجموعه من المحددات     اقتراح نم م ب ار محددات    وت ث
ى      وذج صنع قرار بناء معايير المحاسبة عل ى    نم شمل عل أثير    اإلفصاح المحاسبي،وي  محددات الت

صادية      العامة،ومحددات التأثير الفرعية، ونطاق وشكل تأثير المحددا       ة والمحددات االقت  ت القانوني
  .على عناصر قرار بناء معايير المحاسبة ونماذج اإلفصاح المحاسبي

  
دى       ات بم ن الدراس ره م ه آبي ت مجموع ايير اواهتم ة مع ة مالئم ة للحال بة الدولي لمحاس

ذه الدراسات،ذهبت      المصرية ،ومدى تمشيها مع المتغيرات البيئية       في المجتمع المصري ومن ه
ة يدي، (دراس دوح الرش ى ) ٢٠٠٦مم ى      إل ة عل ة المجتمعي أثير الثقاف دى ت ى م ضوء عل اء ال إلق

ة المصرية و ي ظل التجرب بة ف ايير المحاس ى وضع مع ا وعل بة عموم ارالمحاس م اختي ة  (ت الديان
  :ت الدراسة إلى اآلتيوقد خلص.آمتغيرات أساسيه للثقافة المجتمعية)والتعليم والنظام األسرى

سائدة في المجتمع         زتها بإصدار معايير المحاسبة يالئ     حد أجه قيام الحكومة أو أ    -١ ة ال م الثقاف
  .المصري،والتي تميل إلى الجماعية والتباين الكبير في السلطة

ة              قتصرت عمليه وضع م   ا -٢ ايير المحاسبة الدولي ه مع ى ترجم عايير المحاسبة المصرية عل
إلعداد التقرير،مع بعض التعديالت البسيطة،ولذلك افتقدت عمليه وضع معايير المحاسبة           

شطة   الم االت واألن دد المج ه تح ايير     صرية لخط دار مع زم إص ي تل وعات الت  والموض
 .بشأنها

 أمثله ونماذج توضح التطبيق في بعض        فةرغم اهتمام المعايير المحاسبية المصرية بإضا      -٣
دت لوجود ملحق توضيحي                     صادرة افتق ايير ال المعايير ،إال إن هناك عددا آبيرا من المع

 .لتطبيقها
ودا                  -٤ ا محم ل اتجاه ة ،يمث إن خروج المعايير المصرية في بعض النقاط عن المعايير الدولي

اءت لت    صرية،والتي ج ة الم ل البيئي روف والعوام اة الظ ات  لمراع ع المتطلب ق م تواف
 .القانونية

ى                -٥ أثيره عل رغم النزعة الدينية الواضحة للمجتمع المصري،إال أن هذا المتغير لم يالحظ ت
سعودية والتي                   ايير المحاسبة ال ى مع أثير عل معايير المحاسبة المصرية،في حين آان له ت

 .أصدرت معيار الزآاة
ائدة في المجتمع               -٦ ة س سرية آثقاف ات اإلفصاح      هناك تعارض بين ال المصري،وبين متطلب

ه مقاوم   ب علي د يترت ذي ق ايير،واألمر ال بي للمع ا  ةالمحاس دم تطبيقه ايير أو ع ذه المع  ه
 .بشكل حقيقي
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ة       شينى، (وأوضحت دراس اتم الشي ذي   أ) ٢٠٠٧ح دم التأآد،وال ز بع صرية تتمي ة الم ن الثقاف
ذر،وينعكس  ة والح ي الحيط ل ف بيه تتمث يم محاس ي ق نعكس ف دوره ي اس ب ى القي ك عل  ذل

سلفيات،وآذلك                  .المحاسبي ة للقروض وال وين المخصصات المالي ق بتك ا يتعل ك فيم ولقد انعكس ذل
اتره    ا  .في اعتبار آل األصول المؤجرة أنها تأجير تشغيلي وبالتالي يقوم المؤجر بإهالآها في دف آم

ا ا   ة زدادتتتميز بانخفاض النزعة الفردية وتزداد الرغبة في تجنب عدم التأآد آلم ة   الرقاب  القانوني
ر استجابة                     . ه تعتب ا مجتمع ة حيث أنه ايير المحاسبة الدولي ى مع ويتضح ذلك في نقاط الخروج عل

فالخروج على معيار عرض القوائم المالية وتكوين       .للرقابة القانونية الموجودة في الثقافة المصرية     
ا لت        سلفيات ومعالجه األصول المؤجرة آله ة    مشى  تمخصص للقروض وال ات القانوني مع المتطلب

ة   وانين المختلف ه    .للق ول بأن ة المصرية        ويمكن الق ايير المحاسبة والثقاف ين مع ا زاد التوافق ب آلم
وائم   ستخدمي الق دي وم ايير المحاسبة المصرية لمع ة نحو مع ات االيجابي ا ازدادت االتجاه آلم

ة المصري   المي   .المالي ة الع وائم المالي سبة لمستخدم الق ا بالن المي  م(إم ل المستثمر الع د )ث يعتم
  .توجهاته نحو معايير المحاسبة على مدى اختالف أو اتفاق ثقافته مع الثقافة المصرية

  
اس مستوى اإلفصاح المحاسبي        ) Dahawy&Conover,2007(في حين اهتمت دراسة       بقي

ة  المسجلة في سوق األورا           شرآات التجاري ة لل ايير المحاسبة الدولي ة طبقا لمع  المصري  ق المالي
ين. د إن اإلفصاح وتب د وج ستوى اإلفصاح المحاسبي ،فق ى م ر عل ر آبي ه اث افي ل  إن العامل الثق

سوق المصري في حدود               ة في ال شرآات التجاري ا       % ٦١المحاسبي لل ات اإلفصاح وفق من متطلب
ب     المحاسبة الدولية ،وارجع    لمعايير   يل  ذلك إلى إن ثقافة السرية تؤثر بشكل آبير على ذلك فعلى س

ان                     ا آ بية ومن هن سياسات المحاس المثال آانت معظم الشرآات تفشل في االلتزام باإلفصاح عن ال
  .على واضعي المعايير في مصر مراعاة هذا العامل الثقافي

  
ه     ات ان ذه الدراس ذ  أوضحت ه ن اخ د م رات  الب صاديةالمتغي ة  و االقت ة القانوني ي والثقافي ف

  . ناجحة أي إستراتيجيةاالعتبار عند تبنى
  
ى        ) ٢٠٠٨برنس ميخائيل، (في حين حاولت دراسة         ؤثرة عل إجراء حصر للمتغيرات البيئية الم

بية   نظم المحاس صميم ال ايير        .ت دار المع د إص رات عن ذه المتغي اة ه دى مراع ويم م وتق
ايير ال           ة،بغرض جذب    المحاسبية،وإبراز أهميه وآيفيه إحداث التوافق المالئم والمرن مع المع دولي

ي أ   ت الدراسة  وخلص .) مع التطبيق على معايير المحاسبة المصرية      (تثمار األجنبي االس اط   إل ن نق
ايير ال   ن مع صرية ع بة الم ايير المحاس ي مع ي ف روج الت ة  الخ ي إال محاول ا ه ة م بة الدولي محاس

شريع   ع الت ايير م ق المع سارية  اتلتواف ة ال ة  القانوني ست محاول ى   ،ولي ى عل ق مبن داث تواف  إلح
راتالمت شاملة غي ة ال صادية( البيئي ة  االقت ة والثقافي ة والقانوني صر ) واالجتماعي ي م بيل  .ف ى س وف

ايير المحاسبة المصرية                  إحداث التوافق المالئم والمرن مع معايير المحاسبة الدولية يتم تبويب مع
  :في إطار المعايير الدولية إلى المجموعات التالية

اس المحاسبي  -١ ق بالقي ايير تتعل ز:مع تم االلت ع ي ق م ة،بما يتف ايير الدولي ام بالمع
  .التشريعات القانونية المنظمة في المجتمع المحلى

ة              :معايير تتعلق باإلفصاح المحاسبي        -٢ ايير الدولي ا حسب المع زام به تم االلت  ي
ة                  دل الثق وائم المالية،ومع اط بمصداقية الق ايير من ارتب ذه المع الصادرة،لما له

 .ا أو دوريه النشر واإلعالم عنهاسواء في مضامينها أو في شكل عرضه
صادية  -٣ شطه اقت ق بأن ايير تتعل ددهمع دادها : مح د إع ى عن دارها ويراع إص

سبب                   ه ب ة في آل دول رات البيئي االجتهاد في إحداث التوافق المرن مع المتغي
ص   شريعية واالقت ؤثرات الت تالف الم شطة   اخ ه األن ة لممارس ادية واالجتماعي

 .ان في آثير من األحياالقتصادية
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سبة         :معايير تتعلق بمتغيرات مجتمعيه معينه     -٤ ره بالن ويراعى بشأنها ما سبق ذآ
  دةللمعايير المتصلة بأنشطه اقتصاديه محد

  
ى جودة        تحليل آثار تبنى    ) ٢٠٠٧مدثر أبو الخير،  ( وحاولت دراسة    ة عل  معايير المحاسبة الدولي

ار االن  ق معي ر تطبي ى األخص اث ة وعل ارير المالي ي التق اض ف ودة  خف ع ج ي رف ه األصول ف قيم
ى مجموعه من العوامل                ت الدراسة  أرجعالتقارير المالية وقد     ة إل ايير المحاسبة الدولي شار مع   انت

  :هي 
  تكلفه إعداد معايير المحاسبة  -١
  تكلفه إعداد ومراجعه القوائم المالية -٢
  تكلفه رأس المال -٣
سب        (تكلفه االستثمار األجنبي   -٤ تثمارات بالن ه االس ستثمرين   انخفاض في تكلف ة للم

  ).الخارجين
ضا أ ين أي رتبط وتب ه ي ا ولكن ايير ذاته رتبط بالمع ا ال ي زام به ه االلت ايير ومتابع ق المع ن تطبي

  :بالمتغيرات النظامية للدولة المعنية بتطبيق المعايير مثل 
ع      التقارير المالية تكون أع    إن جودة اتضح  :البيئة القانونية  -١ لى في الدول التي تتب

  .م عن الدول التي تتبع القانون الخاصالقانون العا
 لتوفيق أوضاعها وتحديث    ي الدول التي تسمح بفترة انتقالية     فف:النظم المحاسبية  -٢

ارير                ة تكون جوده التق النظم المحاسبية بها للتوافق مع معايير المحاسبة الدولي
  دون إدخال قائمةالمالية بها أعلى من الدول التي أبقت على القواعد المحاسبية     

  . أنها تبنت التطبيق الظاهري للمعاييرتعديالت عليها أي
  . التقارير المالية تؤثر على جودةدوافع اإلدارة -٣

ن الشرآات التي ال تخضع لرقابه الجهاز المرآزي للمحاسبات         إلى أ  وآذلك توصلت الدراسة  
ن   رة م ي الفت ك ف از وذل ه الجه ي تخضع لرقاب ن الت وده م ي ج ة اعل ا المالي ون تقاريره  تك

  . األصول باستخدام معيار االنخفاض في قيمة وذلك٢٠٠٦الى ٢٠٠٥
  

ر ،     (وحاولت دراسة         و الخي ة من خالل            )٢٠٠٩مدثر أب ايير المحاسبة المالي اس  جوده مع  قي
داد المفاضلة بين مدخل المبادئ ومدخل القواعد في    ايير المحاسبة    إع ة  وقامت  . مع  بدراسة تحليلي

ايير ودور   ع المع ه وض صادية  لعملي ة واالقت ة النظامي ت و.البيئ سه   تم ى خم ه  عل ة ميداني دراس
سعودية ألنه    ة ال ة العربي ي المملك ايير ف ل   مع ى آ ا عل داد معاييره ي إع د ف ايير  ا تعتم ن المع  م

ة ادئ(الدولي ايير المب ة)مع ايير األمريكي د(،والمع ايير القواع الل . ) مع ن خ عوم ضيل أرب   تف
ين عن اإلدارة      مجموعه من معدي ال   (وهيوعات مرتبطة بالتقرير المالي     مجم ة آممثل  -قوائم المالي

راجعين    ستف      - النظامين   مجموعه من    -مجموعه من الم ة    نيدي مجموعه من الم وائم المالي ).  من الق
بية  والمراجعين يفضلون القواع) معدي القوائم المالية(آل من اإلدارة  أظهرت النتائج أن    و د المحاس

ل إتاحة     ا اق رون أنه ا وي ستفيدي     لممارس ربح في حين أن الم رون     من  نت أداره ال ة ي وائم المالي الق
ى األخر                 عكس اإلدارة  داخل عل رهم في تفضيل احد الم  والمراجعين أما النظامين فلم يحسموا أم

ة      وبالتالي فان اال   ع ذ        ستنتاج الرئيسي لهذه الدراسة ان ك أن   ال غنى عن القواعد المحاسبية ويتب ل
اي    أي دولة يمكنها   ة     تبنى مع ادئ   (ير المحاسبة الدولي ايير المب دولي        ) مع ول ال لالستفادة من القب

ات                العام وتحقيق القابلية للمقارنة على أساس عالمي،ولكن القواعد مطلوبة بما يتفق مع متطلب
  .البيئة النظامية بغيه التحديد الواضح لمسئوليات األطراف المرتبطة بالتقرير المالي

  
دة      ن جوده معايير المحاسبة ال   أيتضح من هاتين الدراستين        ايير جي ى تبنى مع   تتوقف فقط عل

ى       ولكن أيضا على تأهيل البيئة المحيطة لتبنى هذه المعايير ومدى مالئمة المدخل التي أعدت عل
  .أساسه للبيئة المحلية
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ين    ي ح د( حاولت دراسةف سيلي محم تخدام عناصر  )٢٠٠٨ ، الع ي اس ستند إل ديم إطار ي  تق
ار المب  ة         إط صفة عام ة ب بة المالي ايير المحاس اس أداء مع أداة لقي تراتيجية آ رائط اإلس ادئ للخ

ن        ة م اك مجموع دم  أن هن ل المق شف التحلي د آ ة ، وق صفه خاص ة ب بة الدولي ايير المحاس ،ومع
األهداف اإلستراتيجية، ومقاييس األداء الرئيسية التي يمكن استخدمها في المنظمات التي تهدف         

اس األداء          إلي تطوير معا   ا للمنظورات المقترحة لقي ة وفق منظور النجاح في    ( يير المحاسبة المالي
ايير    ( منظور العمليات الداخلية   -) العمالء( منظور مستخدمي المعايير المحاسبية    –األداء   اء المع بن

بية      ات المحاس ة بالممارس ة المحيط رات البيئي ا للمتغي ا وفق ة أدائه بية ومراجع ور -)المحاس  منظ
تع وال ين         و،) لم والنم ة ب سبب والنتيج ات ال ن عالق ة م ا لمجموع دم توثيق رائط تق ضح أن الخ ات

ة   ين الرؤي ربط ب الل ال ن خ اس األداء م ة لقي ورات المقترح ور   االمنظ ل التط تراتيجية  لتحلي إلس
ايير   ة مع ة لجن ادة هيكل ة إع اتج عن عملي ة والن بة الدولي ايير المحاس ستوي أداء مع ي م الحادث ف

ب د  المحاس ة ووج بة الدولي ايير المحاس س مع ا بمجل ة وإحالله ةة الدولي ادةت الدراس ة إع   أن عملي
  .    أداء عناصر المنظورات األربعة المقترحة لقياس األداء الهيكلة هذه أدت إلي تحسين مستوى

 
ا     استخدمت مقياس األداء المتوازن في ت   ن هذه الدراسة  وعلى الرغم من أ      ايير إال إنه يم المع قي

 . التجربة المصريةتتناولجهات إصدار المعايير، وآذلك لم  على ثر األزمات المالية س ألم تق
  
  
اول جز   آًال إلي أن    نخلص من هذه الدراسات        ذه البحث فبعضها أ       منها تن دنا في ه ه تفي ظهر  ئي
ايير بصفه خاصة،والبعض                    أوجه   لنا   ه والمع ل والقصور الموجود في المحاسبة بصفه عام الخل
اي  األ ور المع ع تط اول تتب ر ح ةير نتيخ ات لألج ة زم ة العالمي ك    المالي وير بعض تل رح تط  واقت

أتي        المعايير،وأظهرت لنا الدراسات المقارنة آي     ة ي ايير الدولي ة في       ف إن تطبيق المع ائج مختلف  بنت
 التجربة المصرية في  يرات البيئية ،والبعض حاول مقارنةالدول التي تختلف عن بعضها في المتغ      
ايير بتجارب دول أخرى ناج         ة أو إستراتيجية مناسبة              بناء المع ى آلي ا في تبن ستفيد منه ى ن حة حت

في حين تناولت دراسات تقييم المعايير ومقومات بناء معايير في مصر            . لجمهورية مصر العربية  
ايير  ثها األزمات المالية المختلفة على تطو د لم تتناول اآلثار التي يمكن أن تح   ها جميعا ن أ إال. ير مع

ة  بة المالي ن. المحاس اس   وم ى أداه لقي ة إل ر الحاج ا تظه ارآ هن ى  ث ة عل ة العالمي ات المالي  األزم
  ..تطوير معايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية، وهو ما سيتم تناوله في الفصل التالي
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   الفصلخالصة٢/٧
متعلقة بموضوع الدراسة وتم تقسيم الدراسات في       قام الباحث باستعراض الدراسات السابقة ال       

  : يأربع مجموعات ه
بة  - ١ ت دور المحاس ي تناول ات الت ي الدراس ة ف ة العالمي ات المالي دوث األزم وأوضحت أن :  ح

د من األسباب        ة ترجع للعدي صادية ( األزمات المالي سياسية -االقت ة - ال ة - القانوني خ- األخالقي ، ) ال
ا                         وبالنسبة لدور المحاسب   ايير المحاسبة  ، آم ل في بعض مع اك خل ين أن هن د تب ة في األزمات فق

ة    به القيم اعدت محاس بة ، وس ايير المحاس ات إصدار مع ى جه ة عل أثيرات خارجي اك ت د هن يوج
  .العادلة في اشتعال األزمات المالية من خالل الشفافية التي وفرتها

ات ال - ٢ ي دراس ت الت اأتناول ر األزم ةت ث بة  العاالمالي ى المحاس ة عل ى  : لمي ة إل رت الحاج ظه
ارب الحادث                   تطوير المعايير المحاسبية في أعقاب األزمات المالية ،وبعض الدراسات اظهر التق

ى التطو                    اب األزمات ،ورآزت بعض الدراسات عل رات في   بين جهات إصدار المعايير في أعق
ز   ين رآ ي ح ري ف ار الفك وير العملي  اإلط ى ضرورة تط ر عل بعض األخ ي  ال ة لدراس ة التعليمي

  .المحاسبة
ين   -٣ ة  ب ات المقارن ايير   الدراس ن المع ة م ات المختلف ات   :المجموع ن الدراس د م ت العدي اهتم

اء                        ؤثر في بن دول ت ره ال ين أن خب ايير وتب بالمقارنة بين معايير المحاسبة الدولية وغيرها من المع
ة  - االقتصادية - السياسية -عية  االجتما(وتطوير المعايير وتجانسها ، وان اختالف العوامل          - الثقافي

  .حاسبيةيؤدى إلى عدم توافق الممارسات الم)  الخ-القانونية
بة -٤ ايير المحاس يم وإصدار مع بة ال واتضح: الدراسات المرتبطة بتقي ايير المحاس  إن جوده مع

ده          ايير جي ذه        ، تتوقف فقط على تبنى مع ى ه ة المحيطة لتبن ل البيئ ى تأهي ضا عل ايير  ولكن أي  المع
  .أعدت على أساسه للبيئة المحليةومدى مالئمة المدخل الذي 
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  الفصل الثالث

أثر األزمات المالية 
على تطوير معايير 
المحاسبة الدولية 

  والمصرية
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  الفصل الثالث
  الدولية والمصريةالمالية  على تطوير معايير المحاسبة  العالميةأثر األزمات المالية

  
  مقدمه ٣/١

ادة      ٢٠٠٢   آان عام     ة     نقطه تحول تاريخيه مهمة إلع ة مهن يس     هيكل ة ل  المحاسبة والمراجع
ي أ   العالم سواء في اال على مستوى أمريكا وحدها بل امتد ذلك حول  اد األورب و دول شرق  تح

شرق األوسط   يا أو ال اوى       . أس ه ته ازدك، تبع د سقوط سوق ن ه عن الم صفعه قوي ى الع د تلق لق
ا في شرآة    الى اآتشاف الفضائح ال األسواق المالية في دول عده وتو      مالية سواء لسوء نية، آم

ي شرآه       أ ا ف بية آم رون أو نتيجة التالعب في المعالجات المحاس رن رحما د عب (سوآزي  نل
ه   ).٦٧٧، ص ٢٠٠٩الحميد،   Robert Herzhويمكن التدليل على ذلك أيضا من خالل آلم

س   يس مجل ي   رئ ة األمريك بة المالي ايير المحاس ؤتمر مع ـ  بم ام AICPAل ن ٢٠٠٥  ع  ع
ع                    رة مطل ة الكبي ارات المالي اب االنهي ة في أعق التحديات التي تواجه المحاسبة والتقارير المالي

  :ما يلي ) ١٤٢، ص ٢٠٠٩جمال يوسف، (هم هذه التحديات أهذا القرن  ومن 
ه احتي       -١ ستخدمين خاصة في ظل      ضرورة تطوير التقارير المالية لتلبي اجات الم

  .النظام المحاسبي الحالي عقب االنهيارات المالية الثقة بزعزعة
ع          -٢ ق م ات ال تتف ه معالج تج  عن ا ين بة مم ايير المحاس ض مع ساق بع دم ات ع

 .تغيرات بيئة األعمال المعاصرة
  . تجاهل التقارير المالية الحالية االحتياجات الفعلية للمستخدمين -٣

   
ا      ة لأل        ومن هن ار المختلف ع اآلث ايير المحاسبة       زمات الما   يكون  تتب ى تطوير مع ة عل ة العالمي لي

تفرض علينا النظر بعمق وبطريقه آليه لكافه اآلثار التي يمكن أن تحدثها األزمات المالية العالمية               
ة المص            ايير المحاسبة  المالي ك في صورة        المختلفة على تطوير مع ة وذل ة  من      رية والدولي  مقارن

لأ ن أن تتعام ي يمك ة الت تخالص الكيفي ل اس ايج دار مع ة إص ا جه صرية  به بة الم ير المحاس
ايير المحاسبة                      آاستجابة لأل  ائي وهو مع تج النه ى المن ة،وليس النظر فقط إل ة المختلف زمات المالي

ايير                               ا إصدار المع تم به ة التي ي ى تطوير الكيفي ة  عل ار المختلف ع اآلث د من تتب ا الب الصادرة وإنم
سبه و، ي يكت ارات الت رات والمه ايير ، التطور والخب ه إصدار المع ائمين بعملي راد الق دى وا األف م

ل ومدى نجاح جهات إصدار                      ايير ،ب ة في المع رضاء مستخدمي المعايير عن التطورات المختلف
ي   ة ف ة العالمي ات المالي ي األزم ة ف ة المتمثل ة المختلف رات البيئي ه المتغي ي مقابل ايير ف ق المع  تحقي

ار   تالي آان يجب اختيار مقياس مناسب لتتبع        وبال. وضعت المعايير  الغرض الذي من أجلة    هذه اآلث
ا يكون      ى               أسلوب    المختلفة ومن هن ة عل ة العالمي ة التي تحدثها األزمات المالي ار المختلف ع اآلث تتب

وازن       ة األداء المت ايير المحاسبة هو بطاق اس     .Balance ScoreCardتطوير مع د طرح مقي وق
طة   ره بواس وازن ألول م ة  Kaplan and Nortonاألداء المت ي جامع ره ف شت ألول م   ونوق

  ). ١٢٤، ص ٢٠١١رضا صالح، ( ١٩٩٢هارفارد عام 
  

ى أربع     شكله العياري   ويقوم مقياس األداء المتوازن في          الي         ة عل  منظورات هي المنظور الم
وم               ومنظور العالقات مع العمالء ومنظور عمليات التشغيل الداخلية ومنظور التعلم والنمو، آما يق

رات األداء    ن مؤش ه م ى مجموع يةعل ربط key Performance Indicators  األساس  ، وي
ة الخاص    لمقاييس بين األهداف اإلستراتيجية     ا ع           الفرعي ا  ة بكل منظور من المنظورات األرب  ، آم

ية رات األداء األساس ين مؤش ربط ب ق ي و تحقي دم نح دى التق اس م ة لقي داف  الالزم ذه األه  ه
تراتيجية ة،اإلس ة  الفرعي سبب والنتيج ات ال ن خالل عالق نظم م ابعي م ار تت ي إط ك ف وده ( وذل ج

  ).٢٠١٠زغلول، 
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الي     ة لأل وبالت ار المختلف ه اآلث يتم مقارن ى  س ة عل ة العالمي ات المالي ات إصدارزم ايير  جه  مع
وازن  ة األداء المت ا لبطاق ة طبق ع منظورات المختلف ة والمصرية من خالل األرب بة الدولي المحاس

د   ار ه   ،ولق م اختي ة آل    ت د إجراء المقارن ة ع   ذا األسلوب عن ار األزمات المالي ايير    ث ى تطوير المع ل
  :لألسباب اآلتية

ة لأل   -١ ار المختلف ضاح اآلث ى إي لوب عل ذا األس دره ه ايير  ق وير مع ى تط ة عل ات المالي زم
ايير المحاسبة وهو                   ائي لجهات إصدار مع المحاسبة ،وليس الترآيز فقط على المنتج النه

ا             المع ا يجعله ايير بم ايير وإنما بيان آثار األزمات على آافه مستويات جهات إصدار المع
  .حد المعايير  النهاية تصدر أو تستجيب بإصدار أفي

ى مستوى تنظيمات                 -٢ يحتوى هذا األسلوب في طياته على خاصية استهداف أفضل أداء عل
 . ) ٣٢٩،ص٢٠٠٣جوده زغلول،(األعمال القائدة

 
ستطيع  الي ن ضل إس  وبالت تخالص أف ة اس الل المقارن ن خ ة   م ل جه ن قب ا م ن تبنيه تراتيجية يمك

صرية  بة الم ايير المحاس دار مع دد. إص د ح سيلي،( وق د الع -٣٤٨،ص ص٢٠٠٨محم
 ومقاييس  األداء الرئيسية وفقا للمنظورات المقترحة لقياس األداء في           األهداف اإلستراتيجية )٣٤٩

  )١- ٣(المحاسبة المالية في الجدول التاليالمنظمات التي تهدف إلى تطوير معايير 
المنظورات 

المقترحة لقياس 
  األداء 

  
  األهداف اإلستراتيجية

  
  مقاييس األداء الرئيسية

ور -١  منظ
النجاح في األداء 

ستخدمي     د لم افى العائ يم ص تعظ
ن  ة م ارير المالي ات التق معلوم
ضل   ى وضع أف ال إل خالل االنتق

ود   صائص ج سبة لخ ة بالن
ايير     المعلوم ات آنتيجة لتطبيق مع

  .المحاسبة المالية

بية إلعداد        - ات في الممارسات المحاس اس فجوه االختالف  قي
ة   ارير المالي صاح   :التق اس واإلف راف والقي ات االعت ممارس

  .والعرض المحاسبي
ود- صائص ج ي خ ادث ف سن الح اس التح ات  قي ه المعلوم

بية ة:المحاس ادة درج ادة درزي ات وزي ة المعلوم ه  مالئم ج
ين   ة ب ات المقارن ادة إمكاني ات وزي ى المعلوم اد عل االعتم

  .المعلومات الواردة في التقارير المالية
ور  منظ
ستخدمي  م
ايير  المع

  المحاسبية

ايير      تحقيق رضاء مستخدمي المع
تج  ن أداء المن ايير(ع ي )المع ف

ي من خالل وضع     ق العمل التطبي
شاآل    ة لم ول المالئم الحل

  .ختلفةالممارسات المحاسبية الم

ق            - ه التطبي  معدل الزيادة في عدد مستخدمي المعايير في حال
  .االختياري

  معدل االستخدام الفعلي للمعايير في الممارسات المحاسبية          -
 .حاله التطبيق اإللزاميالمختلفة في 

ايير      - ستخدمي المع ين م صال ب وات االت وده قن اس ج  قي
 .والمنظمات المسئولة عن تطويرها

رة الزم - ستخدمي    الفت سارات م ى استف رد عل ستنفدة لل ة الم ني
  .المعايير

ات   منظور العملي
ة  اء (الداخلي بن

ايير  المع
بية  المحاس

ة ا ومراجع  أدائه
رات  ا للمتغي وفق
ة   ة المحيط البيئي
ات  بالممارس

  )المحاسبية

تراتيجية  - تخدام اإلس  اس
  .المعيارية

. استخدام اإلستراتيجية االيجابية-
ترا  - ين اإلس ع ب تيجية  الجم

 .المعيارية وااليجابية
ة   - ايير القائم ه أداء المع  مراجع

ا    دة وفق ايير جدي تحداث مع واس
ة  ة المحيط رات البيئي للمتغي

  .بالممارسات المحاسبية

ه               - ه عملي ستند علي ذي ت  قياس التطور الحادث في األساس ال
ايير اء المع داف   (بن ضمن األه ذي يت ري ال ار الفك اإلط

  ).ساسيةوالمفاهيم المحاسبية األ
ي        - ايير ف تخدام المع ي باس زام الفعل ستوى االلت اس م  قي

رض  صاح والع اس واإلف راف والقي ات االعت ممارس
 .المحاسبي

ه           -  عدد المعايير التي تم تعديلها سواء آانت تعديالت جوهري
 .أو محدودة

  . عدد المعايير التي تم سحبها نهائيا-
ة ا - رات البيئي ايير للمتغي ة المع ه مالئم ة  درج لمحيط

  .بالممارسات المحاسبية
  

 ٤٠



  )١-٣( تابع جدول 
المنظورات 

المقترحة 
  لقياس األداء

  
  األهداف اإلستراتيجية

  
  مقاييس األداء الرئيسية

  
تعلم  ور ال منظ

  والنمو

  .تطوير رأس المال البشرى -
ال   - وير رأس الم تط

 .المعلوماتى
  .تطوير رأس المال التنظيمي -

اء       قياس التطور  في عمليات     - ى بن  تدريب القائمين عل
المعايير أو مستخدمي المعايير المحاسبية أو من خالل         

  .استقطاب العناصر المميزة للعمل في هذا المجال
ة      - ات الخاص د البيان اء قواع ي بن ور ف دل التط مع

 .باستخدام المعايير
ادة   - ايير            عمليات إع ة في منظمات تطوير المع  الهيكل

  .في التطبيق العمليبهدف تفعيل أداء المعايير 
  
اييس األداء                      ا استخالص األهداف اإلستراتيجية ومق سابق يمكن لن  ومن خالل الجدول ال

اس       لجهات اصدار معايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية       ة لقي  وفقا للمنظورات المختلف
ة العالمي  ات المالي ة لالزم ار المختلف ات  باآلث ذه الجه داف ه ط أه ع رب ة  األداء، م ة المختلف

  ).٢ -٣(والتي سيتم استخدامها في المقارنة بينهم في الجدول التالي
  

المنظورات   معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية
المقترحة 

لقياس 
  األداء 

األهداف 
  اإلستراتيجية

األهداف   مقاييس األداء الرئيسية
  اإلستراتيجية

  مقاييس األداء الرئيسية

ور-١   منظ
ي   اح ف النج

  األداء 

 تطوير حزمه  
ن   ده م واح
ايير  مع
بة  المحاس
ه  ة عالي الدولي
ودة  الج
ة  المفهوم
ة  والمقبول
ا  عالمي
ى   ة عل والقائم
مبادئ مفصله   
 . بشكل واضح

ات  ار األزم اس آث    قي
ين  ارب ب ى التق المالية عل
ى  بة عل ايير المحاس مع
ع   دولي م ستوى ال الم

ة    : معايير المحاسبة الدولي
داد  ة ألع ارير المالي ( التق

  ) .التقارب الرسمي
ات -   ار األزم اس آث  قي

ين  ارب ب ى التق المالية عل
بية  ات المحاس الممارس
على المستوى الدولي مع    
  .معايير المحاسبة الدولية

ات - ار األزم اس آث    قي
وير   ى تط ة عل المالي
ن    ة م ه متكامل مجموع
 . معايير المحاسبة الدولية

دار -    إص
ا وير مع يير وتط

ون   به تك محاس
ع    ا م ر توافق أآث
ايير  مع
المحاسبة الدولية  
وفى نفس الوقت   
تراعى متغيرات  
ة  ة المحلي البيئ
ل  ن عوام م
ه  ثقافي
صاديه  واقت
ه  وقانوني
يه  وسياس

  .وأخالقيه

ات  - ار األزم اس آث     قي
ق    ى تحقي ة عل المالي
ايير    ين مع ارب ب التق
ة  بة القومي المحاس
ومعايير المحاسبة الدولية   

.  
ات -  ار األزم اس آث   قي

ين  ارب ب ى التق المالية عل
ى   ات عل الممارس
ع  ومي م ستوى الق الم
  معايير المحاسبة الدولية

ات  - ار األزم اس آث  قي
وير   ى تط ة عل المالي
ن   ة م ه متكامل مجموع
بة   ايير المحاس مع

  .المصرية
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  )٢-٣(تابع جدول 
المنظورات   معايير المحاسبة المصرية  دوليةمعايير المحاسبة ال

المقترحة 
لقياس األداء 

األهداف 
  اإلستراتيجية

األهداف   مقاييس األداء الرئيسية
  اإلستراتيجية

  مقاييس األداء الرئيسية

ور -٢  منظ
ستخدمي  م
ايير  المع
  المحاسبية

اء   ق رض تحقي
ستخدمي  م
ن  ايير ع المع
تج  أداء المن

ايير ( مع
بة  المحاس

ة  ي  )الدولي ف
ي    التطبيق العمل
الل   ن خ م

ع ول وض  الحل
ة  المالئم
شاآل  لم
ات   الممارس
بية  المحاس

  .المختلفة

اس  آ- ة    قي ات المالي ار األزم ث
ود سين ج ى تح ايير عل ه المع

 . الدولية
 قياس جوده قنوات االتصال بين      -

ايير ستخدمي المع سة م  ومؤس
ارير   داد التق ة إلع ايير الدولي المع

 . المسئولة عن تطويرهاالمالية
ارير المال-   وده التق ي  ج ة ف ي

ايير     ق مع ي تطب دول الت ال
  .المحاسبة الدولية

ل    - دم تماث ه ع يض درج  تخف
 المعلومات في األسواق المالية

وده   - صائص ج سين خ  تح
 .المعلومات المحاسبية

اء      -  الفترة الزمنية المستغرقة للوف
ات  ن باحتياج ستخدمين م الم

  .زمات الماليةالمعايير نتيجة لأل

اء  ق رض تحقي
ستخدمي  م

ايير ن المع  ع
تج  أداء المن

ايير ( مع
بة  المحاس

في   )المصرية  
ي    التطبيق العمل
الل   ن خ م
ول   ع الحل وض
ة  المالئم
شاآل  لم
ات  الممارس
بية  المحاس

  .المختلفة

اس  آ- ة    قي ات المالي ار األزم ث
ايير  وده المع سين ج ى تح عل

 .المصرية  
 قياس جوده قنوات االتصال بين      -

ة    ايير والجه ستخدمي المع م
 .تطويرها في مصرالمسئولة عن 

ي   -  ة ف ارير المالي وده التق   ج
  .مصر

ل    - دم تماث ه ع يض درج  تخف
 المعلومات في األسواق المالية

وده   - صائص ج سين خ  تح
 .المعلومات المحاسبية

اء      -  الفترة الزمنية المستغرقة للوف
ات  ن باحتياج ستخدمين م الم

  .زمات الماليةالمعايير نتيجة لأل

ور -٣   منظ
ات  العملي

ة الداخ لي
اء ( بن

ايير  المع
بية   المحاس
ه  ومراجع
ا   ا وفق أدائه
رات  للمتغي
ة  البيئي
ة  المحيط
ات  بالممارس
بية   المحاس
ي  ة ف المتمثل
ات  األزم
ة  المالي

  )العالمية 

تخدام -  اس
تراتيجية  اإلس

  .المعيارية
تخدام -  اس

تراتيجية  اإلس
 .االيجابية

ين  - ع ب  الجم
تراتيجية  اإلس
ة  المعياري

 .وااليجابية
ه أداء  مراج- ع

ة    المعايير القائم
تحداث وا س

دة  ايير جدي مع
رات    وفقا للمتغي
البيئية المحيطة   
ات  بالممارس
بية  المحاس
ي   ة ف المتمثل
األزمات المالية  

  العالمية

ي - ادث ف ور الح اس التط  قي
ه   ه عملي ستند علي ذي ت اس ال األس

ايير   اء المع ري  (بن ار الفك اإلط
ضمن األه ذي يت اهيم ال داف والمف

  ). األساسيةالمحاسبية
ي     - زام الفعل ستوى االلت اس م  قي

ي   ة  ف ايير الدولي تخدام المع  باس
ات اال اس  ممارس راف والقي عت

 .واإلفصاح والعرض المحاسبي
ديلها     - م تع ي ت ايير الت دد المع  ع

ه أو        ديالت جوهري سواء آانت تع
ائي      محدودة أو تم سحبها بشكل نه

 .بسبب األزمات المالية 
رات  درجه مالئمة المعايير ل    لمتغي

ات    ة بالممارس ة المحيط البيئي
  .المحاسبية

ايير  - دار المع اءة دوره إص  آف
ى     راح إل ن االقت دة م الجدي

  .االستخدام العملي

تخدام -  اس
تراتيجية  اإلس

  .المعيارية
تخدام -  اس

تراتيجية  اإلس
 .االيجابية

ين - ع ب  الجم
تراتيجية  اإلس
ة  المعياري

 .وااليجابية
ه أداء -  مراجع

القائمة المعايير  
تحداث  واس
دة   ايير جدي مع
رات    وفقا للمتغي
البيئية المحيطة   
ات  بالممارس
بية  المحاس
ي  ة ف المتمثل
األزمات المالية  

  العالمية 

ي - ادث ف ور الح اس التط  قي
ه   ه عملي ستند علي ذي ت اس ال األس

ايير   اء المع ري  (بن ار الفك اإلط
ضمن األه ذي يت اهيم ال داف والمف
  ).المحاسبية األساسية

ي     قي - زام الفعل ستوى االلت اس م
ي    صرية ف ايير الم تخدام المع باس
اس   راف والقي ات االعت ممارس
 .واإلفصاح والعرض المحاسبي

ديلها     - م تع ي ت ايير الت دد المع  ع
ه أو        ديالت جوهري سواء آانت تع
ائي      محدودة أو تم سحبها بشكل نه

 .بسبب األزمات المالية 
ايير - ة المع ه مالئم  درج

رات البيئي ة للمتغي ة المحيط
  .بالممارسات المحاسبية

ايير  - دار المع اءة دوره إص  آف
ى     راح إل ن االقت دة م الجدي

  .االستخدام العملي
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  )٢-٣(تابع جدول 
المنظورات   معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

المقترحة 
لقياس 
  األداء 

األهداف 
 اإلستراتيجية

  
  مقاييس األداء الرئيسية

ف األهدا
  اإلستراتيجية

  
  مقاييس األداء الرئيسية

ور -٤  منظ
تعلم  ال

  والنمو

وير -  تط
ال  رأس الم

  .البشرى
وير -  تط

ال  رأس الم
 .المعلوماتى

وير -  تط
ال  رأس الم

  .التنظيمي

ي - ور  ف اس التط  قي
ائمين    دريب الق ات ت عملي
ايير أو   اء المع ى بن عل
ايير  ستخدمي المع م
ن    ة  أو م بية الدولي المحاس

الل ا ر  خ تقطاب العناص س
ذا   ي ه ل ف زة للعم الممي

  .المجال
اء  - ي بن ور ف دل التط  مع

ة   ات الخاص د البيان قواع
 .باستخدام المعايير
ادة ات إع ي عملي ة ف  الهيكل

ة    ايير الدولي سة المع مؤس
ة  ارير المالي داد التق إلع
ايير   ل أداء المع دف تفعي به

  .في التطبيق العملي

وير -   تط
ال  رأس الم

  .البشرى
ير رأس   تطو -

ال  الم
 .المعلوماتى

 تطوير رأس   -
ال  الم

  .التنظيمي

ات         -  قياس التطور  في عملي
اء    ى بن ائمين عل دريب الق ت
ستخدمي  ايير أو م المع
بية  ايير المحاس المع
الل    ن خ صرية أو م الم
زة  ر الممي تقطاب العناص اس

  .للعمل في هذا المجال
اء   - ي بن ور ف دل التط  مع

ة  ات الخاص د البيان قواع
 .ام المعاييرباستخد

ي    ة ف ادة الهيكل ات إع عملي
 تطوير معايير المحاسبة     جهة

ل أداء  دف تفعي صرية به الم
  .المعايير في التطبيق العملي

  
  
ايير المحاسبة                      و ى جهات إصدار مع ة عل  سيقوم الباحث بتتبع اآلثار التي أحدثتها األزمات المالي

اييس األداء ال  داف ومق ي ضوء األه ة والمصرية ف ل منظور  الدولي سابق لك دول ال موضحة بالج
  .على حده

  
   منظور النجاح في األداء٣/٢

ار    الة    ) (Kaplan and Norton,2001أش س الرس دها ال تعك ة وح اييس المالي أن المق
ك    .  التنظيمية للمنظمات الحكومية  والمنظمات التي  ال تهدف إلى تحقيق الربح              أضف إلى ذل

ة وال      ربح يجب أن توضع                  إن رسالة المنظمات الحكومي ى تحقيق ال منظمات التي ال تهدف إل
ذا المنظمات ستكون ناجحة أم ال ،   اس إذا آانت ه ي القي وازن ف اس األداء المت ة مقي ى قم عل
وحا      ر وض صوره أآث التها ب ى رس اظ عل ي الحف ات ف ساعد المنظم ضا ي وأي

دا  اس  نجاح المنظمات ال      . )Farid,etal,2008,p33(وتحدي ا يمكن قي تي ال تهدف   ومن هن
ا             ربح بتحقيق األهداف اإلستراتيجية له ى          .  إلى تحقيق ال ذا المنظور عل يتناول الباحث ه وس

ى تحقيق                 ، معايير المحاسبة الدولية والمصرية     ة عل ار األزمات المالي اس آث الي يمكن قي وبالت
  :هذه األهداف من خالل المقاييس التالية

  
  
  
  

 ٤٣



 على التقارب بين  معايير المحاسبة على المستوى    قياس آثار األزمات المالية ٣/٢/١   
 ) .التقارب الرسمي ( الدوليةالدولي مع معايير المحاسبة 

رن                   في   ١٩إن فكره توحيد العالم محاسبيا فكره ليست بالجديدة، فهي ترجع إلى منتصف الق
دة وتضاعف    بريطانيا عند ظهور المنظمات المهنية، ثم انتقلت هذه الفكرة إلى الواليات المت            ح

ات           ١٩٢٩التوحيد المحاسبي بعد أزمة الكساد العالمي عام         ر من التالعب الذى آشف عن الكثي
ص ي اإلف ة ف بية دولي ات محاس رت هيئ بي، فظه ف  اح المحاس ي مختل ؤتمرات ف دت الم ، وعق

ه                 بيه دولي ايير محاس البلدان لغرض إيجاد توافق دولي حول توحيد محاسبي ليتجسد بوضع مع
نه  ا  ات١٩٧٣س الم تقريب ع دول الع ي جمي ا ف ى تطبيقه ق عل شى(ف شام صلوات ف &ه يوس

ه،  ة      ).٢٠١٠بودل ايير المحاسبة المالي سبة لمع اس بالن ذا المقي يتناول الباحث مدى تحقق ه وس
  : الدولية والمصرية آما يلي

  
   معايير المحاسبة الدولية ٣/٢/١/١

ا      وط به ة المن ى الجه ة وه بة الدولي ايير المحاس س مع دف مجل بة  يه ايير المحاس دار مع ي إص  ف
  : إلى  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمؤسسه 
ة               تطوير مجموعة  -١ ة والملزم ه الجودة والمفهوم ة عالي  واحده من معايير المحاسبة الدولي

وائم     الل الق ن خ ة م ة للمقارن شفافية والقابلي ودة وال ه الج ات عالي ب معلوم ي تتطل والت
ال           المالية وآافه عناصر     التقارير المالية بهدف مساعده المشارآين في أسواق رأس الم

  .العالمية وآافه المستخدمين اآلخرين التخاذ القرارات االقتصادية
 . تشجيع االستخدام والتطبيق الدقيق لهذه المعايير  -٢
ة            -٣ ة الدولي السعي إلى تحقيق التقارب بين معايير المحاسبة القومية ومعايير التقارير المالي

 .)IASB,2006,PP 3 :4( اجل الوصول إلى حلول عاليه الجودةمن
 
و       ة ه بة الدولي ايير المحاس د لمجلس مع دف واح ي ه داف ف ذه األه م تلخيص ه د ت  "وق

ا               ة عالمي تطوير حزمه واحده من معايير المحاسبة الدولية عاليه الجودة المفهومة والمقبول
  ).IFRS F,2013,P1" (والقائمة على مبادئ مفصله بشكل واضح

  
  

ا  ضرور                  بية      والن  فكره بناء المعايير تقابلها العديد من الصعوبات من أهمه ة محاس وافر بيئ  ة ت
ايير               اء المع ا بن تم من خالله ستغرقها        ،لها مواصفات خاصة ي ة التي ت رة الزمني ى الفت باإلضافة إل

ايير       اء المع اء             ،عمليه بن ه البن ا عملي اليف التي تتطلبه ذلك التك د . وآ ى        وق صعوبات إل ذه ال  أدت ه
تيراد  تراتيجيات الس اك اس م آانت هن ايير الجاهزة، ومن ث تخدام المع ى اس دول إل لجوء بعض ال

  :معايير المحاسبة  آانت تتبعها العديد من دول العالم وهى 
  . استخدام معايير المحاسبة الدوليةإستراتيجية -١
 . استخدام المعايير اإلقليميةإستراتيجية -٢
  .ستخدام معايير دوله ما اإستراتيجية -٣

  )٤٧٤:٤٨١،ص ٢٠٠١،العسيليمحمد (                                                     
 

ي         ة ف ات المالي ا أن األزم دوا جلي تراتيجية   فيب ت إس رن جعل ذا الق ع ه ايير   مطل تخدام مع  اس
الم و        تالمحاسبة الدولية تحل محل االستراتيجيا        ى         األخرى لمعظم دول الع ة عل ة العملي من األدل

  :ذلك 
ة فنجد إن البرلم            إن دول االتحاد األوربي  آانت تطبق إستراتيجية         - ايير اإلقليمي ان  استخدام المع

ايير المحاس      ٢٠٠٢ يوليو   ١٩ في   ١٦٠٦ رقم   ًا اصدر قرار  األوربي ق مع سبة      بتطبي ة بالن بة الدولي
ة نة مالي ل س اير لك ن ين ي األول م دأ ف ده٢٠٠٥ تب ا بع ي تخضع   أو م شرآات الت ى ال ا يجب عل

 ٤٤



ي      لقو ايير المحاسبة                انين دوله عضو في االتحاد األورب ا لمع ا الموحدة طبق داد قوائمه وم بإع  أن تق
وائم ا  " الدولية   اريخ الق ة     إذا آانت أسهمها في ت ده في البورصة أو مقدم ة مقي د في سوق    لمالي  للقي
    ).the European Parliament,2002 ( مال لدوله عضو في االتحاد األوربيرأس ال

  
دريجيا عن           ع استراتيجيه استخدام معايير دولة    وأيضا الدول التي آانت تتب        ى ت دأت تتخل  ما فقد ب

ال  النظام المحاسبي              إستراتيجية هذه اإلستراتيجية وأتباع    معايير المحاسبة الدولية على سبيل المث
ا والنظام           آثار واضحة للن   ى جمهوريه الصين الشعبية  آانت بة      ف ظام االقتصادي المخطط مرآزي

ايير التي تتضمنها                      ى المع ابقا عل سوفيتي س اد ال ستخدم في االتح السياسي والنموذج المحاسبي الم
د  بي الموح ام المحاس سيلى،(النظ د الع ى الجوهري،محم ن ٤٨١، ص ٢٠٠٩عل ال ع  نق
zhou,1988,pp.212.214.(       ى ا ق عل شئ ينطب ة    لنظام المحاسبي الموحد     ونفس ال   في جمهوري

  .مصر العربية، ونفس األمر  ينطبق على المستعمرات االنجليزية والفرنسية القديمة 
  

ا             أن الباحث يلحظ  إال      دأت  ،   على سبيل المثال في الصين نتيجة لالنفتاح االقتصادي النوعي به ب
صينية وذل         ايير المحاسبة ال ى مع ر وواضح عل ك من خالل   معايير المحاسبة الدولية لها تأثير آبي

وزارة المالي        رارات ل ام            مجموعه من الق دأت في ع صين ب إجراءات   التي تتضمن      ١٩٩٢ة في ال
ي   بيه ه اح     ( محاس ات اإلرب ن توزيع بة ع راءات المحاس ات وإج ة-تعليم راءا- المراجع ت   إج

ة  شروعات األجنبي بة عن الم شترآةالمحاس ذا  .)  والم ع ه ي مطل ذت ف ي اتخ رارات الت  إال أن الق
اد                  القرن   ا تك رة منه سخة األخي هي األآثر أهميه في سبيل التوافق مع معايير المحاسبة الدولية والن

  ).Nobes,parker,2010.pp 320:323(تكون مطابقة تماما لمعايير المحاسبة الدولية
  
ين        ٢٠٠٢في أعقاب االنهيارات المالية مطلع هذا القرن وتحديدا في  سبتمبر              و اع  ب د اجتم تم عق

ورواك  IASB و  FASBآل من  ه ن ين  Norwalk Agreement  عرفت باسم اتفاقي ارب ب   للتق
ة  ايير عالي ى مع سين وصوال إل ت المجل ة لالس ون مالئم ودة  وتك ى  الج ستوى المحل ى الم خدام عل

  : بإيجادIASB وFASB وقد تعهد آل من .  وعلى مستوى واسع حول العالم األمريكي
  .مة للممارسات العمليةمعايير للتقارير المالية آاملة ومالئ -١
ستقبلية من أت -٢ رامج العمل الم سيق ب تمرار ن سابق واس از الهدف ال ى انج د عل جل التأآي

  . المحافظة على مالئمة المعايير
  :وذلك من خالل الخطوات التالية

ى      - أ دف إل صير ته دى الق ي الم دات ف ةتعه ايير   إزال ين مع ة ب ات الفردي  االختالف
  ).تشمل معايير المحاسبة الدولية(تقارير الماليةالمحاسبة األمريكية ومعايير ال

ة التي                  الةزإ - ب ايير المحاسبة األمريكي ة ومع ارير المالي ايير التق ين مع  االختالفات ب
 . من خالل تنسيق برامج العمل المستقبلية ٢٠٠٥ يناير ١تظل باقية بعد 

 .لبرامج على المشروعات المشترآة الحاليةااستمرار  - ت
سيرا  - ث ة   Respective interpretativeت تشجيع خصوصية تف ات المختلف  الكيان

 ).IASC F,2002(نشطتها نسيق أفي ت
 

شر المجلس             وفى إطار سعى مجلس معايير المحاسبة الدولية ليكون المجلس العالمي للمحاسبة ن
وان     ٢٠٠٩ /٧في   ه بعن ه ورق ى موقع دة لغات      ?Who we are and what we do عل بع

الم آل ى الع نظم ليعرض عل و م م ه ه وآيف يعمل  وآ  ، ?How we are structuredه هدف
 ،باإلضافة إلى أضواء ما قدم من عام ?How we develop standard  وآيف يطور المعايير 

ة       ٢٠٠١ ايير المحاسبة المالي ل مجلس مع را مصادر تموي ى اآلن ، وأخي ي، ( إل د حلم ، ٢٠١٢احم
  ).١٣٦ص 
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ات المتحدة األ   وفى أعقاب أزمة الرهن العقار          ادة       ي في الوالي ة لق ر من قم د أآث م عق ة ت  مريكي
شرين  دول الع ه ال نطن (Twenty-Group مجموع سبيرج ٢٠٠٨واش و ٢٠٠٩، بت ، تورنت

اك               ) ٢٠١١، آان ٢٠١٠، سول   ٢٠١٠ م أن يكون هن وفى آل هذه القمم جدد قاده هذه الدول دعمه
ة      مجموعه واحده من معايير المحاسبة الدولية واآتمال الت        ة الدولي قارب بين معايير المحاسبة المالي

 ختام في  من التوصياتلى سبيل المثال  آانت هناك مجموعةفع) . IFRS F,2011(واألمريكية 
ة  اجتماع د  G20 العشرين  مجموعة  قم ام  ةالمنعق ، ٢٠١٣فيلب دانجو،   (  واشنطن  في  2008 ع

  : آما يلي )٢١ص 
الم  أنحاء   بكافة الموجودة يةالرئيس المحاسبة معايير هيئات على يجب  - شكل  العمل  الع  مكثف  ب

 .العالم نطاق على تستخدم الجودة عالية المحاسبة معايير من واحدة مجموعة إيجاد أجل من
ولى  التي والجهات اإلشراف، وجهات التنظيمية الجهات على يجب  - ايير  وضع  تت  المحاسبة  مع
ى  الخاص  القطاع  ومع البعض بعضها مع مالئم، هو ما حسب تعمل، أن ستمر  أساس  عل د  م  للتأآ
  .الجودة عالية المحاسبية المعايير مع المتسق والتطبيق التنفيذ من

ى  يجب   - ات  عل ايير  هيئ سية  المحاسبة  مع ى  الرئي الم  نطاق  عل ى  تعمل  أن الع ز  عل  تعزي
ار  في  أيضًا تأخذ وأن المالية، األوراق بتقييم الخاصة اإلرشادات يم  االعتب ا  تقي دة  تالمنتج  المعق

  .االقتصادي التوتر أوقات في خاصة نقد، إلى للتحول القابلة غير
ر  تقدم  إحداث المحاسبة معايير وضع تتولى التي الجهات على يجب  - م  في  آبي  لمعالجة  عمله

 .العمومية الميزانية خارج باألدوات الخاصة اإلفصاح ومعايير المحاسبة مجال في الضعف نقاط
ولى  التي والجهات التنظيمية الجهات على يجب  - ايير  وضع  تت ز  المحاسبة   مع  اإلفصاح  تعزي

 .السوق في للمشارآين الشرآات قبل من المعقدة المالية األدوات بشأن المطلوب
دعم   ومن اجل  تعزيز االستقرار المالي ينبغي تقديم مزيد من     - ة  لنظام  ال ة  حوآم  التي  الجه

ك  ويشمل ،الدولية المحاسبة معايير وضع تتولى ة  ذل يما  عضويتها،  مراجع  ضمان  أجل  من  الس
  .والمساءلة الشفافية،

  
  :وقد آانت استجابة مجلس معايير المحاسبة الدولي لهذه التوصيات آما يلى 

ن  - ل م دد آ ي FASB, IASB ج اتهم ٢٠٠٨ ف اقهم وتفاهم  memorandum of  اتف
understanding  شأ اري      ب ايير التق ين مع ارب ب ادئ المحاسبة     ن انجاز التق ة ومب ة الدولي ر المالي

ام  ول ع ة بحل دة األمريكي ات المتح ي الوالي ا ف وال عام ة قب ة ٢٠١١المقبول ك بإعطاء أولوي  ، وذل
ر     انحرافامرتبطة بهذه التفاهمات مع تجنب أي   للمشروعات ال  ر ضرورية خالل فت اق  ةت غي  االتف

دولي       عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية  وواضعي معايير الم         - حاسبة القومية على المستوى ال
ن  ى    أم شجيع  تبن رويج وت ل ت ايير الج ة   مع ارير المالي داد التق ة إلع  IASCF,2009 (الدولي
,P6.(  ة ة األمريكي داول األوراق المالي ه ت د قامت هيئ صويت  SECوق دة بالت ات المتح ي الوالي  ف

  ).Sawani,2008 (٢٠١٤على خريطة طريق لتبنى معايير المحاسبة الدولية فى
  

ذ     ب من د طل ام وق ة ع ن ٢٠٠١بداي رب م ا يق ة١٢٠م ة  دول ايير الدولي تعمال المع  أو سمح باس
د  ة أ     إلع صاديات المتبقي ة االقت عت جمل ة ، ووض ارير المالي ر اد التق ع أو   ًاط ة م ه للمقارب  زمني

داد التق         ة إلع ة في القريب العاجل          االعتماد على المعايير الدولي الي   والجدول ا  .ارير المالي - ٣(لت
   التقارير المالية في دول مجموعه العشرين عداديوضح استعمال المعايير الدولية إل)٣
  
ل        الدولة ن ابري ة م ال بداي واق الم ي أس ة ف شرآات المدرج زام ال دى الت سبة م ق ٢٠١٠بالن  بتطبي

  .معايير المحاسبة الدولية
  .٢٠١٢  أول يناير فيأ  تبدالمالية التيلسنوات يتم االلتزام بها في ا  األرجنتين
ام                  يتم االلتزام بها بالنسبة       استراليا ة للقطاع الخاص  والع ة التابع ارير المالي داد التق لجميع مؤسسات إع

   ٢٠٠٥منذ 
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  )٣-٣(تابع جدول 
ل        الدولة ن ابري ة م ال بداي واق الم ى أس ة ف شرآات المدرج زام ال دى الت سبة م ق ٢٠١٠بالن  بتطبي

  .يةمعايير المحاسبة الدول
رة  الموحدةلبيانات المالية ا يتم االلتزام بإعداد  البرازيل  للبنوك والشرآات المدرجة في البورصة في الفت

  .٢٠٠٨ الفردية تدريجيا منذ يناير شرآات  وال٢٠١٠ ديسمبر ٣١من 
ك         لجميع الكيانات المدرجة والمسموح بها       يتم التزام      آندا  ا في ذل تهدف   ال    التي  لقطاع الخاص بم

  .٢٠١١ يناير ١ بمعايير المحاسبة الدولية اعتبار من  للربح إلى تحقيق
اد  االتح
   األوربي

ايير المحاسبة                 ا لمع  تلتزم جميع الشرآات المسجلة باألسواق المالية بإعداد التقارير المالية طبق
  .٢٠٠٥ من أول يناير ًاالدولية اعتبار

  .إال انه لم يتم تحديد موعد اللتزام الشرآات بهايوجد تقارب مع معايير التقارير المالية   الهند
ال الكامل اتعملي اندونيسيا  ستهدف لالمتث د الم شأن الموع رار ب اذ ق ع اتخ ة، ومن المتوق ارب جاري  التق

  .٢٠١٢لمعايير التقارير المالية الدولية إلى أن يتم في عام 
ارير            اليابان ايير التق ي مع ة في      سمح لعدد من الشرآات الدولية بتبن رار الخاص       ٢٠١٠ المالي ا الق  ،أم

  .٢٠١٦و ٢٠١٢باإللزام بتطبيق معايير التقارير المالية متوقع أن يكون في الفترة بين 
  .٢٠١١يتم االلتزام بتطبيق المعايير من   المكسيك

ه  جمهوري
  آوريا 

  .٢٠١١يتم االلتزام بتطبيق المعايير من 

  .٢٠١٢يتم االلتزام بتطبيق المعايير من   روسيا
وب  جن

  أفريقيا
  .٢٠٠٥ يتطلب االلتزام بتطبيق المعايير من 

  
  .٢٠٠٥يتطلب االلتزام بتطبيق المعايير من   ترآيا
  .معايير وطنيه متقاربة بصوره جوهريه  الصين
  .٢٠٠٥ وعمليه التنفيذ في ت من خالل اعتماد االتحاد األوربيمطلوبة من الشرآا  فرنسا
  .٢٠٠٥ وعمليه التنفيذ في  من خالل اعتماد االتحاد األوربيتمطلوبة من الشرآا  ايطاليا
  .٢٠٠٥ وعمليه التنفيذ في ت من خالل اعتماد االتحاد األوربيمطلوبة من الشرآا  ألمانيا 

ع        السعودية ارب م ل للتق ط  الكام ي ضوء المخط امين ف رآات الت صارف وش وك والم ن للبن ة م مطلوب
  الماليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير 

ة  المملك
  المتحدة

  .٢٠٠٥ وعمليه التنفيذ في ت من خالل اعتماد االتحاد األوربيمطلوبة من الشرآا

  )IFRS F,2013(المصدر                                                                               
  
    معايير المحاسبة المصرية٣/٢/١/٢
ر نجاح جهة إصدار معايير المحاسبة المصرية يتمثل في إصدار وتطوير             يمكننا القول أن معيا      

را                    ة وفى نفس الوقت تراعى متغي ت معايير محاسبه تكون أآثر توافقا مع معايير المحاسبة الدولي
  . الخاقتصادية وقانونية وسياسية وأخالقية والبيئة المحلية من عوامل ثقافية

  
صر إل   و    ي م ايير ف ة المع ع بداي ام  ترج ؤتمر   ١٩٨٠ى ع اهرة الم ي الق د ف دما عق دولي  عن ال

د أ                 ة المصرية وتحدي نسب  للمحاسبة والذي خصص لبحث إمكانية وضع معايير محاسبية في البيئ
ة     بة الدولي ايير المحاس ار مع ؤتمر باختي ايير ، وصدرت توصيات الم ك المع اليب لوضع تل األس

وصدر  . م البيئة المحلية    عديالت عليها لتالئ   إدخال بعض الت   آأساس لتصميم المعايير المصرية مع    
م     دولي رق اون ال صاد والتع ر االقت رار وزي ام ٢٣٢ق ايير   ١٩٩٦ لع ة لمع ة الدائم شكيل اللجن  بت

داد المع          ة بإع ت اللجن ا ، وقام ة به ي المرتبط سلوك المهن د ال ة وقواع بة والمراجع ايير المحاس

 ٤٧



أول مجموعه   . ر المحاسبة الدولية   ت في معظمها من معايي    المحاسبية المصرية التي أنشأ    وصدر ب
ار األول الخاص باإلفصاح     ١٩٩٧ لعام  ٥٠٣من المعايير  قرار وزير االقتصاد رقم         ان المعي  وآ

بية ه       سياسات المحاس ايير       عن ال ذه المع د حساني  ( و أول ه ان عدد   . )١٤٩، ص ٢٠٠٣ن،احم وآ
الي       ص أن المعايير ال    معايير إضافية أي   ٣ها   تال ١٩المعايير   هذه غ إجم رار بل ذا الق  ادرة في ظل ه

ار    ٢٠٠٢ لسنه ٣٤٥ر التجارة الخارجية رقم    يرار وز ثم ق . ًا معيار ٢٢عددها   ه حل المعي  وبموجب
  : المعدل والخاص بعرض القوائم المالية محل المعايير التالية١المصري رقم 

  .اإلفصاح عن السياسات المحاسبية): ١(معيار المحاسبة المصري رقم  -١
 .المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية) ٣( المحاسبة المصري رقممعيار -٢
 .عرض األصول المتداولة والخصوم المتداولة): ٩(معيار المحاسبة المصري رقم  -٣
ة واهالآ -٤ ار الخاص باألصول الثابت ديل المعي م تع ا ت م اآم ا  رق م أضافه ١٠ته ا ت  ، آم

رق          ر الملموسة ب م      ) ٢٣(م معيار خاص باألصول غي ار المصري رق ليحل محل المعي
رار     ) ٦( ذا الق د ه صادرة بع ايير ال دد المع بح ع ذلك أص ارا ٢٠وب دوح ( معي مم

  ) .٣٤، ص ٢٠٠٦الرشيدى، 
 
ه      و  تثمار مجموعة   ٢٠٠٦فى يولي بية بهدف تحقيق        أصدرت وزاره االس ايير المحاس  من المع

ة وعددها       التقارب مع معايير المحاسبة الدولية تتكون من إطار        وائم المالي داد وعرض الق  ٣٥ إلع
ة                     ايير المحاسبة الدولي ا مع ه المجاالت التي تناولته ا آاف بيا تناولت تقريب اء    . معيارا محاس م إلغ وت

شكل أساسي   العمل بجميع المعايير المحاسبية الصادرة بقرارات سابقه وق  ايير ب  د استندت هذه المع
تثناء    ة باس بة الدولي ايير المحاس ى مع ع    عل ي تتناسب م ا لك ت عليه ي أجري ديالت الت بعض التع

بية المصرية        سيلى،   (المتغيرات البيئية المحيطة بالممارسات المحاس د الع ) . ٩٨٨،ص  ٢٠٠٨محم
ة     وقد حرصت جه   تثمار رة في وزا ات التشريع المحاسبي في مصر ممثل ام مجلس    ، االس ور قي  وف

وبر         ك      ٢٠٠٨معايير المحاسبة الدولية في أآت ديل تل اس واإلفصاح عن           بتع صلة بقي ايير المت المع
 من معايير   ٢٦،  ٢٥على تعديل المعيارين رقمي     ) في ظل األزمة المالية العالمية    ( األدوات المالية 

اط الممارسات                   د ارتب ا يؤآ المحاسبة المصرية بما يتفق مع تلك التعديالت في المعايير الدولية وبم
 ).٢٩٩،ص ٢٠٠٩رف عبدالبديع،اش( دوليا مصر بما هو معمول بهالمحاسبية في

  
ى تحقيق                       ر عل شكل آبي ايير المحاسبة المصرية رآزت ب ة إصدار مع ومما سبق يتضح أن جه

ي عمليه التقارب الرسمي مع معايير المحاسبة الدولية ، بل تم النص صراحة    أن الموضوعات   عل
ايير ا    ا للمع ي معالجته صرية تخضع ف ايير الم ي المع ا ف تم تناوله م ي ي ل ين صدور الت ة لح لدولي

  .معايير مصريه تتناول هذه الموضوعات 
  
   متكاملة من معايير المحاسبة    مجموعةتطوير األزمات المالية على قياس آثار  ٣/٢/٢
    

ايير المصدرة  سواء                        ايير من خالل المع ة من المع يمكن بيان األثر على تطوير مجموعه متكامل
صري    ايير الم ة أو المع ايير الدولي يعتمالمع ه       دة وس ام ب ذي ق ب ال ى التبوي ث عل رنس  ( الباح ب

  : إلى المجموعات التالية إطار المعايير الدوليةلمعايير المحاسبية المحلية في) ٢٠٠٨ميخائيل،
  المحاسبيباإلفصاحمعايير تتعلق  -١
 . المحاسبيالقياسمعايير تختص ب -٢
 .ة محددةمعايير تتصل بأنشطه اقتصادي -٣
 .ة معينةتمعيمعايير ترتبط بمتغيرات مج -٤

  
  
  

 ٤٨



    )٤-٣جدول (معايير تتعلق اإلفصاح المحاسبي: أوال
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

م  رق
  المعيار

وع  موض
  المعيار 

اريخ  ت
 اإلصدار 

راء  اريخ إج ت
  التعديالت

م  رق
 المعيار

وع  موض
  المعيار

اريخ  ت
  اإلصدار

راء   اريخ إج ت
  التعديالت

IAS 1  رض ع
ات البيان
  المالية

٩/
١٩٩٧  

ي   ٩/١٩٩٧ ف
شمل  بح ي أص
ام   ايير أرق المع

)٢٥+٥+١ (  
ي - م ٢٠٠٣ ف  ت

سينات  ال تح إدخ
  .على المعيار

ال  - م إدخ  ت
ى   سينات عل تح
ي   ضا ف ار أي المعي

وام   ،٢٠٠٧أع
٢٠٠٩ ،     ٢٠٠٨ 

،٢٠١١  

داد   ١ ار إع إط
رض  وع
وائم  الق

  المالية

ذا    -  ٢٠٠٢ دار ه م إص  ت
ي  ار ف  ٢٠٠٢المعي

ن  ة م شمل ثالث  لي
صرية   ايير الم المع

ي   صادرة ف  ١٩٩٧ال
ى ( وه

ق )٩+٣+١ ليتواف
دولي   ار ال ع المعي م

  .١٩٩٧الصادر في 
ار - دار معي م إص  ت

ايير  ا للمع د طبق جدي
  .٢٠٠٦الدولية في 

IAS 7  وائم ق
دفقات  الت

  النقدية

١٢/
١٩٩٢  

ال  - م إدخ  ت
ه   ديالت علي تع

ى ، ٢٠٠٧ف
٢٠٠٩  

وائم   ٤ ق
دفقات  الت

  النقدية

١٩٩٧    

IAS8  سي اسات ال
بية  المحاس
والتغيرات في  
ديرات  التق
بية  المحاس

  واألخطاء 

١٢/
١٩٩٢  

ال  - م إدخ  ت
ه في     تتعديال  علي
١٢/٢٠٠٣ 
،٢٠٠٧  

سياسات   ٥ ال
بية  المحاس
والتغيرات في  
ديرات  التق
بية  المحاس

  واألخطاء

سخه   -  ١٩٩٧ دار ن م إص  ت
جديدة من المعيار في    

٢٠٠٦    

 IAS 
10  

داث  األح
اريخ    التالية لت

  نيةالميزا

١٠/
١٩٧٨  

ال  - م إدخ  ت
ه في      تعديالت علي

٥/١٩٩٩  
ال  - م إدخ  ت

ى   سينات عل تح
ي  ايير ف المع

٢٠٠٧ ،٢٠٠٣  

داث   ٧ األح
اريخ    التالية لت

  الميزانية

سخه   -  ١٩٩٧ دار ن م إص  ت
  ٢٠٠٦جديدة في 

IAS 
24  

ن   صاح ع اإلف
راف  األط

  ذوى العالقة 

ال  -  ١٩٨٤ م إدخ  ت
ه في تعديال ت علي
، ٢٠٠٣و  ١٩٩٤
٢٠٠٩  

ن    ١٥ صاح ع اإلف
األطراف ذوى  

  العالقة

سخه   -  ١٩٩٧ دار ن م إص  ت
ي  ه ف دة معدل جدي

٢٠٠٦  

IAS27    وائم الق
ة  المالي
ة  المجمع

  والمستقلة

٤ /
١٩٨٩  

ال  - م إدخ  ت
ه في      تعديالت علي

١٢/٢٠٠٣.،
٢٠٠٧ ،  

٢٠٠٨/ ١   
٢٠١١  

وائم   ١٧ الق
ة  المالي
ة  المجمع

  والمستقلة

سخه   -  ١٩٩٧ دار ن م إص  ت
ي  ه ف دة معدل جدي

٢٠٠٦  

IAS33     سهم نصيب ال
  في األرباح 

٢/
١٩٩٧  

راء - م إج  ت
ه في      تعديالت علي

١٢/٢٠٠٣  
   

سهم   ٢٢ نصيب ال
  في األرباح

٢٠٠٦    

  

 ٤٩



  )  ٤-٣( تابع جدول 
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

م  رق
  المعيار

وع  موض
  المعيار 

اريخ  ت
 اإلصدار 

راء  اريخ إج ت
  التعديالت

م  رق
 المعيار

وع  موض
  المعيار

اريخ  ت
  اإلصدار

راء   اريخ إج ت
  التعديالت

IAS32   األدوات
ة  المالي
صاح  اإلف

  والعرض 

٦/
١٩٩٥  

ديالت  ال تع م إدخ ت
ي  ه ف  ٢٠٠٣علي

ى  ل ٢٠٠٥وف  ح
ارين  ه المعي محل

IAS32  األدوات
رض  ة الع المالي
ة  ،واألدوات المالي

  IFRS 7اإلفصاح 
ال - م إدخ  ت

ديالت    تحسينات وتع
ى  و IAS 32عل

IFRS7    في أعوام
٢٠٠٩،          ٢٠٠٨ 

،٢٠١١ 

األدوات   ٢٥
ة  المالي
صاح  اإلف

  والعرض

ديالت   -  ٢٠٠٦ ال تع م إدخ  ت
  ٢٠٠٨عليه في 

IAS 
34  

وائم   الق
ة  المالي

  الدورية 

٢/
١٩٨٢  

وائم   ٣٠  ٢/١٩٩٨  الق
ة  المالي

  الدورية

٢٠٠٦    

IAS 
14  
  

ارير  التق
  القطاعية 

  
  
  

١٨/
١٩٨١  

  
  

ه  - ل محل  ح
ار   IFRS8المعي

  ٢٠٠٦في 

٣٣  
  
  
  
  
  

ارير  التق
  القطاعية 

  
  
  
  

٢٠٠٦  
  
  
  
  
  
  

  

IFRS7  األدوات
ة : المالي

  اإلفصاح

 تم إدخال تعديالت     ٢٠٠٥
ي  ه ف  ٢٠٠٨علي

،٢٠١١، ٢٠٠٩  

ال يوجد معيار     
  مقابل

    

IFRS8  ات القطاع
  التشغيلية

ديالت       ٢٠٠٦ تم إدخال تع
  ٢٠٠٩عليه في 

ال يوجد معيار     
  مقابل

    

IFRS1
0  

ات  البيان
ة  المالي

  ةالموحد

ال يوجد معيار         ٢٠١١
  مقابل

    

IFRS 
12 

ن   صاح ع اإلف
ي   الحصص ف
شات  المن

  األخرى

ال يوجد معيار         ٢٠١١
  مقابل

    

  
  )٥-٣جدول  ( المحاسبيمعايير تختص بالقياس:ثانيا 

  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية
م  رق
  المعيار

وع  موض
  المعيار

اريخ  ت
  اإلصدار

راء   اريخ إج ت
  تعديالتال

م  رق
  المعيار

وع  موض
  المعيار

اريخ  ت
  اإلصدار

راء   اريخ إج ت
  التعديالت

IAS 2 ديالت  -  ١٢/١٩٩٣  المخزون ال تع م إدخ ت
ي  ه ف علي

١٢/٢٠٠٣  

١٩٩  المخزون  ٢
٧  

دة       سخه جدي تم إصدار ن
مطابقة للمعايير الدولية   

  ٢٠٠٦في 
  

 ٥٠



  )٥-٣(تابع جدول 
  ريةمعايير المحاسبة المص  معايير المحاسبة الدولية

م  رق
  المعيار

وع  موض
  المعيار

اريخ  ت
  اإلصدار

راء   اريخ إج ت
  التعديالت

م  رق
 المعيار

وع  موض
  المعيار

اريخ  ت
 اإلصدار

تاريخ إجراء  
  التعديالت

IAS16  
  
  
  

ات  الممتلك
  والمعدات

  
  

١٢/
١٩٩٣  

ديالت      -  تم إدخال تع
ي   ه ف علي

ضا ١٢/٢٠٠٣  وأي
  ٢٠٠٨في مايو 

ة     ١٠ األصول الثابت
  واهالآاتها

دار    ١٩٩٧ م إص ت
سخة دة ن  جدي

ي  ه ف من
٢٠٠٦  

IAS18  ١٢  اإليراد/
١٩٩٣  

ديالت      -  تم إدخال تع
ي ه ف ، ٢٠٠١علي

٢٠١٤   

راف   ١١ االعت
  باإليراد

دار    ١٩٩٧ م إص ت
سخة دة ن  جدي

ي  ه ف من
٢٠٠٦  

IAS21   رات ار التغي آث
عار  ي أس ف
رف   ص
الت  العم

  األجنبية

١٢/
١٩٩٣  

ديالت      -  تم إدخال تع
ي   ه ف علي

٢٠٠٣،/١٢  
 ،٢٠٠٥  

رات   ١٣ ار التغي آث
عار   ي أس ف
صرف العمالت  

  األجنبية

دار  -  ١٩٩٧ م إص  ت
سخة دة ن  جدي

ي  ه ف من
٢٠٠٦  

IAS23   ه تكلف
  االقتراض 

١١/
١٩٨٣  

ديالت  - ال تع  إدخ
ي   ه ف علي

١٢/١٩٩٣  
ه  - م مراجع   ت

  ٢٠٠٧المعيار في 

ه   ١٤ تكلف
  االقتراض

١٩٩٧    

IAS28   تثمارات االس
شرآات   ي ال ف

  الشقيقة

ال ت-  ٤/١٩٨٩ م إدخ ديالت  ت ع
  ١٢/٢٠٠٣عليه في 

ديال في        -  تم إدخال تع
  ٢٠١١ وفى ٢٠٠٨

تثمارات   ١٨ االس
شرآات  ي ال ف

  الشقيقة

دار  -  ١٩٩٧ م إص  ت
سخة دة ن  جدي

ي  ه ف من
٢٠٠٦  

IAS31   صص ح
ي  ة ف الملكي
شروعات  الم

  المشترآة

١٢/
١٩٩٠  

ديالت  - ال تع م إدخ  ت
 ١٢/٢٠٠٣عليه في 

ديالت  - ال تع م إدخ  ت
  ٢٠٠٨عليه في 

صص   ٢٧ ح
ي  ال ة ف ملكي

شروعات  الم
  المشترآة

٢٠٠٦    

IAS37   صات المخص
ول  واألص
ات  وااللتزام

  المحتملة

صات   ٢٨    ٧/١٩٩٨ المخص
ول   واألص
ات  وااللتزام

  المحتملة

٢٠٠٦    

IAS38  
    

  
  

ر   ول غي األص
  الملموسة 

  
  

٧/١٩٩٨  
  
  
  
  
  

    

ديالت  - ال تع م إدخ  ت
ى  ه ف ، ٢٠٠٤علي

٢٠٠٩، ٢٠٠٨  
  
  

  

٢٣  
  
  
  
  
  

ر   ول غي األص
  الملموسة

  
  
  
  

٢٠٠٢  
  
  
  
  
  
  

  
تم إصدار 

 جديدة نسخة
منه في 
٢٠٠٦  

IFRS3 ديالت    ٢٠٠٤ اتحاد الشرآات ال تع م إدخ ت
  ٢٠٠٨عليه في 

ار     د معي ال يوج
  مقابل

    

IFRS9  األدوات
  المالية 

ديالت    ٢٠٠٩ ال تع م إدخ ت
  ٢٠١٠عليه في 

ار     د معي ال يوج
  مقابل

    

IFRS1
3 

ة   اس القيم قي
  العادلة

د معي       ٢٠١١ ار ال يوج
  مقابل

    

  
  

 ٥١



  )٥-٣(تابع جدول 
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

م  رق
  المعيار

وع  موض
  المعيار

اريخ  ت
  اإلصدار

راء   اريخ إج ت
  التعديالت

م  رق
 المعيار

وع  موض
  المعيار

اريخ  ت
 اإلصدار

تاريخ إجراء  
  التعديالت

IAS39   األدوات
ة  المالي
راف  االعت

  والقياس 

م -  ٣/١٩٩٩ ال ت إدخ
ه في   ديالت علي تع

١٢/٢٠٠٣  
ال  - م إدخ  ت

ه في   ديالت علي تع
٥/٢٠٠٨ 
ل - ي ابري  ف

م ٢٠٠٩  ت
ن  اء م االنته
ى   ة األول المرحل

ن    IFRS9م
 ليحل حله 

راء - م إج  ت
ه في   ديالت علي تع

١/٢٠١٠  

األدوات   ٢٦
ة  المالي
راف  االعت

  والقياس 

راء  -  ٢٠٠٦ م إج  ت
تعديالت عليه  

  ٢٠٠٨في 

IAS22   دماج ان
  مالاألع

١١/
١٩٨٣  

ه - ل محل  ح
ار   IFRS3المعي

  ١٢/٢٠٠٥في 

دماج   ٢٩ ان
  األعمال

دار -  ١٩٩٧ م إص  ت
دة  سخه جدي ن
ي  ه ف معدل

٢٠٠٦  
IAS36   محالل اض

  األصول
راء -  ٤/١٩٩٨ م إج  ت

ه في   ديالت علي تع
٣/٢٠٠٤  
راء - م إج  ت

ه في   ديالت علي تع
٣/٢٠٠٤  
ال  - م إدخ  ت

ه  سينات علي تح
  ٢٠٠٩في 

االنخفاض في     ٣١
  األصولقيمه 

٢٠٠٦    

IAS35   ات العملي
ر   غي

  المستمرة

ه -  ٤/١٩٩٨ ل محل  ح
ار    IFRS 5المعي

سمى  بح ي وأص
ر  ول غب األص
المتداولة المحتفظ  
ع   رض البي ا بغ به
ر  ات غي والعملي
ي  ستمرة ف الم

٣/٢٠٠٤  

ر     ٣٢  األصول غي
ة  المتداول
ا   تفظ به المح
ع  رض البي بغ
ات  والعملي
ر  غي

  المستمرة

٢٠٠٦    

IFRS2 دفوعات الم
ى    المبنية عل

  أسهم

سينات  -  ٢/٢٠٠٤ ل تح  ادخ
ه في    ، ٢٠٠٨علي
٢٠٠٩  

دفوعات   ٣٩ الم
ى   ة عل المبني

  أسهم

٢٠٠٦    

  

 ٥٢



  )٦-٣(معايير تتصل بأنشطه اقتصادية محدده جدول : ثالثا
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

م  رق
  المعيار

وع  موض
  المعيار

اريخ  ت
  اإلصدار

اريخ  ت
راء  إج

  تالتعديال

م  رق
 المعيار

وع  موض
  المعيار

اريخ   ت
 اإلصدار

راء  اريخ إج ت
  التعديالت

IAS11 ل -  ١٩٧٩ عقود اإلنشاء  ادخ
ديالت  تع
ي   ه ف علي

١٢/١٩٩٣  

ود   ٨ عق
  اإلنشاء

١٩٩٧    

IAS30  صاح اإلف
القوائم  ب
ة  المالي
وك  للبن
سات  والمؤس
ة  المالي

  المشابهة

صاح    ١٩     ٨/١٩٩٠  اإلف
القوائم  ب
ة  المالي
وك  للبن

سات وا لمؤس
  المشابهة

١٩٩٧    

IAS17  به محاس
أجير  الت

  التمويلي

ي  -  ٩/١٩٨٢  ف
١٢/١٩٩٧ 

سمى   بح ي أص
ار  ود اإليج عق
ال   م إدخ وت
ديالت  تع

  .عليه
ال - م إدخ  ت

ه    تعديالت علي
ي  ، ٢٠٠٣ف
٢٠٠٩  

د   ٢٠ القواع
ايير  والمع
ة  المتعلق
أجير  بالت

  التمويلي

٢٠٠٦    

IAS40  تثمار االس
  العقاري

ه  أ -  ٣/٢٠٠٠  دخل علي
ي   ديالت ف تع

١٢/٢٠٠٣  

تثمار   ٣٤ االس
  العقاري

٢٠٠٦    

IFRS 6  ث البح
والتنقيب عن   
ول  األص

  المعدنية 

د       ٢٠٠٤ ال يوج
  معيار مقابل

    

IAS41 راء  ١٢/٢٠٠٠  الزراعة م إج ت
ديالت  تع
ي   ه ف علي

٢/٢٠٠١  

    ٢٠٠٦  الزراعة  ٣٥

IFRS4 
  

 عقود التامين
  

١٢/٢٠٠٤ 
  
  

  
  
  
  

٣٧  
  
  

 عقود التامين
  
  

    

٢٠٠٦  
  

    

  

IFRS11  ات  الترتيب
  التعاقدية

د       ٢٠١١  ال يوج
  معيار مقابل

    

  
  

 ٥٣



 )٧-٣(معايير ترتبط بمتغيرات مجتمعيه معينه جدول: رابعا
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

م  رق
  المعيار

وع  موض
  المعيار

اريخ  ت
  اإلصدار

اريخ  ت
راء  إج
  التعديالت

م  رق
 المعيار

وع  موض
  المعيار

ا ريخ ت
 اإلصدار

اريخ  ت
راء  إج
 التعديالت

IAS20  بة المحاس
نح  ن الم ع
ة  الحكومي
صاح  واإلف
ن  ع
ساعدات  الم

  الحكومية

 تم إدخال   -  ٤/١٩٨٣
ديالت  تع
ي   ه ف علي

١٩٩٤  

بة   ١٢ المحاس
نح  ن الم ع
ة  الحكومي
صاح  واإلف
ن  ع
ساعدات  الم

  الحكومية

١٩٩٧    

IAS26  بة المحاس
ر  والتقري
ا   ن مزاي ع

  التقاعد

بة   ٢١    ١٩٩٤ المحاس
ر  والتقري
ا   ن مزاي ع

  التقاعد

٢٠٠٦    

IAS 12  رائب ض
  الدخل

رائب   ٢٤   ١٠/١٩٩٦ ض
  الدخل

٢٠٠٦    

IAS19 
 
 

ا  مزاي
  العاملين

  
    

١٩٩٨/ ٢  
  

    

ال   م إدخ ت
ديالت  تع
ي   ه ف علي

٢٠١١      
  
  

٢٨  
  
  

ا  مزاي
  العاملين

  
  

٢٠٠٦  
  
  

        

  
  
  

IFRS14 سابات الح
ة  الحكومي

  المؤجلة

د       ٢٠١٤ ال يوج
  ابلمعيار مق

    

  :المصادر
جورج  (،)٤٢٨ : ٤٢٦ ،ص ص ٢٠١٠احمد حلمي وآخرون، (  ،) ٢٠٠٨برنس ميخائيل، (

 ٢٠١٤مدثر أبوالخير،(،)٥٠:٤١ ص، ٢٠١٣، نمحمد العسيلي وآخرو( ،  ) ٢٠١٠بيدوايد،
  . )http://www.iasplus.com (،)  http://www.ifrs.org  (،)٤٨: ٤٥ص

  
ى            يتضح من الجداول السابقة أ       ه عل ديالت مكثف دخل تع ة ت ة العالمي اب األزمات المالي ه في أعق ن

ال أدخلت          ديالت  وأضيف     معايير المحاسبة الدولية فعلى سبيل المث اب         تع دة في أعق ايير جدي  ت مع
رن الحالي  وفى              وآ ١٩٩٧سيا  ا المالية بجنوب شرق     األزمة ع الق ذلك بعد االنهيارات المالية مطل

  أسرع من   IASBآذلك يتضح من خالل الجدول أن استجابة .  الرهن العقاري أزمةأعقاب أيضا 
ة    صدار معايير المحاسبة المصرية لأل    جهة إ  ره          ن  ال  ، وأ زمات المالي ى فت اج إل ة المصرية تحت جه
ة  ة آبير زمنية د  أصدر  .  للغاي ايير  فق ة   ت مع ة في     المحاسبة المصرية مترجم ايير الدولي  من المع
ة  ١٩٩٧ ايير الدولي ى المع اد عل ايير   ١٩٩٦ باالعتم ى المع ديالت عل ال تع ن إدخ رغم م ى ال  عل

ي  ة ف ي  ١٩٩٧الدولي ة ف بة المصرية المعدل ايير المحاس ذلك مع ة ٢٠٠٢، آ ي الترجم دت ف  اعتم
ا     ١٩٩٧على المعايير الدولية لعام      سخة   دل تع  على الرغم من إدخ ا، وآانت الن رة  يالت عليه  األخي
صرية  ايير الم ن المع د٢٠٠٦م ةة  معتم تجابة الجه ت اس ة  وآان ايير الدولي ى المع ضا عل   أي

اقي     د الرهن العقاري بتعديل معيارين فقط بناء على التعديالت ال         المصرية الزمة  ولية دون تعديل ب

 ٥٤



سير   ٢١ية ألعداد التقارير المالية  بإصدار       وقامت أيضا لجنه تفسيرات المعايير الدول     . المعايير    تف
   .٢٠١٣ إلى ٢٠٠٤في الفترة من 

  
ة ا  بق أن الجه ا س ضح مم ة    يت دار حزم ي إص ا ف ر نجاح ة أآث ايير لدولي ن المع ة م متكامل

  .المحاسبية وآذلك سرعه استجابة الجهة الدولية الحتياجات العمالء من المعايير
  
  ايير المحاسبة  منظور أصحاب المصالح في مع٣/٣
و      اس المت ور القي و مح ور ه ذا المنظ ر ه ى أي  يعتب ين عل الي يتع ألداء وبالت ى ازن ل ة تعن  جه

ستخدمي      ات م ات ومتطلب ة باحتياج ة آامل ى دراي ون عل ة أن تك بة المالي ايير المحاس بإصدار مع
ايير الم            ول إن مستخدمي مع ا، ويمكن الق اء به تم الوف ى ي ة حت ا   المعايير على وجه الدق حاسبة هم

ة     ( وائم المالي ة   -معدي ومراجعي الق وائم المالي ة  - مستخدمي الق اس مدى    ).األسواق المالي ويمكن قي
م عرضها في جدول                اييس التي ت ذه      ) .٢ -٣(رضاء المستخدم من خالل المق يتناول الباحث ه وس

  :المقاييس آما يلي
   
   التقارير الماليةة جود٣/٣/١
ايير المحاسبة يه           ا آل من الطرفين                       إن إصدار مع ستند إليه ي يمكن أن ي ة الت اد المرجعي ى إيج دف إل
حتى تتولد لديه   ... أي يجد المستثمر غايته في المعلومات والبيانات التي يطالب الشرآة باإلفصاح عنها           ...
صناعة  الث ه من القناعة  ب ي تمكن ة الت يد ق رار رش اذ ق ات   .  واتخ ي البيان ه ف ضا غايت شرآة أي ه ال وتجد في

 سواء آامل أو منقوص عن   ًاعلومات التي يجب أن يتم اإلفصاح عنها آحد أدنى بحيث تعطى تصور           والم
ه                        ه معين ره مالي ة فت شرآة في نهاي ا ال ي ألت إليه طارق  (طبيعة النشاط واألداء والنتائج المحققة والقيم الت

ايير المحاسبة        ). ٢٠٠٠، نقال عن البارودي،   ٣٣٤، ص   ٢٠١١حماد، ول أن مع ا الق اميرا     ويمكنن ة آ  بمثاب
ة         تستخدم في تصوير الشر    ا صور  يمكن ان   من الجودة        آة ، فإذا آانت المعايير على درجة عالي ة تعطين

ة ر دق ستطيع إدراك     أآث ة  ال ن اميرا رديئ ة آ ون بمثاب ايير ضعيفة فتك ت المع ا إذا آان شرآة   أم ن ال  ع
  ). levitt,1998,p80( الجوهر الحقيقي للشرآة

  
تم ت ي ي وي   ولك ة ط بية عالي ايير محاس ي ع  ر مع ين األمريك بين اإلداري د المحاس ودة اصدر معه  دة الج

م  :توصيات بهذا الشأن رآزت بشكل أساسي على جانبين هما   right أن تتم عمليات التشغيل بشكل مالئ
process وآذلك أن يكون المحتوى أيضا مناسب right contentوقد قام    

)  Rogero,1998,pp 177-182 (حديد أهم  مواصفات آل جانب من هذه الجوانب بت  
    جانب المحتوى-

ذه         -١ ا ه ي بنيت عليه ادئ الت يجب أن تكون المعايير مكتوبة بلغه واضحة ومفهومه وان تكون المب
  .المعايير عمليه وقابله للتطبيق

ات       -٢ داث والعملي شان األح سجيل ب اس والت ات القي شان عملي ادات ب ايير إرش دم المع يجب أن تق
 . قتصاديةاال

نهم من     ًا ويقدم إضافة جوهريةيجب أن يكون اإلفصاح  محدد  -٣ ا يمك ة بم  لمستخدمي القوائم المالي
 .تقييم األداء المالي للمشروعات

 
ة              ايير الدولي ات المع ب،       ( وقد تم إجراء تعديالت على شكل ومحتوي و طال ى أب ا  )٩٣، ص   ٢٠٠٩يحي آم

  يلي 
  .ل المعيار إضافة مقدمه قب -١
 .ثلة ونقلها من صلب المعيار لتصبح آمرفقزيادة األم -٢
 .أضافه إرشادات آمرفق للمعيار -٣
   . آمرفق للمعيارأضافه مبررات الرأي -٤

 ٥٥



رة       أيضا وأخذه في اال وهو ما تم العمل به    سخة األخي د إصدار الن ار عن ايير المحاسبة    عتب من مع
  .مليات الداخلية أما بالنسبة لعمليات التشغيل فسيتم مناقشاتها في منظور الع،المصرية 

  
ي صور     صدر ف ا ي ك م ى ذل ضاف إل ل إصد ةي ق مث ة التطبي ادات لكيفي ايير ا إرش ر مجلس مع

ة    الره  آاستجابة ألزمة  ٢٠٠٨/ ١٠/ ٣١ المحاسبة الدولية في    ن العقاري دليل استرشادي عن آيفي
دلي           تطبيق شر ال د أشار إعالن ن شط  وق ر ن ذا    قياس القيمة العادلة عندما يصبح السوق غي ان ه ل ب

ايير المحاسبة      الدليل يتماشى جنبا إلى جنب مع التقرير المصدر في نفس الشأن من ق             بل مجلس مع
  ).٢٠١٠، وائل الراشد ( FASBاألمريكي

  
 معايير المحاسبة ، عرفت الهيئة جوده       يتعلق بجودة ) SEC,2000(وفى تقرير للهيئة األمريكية      

بة    ايير المحاس ن مع تج ع ان ين ايير ب طة   المع ا بواس د عليه ا، ويعتم ة،موثوق به ات مالئم معلوم
دد     ة ع ددت الهيئ ة، وح وائم المالي ستخدمي الق ي    ًام وافر ف ب أن تت ي يج صائص الت ن الخ   أي م

ة الجود   مجموع صف ب ى تت ايير حت ن المع ر،  ( ة م و الخي دثر أب ذه  ) ٧،ص ٢٠٠٩م ن ه وم
  :الخصائص

ى    -١ ساعد عل ا ي سق بم التطبيق المت ايير ب ك المع سمح تل رات  أن ت ع الفت ة م راء المقارن إج
  .الماضية ومع الشرآات المماثلة

ائع             -٢ أن يترتب على تطبيقها شفافية آاملة بحيث تمكن القارئ من استقراء المعالجات والوق
 .المحاسبية الضمنية وراء األرقام التي تفصح عنها القوائم المالية

اي -٣ م للمع التطبيق المحك ق ب ا يتعل افي فيم ك أن تحقق اإلفصاح الك ة ربطت ذل ان الهيئ ير ف
ار في                ايير المحاسبة، فمجرد إصدار المعي  حد  بالدور التفسيري للهيئة المعنية بوضع مع

 تتصف بدرجه عاليه من الجودة ما لم يتبع ذلك إصدار            ذاته ال يضمن ممارسات محاسبية    
ار من   اآلليات الفعالة والتفسيرات الكافية التي تساعد على اتساق التطبيق المحاسبي للمع   ي

 .فتره ألخرى ومن شرآه ألخرى
  

ة منتج   ارير المالي ل التق ائل توصيل   ًا نهائيًا وتمث ن وس ه م يلة هام بة ووس ات المحاس ن منتج  م
ستنفدي  ات للم ة       نالمعلوم ارير المالي صب التق ة ع وائم المالي ل الق ا، وتمث ارز،  (  منه عبان مب ش

ستخدميها   و يمكن تعريف جوده القوائم المالية بقد      ).٥١٥، ص   ٢٠٠٥ ين م ره تلك القوائم على تمك
ي      صادي الحقيق وهر االقت تخالص الج ن اس ا م شرآة، Economic Substanceأو قارئيه  لل

ة لك          وائم المالي ة       ويتحقق ذلك من خالل تضمين الق ة والموثوق ه المعلومات المالئم ا عن أداء      اف  فيه
وا  ك الق ارئي تل ستخدمي أو ق ساعد م ا ي الي بم عها الم شرآة، ووض رارات ال اذ ق ى اتخ ئم عل

ا هي إال محصله              . استثماريه أو ائتمانية سليمة      سابق م المفهوم ال ة ب وائم المالي والحق إن جوده الق
  :أهمها)٣٤٢: ٣٤١، ص ٢٠٠٩هديه الحشاش، إبراهيم عبيد،( لعدد من العناصر 

 . معايير المحاسبةجودة -
  . تطبيق معايير المحاسبة  جودة-
  . المراجعة  جودة عملية-

  
دة             صطلحات جدي اهيم وم زوغ مف ى ب ة  إل شرآات العالمي الس بعض ال ار وإف د أدى انهي ولق

ستقبل       دا بتكييف الفكر     ،،بهدف السيطرة على تلك التأثيرات وآذلك لتفادى حدوثها في الم ذا ح وه
ر  ال التفكي دة للتخفيف من وطأوإعم رؤى جدي ور للخروج ب أثيرات وآانت النتيجة ظه ك الت ه تل

اهيم ة Corporate Governance مف سميتها حوآم ى ت ي اصطلح عل شرآات والت مجدي (  ال
شفافية  ، ويتوقف                   ).١٨٥، ص   ٢٠٠٩، سامي دأ الخاص باإلفصاح وال ا المب م مبادئه ويعد من أه

شفافية   ق ال ودة   تحقي دى ج ى م ة  عل وائم المالي ي الق ة ف بية المطبق ايير المحاس شام  (  المع ه
  ) . ٣٤٥، ص ٢٠٠٩،االبياري

 ٥٦



  : الشرآات فيما يتعلق باإلفصاح والشفافية بالتقارير المالية إلى تحقيق هدفيندف حوآمةتهو 
دف األول دة   : اله ة مع وائم مالي وفير ق داد وت ًاإع ر     وفق ليمة تعب بيه س ات محاس ايير ومعالج  لمع

ا                 ة عادلة بصور ة، من خالل المعلوم دفقاتها النقدي ا وت ت  عن المرآز المالي للشرآة ونتائج أعماله
اليين                   ين م وك ومحلل ستثمرين وبن المدرجة بها وبما يفي باحتياجات مستخدمي القوائم المالية من م

  .وغيرهم وآذا إعداد وتوفير النشرات مثل الدعوة إلى االآتتاب في األسهم والسندات
اني ل : الهدف الث ا من قب ذلك مراجعته اب وآ شرات االآتت ة ون وائم المالي ي الق وفير مصداقية ف ت

ة       ب  مراق ة عالمي زة             حسابات مستقل وفقا لمعايير مراجع ه األجه ا بمعرف ذا من خالل مراجعته  وآ
  ).١١-٨،ص ٢٠٠٣حازم حسن، .(الرقابية

  
وفيق، عالء الدين ت  : ( هي  من األبعاد للشفافية   ق شفافية التقارير المالية مجموعة    ويتطلب تحقي 

 Mensah ,et al, 2006,pp.47-55: Patel and نقال عن  ٧٩: ٧٨، ص ص ٢٠٠٩
Dallas ,2002 ,pp.,3-5)   

داث   -١ امالت واألح فافية المع اري  : ش ضمن التق رورة أن تت ذلك ض صد ب ة ويق ر المالي
ة     ؤثر                   المنشورة معلومات آافي رة والتي ت ات التي تمت خالل الفت  عن األحداث والعملي

  .على القوائم المالية
ذلك أن تتضمن     :  شفافية المبادئ والطرق المحاسبية    -٢ شورة    ويقصد ب ة المن ارير المالي التق

 .معلومات آافيه عن المبادئ والطرق المحاسبية التي تم استخدامها 
ا  -٣ ديرات اإلدارة العلي فافية تق ة    : ش ارير المالي ضمن التق رورة أن تت ذلك ض صد ب ويق

ديرات اإلدارة معلومات آافية المنشورة   ارير        عن تق ذه التق داد ه ستخدمة في إع ا الم  العلي
 .لتي اعتمدت عليها اإلدارة العليا لتكوين التقديراتواالفتراضات ا

ؤ  -٤ فافية التنب ات   : ش شورة معلوم ة المن ارير المالي ضمن التق ذلك ضرورة أن تت صد ب ويق
 .آافيه ، بحيث يمكن لمستخدميها االعتماد عليها في التنبؤ باألحداث المستقبلية للشرآة

ات   -٥ فافية عرض المعلوم شفا  : ش ن ال وع م ذا الن ق ه ارير  ويتعل ه عرض التق فية بطريق
ا    سهل فهمه ق ي شورة بطري ة المن ارير المالي ث يجب عرض التق شورة ، حي ة المن المالي

 .وتتيح حصول جميع األطراف المهتمة بالشرآة على المعلومات في ان واحد
ساهمين  -٦ وق الم ة  وحق ل الملكي فافية هيك ارير  : ش ضمن التق ذلك ضرورة أن تت صد ب ويق

 عن هيكل الملكية وحقوق المساهمين مثل معلومات عن          لومات آافية ورة مع المالية المنش 
 .أنواع أسهم الشرآة وأنواع المستثمرين بها

شورة          : شفافية هيكل مجلس اإلدارة    -٧ ة المن ويقصد بذلك ضرورة أن تتضمن التقارير المالي
ة،   الشرآة واللجان التا    ل العام والمهام الرئيسية لمجلس إدارة     معلومات آافيه عن الهيك    بع

ا   وافز أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلي آت وح ات عن سياسات مكاف ذلك معلوم وآ
 .بالشرآة

ع الخصائص       ر م د آبي ى ح شابه إل شفافية تت سابقة لل اد ال ذآر أن األبع دير بال و ج ا ه ومم
ى          نللمعلومات، وبالتالي يمكن القول إ    النوعية   شير إل  مفهوم الشفافية من المنظور المحاسبي ي

شورة           ة المن ارير المالي ي التق بية ف ات المحاس ة للمعلوم صائص النوعي وافر الخ رورة ت ض
 .للشرآات ، بحيث يمكن االعتماد عليها بواسطة األطراف المهتمة بها

   
ول إن   ن الق ا يمك ن هن ة وم ر بحوآم ام الكبي شرآات أدى إل االهتم ارير ى ال وده التق   تحسين ج

سين ال شورة وتح ة المن ي  ئخصاالمالي ات ف ل المعلوم دم تماث يض ع ات وتخف ة للمعلوم ص النوعي
ة       ة المختلف ايير                   .األسواق المالي د من مع ديل العدي ى تطوير وتع ة إل د أدت األزمات المالي ذلك فق آ

  .ثر على جوده التقارير المالية المنشورة مصرية والتي بالتأآيد سيكون لها االمحاسبة الدولية وال
  

 ٥٧



ل                  ويمكن تلخيص اثر األزمات    شورة وتخفيض درجه عدم تماث ة المن ارير المالي  المالية على جوده التق
الي               ة في الجدول الت من خالل بعض      ) ٨ -٣(المعلومات باألسواق المالية  وزيادة جوده التقارير المالي

  .األدلة العلمية  
ه  وج
  المقارنة

  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

  
ر  اث
ة  الحوآم
ى  عل

سين ت ح
وده  ج
ارير  التق

  المالية 

ة   دولي لحوآم ر ال ه األث ن معرف ي   يمك د الت الل القواع ن خ شرآات م  ال
  :وضعتها المنظمات الدولية آما يلي

ق الممارسات                 - ى تطبي شجيع األعضاء عل دولي بت د ال  يقوم صندوق النق
سئوليات                ى أن م د عل ذه القواعد تؤآ الجيدة الخاصة بالشفافية المالية، وه

ة ات الخاصة  الحكوم وفير المعلوم ا يجب ت ون واضحة آم  يجب أن تك
ديم           ة وتق ام بإعداد الميزاني د القي باألنشطة الحكومية للمواطنين ويجب عن
ات     ع المعلوم ه واضحة ويجب أن تتب ك بطريق تم ذل ا، أن ي ارير عنه تق
ة           د النزاه ضمانات تؤآ . المالية معايير الجودة المتفق عليها وان تخضع ل

ة أن         وتنظم القواع  ى الحكوم ا  د التي يجب عل وم به ذه األهداف    تق ق ه  لتحقي
  .فيما يتعلق باألسس والمهارات

ي    - شرآات ف م اإلدارة  لل ويم نظ وذج  لتق صميم نم دولي بت ك ال ام البن  ق
دولي  ك ال ده البن ذي يع ر ال ي التقري سهم ف ويم ي ذا التق ة ، وه دول النامي ال

ايي        ي         وصندوق النقد الدولي  عن االلتزام بالمع ذي يلخص المدى الت ر ،ال
 .وصلت إليه الدول في االلتزام ببعض المعايير المعترف بها دوليا

ي - ة٢٠٠٤ ف ى   توصلت منظم ة إل صادي والتنمي اون االقت صيغه  التع
ل في ضرورة وجود إطار     الشرآات تتمث  جديدة للمبادئ الخاصة بحوآمة   

ة ال لحوآم مان  فع ساهمين، ض وق الم ة حق مان حماي شرآات، ض   ال
رام         ة   المعاملة العادلة بين آافه المساهمين، ضمان احت  أصحاب    دور آاف

 الشرآات، الترآيز على اإلفصاح والشفافية في آافه المصالح في حوآمة
سئوليه مجلس اإلدارة            ( األمور المالية التي تخص الشرآة، التأآيد على م

 ).٣٢-٣١،ص ص ٢٠٠٨نجوى أبو جبل،
ار بع   ن إظه ة  ويمك ة العملي ة  ض األدل ر الحوآم ى اث اء  عل ى رض  عل

ستخدمي التق ودة م ادة ج الل زي ن خ ة  م ة ارير المالي ارير المالي  التق
  :ثل المعلومات في األسواق المالية آما يليا عدم تمتخفيض حالةالمنشورة و

ة - دت دراس ادة ) Kanagaretenanm,et al,2007( وج أن زي
ات تخدام آلي ةاس ل   الحوآم دم تماث ه  ع ى تدني ؤدى إل د  ال ي ات عن معلوم
  . معلومات األرباح ربع السنوية اإلفصاح عن

 استخدام  على أن التوسع فيأدلة) Myring ,2010( و قدمت  دراسة  -
 المعلومات المالية المنشورة    الشرآات له تأثير ايجابي على جودة      حوآمة

  .بالقوائم المالية 
ى مجموعة        (Wardhani,2007) ووجدت دراسة   - ي طبقت عل  من   الت

د يوية ول ال ان(األس نغافورة-الياب ين الف- س ونج -لبي ونج آ ايوان ه  - ت
سيا ا -اندوني ا-آوري ةأن درجة)   ماليزي ه أ الحوآم ة ل ابي  المطبق ر ايج ث

ارير ا                ايير التق ارب مع مع ة  على جوده التقارير المالية ، آما أن التق لمالي
ودة    ى ج ابي عل ر ايج ه أث دول ل ذه ال ي ه ة ف ةالدولي ارير المالي   التق

ايير      ع المع ارب م ه التق ي حال ه ف ضا ان ة أي دت الدراس شورة، ووج المن
ة    الدولية إلعداد التقارير المالية ووجود ممارسات        لحوآمه الشرآة بالدول

ه أ  يكون ل ي       س دول الت سبة لل ة بالن ارير المالي وده التق ى ج ر عل ر آبي ث
ه     في حالة  وجدت أنة  حماية المستثمر، وآذلك     يضعف فيها   ضعف حوآم

ارير الما  آات بالدول فان تبنى المعايير الدولية إلعداد         الشر ة سيكون    التق لي
  . التقارير المالية المنشورةله أثر ايجابي على جودة

ال    - سوق الم ة ل ة العام تخدمت الهيئ  اس
ات  ل آلي ن األدوات لتفعي ه م مجموع

ايي بية المع ات ( ر المحاس د آلي آأح
ة ة   )الحوآم ل قائم ي مث ق العمل ي التطبي  ف

صاح  االلت رض واإلف ات الع زام بمتطلب
ان          ى بي والنشر للقوائم المالية التي تهدف إل
ة      دة بالبورص شرآات المقي زام ال دى الت م
ي  بة المصرية والت ايير المحاس ق مع بتطبي
ة          آشفت عن العديد من الممارسات الخاطئ
المتعلقة بتطبيق المعايير ، وقد وصل حجم       

ة       وائم المالي ة في الق ديالت المختلف ى  التع إل
شرآات  تجابت ال ات ، واس ين الجنيه مالي
وة     ل الفج م تقلي الي ت ة وبالت ديالت المختلف للتع
ة   ايير المطبق صدرة والمع ايير الم ين المع . ب

وده       صائص ج ي خ وس ف سن ملم دث تح وح
ك       ع وذل المعلومات المحاسبية على ارض الواق
ل         من خالل قيام قطاع الخبرة الحسابية والتحلي

ال    المالي والمعلومات با   سوق الم ة ل لهيئة العام
زام       ن االلت د م ة للتأآ ائق المختلف بفحص الوث
ي      د ف د القي ا لقواع صاح وفق ات اإلف بمتطلب
صري  ق عن ى تحقي دف إل ي ته البورصات الت

ات  ى المعلوم اد عل ة واالعتم د (المالئم محم
  ).٩٢ -٩٠، ص ص ٢٠٠٥، العسيلي

ة - دت دراس سن، ( ووج ونس ح  ) ٢٠٠٩ي
ين م    سية ب ة عك ود عالق دار وج ده إص

شرآا  ية ومستوى حوآمة  التقارير المال  ت  ال
ة        أي زام بحوآم م االلت ا ت شرآات   انه آلم  ال

ت    ي الوق ة ف ارير المالي داد التق م إع ا ت آلم
  عمليات الحوآمةسب ، ويعنى ذلك أن  المنا

ات   ة للمعلوم صائص النوعي سن الخ تح
ة أو   ية الوقتي ة خاص بية خاص المحاس

 .التوقيت المناسب
) ٢٠٠٧د خليل ،  محم( دراسة   آما أثبتت    -

ة ة ايجابي ود عالق ين وج ة  ب ق حوآم  تطبي
ات     ودة المعلوم ق ج شرآات وتحقي ال

بية ،  ذلك المحاس ودة   وآ ق ج ين تحقي  ب
ة   شيط حرآ ين تن بية وب ات المحاس المعلوم
صادية       سوق األوراق المالية للوحدات االقت
ك            ثًال ذل شرآات ، مم ة ال التي تطبق حوآم

داول األ ة ت ادة حرآ ة زي وراق المالي
  .وارتفاع أسعار أسهم هذه الوحدات

 ٥٨



  )٨-٣(ابع جدول ت
ه  وج
  المقارنة

    معايير المحاسبة المصرية    معايير المحاسبة الدولية

ر  اث
ديالت  التع
رات  والتغيي
ي  ف
ايير  مع
بة  المحاس
ة  نتيج
ات  لالزم
ة  المالي
ى  عل
وده  ج
ارير  التق
ة  المالي
المنشورة 

ة  - دت دراس   إن (Gassen &Sellhorn,2006) وج
ي اتط ة ف بة الدولي ايير المحاس ق مع ه بي تج عن ا ن لماني

اني    تخفيض حاله عدم تماثل المعلومات في        سوق األلم   ال
م                ة التي ت ارير المالي ى أن التق وهو ما أرجعته الدراسة إل

 . المحاسبة الدولية تكون أآثر جودة وفقا لمعاييرعدادهاإ
ة  - ت دراس ر  (  أثبت و الخي دثر أب ودة) ٢٠٠٧ ، م  أن ج

د ارتفعت  سعودية ق التقارير المالية في المملكة العربية ال
ا  د م ذي ال يوج دولي ال ار ال ق المعي سماح بتطبي ة ال نتيج

  .يقابله في المعايير السعودية
ة - دت دراس الل  (Barth ,et al,2008) وج ن خ   م

اختبار خصائص األرقام المحاسبية للشرآات التي تطبق        
بة ا  ايير المحاس ام   مع صائص األرق ه بخ ة مقارن لدولي

بة     ايير المحاس ق مع ي ال تطب شرآات الت بية لل المحاس
الدولية ،  إن تطبيق معايير المحاسبة الدولية يترتب عليه          

ك م       ة وذل ايير الوطني ن خالل  جوده أعلى بالمقارنة بالمع
 . دولة٢١دراسة ميدانيه على 

إن مؤشرات  )  Chen ,et al,2009( ووجدت دراسة  -
اد       ١٥ المحاسبة قد تحسنت في      جودة  دوله من دول االتح

ي ديالت األورب د تع ك بع ن IFRS  وذل رة م  خالل الفت
)٢٠٠٧، ٢٠٠٥. (  
ايير    lateridis,2010( ووجدت دراسة -  إن تطبيق مع

ار ن إدارةالتق ل م ة يقل ة الدولي ساعد  األير المالي اح وي رب
سياسات     د ال ة لتوحي ة نتيج ات المالي ن األزم د م ي الح  ف

ه اإلفصاح ،               تم في عملي  وأنالمحاسبية والشفافية التي ت
ودة اال ن ج د م ايير يزي ذه المع زام به ات لت  المعلوم

 .المنشورة بالقوائم المالية 
ة - رت دراس زام ) Chatham ,2008(  وأظه إن االلت

سرا   سا وسوي ن فرن ل م ي آ ة ف بة الدولي ايير المحاس بمع
 في المعلومات     والسويد يؤثر بشكل ايجابي على الشفافية     

ة    ة للمقارن فات القابلي ن ص د م شورة ويزي ة المن المالي
  .واالعتمادية للتقارير المالية المنشورة

د ح   ( وجدت دراسة    - ) ٢٠٠٣سانيين،احم
افي وى إض اك محت ات ًاان هن  للمعلوم

سعودية         المحاسبية  في البيئة المصرية وال
بية، وظهر  ايير المحاس ق المع نتيجة تطبي

د  ذلك من خالل ز    سيرية او    يادة المق رة التف
بية     المحتوى اإلعالمي   للمعلومات المحاس

ايير      ق المع ة لتطبي رة الالحق الل الفت خ
سا  رة ال ن الفت بية ع ى المحاس بقة عل

وآذلك إن منهجية وضع المعايير     . تطبيقها
ة  دى نفعي ى م ؤثر عل ايير ، ت ذه المع  ه

 .وبالتالي على جودتها 
ة- دت دراس ر،(  وج و الخي دثر أب  م

ودة)  ٥٤، ص ٢٠٠٧ ارير إن ج  التق
انون   ضع للق ي تخ شرآات  الت ة لل المالي

سنه ١٥٩ ك   ١٩٨١ ل ن تل ى م ر أعل  تعتب
سنه   ٢٠٣التي تخضع للقانون      أو ١٩٩١ ل

انون   ضع للق ي تخ ك الت ا ١٥٩تل  ولكنه
زي    از المرآ ه الجه ت رقاب ت تح مازال
ا أن       شرآات القابضة، آم للمحاسبات أو ال

ي   اض ف ار االنخف ق معي ول تطبي  األص
ة     ارير المالي ى للتق وده أعل ه ج ب علي ترت
ام        صادرة ع وخصوصا بالنسبة للتقارير ال

٢٠٠٦.  
، ص  ٢٠٠٩رضا صالح، ( أثبتت دراسة    -

ايير ) ٨ ٧ -٨٦ ص ه مع إن توج
ر       ه اث ة  ل ة العادل و القيم بة نح المحاس
ة  صائص النوعي ى الخ ابي عل ايج

ا بيةللمعلوم ة( ت المحاس  -المالئم
م    القابل -الموثوقية ة للفه ة     -ي ة للمقارن  القابلي

ي )  ة ف دمات المالي اع الخ سبة لقط بالن
  .البورصة المصرية

  
ات ا      ٣/٣/٢ اء باحتياج ي الوف ستغرقة ف ة الم رة الزمني ة    الفت ايير  نتيج ن المع ستخدمين م لم
  زمات المالية العالمية لأل

سابقة          ا      ) ٧-٣(،   )٦-٣(،  )٥-٣(،)٤-٣(يتضح من الجداول ال ه في أعق ة  ب األزمات الم   ان الي
ة     ال أدخلت                العالمية تدخل تعديالت مكثف ى سبيل المث ة فعل ايير المحاسبة الدولي ى مع ديالت     عل  تع

 وآذلك بعد االنهيارات    ١٩٩٧سيا   أ  المالية بجنوب شرق    األزمة ت معايير جديدة في أعقاب    وأضيف
ضا   اب أي ى أعق الي  وف رن الح ع الق ة مطل ةالمالي اري أزم رهن العق ذل.  ال الل  آ ن خ ضح م ك يت

ة                 IASBالجدول أن استجابة     ايير المحاسبة المصرية لالزمات المالي   أسرع من جهة إصدار مع
 في الفترة   ًا تفسير ٢١ التقارير المالية  بإصدار      عدادلجنه تفسيرات المعايير الدولية إل    وقامت أيضا   

 ٥٩



ن  ى ٢٠٠٤م ستخد ٢٠١٣ إل ى م سهل عل ا ي ر م مم تجابة أآث ى اس ايير ويعط رعةي المع   س
رة               و.   تطبيقها    عن المعايير وآيفية   مالستفساراته ة آبي رة زمني ى فت اج إل ة المصرية تحت  ان  الجه

ة  ي  . للغاي ة ف ايير الدولي ن المع ه م صرية مترجم بة الم ايير المحاس درت مع د  أص  ١٩٩٧فق
ايير الدولي              ١٩٩٦باالعتماد على المعايير الدولية      ى المع ديالت عل ة في   على الرغم من إدخال تع

ايير           ٢٠٠٢، آذلك معايير المحاسبة المصرية المعدلة في        ١٩٩٧ ى المع ة عل  اعتمدت في الترجم
سخة      د على الرغم من إدخال تع        ١٩٩٧الدولية لعام    ا، وآانت الن رة  يالت عليه ايير      األخي  من المع

ة المصرية ٢٠٠٦المصرية  تجابة الجه ت اس ة  وآان ايير الدولي ى المع ضا عل ده أي ة أل  معتم  زم
ايير  يتضح   ولية دون تعديل باقيدرهن العقاري بتعديل معيارين فقط بناء على التعديالت ال       ال  المع

ر              أن   ال األآث ايير المحاسبة المصرية والمث ة إصدار مع هناك فجوه زمنيه آبيره في استجابة جه
ة محل       وائم المالي وضوحا هو أن معيار المحاسبة المصري رقم واحد المعدل والخاص بعرض الق

ة رق         ٩،  ٣ ،   ١لمعايير  أرقام    ا سنه  ٣٤٥م   وفقا لقرار وزير التجارة الخارجي  وهو نفس   ٢٠٠٢ ل
ذي أخذت    ا التعديل ة  ل ة           ب ايير المحاسبة الدولي ه مع سابقة توضح الفجوة          ١٩٩٧ لجن   والجداول ال

ر ف         . الزمنية بين إصدار المعيار على المستوى الدولي وتبنه في مصر            أخر الكبي ا يالحظ الت ي آم
ايير المحاسبة المصرية إال في                  االستجابة لأل  ة إصدار مع ل جه ه   زمات المالية العالمية من قب  حال

  . وآانت االستجابة في تطوير معيارين فقط ٢٠٠٨ الرهن العقاري أزمة
   
  
  )زمات الماليةبناء المعايير ومراجعتها وفقا لأل( منظور العمليات الداخلية ٣/٤

ايير           ةاف      يتضمن هذه المنظور آ     عمليات المنظمة الداخلية التي تقود إلى رضاء مستخدمي  مع
ا        اسبة في تحقيق األهداف التي وجدت       المحاسبة وتساعد منظمات إصدار معايير المح      .  من اجله

اء   بتحديد أهم  مواصفات عمليات التشغيل لكي) Rogero,1998,pp 177-182 (وقد قام  تم بن  ي
  :آما يلي ية عالمعايير محاسبه على درجة

ة، يجب أن تكون                           -١ ايير القائم شاآل في المع ى وجود م ع عل ل مقن في حاله عدم وجود دلي
  .مجاالت التي ليس لها معايير قائمةالمعايير الجديدة قاصرة على المناطق أو ال

ايير                 -٢ إن عمليه تطوير معايير جديدة يجب أن تتم بمشارآه القوى المؤثرة وان تخضع المع
 . االنتهاء من إعدادها بشكل نهائيلالختبار الفعلي قبل

دول                   -٣ ا في ال عند تطوير معايير جديدة يجب أن يتم األخذ في االعتبار المعايير المعمول به
 . المعاييرةاألخرى مما يزيد من فرص  التوافق الدولي  بدون المساومة على جود

ه قياس      -٤ داث معين تجابة ألح صادرة آاس ايير ال ضمن المع ب أن تت دا وأيج ى ن ًا جي تراع
 .األهمية النسبية لها

 .و بعض البيانات المستقبلية ا المعايير بإرشادات لمراجعه آل أيجب أن تزودن -٥
ة          المع مشروعات وضع   -٦ ا أهداف واقعي ار يجب أن تكون له تم  خالل مدى     ي  ويجب أن ت

 زمني معين 
  

  : روفقا لهذا المنظو)٣٨٤، ص ٢٠٠٨،العسيليمحمد ( وتتلخص العناصر الرئيسية لألداء 
 :  وينقسم إلىيات بناء معايير المحاسبةدارة عملإ -١
  ).اإلستراتيجية المعيارية( بناء المعايير المحاسبيةطور األساس الذي تستند عليه عمليةت  - أ
  ).اإلستراتيجية االيجابية(االستناد إلى الواقع العملي آأساس لبناء المعايير المحاسبية - ب
 :  وتنقسم إلىإدارة عمليات مستخدمي المعايير المحاسبية -٢
  . مستخدمي المعايير في جميع مراحل بناء المعايير المحاسبيةتفعيل مشارآة  - أ
  . ضمان االلتزام بالمعايير المحاسبية - ب
 .إدارة مراحل االبتكار -٣
 .إدارة المتغيرات المحيطة بالممارسات المحاسبية في الدول المختلفة -٤
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  :وسيتم تناول هذه العناصر آما يلي 

  يات بناء معايير المحاسبة إدارة عمل  ٣/٤/١
 : وينقسم إلى  
  ).اإلستراتيجية المعيارية( بناء المعايير المحاسبيةطور األساس الذي تستند عليه عمليةت  - 
  ).اإلستراتيجية االيجابية(االستناد إلى الواقع العملي آأساس لبناء المعايير المحاسبية -
  

ه    ٣/٤/١/١ ه عملي ستند علي ذي ت اس ال ور األس بية    تط ايير المحاس اء المع  تراتيجيةاإلس( بن
 )المعيارية

وائم و     داد الق د إع ق عن ة التطبي سياسات الواجب ة بال تراتيجية المعياري تم اإلس ة ته ارير المالي التق
 سياسة  من   على أن يتم  إصدار توصيه بإتباع سياسة محاسبيه معينه آأفضلآمخرجات محاسبية 

ذه التوصية في ضوء هدف افتراضي مع تطبيق قواعد                   ويتم است ،  سياسات بديلة  بين عدة  نباط ه
ويتم تجميع األهداف والفروض     ).  watts&Zimmerman,1986,pp.3-4(االستدالل المنطقي 

ة               ادئ المحاسبة المالي ى الجوهري   ( والمفاهيم في إطار منظم يطلق عليه اإلطار الفكري لمب & عل
  ).٤٥٥، ص ٢٠٠٩محمد العسيلي، 

  
ا ال شك ف    اهيمي واضح    ومم رى ومف ار فك ى إط د عل ودة يعتم ه الج ايير عالي ه أن وضع مع ي

اد،    ( ومحكم ى          .)١٠٩، ص  ٢٠٠٨طارق حم ايير عل ة إصدار المع ساعد اإلطار الفكري جه وي
ل  ه من قب صعبة وعرف دة وال ضايا  المعق اول الق د تن ر عن ي التفكي ق خط ثابت ف ه FASBخل  بأن

ذا الدستور  لى الممارسات المحاسبية ، وفى حاله عدم وجود ه   بمثابة دستور وذلك لتأثيره البالغ ع     
   :آما يلي)٢٠٠٨رضى،محمد األ(سيكون الوضع 

  .ذاتيه المعايير طبقا لوجهات نظر القائم بإعدادها -١
 .معايير غامضة ومعقده -٢
 .عوبة الوصول إلى استنتاجات مماثلةص -٣
 .ات المعدة لهاصعوبة التفاهم والتواصل بين مستخدمي التقارير المالية والجه -٤

  
ايير       ري لمع ار الفك ي اإلط ادث ف ور الح ى التط ة عل ات المالي ار األزم ى آث رف عل ن  التع ويمك

  ).٩- ٣(  في الجدول التالي سبة الدولية والمصريةالمحا
  

  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية
رن  -  ذا الق ع ه ة مطل ارات المالي اب االنهي ي أعق  ف

ي دا ف بتمبر وتحدي ين آل ٢٠٠٢  س اع  ب د اجتم م عق ت
ورواك    IASB و  FASBمن  ه ن   عرفت باسم اتفاقي

Norwalk agreement  سين ين المجل ارب ب  للتق
ى              اق عل م االتف وصوال إلى معايير عاليه الجودة  وقد ت

  ) .  IASB ,2008(تطوير إطار فكرى مشترك 
ي -   ن  ٢٠٠٤ ف ل م ق آ ى FASBو IASB واف  عل

ا شروع خ افه م ا أض ارب بينهم ده التق ى أجن ص عل
ذا          يهدف إلى تطوير إطار مشترك بغرض استخدام ه
ة     بة الدولي ايير المحاس وير مع د تط ار عن اإلط

)IASCF,2004,p 9(  

ايير    - ن مع ى م سخة األول درت الن  ص
ر  رار وزي ب ق صرية بموج بة الم المحاس

م    صاد  رق سنه   ٥٠٣االقت دون  ١٩٩٧    ل  ب
ستند     اهيمي ت رى ومف ار فك ايير  علإط ه مع ي

  ).١٩٩٨بوزيد آامل، أ( المحاسبة المصرية 
ام  -   . ي ع ة ٢٠٠٢ ف سخة معدل درت ن   أص

ر  رار وزي ب ق بة بموج ايير المحاس ن مع م
م  ة رق ارة الخارجي م ٣٤٥التج ه ل  ، إال أن

اهيمي    تشتمل على إطار فكرى     شريف  (  ومف
   ).٢٠٠٤، حتوفيق، محمود عبد الفتا
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  )٩-٣(تابع جدول 
  معايير المحاسبة المصرية  حاسبة الدوليةمعايير الم

وائم  ١٩٨٩ ليحل محل اإلطار الدولي القديم الصادر في          ومحل ق
ا دي المف الل عق صادرة خ ة ال ات هيم األمريكي سبعينات والثماني  ال

اني           من القرن الماضي ع    ذا اإلطار من ثم  مراحل   لى أن يتكون ه
  : هي

  الخصائص الكميه واألهداف : المرحلة األولى
 Elementsعناصر ال: المرحلة الثانية
  القياس:المرحلة الثالثة
  تقرير الوحدة: المرحلة الرابعة
  العرض واإلفصاح: المرحلة الخامسة

   purpose and statusاألغراض واألوضاع:  السادسةلمرحلةا
  تطبيقات للوحدات غير الهادفة للربح : المرحلة السابعة
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 )Cotter,2012,p9(  
ين   ٢٠٠٦ /٧/ ٦ في -  IASB صدر مشروع اإلطار المشترك ب

,FASB    ي ه ف ديالت علي ى التع د لتلق ر موع ان أخ / ١١/ ٣ وآ
ري ٢٠٠٦ ية لإلطار الفك ات األساس ن المكون اول م ه تن ا بأن  علم

 آال من أهداف التقارير المالية وخصائص جوده المعلومات المحاسبية 
اول األهداف        تم إصدار مسودة     ٢٠٠٨/ ٢٩/٥ وفى   -  عرض تتن

شروع  ى الم ن ردود عل ه م م تلقي ا ت وء م ي ض صائص ف والخ
  )٧٥، ص٢٠٠٨محمد االرضى، (٢٠٠٦الصادر في 

ى  من اإلطار                ٢٨/٩/٢٠١٠ في   - ة األول اء من المرحل م االنته  ت
ى األهداف والخصائص               وى عل دة  يحت الفكري وصدر فصل جدي

  )IFRS F,2010(وماتالنوعية للمعل

ن -  دة م سخة الجدي دار الن م إص  ت
معايير المحاسبة المصرية بموجب       

م    تثمار رق ر االس رار وزي  ٢٤٣ق
سنه  وت٢٠٠٦ل ره  واحت  ألول م

ل     به متكام ار ش ى إط داد إلعل  ع
ث     ة حي وائم المالي رض الق وع
وائم        ة للق تتضمن الخصائص النوعي

م  ( المالية  ) المعلومات(  -القابلية للفه
ةالمال صداقية-ئم ة - الم  القابلي

 أهداف  - األهمية النسبية  –) للمقارنة
ة  وائم المالي ستخدمون -الق  الم

ات   ى المعلوم اجتهم إل ر -وح  التعبي
ادل ة   -الع وائم المالي ر الق  عناص

ا  راف به ها واالعت اهيم -وقياس  مف
ه   رأس المال    شريف  ( والمحافظة علي

   ).٢٠١١توفيق،
ام  - ي ع ديل ٢٠٠٨ ف م تع  ت

اري تجابة ٢٦، ٢٥ن المعي  آاس
ة  م يحدث لألزم ة  ول ة العالمي المالي

  . تعديل في اإلطار الفكريأي

  
شديد                      في يتضح مما سبق أن استجابة الجهة المصرية فيما يتعلق باإلطار الفكري  تتسم بالبطء ال
ا أ ا ة ، آم ات المالي تجابتها لالزم ة  س رات المحلي ة والمتغي ورات الدولي ى التط ا ال تراع ى فعل. نه

ادئ ،       دخل المب ى م سة عل ة المؤس بة الدولي ايير المحاس صرية لمع سلطات الم ى ال ن تبن رغم م ال
ة  ة األمريكي دت الهيئ ي أآ ريض   ) SEC,1999(والت م ع ى فه اج إل ادئ تحت ايير المب ى أن مع عل

لإلطار النظري للمحاسبة وممارسه الحكم المهني بصوره موضوعيه من جانب اإلدارة والمراجع            
ار األمر                 ولجنه الم  ا المعي م يتناوله ذا اإلطار في األمور التي ل د يكون    راجعة الستخدام ه ذي ق  ال

سخة       فلم) . ٧، ص   ٢٠٠٩،رلخيأبوامدثر  (صعبا في بيئة معينة      تم إصدار إطار فكرى إال في ن   ي
ة المصرية            ٢٠٠٦المعايير المصرية     رات البيئي اة المتغي تم مراع م ي م ت      ول ديالت   صدر أي   ول  تع

ة    ر الفكري على اإلطا  ات المتحدة           حتى بعد أزم اري في الوالي رهن العق ة   ال رغم      األمريكي ى ال  عل
  .من تطوير اإلطار الفكري للمعايير الدولية

  
  ) االيجابيةاإلستراتيجية( المعايير المحاسبيةاالستناد إلى الواقع العملي آأساس لبناء ٣/٤/١/٢
ا                االيجابية على البحوث التجر    تعتمد اإلستراتيجية     ه إيج شكل إطارا يمكن من خالل ة التي ت د يبي

سياسا          تفسير وشرح الختيار طرق محاسبية معينة      ى لل ار آل ك       آجزء من اختي بية ، وذل ت المحاس
ى ه          في ضوء مجموعة   ة      من العوامل التي أثرت عل سياسات مجتمع ك ال ار لتل ة  ذا االختي  ومتكامل

دد داف مح ق أه ات المح . ةلتحقي ستخدمي البيان وفر لم ا ت بية نموذجآم سياسات ًااس ؤ بال  للتنب
ى                           ا، والعوامل التي أثرت عل ا له ات، واألسس التي تمت طبق سير البيان المحاسبية يمكنهم من تف
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ك اج تل شاة  إنت سليم للمن يم ال ى التقي درة عل م الق يح له ا يت ات، مم ، ص ٢٠٠٣رضا صالح،( البيان
٢١٢ .  (  

  
  :والنظرية االيجابية للمحاسبة لها جناحان هما

ل سلوك واضعي                   : ألولا ه تحلي ل هدف ذا التحلي يتمثل في التحليل النظري للظاهرة محل البحث وه
بية    ختاريوم) المجامع والجمعيات المهنية  ( السياسات المحاسبية    سياسات المحاس ا   اإلدارة( ال  العلي

  ).في الوحدات االقتصادية
  . التي يستخلصها الباحث من التحليل النظريفهو الفروض: الثاني

  
بية ا           ة المحاس ر المعرف ى تنظي ة إل ة     وتسعى النظرية االيجابي ة وعملي ى مقومات تجريبي تنادا إل  س

ة من ب       ة العلمي ع اإلطار الفكري للنظري تالءم م ة  محدده ت ة المجردة، لتصل ب ى دايتها المنطقي  إل
ا                 سر أسباب اختي ة وتف شرح اإلحداث الواقعي ه ت بية م     نهاية ذات دالله تطبيقي ة محاس ة ر طريق ، عين

ه                .وتتنبأ بآثار السياسات المحاسبية البديلة     ه عملي ستند إلي ذي ت سياسي ال ل الفعل ال عالوة على تحلي
ستخدم       ب م ي يرغ بية الت ات المحاس ة المعلوم د ماهي دف تحدي ك به ا، وذل ار بينه ي واالختي ها ف

  ).٧٢، ص ٢٠٠٠ عثمان ،األميرة&محمد بدوى(هم وتفصيالتهم الحصول عليها طبقا الحتياجات
  

ع   مجال بناء المعايير المحاسبيةومن أهم مزايا استخدام النظرية االيجابية في     االعتماد على الواق
تم                     ايير التي سوف ي ان المع م ف  العملي آأساس لتفسير وتحليل والتنبؤ باالختيار المحاسبي، ومن ث

تراتيجية  ذه اإلس ا له تقاقها وفق راً اش ة  نظ ز بالواقعي ا ع سوف تتمي ة الرتكازه ى مالحظ ع ل  الواق
  ).٤٧١،ص ٢٠٠٩محمد العسيلي،& على الجوهري( العملي

  
ى        ويمكن لنا قي    اد عل ة    اإلستراتيجية اس مدى االعتم د         ة عملي  في  االيجابي ايير التي تعتم اء المع  بن

ي                زام الفعل اس مستوى االلت ايير المحاسبة من خالل قي اء مع د بن ي عن ع العمل على مالحظه الواق
  ).١٠- ٣ (التالي الجدول في الممارسات العملية ويمكن إيضاح ذلك في باستخدام المعايير

  
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

وف   ة س بة الدولي ايير المحاس ق مع تطبي
ر  ب تغيي ييتطل ات ف ض الممارس  بع

ر   بية وتغيي يالمحاس ة  ف اءة والثقاف  الكف
شخص  ذيلل ه  ال ل بمهن  يعم
بة ة . )Neves,2004(المحاس ى دراس وف

)Street,2002 ( ى ن دول ة دول٥٩عل  م
ين أن  الم تب د % ٩٠الع دول يوج ذه ال ن ه م

ات        ة تحد من فاعلي     التي بها عدد من المعوق
ة  التقارب الفعلي مع معايير المحاسبة الدولي

  :مثل
ة     - ايير الدولي بعض المع دة ل ة المعق الطبيع

  مثل المعايير الخاصة باألدوات المالية
 المعايير الوطنية بالنظام الضريبيارتباط  -
 االختالفات بين المعايير الوطنية والدولية -
 .االعتياد على استخدام المعايير الوطنية-
  رصعوبة ترجمه المعايي -

رد       ى مج وم عل ايير تق دار المع تراتجيه إص إن اس
ع   ة ، م ايير الدولي ب المع صير أو تعري ه أو تم أقلم

ايير المحا زام الكامل بمع دم االلت ع ع ة م بة الدولي س
ا إال   دة عنه يالحي روف   ف ا لظ دود وفق يق الح  أض

صرية  ة الم د (البيئ سيليمحم ، ص ٢٠٠١،الع
ورغم ذلك فنجد آثير من الدراسات تعطى         ). ٤٧٤

لبيه   رات س يمؤش ة    ف ا دراس شأن ومنه ذا ال  ه
)Dahowy&Conover,2002 ( ت ي أرجع والت
ا         إن  في  الثقافة السرية للمجتمع المصري تمثل عائق

ة            ايير المحاسبة الدولي زام بمع  في سبيل تحقيق االلت
  .الواقع العملي 

 Weetman,2003  &Abd-Elsalam(دراسة ووجدت -
ود درج) ايير ة وج زام بمع ن االلت ضة م  منخف

ك  ة وأرجعت ذل بة الدولي ىالمحاس اد إل دم االعتي  ع
اد  ة واالعتي بة الدولي ايير المحاس ل بمع ى العم عل

   .ةلمصريا البيئة فيالسائدة على العمل بالقوانين 
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  )١٠-٣(تابع جدول 
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

دول ترجع     % ٣٥ أنوآذلك   -  من هذه ال
مشاآلها إلى عدم وجود إرشادات توضح     

 .ة تطبيق المعايير الدولية ألول مرآيفيه
بة     ايير المحاس س مع ام مجل م ق ن ث وم

ار    دار المعي دولي بإص ي  IFRS1 ال تبن
ايير ا  ةلدوليالمع

ذا         ى ه  إلعداد التقارير المالية للمرة األول
ايير     شأة المع ى المن دما تتبن ار عن المعي
ان     الل بي ن خ ى م رة األول ة للم الدولي
ول      تحفظ ح ر م ح وغي ريح وواض ص

   . االلتزام بها
  

ة     ارير الدولي ايير التق ي مع ام ف دأ اله المب
م  و١رق ايي   :  ه ق المع د تطبي ه عن ر أن

المحاسبية الدولية ألول مرة يجب ضمان       
و            ا ل تم آم أن إعداد القوائم المالية سوف ي
ة     ي المطبق ة ه ايير الدولي ت المع آان

  )IFRS 1 ,2003(دائمًا
شر  اري ن رهن العق ة ال اب أزم ى أعق  وف

 مارس  في  IASB و  FASBآل من   
شروع ٢٠٠٨ ل ًا م ل مح شة ليح  للمناق

ار  د  IAS39المعي يض التعقي ي لتخف  ف
ة   ن األدوات المالي ر ع التقري

)IASCF,2009,P4.(  

ة     ا دراس ت معه دوح (واتفق مم
يدي، حت أن )  ٤٥،ص٢٠٠٦الرش ي أوض والت

ين            التعارض بين السرية آثقافة للمجتمع المصري وب
 قد  الذيمتطلبات اإلفصاح المحاسبي للمعايير ، األمر       

ه مقاوم   ب علي ايير  ةيترت ذه المع ا  أو ه دم تطبيقه  ع
  .بشكل حقيقي

ة  ) Dahawy&Conover,2007(وأوضحت دراس
ة           شرآات التجاري  سوق   في أن اإلفصاح المحاسبي لل

ة  ياألوراق المالي دود ف ات % ٦١ ح ن متطلب م
ك              ة وارجع ذل ايير المحاسبة الدولي ا لمع اإلفصاح وفق
ة  صاديه، وان ثقاف يه واقت ه وسياس ل ثقافي ى عوام إل

  .السرية تؤثر على الشرآات بشكل آبير 
ة وأوضح شينى، (ت دراس اتم الشي ) ٨٣،ص٢٠٠٧ح

ايير   ن المع صرية ع ايير الم روج  المع ه خ أن أوج
 ظل الثقافة المصرية، حيث       فيالدولية يمكن تفسيرها    

الي      د، وبالت دم التأآ ى ع صرية إل ة الم شير الثقاف ت
ر   ة أآث د الرقابي انون والقواع ق الق ى تطبي ز عل الترآي

نى أدق فان   بمع. من استخدام التقدير المهني الشخصي    
ة الخروج على المعايير    ات    الدولي اء بالمتطلب ان للوف  آ

صرية   القانوني ة الم ع البيئ ق م ا يتف اط أي. ة بم  أن نق
ا هو            ة م خروج المعايير المصرية عن المعايير الدولي

شريعات        سارية،     إال محاوله للتوافق مع الت ة ال  القانوني
رات         حداثإل ةوليست محاول  ى المتغي ى عل  توافق مبن

ة    ( شاملة ال ة والقانوني صادية واالجتماعي االقت
  )٢٠٠٨برنس ميخائيل،( مصرفي) والثقافية

  
  
 
  إدارة عمليات مستخدمي المعايير المحاسبية ٣/٤/٢
ة      د وصلت هيئ ة لق ايير المحاسبة األمريكي بة    FAF مع ايير المحاس وة مع ان ق ة ب ى قناعة تام  إل

ستفيدي   تكمن في مشارآة   د         في م ن جميع قطاعات الم ذا فلق ار، ل ع مراحل إصدار المعي شه جمي ناق
ى إجراءات إصدار أي            حرصت على أن   ايير، بحيث        يشمل النظام األساسي للمجلس عل  من المع

ة المطروحة                   دئي للحال يم المب دأ من التقي ه تب ه منظم ار         ،تشمل خطوات دقيق ى معي اج إل  وهل تحت
  )٢٢٠، ص ٢٠٠٩ الحميد، نعبدا لرحم(جديد أو تعديل معيار قائم
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  )١١-٣( ويمكن  بيان عناصر إدارة عمليات مستخدمي المعايير المحاسبية في الجدول التالي 
ه  وج
  المقارنة

  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية
ل  تفعي
شارآة  م
مستخدمي 
ايير  مع
بة  المحاس
ع   ي جمي ف
ل  مراح
اء  بن

  المعايير 

  محاسبة في جميع  يمكن بيان مشارآه مستخدمي معايير ال
  ) IFRS F, 2013, P 3(مراحل بناء المعايير في الشكل التالي 

  )١-٣(شكل 
 
 
 
 
 

  استشاره عامه                 
 
 
 
 
 
   عامه    استشاره               
 
 
 
 
 
  
ر  - ي تقري اء ف د ج ايير  Sir David Tweedieوق س مع يس مجل  رئ

  :يلىما   السابقالمحاسبة الدولية
تجابة لتوصيات مجموعة ستثمرين  اس ع الم اون م ز التع  العشرين بتعزي

ايير المحاسبة في              ن أساسي نآمستخدمي ة  وواضعي مع  للمعلومات المالي
شرفي          ع م ي م وار الفن ادة الح ز وزي ل تعزي تم بالفع ة  ف دول المختلف ال
ذا        رين وه صالح اآلخ حاب الم ف أص ة ومختل واق المالي ي األس ومنظم

دة       لتأآيد سوف يكون المدخالت   لحوار با ا  األساسية في تطوير معايير جدي
ا ةباإلض ع لجن ستمرة م اءات الم ى اللق تقرار فة إل دى االس ازل ومنت  ب
الي ايير  financial stability boardالم عي مع ع واض ضا م  وأي

ايير              ين المع ات ب ة االختالف المحاسبة حول العالم من اجل العمل على إزال
  ).IASCF,2009,P 24(القومية والدولية 
ضمان   أن شاور  ول ع يت ة    م بة الدولي ايير المحاس س مع مجل

 جمهور التعرض لل ، بما في ذلكأصحاب المصلحة مجموعة واسعة من
ي ق والنظر ف م وتعلي ائلهم اته ايير رس ى المع ة عل دة المقترح  الجدي

ستديرة  ومجموعات العمل و  د الم ة  الموائ وم المجلس بمجموعه     .العام  يق
ة            من األ  وفير فرص لألطراف المهتم نشطة إلبالغ أصحاب المصلحة وت

شطة           ذه األن نهم  ومن ه للبحث والمناقشة والحصول على تعليق رسمي م
ي   تنبيهات  د اإللكترون شاريع محددة  ب  البري ر من   ) م من   ٢٠٠،٠٠٠أآث

ة    اوعن طريق  البث المباشر لجلسات         المسجلين،   ستديرة العام  لموائد الم
ئلة ع أس ى أجوبة،ة  تفاعليم صول عل شر والح ن

 podcast  ر من  ) اجتماعات المجلسل(ملخصات مشترك  ١٤٠٠٠ أآث
.ندوات عبر اإلنترنتو  
ديات   - شات ومنت راد من  المنظمات      اجتماعات - مناق ات   أو مع أف الهيئ

ستثمر   التي تستهدف الدراسات االستقصائية على اإلنترنت -. التمثيلية الم
  ).IFRS F,2011,P 12(المجتمع و المحللو

ايير     ة  لمع ة الدائم ددت اللجن د ح لق
ن     ه م ة مجموع بة والمراجع المحاس
دار      د إص ا عن تم إتباعه راءات ي اإلج

  :معايير المحاسبة هي 
ايير من          -١ ة مقترحات المع  تتلقى اللجن

ة   ة والمهتم ات المهني راء والجه الخب
  .بشئون مهنه المحاسبة والمراجعة

ة بال  -٢ ة الفني وم األمان ة  تق ة الدائم لجن
سيق       بعرض بدائل هذه المقترحات  والتن
ا من             ا يقابله ا مع م فيما بينها ومراجعته
صر   ة لح بة الدولي ايير المحاس مع
ا           االختالفات عنها في أضيق نطاق وبم

  .تحتمه البيئة المحاسبية في مصر
 مقترحات المعايير إلى     ترسل مسودة  -٣

ة     ة الدائم ي اللجن ة ف ات الممثل الهيئ
ض ال وائم وبع ستخدمي الق راء وم خب

ذه     ى ه اتهم عل ى مالحظ ة ، وتتلق المالي
  .المقترحات األولية

ات   -٤ ين المالحظ سيق ب تم التن  ي
ة      ة الفني ى األمان واردة إل ديالت ال والتع
ة       وإعداد بدائل مقترحات المسودة النهائي
ى الجهات         للمعيار والتي يعاد إرسالها إل

  .الممثلة في اللجنة
ة بم -٥ وم اللجن ي    تق ار ف شه المعي ناق

جلسه أو أآثر يتم فيها بلوره المقترحات        
  .المثارة

ي -٦ ار ف ى المعي ة عل ة اللجن د موافق  بع
ن     رار م داره بق تم إص ائي، ي كله النه ش
اذج        الوزير ليصبح ملزما آجزء من النم
وانين    ة لق ة التنفيذي ة بالالئح الملحق
أجير   ال أو الت شرآات أو رأس الم ال

  .التمويلي
ى ا-٧ ات   تتلق ة المالحظ ة الفني ألمان

راء    ديها الخب ي يب سارات الت واالستف
ات   ون والهيئ اديميون أو المهني واألآ

  .المهنية أو المهتمة 
سابقة، إال أن         ورغم تحديد اإلجراءات ال

لى أن األمر اقتصر  الواقع الفعلي يشير إ 
ة   رد أقلم ى مج ايير  عل ب المع  وتعري

ه   ه مقدم ارت إلي ا أش و م ة، وه الدولي
ا ن وزارالمع صادرة م صاد ةيير ال  االقت
أ      والت تثمار، ب ر االس ن ي تلتها بقرار وزي

ن   ا م تقت معظمه ايير المصرية اش المع
ة بة الدولي ايير المحاس دوح (مع مم

  )٢٩، ص ٢٠٠٦الرشيدي، 

البحث

 اشيةورقه نق
 ةاختياري
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  )١١-٣(تابع جدول 

ه  وج
  المقارنة

  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية                 

مان  ض
زام  االلت
ايير  بمع
 المحاسبة 

د شفت اح ت ) Deloitte,2009( الدراسات يوآ ي أجري الت
ن   ر م ى أآث ايير   ١٠٠عل ى مع ي تتبن دول الت ى ال ه  وه  دول

شرآات              سمح لل ة  أو ت ارير المالي المحاسبة الدولية ألعداد التق
واء    ة س واق المالي ي األس سجلة ف ة الم ة أو دولي ت محلي  أآان

د عن          باستخدام معايير التقا   ا يزي من  % ٧٠رير المالية ،أن م
دو ذه ال رة  ه ا فق ة به ارير المراجع ضمن تق ن ل تت  خاصة ع
زام بم ةااللت ة ، ومجموع ارير المالي ايير التق ن ع رى م  أخ

ايير    زام بمع ن االلت ره ع ة فق ارير المراجع ضمن تق دول تت ال
ا لتناسب ظروف    ديالت عليه راء تع ع إج ة م ارير المالي التق

  .نية واالقتصادية والثقافية والسياسية الخهذه الدول القانو

ة المصرية  ايير المراجع أصدرت مع
سنة  ٦٢٥بقرار وزير االقتصاد رقم        ل

ايير  ٢٠٠٠ زام بمع ضمان االلت   ل
نص    و أن ي صرية ، وه بة الم المحاس
ة ى أن قائم ره عل ي تقري ع ف  المراج
ال   ة األعم الي ونتيج ز الم المرآ

اي        ا لمع ير والتدفقات النقدية أعدت طبق
وء    ى ض صرية وف بة الم المحاس
صرية ذات  وائح الم وانين والل الق

  .العالقة 
  
    إدارة مراحل االبتكار٣/٤/٣

صاعد،                   ان في ت يمثل االبتكار  واإلبداع إحدى الضرورات األساسية في عالم اليوم، إذ أن الزم
ساع ،    األخرى في     - على اختالف أنماطها وأنواعها    -والحاجات والطموحات هي بالطرق    و وات نم

ا             ة، الن االستمرار به ة التقليدي فال يعد آافيا أو حتى مرضيا أداء األعمال في المؤسسات الروتيني
. يؤدى إما إلى الوقوف، وهو بالتالي تراجع عن الرآب المتسارع في المضي إلى األمام أو الفشل                 

ة التطور   فبات من الضروري على آل مؤسسة إيجاد قدرات مبدعة في أفرادها تعينها             على مواآب
ا                 ة دائم ى تبقى في القم د حت ذل المزي درات المبدعة لب ( السريع آضرورة اهتمامها في تطوير الق

  .)٢٠١٠عالء الزئبق، 
  
ارب  مع                  ويكون تفعيل مشارآة     ايير وتحقيق التق اء المع  مستخدمي المعايير في جميع مراحل بن

ة يف          دول المختلف بية      المسئولين عن وضع المعايير في ال شاآل المحاس ى الم تح المجال للتعرف عل
دة  ايير جدي ى مع اج إل ي تحت ة الت سيلى،(المختلف د الع ى ). ٣٨٦،ص ٢٠٠٨محم ؤدى إل الي ت وبالت

و   ادة ج بة وزي ايير المحاس ستخدمي مع ادة رضاء م يم  دةزي تم إصدارها ، وتعظ ي ي ايير الت  المع
ار     اس عنصر إدارة   ويمكن قي  . جلها من أ  قدرتها على تحقيق األهداف التي أصدرت       مراحل االبتك

ان            ومي ويمكن بي بعدد معايير المحاسبة الجديدة التي تم إصدارها سواء على المستوى الدولي والق
   مدى التفوق الدولي في ذلك اويتضح منه.  ) ٧-٣(،  )٦-٣(، )٥-٣(،)٤-٣(ذلك آما  في جدول 

  
  
 اسبية إدارة المتغيرات البيئية المحيطة بالممارسات المح ٣/٤/٤
ن    ه ا م ارف علي م أنلمتع بة عل اعي المحاس ه  اجتم ضته وتقدم ع ونه ور المجتم ع تط ور م  يتط

را  األحداث  المجتمع يتفاعل مع      نًا،وبما   اة             والتغي صادية  ات الحاصلة في شتى مجاالت الحي القت
ة و   ة والديني سياسية والبيئي خ...وال د،  ( ال ورج بيدواي ا   ).٢٠١٠ج ي نت بية ه ايير المحاس ج  فالمع
بة  ة والمحاس ين البيئ سفر عن تط،للتفاعل ب ةوي دة لتلبي بية مفي ات محاس ايير معلوم ك المع ق تل  بي

ة         رات البيئي ن المتغي د م ر العدي ر بتغي ن أن تتغي ه يمك ات معين صادية( متطلب سياسية-االقت  - ال
ستنتج من اال                   ، أي )الخ–القانونية   اء فهي ال ت وانين الفيزي ايير المحاسبة ليست آق شافات   أن مع آت

   ).٢٠٠٨نجم ،  بشرى عبدا هللا(وإنما يتم تطويرها بواسطة المعنيين والمهتمين في هذا المجال 
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  .)١٢-٣(ويمكن إظهار مدى إدارة المتغيرات البيئية على المستوى القومي والدولي في الجدول التالي 
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

ر    اة المتغي ة في      تتم مراع دول المختلف ة في ال ات البيئي
  :المراحل التالية

شارآه مستخدمي    : مرحله ما قبل إصدار المعيار       - م
اء     ل بن ع مراح ي جمي ة ف دول المختلف ي ال ايير ف المع

  .المعيار تفتح المجال للتعرف على تلك المتغيرات
د اإلصدار        - ه حدوث اختالف        :مرحله ما بع في حال

ة الت  رات البيئي ين المتغي اء  ب ها بن ى أساس م عل ي ت
دول  ي بعض ال سائدة ف ة ال رات البيئي ار والمتغي المعي
ي   ق العمل ي التطبي شاآل ف ي م سبب ف د تت ي ق والت
للمعيار فان هناك لجنه دائمة متخصصة في الرد على 
شاآل      ه م ايير ومعالج ستخدمي المع سارات م استف
ان  ق ف شاآل التطبي ددت م ي، وإذا تع ق العمل التطبي

ص راء الت ي أو  اإلج ديل الجزئ ون التع د يك حيحي ق
ا   حبه نهائي ار أو س ى للمعي سيلي  ( الكل د الع محم

  ).٣٨٦، ص ٢٠٠٨،
ة   ت خط د آان ة  فق سه   حوآم ايير    مؤس ة مع لجن
ة  بة الدولي يع ٢٠٠٨المحاس ى توس ت عل ي عمل  الت

شمل         ا لت ة له قاعدة العضوية للمجالس واللجان التابع
على مراعاة أفراد من بيئات جغرافيه أآثر مما يساعد 
يضاف إلى  . المتغيرات البيئية المختلفة في هذه الدول 

ايير المحاسبة       ذلك إن من شروط عضوية       مجلس مع
ضو   ن صفات الع ون م دولي أن يك ة " ال وعي لبيئ ال

ة ارير المالي داد التق   أن IASBفينبغي  ألعضاء "إع
ة          صادية العالمي يكونوا على وعى ودراية بالبيئية االقت

ضايا        التي يعمل ب   ها ، وهذا الوعي يشمل األعمال والق
ودة ذات  ة وج ى مالئم ؤثر عل ي ت صلة الت ارير ال  التق

شفافية في أسواق         ذلك حجم اإلفصاح وال المالية ، وآ
داد  ة إلع ايير الدولي ستخدم المع ي ت ة الت الم المختلف الع

  ).IFRSF,2010,P 57(التقارير المالية 
شير  ع ي م  أن الواق ي ورغ ايي إل بية  أن المع ر المحاس

ت    د أثب ديني ، فق أثير ال ن الت أى ع ست بمن لي
)white,2004  ( ة سيحية واليهودي ة الم يم الديان إن ق

بة        ايير المحاس ى مع أثير عل ا ت ه له رات ثقافي آمتغي
ة اري    . الدولي رهن العق ة ال ن أن أزم رغم م ى ال وعل

ايير    ع مع ق م ى التواف ة إل رت الحاج رة أظه األخي
لم مالية اإلسالمية ،إال أن ذلك      المحاسبة للمؤسسات  ال   

ود أي   دم وج ك ع ى ذل ضاف إل تم، ي ن ي ضو م  ع
دول    أ ن ال دولي م بة ال ايير المحاس س مع ضاء مجل ع

تعيين الدآتور عبدالرحمن   وان تم   .العربية واإلسالمية 
د  ي الحمي ن٢٠١٣ ف ضًوا ع ة  ع ة المملك  العربي

سعودية  سة ال اء مؤس ي مجلس أمن ة ف ايير الدولي المع
ة    بعد انضمامهالتقارير المالية إلعداد ا إليه آأول دول
  ).٢٠١٣المدينة، (  وإسالميةعربية 

ايير المصرية عن ا           ا       إن نقاط خروج المع ة م ايير الدولي لمع
ة  و إال محاول شريعات الق  ه ع الت ق م سارية،   للتواف ة ال انوني
شاملة         وليست محاولة  رات ال  إلحداث توافق مبنى على المتغي

صادية واال(  ة االقت ة والثقافي ة والقانوني صر) جتماعي ي م ( ف
ل،   رنس ميخائي ي  )٢٠٠٨ب ة الت ارات المالي ، إال إن االنهي

رزت    ي أب رن والت ذا الق ع ه دثت مطل ر  ح ام الكبي  االهتم
سخة           بعمليات الحوآمة  م محددات الن  ، والتي أصبحت من أه

ان فقد  آ  . ٢٠٠٦األخيرة من معايير المحاسبة المصرية لعام       
ل قو  دور دلي ة ص ايير حوآم د ومع ه  اع شرآات بجمهوري  ال

وبر   ي أآت ة ف صر العربي دليل  ٢٠٠٥م ضمن ال ث ت  ، حي
 الشرآات في مصر من خالل عرض           قشه قواعد حوآمة  منا

ة، وإدارة      ة العام د ، والجمعي ذه القواع ق ه اق تطبي نط
ة ،   ه المراجع سابات، ولجن ب الح ة، ومراق ة الداخلي المراجع

نب تعارض عية، وقواعد تجواإلفصاح عن السياسات االجتما
ة     شرآات األخرى      المصالح، وقواعد الحوآم سبة لل د  .  بالن وق

ايير    اء مع رار بن ر ق ض عناص ى بع رار عل ك الق ر ذل اث
ي    –المحاسبة في مصر      ايير        والمعلومات الت اء المع  يجب بن

 ويتضح ذلك من خالل عرض متطلبات اإلفصاح         –صددها  ب
دما          ك عن ة وذل تطلب اإلفصاح عن      المرتبطة بالجمعية العام

  -:البنود التالية
سبة - ن ن صاح ع ة اإلف ساهمين الجمعي ضور الم  ح

  .العامة
ساهمين        - د حثت الم اإلفصاح عما إذا آانت الشرآة ق

 .على حضور الجمعية العامة من عدمه
د عرضت   - ت الموضوعات ق ا إذا آان صاح عم اإلف

شرح و ة  ب ا بطريق ه جوانبه تعراض لكاف  اف واس
 بشكل سليم من     مخاذ قراراته تمكن المساهمين من ات   

 .عدمه
ت     - د قام شرآة ق ت إدارة ال ا إذا آان صاح عم اإلف

س      سمح للم ه ت ة بطريق ة العام إدارة الجمعي اهمين ب
 .بالتعبير عن ارائهم من عدمة

رارات      - ى ق صويت عل د الت م قي ا إذا ت صاح عم اإلف
ة بد  ة العام ه  الجمعي ن عدم ة م ه متناهي شام .(ق ه

 )٢٥٨: ٢٥٧، ص ص ٢٠٠٦،المليجي
  

هم عناصرها،    الديانة تمثل جوهر الثقافة وأ     نو يمكن القول إ   
افي   وين الثق ي التك ا ف ب دورا هام ة  تلع دات الديني فالمعتق
للمجتمع ، حيث تنعكس بوضوح على سلوك واتجاهات أفراد        

ه   ضون عمل ا يرف ه وم ا يقبلون يما فيم ع ، ال س ى . المجتم عل
المصري، إال أن   الرغم من النزعة الدينية الواضحة للمجتمع       

بة    ايير المحاس ى مع أثيره عل ظ ت م يالح ر ل ذا المتغي ه
  )٤٥ :٩، ص ص ٢٠٠٦ممدوح الرشيدي،(المصرية
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   منظور التعلم والنمو٣/٥
ة          ث يعكس البني سابقة حي ة ال ورات الثالث ز المنظ شئه وتعزي اس تن و أس ور ه ذا المنظ د ه  يع

ة  درة infrastructureالتحتي دعم ق ي ت ع     المنظم  الت ة لجمي ق القيم ي خل تمرار ف ى االس ات عل
ة اال    أصحاب المصالح في المنظمة وآي     ه بيئ ال  فيه التكيف مع ديناميكي ول،  (عم ، ٢٠٠٣جوده زغل

ة ).٣٣٦ص  ات الحكومي ربح والمنظم ة لل ر الهادف ات غي ي المنظم شغيل ف ات الت د عملي ا تعتم آم
ى انجاز األهداف التي تصبو            لبدرجه آبيره على مهارات وقدرات العاملين والبنية التحتية          ا عل ه

ة التي من        أن هذا  أي).Niven,2008,p35(إلى  تحقيقها    المنظور يعمل على توفير البيئة المالئم
ورت  . ي األهداف خاللها يتم تحقيق باق    ابالن ون ى ثالث     وقد قام آ ذا المنظور إل سيم ه  عناصر  ةن بتق
ي سيه ه شرى( أداء رئي ال الب ال التنظي-رأس الم ي رأس الم اتى-م ال المعلوم ن )  رأس الم ويمك

  :تناول هذه العناصر وأسلوب قياس اثر األزمات المالية عليها  آما يلي
  
   رأس المال التنظيمي ٣/٥/١

ساندة       بأنه قدره ال   ) Kaplan&Norton,2004( عرفه       ة وم ات   منظمة على حشد وتعبئ  عملي
ا ب      ين األصول       التغيير المطلوبة لتنفيذ اإلستراتيجية ، وهو يزودن ضافر ب ى التكامل والت درة عل الق

ال          سلوآية  ويتكون رأس الم رات ال الملموسة وغير الملموسة باإلستراتيجية وذلك من خالل التغي
ن أربع   ي م ي  ةالتنظيم ات ه ة(  مكون ادة-الثقاف ة  - القي شارآه المعرف ل وم رق العم ق- ف   التناس

Alignmant .(زمات المالية على هذا العنصر هماويقترح الباحث مقياسين لمعرفه آثار األ:  
  . الهيكلة في منظمات تطوير المعايير عمليات إعادة-أ
  . معدل التطور في سيادة روح الفريق والتعاون-ب
  
   معايير المحاسبة الدولية٣/٥/١/١
بة ا     ايير المحاس وم بتطوير مع ي تق ة الت ات المختلف ل التنظيمي والهيئ ان الهيك ن بي ة ويمك لدولي

ة بعد تبنى خطة وذلك  ة        الحوآم صادية العالمي رات في الظروف االقت  ,IFRS F(  آاستجابة للتغي
2013, P 3  (في الشكل التالي  ) ٢-٣(.  
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                        تعيين ومراقبة     االرتباط ب           

  مجلس أمناء مؤسسه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  
 )الحوآمه (

المجلس االستشاري لمجلس  واضعي المعايير
 معايير المحاسبة الدولية

 عمليات دعم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 هيئه مراقبه من سوق المال الحكومية

  مجلس معايير المحاسبة الدولية
 المعايير الدولية للمنشات الصغيرة ومتوسطه الحجم/المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  د التقارير الماليةدالجنه تفسيرات المعايير الدولية إلع
  د التقارير الماليةاتفسيرات لجنه تفسيرات المعايير الدولية إلعد
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ة        ن  ن الجهة الدولية تتكون م     ويتضح من الرسم السابق أ     ايير الدولي مجلس المراقبة و مؤسسه المع
ة  ارير المالي داد التق دولي   ، إلع بة ال ايير المحاس س مع ن مجل ل م شمل آ شاري ت س االست والمجل

ة الدولي       للمعايير ولجنة  ارير المالي اء مؤسسه           تفسيرات التق رار مجلس أمن د إق ك بع ايير  ة وذل المع
ة    ارير المالي داد التق ة إلع تالدولي دة  إلس ة  راتيجية جدي ضمن حوآم ي تت ي    والت ل التنظيم  الهيك

تقاللية   شغيلية و اس راءات الت ارس       واإلج ي م ك ف ة وذل بة الدولي ايير المحاس س مع   ٢٠٠٨ مجل
)IASCF,2009,P 4.(آما يليمية على حدة ويمكن تناول دور آل وحده تنظي :  
  
   the Monitoring Board مجلس المراقبة٣/٥/١/١/١

سة    ن    إ اء مؤس ين أمن مي ب صال الرس ون أداة االت وف يك ة س س المراقب ة    مجل ايير الدولي المع
ة ، أي         إلعداد التقارير المالية   ة الدولي سلطات العام ة            وبين ال ا نبحث عن أسس دولي اط    إنن  لالرتب
اي عي المع ين واض ةب سلطات العام ام ير وال شكل ع ايير ب عي المع ى واض شرف عل ي ت  ،  الت

  :ومسئوليه هذا المجلس سوف تكون آما يلي
ا مجلس        تالمشارآة في عمليه تعيين مجلس األمناء والموافقة على التعيينا         -١ وم به  التي يق

  .األمناء وفقا لإلرشادات المعلنة
تم               -٢ ا ي ى م اء عل ديم النصيحة لمجلس األمن سئولياته         مراجعه وتق ا لم ه وانجازه وفق  تحقيق

 .على أن يقوم مجلس األمناء بتقديم تقرير مكتوب بما تحقق
  . في العام على األقل األمناء أو مجموعه صغيره منهم مرةمقابله  -٣
س         -٤ يس مجل اء أو رئ ع األمن ابالت م د مق ب تحدي لطه طل يمتلك س ة س س المراقب ومجل

اء  يس   ( األمن ع رئ اء م س األمن يس مجل ن رئ ايي ممك س مع ة  مجل بة الدولي ) ر المحاس
 .  تخص عمل األمناء أو مجلس المعايير ألغراض معينة

ة سوف يطور ميثاق ة وإجراءات ًاومجلس المراقب ات التنظيمي ى مجموعه من العملي وى عل  يحت
  .( IFRS F,2012) ًارارات وهذا الميثاق سوف يكون عاماتخاذ الق

  
   داد التقارير المالية المعايير الدولية إلع مؤسسة٣/٥/١/١/٢

ل            من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     وتتكون مؤسسة  ارهم من قب  عدد من األمناء يتم اختي
  : ومهمة مجلس األمناء هي لجنه التعيين ،

  . التفسيرات القائمة والمجلس االستشاري للمعايير ولجنةIASBتعيين أعضاء  -١
 .س معايير المحاسبة الدولية ، ومدى فعاليتها المراجعة السنوية إلستراتيجية مجل -٢
 . مجلس معايير المحاسبة الدولية وتحديد أساس التمويلالقبول السنوي لميزانية -٣
ة لمجلس                  مراجعة -٤ ايير المحاسبة والدعاي ى مع ؤثرة عل ة الم  القضايا اإلستراتيجية العام

ايير المحاسبة    قمعايير المحاسبة الدولية والعمل الذي يقوم به وتعزيز أهداف تطبي             مع
اد الدولية وضمان إ   اء المجلس      بع ايير             عن  أمن ة المرتبطة بمع دخل في األمور الفني  الت

 .المحاسبة
 . وضع و تعديل اإلجراءات التشغيلية للمجلس، ولجنه التفسيرات والمجلس االستشاري -٥
شاور مع المجل             -٦ ك الت س قبول التعديالت في ميثاق المؤسسة بعد بذل ما يجب، بما في ذل

رض الم    ذآرات الع شر م ايير ون شاري للمع ور   االست ن الجمه ا م ق عليه ة للتعلي   بدئي
(IFRS F,2012 )                                                                               

 
  مجلس معايير المحاسبة الدولية ٣/٥/١/١/٣ 

  : من المهام هي ويقوم هذا المجلس بمجموعة
سئول  - أ ة الم ال آاف ة حي بية   ية التام ايير المحاس داد وإصدار المع ا إع ا فيه ة بم ور الفني  األم

ة  ومس            ارير المالي داد التق ودات العرض والتي تتضمن آل         الدولية والمعايير الدولية إلع
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سيرات           معارضة   أراء   منها أية  ه تف ، والموافقة النهائية على التفسيرات التي أصدرتها لجن
  .التقارير المالية 

شأ     - ب شاريع      نشره مسودة العرض ب ه الم ادئ           ،ن آاف ات المب شره مسوده بيان ضا ن ة   أووأي  أي
 . الجمهور على المشاريع الكبيرةوثائق مناقشات أخرى ليطلع

بية      - ت ايير المحاس س المع ل  مجل امج عم شان برن ة ب صرف التام ة الت س حري ون للمجل يك
ة، و      ل، ويمكن      الدولي الفني وبشان تعيين المهمات حول األمور الفني فى تنظيم سير العم

دولي   بة ال ايير المحاس س مع صلة أنلمجل اث مف ى أبح سعى للحصول عل صادر  ي ن م  م
رى،      ات أخ ه منظم ة أو أي ايير الوطني ات وضع المع رى لهيئ ال أخ ه أعم ة أو أي خارجي

 :باإلضافة إلى ما يلي
ائق   معقولة بشتأسيس إجراءات لمراجعة المالحظات التي قدمت خالل فترة زمنية         - ث ان الوث

  .المنشورة من اجل إبداء المالحظات
ة   - ج ان توجيهي شكيل لج ديم    ت صة  لتق شارية المخت ات االست ن المجموع رى م اذج أخ  أو نم

 .المشورة حول المشاريع الكبرى
 .ن المواضيع الكبرى وأولويات العملجلس االستشاري للمعايير بشأالتشاور مع الم  - ح
ة    - خ ة الخاص رارات النهائي د الق دار قواع داد   إص ة إلع ايير الدولي بة والمع ايير المحاس  بمع

  .التقارير المالية ومسودات العرض
رغم من عدم وجود شرط                  - د ى ال ايير المقترحة عل شه المع التفكير بعقد جلسات علنية لمناق

  .ة جلسات علنية لكل منشألعقد
ضمان   )في آل من البلدان المتقدمة واألسواق الناشئة          (التفكير بإجراء اختبارات ميدانية     - ذ ل

رغم من عدم         أن المعايير المقترحة عملية وقابلة     ى ال ات، عل وجود   للتطبيق في آافه البيئ
 ٤١٦، ص ص    ٢٠١٠احمد حلمي، وآخرون،   (ةشرط ألجراء اختبارات ميدانية لكل منشأ     

 :٤١٧.(  
  
 
  Standards Advisory Council (SAC)المجلس االستشاري للمعايير  ٣/٥/١/١/٤

  لى ويهدف هذا المجلس إ
  .تقديم المشورة لمجلس معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بأولويات عمله -١
شأ  إخبار مجلس معايير المحاسبة الدولية     -٢ راد ب ات  بوجهات نظر المنظمات واألف ن العملي

 .الرئيسية لوضع المعايير
اء   -٣ س األمن ى مجل ة أو إل بة الدولي ايير المحاس س مع رى لمجل شورات األخ ديم الم تق

(IASCF,2008, P17).  
  
   (IFRIC) المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تفسيراتلجنة ٣/٥/١/١/٥ 

 International Financial Reporting Interpretations Committee   
ة       عب ة تابع ن لجن ايير    ارة ع ي وضع مع ون ف ه الع دم ل ة تق بة الدولي ايير المحاس س مع  لمجل

ستخدمين ومعدي البي     المحاسبة والتقرير المالي،     صالح الم د     وتحسينها ل دقيقها، وق ة وم ات المالي ان
شأ  ة في      أن ذه اللجن اء ه ة      ٣/٢٠٠٢ مجلس األمن سيرات الدائم ه التف  Standards لتحل محل لجن

Committee on Interpretations (SIC)شأ ي أن ام  الت ذه ١٩٩٦ت ع تلخص دور ه ، وي
م            اللجنة في توفير اإلرشاد في الوقت المناسب         حول قضايا التقرير المالي المحددة مؤخرا والتي ل

  .يتم التطرق لها بشكل محدد في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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آما تساعد اللجنة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تحقيق التوافق الدولي من خالل العمل مع                    
ة            ات الوطني ا الهيئ ة            المجموعات المتماثلة التي ترعاه ائج متماثل ى نت ايير للوصول إل لوضع المع

  حول القضايا التي تكون فيها المعايير الضمنية متماثلة إلى حد آبير
 

  :وتعمل اللجنة على ما يلي 
بية     -١ ايير المحاس ق المع سير وتطبي ةاتف ة     لدولي ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي  والمع

شكل       التقرير المالي   وتوفير اإلرشاد في الوقت المناسب حول مسائل ا       ، ا ب لتي لم يتم تناوله
ايير المحاس   ي المع اص ف ة إل خ ايير الدولي ة والمع دادبية الدولي ة  ع ارير المالي ي و التق ف

ة باإلضافة           ي إمحتوى إطار مجلس المعايير المحاسبية الدولي زوال         ل ام أخرى ن ام بمه  القي
  . طلب المجلسعلي

ت لمحاسبية الدولية بالعمل بفاعليه مع الهيئا     تأخذ اللجنة في االعتبار هدف مجلس معايير ا        -٢
ن أ     ة م ايير الوطني ضع المع ي ت ايير      الت ة والمع بية الوطني ايير المحاس ل المع ل تحوي ج

 . التقارير المالية إلى معايير ذات جودة عاليةعدادبية الدولية والمعايير الدولية إلالمحاس
ايير ال  -٣ س المع صدرها مجل د أن ي سيرات بع سوده التف شر م ع  ن ي يطل ة لك بية الدولي محاس

ل              ة قب ره معقول ك المالحظات خالل فت م النظر في تل ه ث دى مالحظات عليها الجمهور ويب
 .صيغه التفسير بشكل نهائي

سيرات    تقديم التقارير لمجلس المعايير المحاسبية الدولية والحصول على          -٤ موافقته على التف
  ).٤١٨، ص٢٠١٠حمد حلمي وآخرون،أ(النهائية

ة   ١٤/١١/٢٠٠٨وفى  ايير المحاسبة الدولي ايير المحاسبة     IASB  أعلن مجلس مع ومجلس مع
ة   ة األمريكي شارية     FASB المالي شكيل مجموعة است ة  عن ت  the Financial  لألزمات المالي

Crisis Advisory Groupبإعداد التقارير المالية في    وقد أنيط بها مهام تحديد القضايا المتعلقة
شكيل   ظل األزمة االقتصادية  م ت ة، وت داد         العالمي ضايا إع شكل آي تضمن أن ق ذا ال المجموعة به

ة      ة في ظل األزم ارير المالي دا         التق المي عالي ج ى مستوى ع سق وعل شكل من اقش ب ة تن . العالمي
 إلى االنتهاء من تشكيل المجموعة بشكلها النهائي خالل فترة سارعسوف ي نهإلي أوأشار اإلعالن 

ة    من آل من   شهور، وأ  ٦ أو ٤ ايير المحاسبة الدولي ايير المحاسبة     IASB جلس مع ومجلس مع
  ).٢٠٠٩ظاهر القشى، (ن بتوصياتها التزاما آامالسوف يلتزما FASB المالية األمريكية

ى   وتعمل هذه المجموعة على آيفية   - أ ساعد عل  إدخال تحسينات على التقارير المالية بما ي
ة ، وا ي األسواق المالي ستثمرين ف ة الم ز ثق بية تعزي ضايا المحاس د الق ى تحدي ل عل لعم

ا      ًاالهامة التي تتطلب اهتمام    ذل    عاجال وفوري د       ، وآ ى المدى البعي ضايا عل ع . ك الق  وتق
ي    ا يل ة م ذه اللجن صاصات ه من اخت   :ض

د  - ضايا ذات       تحدي د الق ي تحدي اعدت ف ة س ارير المالي ا التق ون فيه ي تك اطق الت المن
  . خالل أزمة الرهن العقاريااالهتمام، أو خلق مخاوف ال داعي له

دا من                     تحديد  - ب وفر مزي ة من الممكن أن ي ارير المالي المناطق التي تكون فيها معايير التق
  .و االستجابة لألزمة بسرعة أآبرالشفافية للمساعدة في توقع أي أزمة أ

ة ومجلس                    - ت ايير المحاسبة الدولي ما إذا آان ينبغي إعادة النظر في األولويات لمجلس مع
  .على ضوء أزمة الرهن العقاري المحاسبة المالية األمريكي ،معايير

ة ومجلس               تحديد المجاالت   - ث ايير المحاسبة الدولي المحتملة  التي تتطلب انتباه مجلس مع
  .ستقبل سوق األوراق الماليةمعايير المحاسبة المالية ،تفاديا لتعطيل م

بين األغراض عامة للتقارير    معرفه اآلثار المترتبة على أزمة الرهن العقاري  للتفاعل            - ج
يما ب        ة، ال س ارير التنظيمي داد التق ال وإع واق رأس الم ات أس ة  ومتطلب سبة المالي الن

  .للمؤسسات المالية
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اري ،             -  - ح رهن العق ة ال ة  وأزم دراسة العالقة بين القيمة العادلة والتمويل خارج الميزاني
  .لمالية العالميةاألزمة اسواء قبل أو أثناء األزمة   والتي أدت إلى هذه 

ا مختلف الدراسات الجار               - خ ك        تقييم النتائج و االستنتاجات التي خلص إليه ا في ذل ة، بم ي
تقرا   ل قانون وضعلجنة دراسة   والبورصات األمريكية   دراسات   ق االس ر لطوارئ لتحقي

  .٢٠٠٨االقتصادي في عام 
ة ا    - د ي  األزم ة ف راءات الحكومي بية واإلج ايير المحاس عي المع تقالل واض ة اس لمالي

  ).IASB,2008(العالمية
  
     معايير المحاسبة المصرية٣/٥/١/٢
ي   بة ١٩٩٦/ ٥ / ١٣ ف ايير المحاس ة لمع ة الدائم شكيل اللجن صاد بت ر االقت رار وزي در ق  ص

ى                    سابق عل رار ال سادسة من الق والمراجعة وقواعد السلوك المهني المرتبطة بها  ،وتنص المادة ال
ة لمع        ة الدائم ة و     أن تشكل اللجن ي المرتبطة به         ايير المحاسبة والمراجع سلوك المهن ا من   قواعد ال

ة                ثالث لجان فرعيه من المزاولين ذوى الخبرة في مجاالت المحاسبة والمراجعة وسلوآيات المهن
 :هي

  .لجنه معايير المحاسبة -١
 .لجنه معايير المراجعة -٢
 .لجنه قواعد السلوك المهني -٣

  : اتخاذ ما يلي اشره اختصاصاتهونص القرار على انه للجنة في سبيل مبا
  .تحديد أولويات الدراسة لما يصدر من معايير وقواعد  - أ
 . لوضع المعايير والقواعدحصول على أيه استشارات فنيه الزمةال - ب
ف ب - ت ة بإ  تكلي ات البحثي ات أو الجه ض المنظم دادع ايير   ع ن المع ة ع وث الالزم  البح

 .والقواعد
 .ا استلزم األمر ذلكطلب أراء المختصين من الجهات العامة إذ - ث
ايير والقواعد المقترحة في صيغتها                  - ج ترتيب عقد جلسات استماع لمناقشه مشروعات المع

 .النهائية
 

ى  صاد    ١٩٩٧/ ٩ /٢٨  وف ر االقت رار وزي در ق م  ص سنه ٤٧٨رق رار  ١٩٩٧ ل اء الق  بإلغ
ي     السابق وتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة و        سلوك المهن  المرتبطة  قواعد ال

شكيل                        به ة وت ة الدائم شكيل اللجن سبة لت سابق إال بالن رار ال د عن الق رار الجدي ا، ولم يختلف الق
سابق ونفس                 .األمانة الفنية لها     رار ال واردة في الق ولقد أبقى هذا القرار على االختصاصات ال

ة  دد أعضاء اللجن صر ع ه اخت ه ان ذ علي ن يؤخ ان ولك ايير المصر. اللج د صدرت المع ية  وق
 :بمجموعه من القرارات الوزارية  آما يلي 

  .  ١٩٩٧ لعام ٥٠٣قرار وزير االقتصاد رقم   - أ
  .٢٠٠٢ لسنه ٣٤٥فرار وزر التجارة الخارجية رقم  - ب
 .٢٠٠٦ لسنه ٢٤٣قرار وزير االستثمار  رقم  - ت

 )٢٥٦: ٢٥٢ص، ص ٢٠٠٦هشام المليجى،                                                      ( 
ة إصدار   مية ويتضح من ذلك أن األزمات المالية العال       لم تؤثر على رأس المال التنظيمي لجه

ة                 رارات وزاري معايير المحاسبة المالية المصرية  وظلت عمليه إصدار المعايير في صوره ق
  .دون وجود هيكل تنظيمي إلصدار المعايير

  
   رأس المال البشرى٣/٥/٢
ي      شري ف ال الب شير رأس الم د   ي ة عن رات المتراآم ارات والخب ارف والمه ى المع ة إل  المنظم

يدة والتعامل                  رارات الرش اذ الق العاملين التي تخلق مهارات القيادة والقدرة على حل المشاآل واتخ
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ر الملموسة  ا الملموسة وغي ي إدارة موارده ة ف ة المنظم و يعكس فاعلي ة فه ع المخاطر ، وعلي م
 ,Ashton)لمعرفة الالزمة لتحقيق الميزة التنافسية وخلق القيمة للحصول على الخبرة والثقافة وا

ه في    .  (2005 املين  ( أي أن أهم عناصر رأس المال البشرى تكون متمثل ه الع ارات  -معرف  المه
راد     - القدرات - الخبرات – ة لألف ة - الطاقة اإلبداعي ة  -اإلنتاجي ى التحمل      - المرون درة عل درة   - الق  الق

تعلم   - الرضاء -فعية الدا -على حل المشكالت   والء  - طاقه ال دريب  - ال يم  - الت ا،    )(  التعل راهيم زآري إب
  ).٤٠، ص ٢٠١١

ذا                      ى ه ة عل ر األزمات المالي اس اث ستخدمة لقي اييس الم رح أن تكون المق  وبالتالي فان الباحث يقت
  العنصر متمثله في 

  معدل التطور في تدريب القائمين على بناء المعايير  - أ
 طاب أفضل العناصر المميزة للعمل في هذا المجالمعدل التطور في استق  - ب

ات   ى أعضاء جه ي طرأت عل رات الت ن خالل التغي ان م ذان المقياس اول ه يحاول الباحث تن وس
 :إصدار معايير المحاسبة المصرية والدولية آما يلي

  
   معايير المحاسبة الدولية٣/٥/٢/١ 
   The Monitoring Board مجلس المراقبة٣/٥/٢/١/١  

  :   المجلس  يضم في عضويته ما يلي اوهذ
 عضو مسئول في المفوضية األوربية -١
 .IOSCOلهيئة اليورصات العالمية  التابعة سواق الناشئةألارئيس لجنة  -٢
  .IOSCOلهيئة اليورصات العالمية   التابعة ةاللجنة الفني رئيس -٣
 . الماليةخدماتالوآالة اليابانية لل من المفوض -٤
 .في الواليات المتحدة مالية والبورصاتاألوراق ال هيئةرئيس و -٥
  .بازل للرقابة المصرفية ،  رئيس لجنةوبصفة مراقب -٦

(IFRS F,2010,P9 )    
  
  مؤسسة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٣/٥/٢/١/٢

ل       أ ١٩المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من          وتتكون مؤسسة  ه   لج مينا يتم اختيارهم من قب ن
ين  ة. التعي ي ترآيب شترط ف ي   وي وع ف ة، والتن ة العالمي واق المالي ه لألس ون ممثل  األعضاء أن تك

  :األصول الجغرافية والمهنية آما يلي
  . أعضاء من أمريكا الشمالية ٦ 
  . أعضاء من أوربا٦ 
  . أعضاء من أسيا٤ 
  . أعضاء من آل المناطق الجغرافية بشرط احترام التوازن الجغرافي الكلى٣ 

بيين          على أن يترك تعيين  خمسة      دولي للمحاس اد ال ى االتح سعة عشر إل ) IFAC( من األعضاء الت
ة ع لجن ادل م شاور  المتب شرط الت ين  ب ن ب ي، وان عضويين م وازن الجغراف رام الت ين واحت  التعي

تم اختيارهم  د أن ي شرآاء أو االخمسة الب ين ال بين في  ا  من ب ب المحاس شرآات المحاس ة ل ية الدولي
دة  اقي . الرائ تم ) ٣(والب ة  ي ات دولي ع هيئ شاور م ارهم بالت وائم  اختي ستعملي الق دي وم ل مع  تمث

ه         . المالية واألآاديميين بعضو واحد عن آل فئة  ده ثالث سنوات قابل اء لم ين األمن تم تعي ى أن ي عل
   .للتجديد مره واحده

  
داد  مؤسسة المعايير الدولية إل     حوآمة  وفى إطار خطة   اء            ع ة  ،أصبح مجلس األمن ارير المالي  التق

  :ن جغرافيا آما يلي موزعي١٩ًا بدال من  عضو٢٢يضم 
  . أعضاء من أسيا٦ 
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 . أعضاء من أوربا٦ 
 . أعضاء من أمريكا الشمالية٦ 
 .عضو واحد من أفريقيا 
 .عضو واحد من أمريكا الجنوبية 
 . ألعضاء منطقه أخرى مع عدم اإلخالل بالتوزيع الجغرافي لعضوان من أي 

 
 – مستخدمي القوائم المالية - معدين-مراجعين( مختلفة ةويكون هؤالء األفراد بخلفيات مهني

ويكون اختيار المراجعين بعد مشاورات مع المنظمات الوطنية )  مهتمين بالشأن العام-أآاديميين
ينهم بعد التشاور مع ن للقوائم المالية فيتم تعاد الدولي للمحاسبيين، أما المعدون والمستخدموواالتح

  .            على األقلًا صوت١٤ قرار يحصل على ختصة، على أن يكون التصويت على أيالجهات الم
                                                                              )IFRS F,2010,p 7(  

 
    مجلس معايير المحاسبة الدولية ٣/٥/٢/١/٣

ام     ( عضوا   معايير المحاسبة الدولية من أربعة عشر      مجلس    يتكون     تم  ) اثنا عشر منهم بتفرغ ت ي
ة، ويجب أن              قبل مجلس األمناء والمؤهل األساسي     تعيينهم من    رة الفني  لعضويه المجلس هو الخب

اء  د األمن ه أي يتأآ سيطر علي س ال ت ان المجل ذلك ب ون  آ دده ويك ه مح ه أو تنظيمي صالح إقليمي  م
  :ا يلياألعضاء آم

  . أعضاء لديهم خلفيه آمراجعين ممارسين للمهنةيجب أن ال يقل عن خمسة -١
 . عن إعداد القوائم المالية يقل عن ثالثة أعضاء لديهم خلفيةيجب أن يكون ما ال -٢
 . عن استخدام القوائم الماليةال يقل عن ثالثة أعضاء لديهم خلفيةيجب أن يكون ما  -٣
 . أآاديميةعضاء لديه خلفيةل من األيجب أن يكون واحد على األق -٤
ع          -٥ مي م اط رس سئوليات وارتب ديهم م رغين ل ضاء المتف ن األع بعه م ون س ب أن يك يج

ايير            ة ومع ايير المحاسبة الوطني واضعي المعايير الوطنيين بهدف تشجيع التقارب بين مع
   المحاسبة الدولية 

  
تر  ا لإلس ضاء المجل    ا    وطبق دد أع صبح ع دة فسي د١٦س تيجية الجدي ن  ب ضو١٤ال م  ًا ع
 : جغرافيا آما يلي ويكون توزيعهم

  . أعضاء من أسيا٤ 
 . أعضاء من أوربا٤ 
 . أعضاء من أمريكا الشمالية٤ 
 .عضو من إفريقيا 
 .عضو من أمريكا الجنوبية 
  منطقه مع مراعاة التوازن الجغرافي عضوان من أي 

ى أن ت ون عل شكيلةك س خليط  ت ضاء المجل ن ًا أع ن الم   ذوي م رة م دي  الخب راجعين ومع
دال                    ده ثالث سنوات فقط ب ومستخدمي القوائم المالية واألآاديميين  ويكون تعيين األعضاء لم

 ). (IFRS F,2010,p12من خمس سنوات 
   

ايير     من  ة مجموع    وهناك       شروط    أو  المع ة      التي  ال ايير الدولي داد  وضعتها  مؤسسه المع  إلع
ة   ) (IFRS F,2010,pp 17 :18التقارير المالية   الختيار أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولي

يمكن االستفادة منها في اختيار أعضاء المكونات التنظيمية لهيئة معايير المحاسبة المصرية وهى           
  :يليآما 
د      أن-أ اءة ومعرف   أ يكون العضو ق الي   في  ة فني ةثبت آف ر الم يجب أن يثبت   :  المحاسبة والتقري

  .نية ذات مستوى عالي فى المحاسبة والتقرير الماليآافة األعضاء آفاءة ومعرفه ف
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ل  -ب ى التحلي درة عل ى        :الق ر ف سائل والتفكي ل الم ى تحلي درة عل ضو بالق ل ع ع آ ب أن يتمت يج
 .مؤشرات ذلك التحليل من أجل عمليه صنع القرار

ةأن -ت صال المختلف ارات االت ع العضو بمه ك الم: يتمت ضمن تل صال تت ى االت درة عل ارات الق ه
ةبفاع ات نظر  لي ر بوجه تماع والتفكي ى االس درة عل ذلك الق ة وآ ي االجتماعات الخاصة والعام  ف

 .اآلخرين
صائبة    -ث رارات  ال اذ الق ى اتخ درة عل ه الق ون لدي ل    : يك ضو تحلي دور الع ون بمق ب أن يك يج

 .وجهات النظر المختلفة بطريقة حيادية والتوصل إلى قرارات معقولة
ارير      :ير المالية  التقار إعداد الوعي لبيئة    -ج داد التق يجب أن يكون لدى آل عضو وعيا لقضايا إع

 .المالية ذات العالقة بجودة وشفافية التقارير المالية والقضايا التي تؤثر فيها
ى       : المسئولية في ظل  المشارآة     فيالقدرة على العمل      -ح دره عل يجب أن يكون لدى آل عضو ق

 .لمصالح والمبادئ الشخصيةا فوق العمل مع اآلخرين وان يضع أهداف المؤسسة
 .النزاهة والموضوعية واالنضباط-خ
  . التقارير الماليةإلعدادااللتزام برسالة مؤسسه  المعايير الدولية -د
  
 
  standards Advisory Council (SAC) المجلس االستشاري للمعايير٣/٥/٢/١/٤
الهيكلة سوف يتكون المجلس من      إعادةإلستراتيجية عضوا  وطبقا ٤٩ من   يتكون هذا المجلس     
ايير    يتم تعينهم من قبل مجلس األمناء لمؤسسه ،)(IFRS F,2010,p14  عضو أو أآثر٣٠ المع

ة  دادالدولي ة إلع ارير المالي ون       التق د، يتمتع ه للتجدي نوات قابل الث س ده ث ة   لم ات وظيفي بخلفي
ة  ه مختلف رأس . وجغرافي ايSACي يس مجلس مع بة الدولي رئ ادةير المحاس ع ع الث ة، ويجتم  ث

ور        ة للجمه ات مفتوح ي اجتماع سنة ف ي ال رات ف ة م الويوج القرارات  IASB أعم ة ب  المتعلق
ستخدمي  واألعمال ذات األولوية، ويطلعه على انعكاسات المعايير المقترحة على آل من معدي    وم

    .( IFRS F,2012) .القوائم المالية، آما يعطى استشاراته للمجلس واألمناء بشان أمور أخرى
  
  
   التقارير الماليةإلعدادالمعايير الدولية   لجنه تفسيرات ٣/٥/٢/١/٥

  International financial reporting interpretations committee(IFRIC)   
د ،                     ١٢   تتكون هذه اللجنة من      ه للتجدي ده ثالث سنوات قابل اء لم ل األمن  عضوا يتم تعينهم من قب
تراتيج  ا الس ن طبق ة    لك ضاء اللجن دد أع صبح ع ة سي ادة الهيكل ضو١٤يه إع  IFRS  ع

Foundation,2010,p14) .(   
  
  

ة   ١٤/١١/٢٠٠٨   وفى  ايير المحاسبة     IASB  أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولي ومجلس مع
ة  ة األمريكي شارية  FASB المالي شكيل مجموعة است ة عن ت  the Financialلألزمات المالي

Crisis Advisory Groupسها آل منعليا يرأ Hans Hoogervost     ة ة الهولندي رئيس الهيئ
ة واق المالي سابق   Harvey Goldschmid، و)لألس ةالمفوض ال ة لهيئ ادل األوراق المالي  تب

  على عدد من األعضاء من فئات المستثمرين، والمراجعين،والتي سوف تشمل (SEC األمريكية
ه       ).٢٠٠٩ظاهر القشى،   (ومستخدمي القوائم المالية   ق   ووتعقد المجموعة اجتماعات عام عن طري

webcast               البث الشبكي  وقد تكون هناك اجتماعات خاصة ببعض األمور وحدث أول اجتماع لها 
الم  آبار القادة من  ٢٠-١٥من (FCAG)وتضم المجموعة . ٢٠٠٩في يناير   في جميع أنحاء الع

ت المتاحة  شفافية المعلوما  فياب المصالح األسواق المالية الدولية وأصح واسعة في ولديها خبرة
ي  ة  ف ارير المالي ة     . التق ل المجموع راقبين لعم ن الم ه م ذلك مجموع  ).IASB,2008(، وآ

 .  
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   معايير المحاسبة المصرية٣/٥/٢/٢
ي  بة         ١٩٩٦/ ٥ / ١٣   ف ايير المحاس ة لمع ة الدائم شكيل اللجن صاد بت ر االقت رار وزي در ق  ص

ة      والمراجعة وقواعد السلوك     المهني المرتبطة بها ونص القرار في مادته األولى على تشكيل اللجن
  : آل من  الهيئة العامة لسوق المال وعضويةالدائمة برئاسة رئيس

  .ن والمراجعين المصرية أو من ينيبةرئيس مجلس إدارة جمعيه المحاسبي -١
 .صري للمحاسبين والمراجعين أو من ينيبةرئيس مجلس إدارة المعهد الم -٢
 .ة اإلدارية أو من ينيبة مجلس إدارة الجمعية العربية للتكاليف والمحاسبرئيس -٣
ك  -٤ تثمار والبن ة لالس ة العام بات والهيئ زي للمحاس از المرآ ن الجه ل م ن آ ين ع ممثل

 .المرآزي والهيئة العامة لسوق المال
ضو -٥ ي  ًاع ن مزاول سة     م ن خم ل ع ده ال تق رة لم ة الح عبه   المهن حه ش ا ترش شر عام  ع

 .المراجعة بنقابه التجاريينالمحاسبة و
ا     -٦ ل عن عشرين عام ده ال تق ة لم بة والمراجع ه المحاس زاولين لمهن ة أعضاء من الم ثالث

 .ترشحهم جمعيه المحاسبين والمراجعين المصرية
ة التجارة بالجامعات                  عضوًا   -٧ ة بكلي سام المحاسبة والمراجع يتم اختياره من بين رؤساء أق

 .معاتالمصرية وذلك بالتناوب بين الجا
 .ن من رؤساء الشرآات الكبرى من بين المحاسبينعضوي -٨
 .من يرى رئيس اللجنة ضمه من ذوى الخبرة -٩
   
م           ١٩٩٧/ ٩ /٢٨وفى   صاد رق ر االقت رار وزي سنه  ٤٧٨ صدر ق رار  ١٩٩٧ ل اء الق سابق   بإلغ  ال

ا،                     ي المرتبطة به سلوك المهن ة وقواعد ال ايير المحاسبة والمراجع ة لمع ة الدائم م  وتشكيل اللجن ول
ة               ة الفني شكيل األمان ة وت ة الدائم شكيل اللجن سبة لت سابق إال بالن رار ال يختلف القرار الجديد عن الق
ي          سلوك المهن د ال ة وقواع ة الدائم شكيل اللجن ى ت ى عل ه األول ي مادت رار ف ص الق ث ن ا، حي له

  : آل من بها برئاسة وزير االقتصاد وعضويةالمرتبطة
  .رئيس الجهاز المرآزي للمحاسبات -١
 .رئيس الهيئة العامة لسوق المال -٢
 . الشرآاترئيس مصلحة -٣
 . المحاسبين والمراجعين المصريةممثل عن جمعية -٤
 .ممثل عن المعهد المصري للمحاسبين والمرجعيين -٥

ابق ونفس اللجان ولكن يؤخذ        ولقد أبقى هذا القرار على االختصاصات الواردة في القرار الس         
ه أ ة ا علي ضاء اللجن دد أع صر ع ه اخت ة ن ى،ه(     .لدائم : ٢٥٢، ص ص ٢٠٠٦شام المليج
٢٥٦(  

  
    رأس المال المعلوماتى ٣/٥/٣

ة                           زوغ عصر المعرف ة ب ام عصر المعلومات وبداي ذه األي شه ه ذي نعي ى العصر ال .     يطلق عل
ا                  سريعة في مجاالت نظم المعلومات وتكنولوجي رة وال رات الكبي ويرجع السبب في ذلك إلى التغي

صاالت اعي، لطف( االت ات أداه ). ٤، ص ٢٠١٠ي الرف ا المعلوم ة لتكنولوجي ة التحتي وفير البني وت
سهولة وسرعة       ميكانيكيه مر  دفق المعلومات    نه إلنشاء قواعد البيانات ول ول،   ( ت ، ٢٠٠٣جوده زغل

ات ). ٣٤٨ص ال المعلوم ف رأس الم ن تعري ي    يويمك ة ف ق القيم ي تخل ام الت ادة الخ ه الم  بأن
شبكات  وصناعه المعلومات       االقتصاديات الحديثة وتشم   ل األنظمة وقواعد البيانات والمكتبات وال

ات     ل المنظم ة داخ ة المتاح ستخدم     )Kaplan&Norton,2004( والمعرف وف ي ا س ن هن ،وم
ة             بة الدولي ايير المحاس تخدام مع ة باس ات الخاص د البيان اء قواع ي بن ور ف دل  التط ث مع الباح

  .نصر رأس المال  المعلوماتى والمصرية آأداة لقياس معدل التطور في ع
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  ).١٣-٣(ويمكن بيان ذلك من خالل الجدول التالي 
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

ع       ضمن جمي ات  تت دة بيان وير قاع م تط  ت
بة     ايير المحاس صل بمع ي تت ات الت المعلوم
ع الخاص بمجلس             الدولية فقد تم تبويب الموق

دول   بة ال ايير المحاس ي مع
org.ifrs.www://http  

  . قسم عن المجلس وآيفيه االتصال بة-
ايير- سم للمع ايير :  ق ى المع وى عل يحت

تخدام ال   سيراتها واس صدرة وتف ايير الم مع
ى    الدولية حول العالم وترجمة  ايير إل ذه المع  ه

 .اللغات المختلفة
ة    طوير المعايير يظهر آيف    قسم لت  - تم عملي   ت

  .تطوير معايير التقارير المالية الدولية
سم -  ى Get involved ق وى عل  يحت

ايير  شروعات المع ى م ة عل ات المختلف التعليق
ي  ل الت ؤتمرات  وورش العم ة والم المطروح

  .تتم  ، وآيفيه االنضمام إلى المنظمة  
سم -   ى  :Stay informed ق وى عل يحت

ار المجلس وملخص ات  االجتاحدث أخب ماع
ة  المجلس ولجن ة ب ايير  الخاص سيرات المع  تف

  .الدولية إلعداد التقارير المالية
 . قسم خاص للمنتجات والخدمات -

ة  حت دراس ق( أوض ريف توفي ود & ش محم
دالفتاح،  ايير المحاس) ٢٠٠٤عب بة إن مع

ا أي   د له صرية ال يوج ت   الم ى االنترن ع عل  موق
ع       ى موق واء عل ايير س ن المع ة م ذه المجموع له

    موقع الهيئة العامة لسوق أو االقتصاد ةوزار
ة   ابع لرئاس رار الت م الق ع دع ال أو موق الم

وزراء ان  www.Idse.gov.egtال ين آ ي ح  ، ف
صادرة عن             ايير ال المتاح على االنترنت هى المع
ع  ى موق از المرآزي للمحاسبات وآانت عل الجه

از  ن www.cao.gov.egالجه الي يمك  وبالت
  .PDFأنزالها في صوره 

) ٢٠١١شريف توفيق،(وأوضحت أيضا دراسة
إن معايير المحاسبة المصرية الصادرة في نهاية 

 من صفحه على االنترنت تتبع ٢٠٠٦يوليو 
الهيئة العامة لسوق 

 ، ثم انتقلت WWW.egyptse.comالمال
العامة للرقابة المالية التي تبعيتها إلى الهيئة 

، ٢٠٠٩  لسنة٠١ت بالقانون رقم أنشأ
/eg.gov.cma.www . وألول مره تصدر آل

 ، إال انه لم يتم PDFالمعايير في صوره 
تخصيص موقع مستقل لمعايير المحاسبة 

  .المصرية على شبكه االنترنت
  

       
ث إ   ة يج   نوحي سبب والنتيج ات ال ورات األ   عالق ى المنظ وى عل عب أن تحت ة األدارب ء  لبطاق

اييس    ضا مق ضمن أي سببية ، ويت ات ال ن عالق سله م ي سل اييس األداء ف رتبط مق وازن  فت المت
ا في مجموعة        للمخرجات ومحرآات أداء ل    سببية      هذه المخرجات ترتبط مع ات ال  إن  أي.  من عالق

ات      اءة العملي سين آف ة وتح ات الداخلي اءة العملي سين آف ى تح ؤدى إل و ي تعلم والنم ي ال سن ف التح
ة                الداخلية   ائج المنظم ى تحسين نت ؤدى إل ، ٢٠١١رضا صالح،     ( يؤدى إلى رضاء العمالء مما ي

  ).١٤٢ص 
وافر هيكل             ففي حاله توفير آوادر بشرية مؤهلة ولدية         ليم وت شكل س  القدرة على إعداد المعايير ب

ة إصدا      ة         تنظيمي محدد لجه ات واقعي دة بيان ايير  وقاع اء             ر المع ى  تحسين وتطوير  وبن ؤدى إل  ي
ة                ال ارير المالي معايير المحاسبية ومراجعتها وفقا للمتغيرات البيئية مما يؤدى إلى تحسين جوده التق

ة إصدار                         ى نجاح جه نعكس بالضرورة عل ا ي بية ، مم ايير المحاس وزيادة رضاء مستخدمي المع
  .جلها حاسبة في تحقيق األهداف التي أنشأت من أمعايير الم

ايير               ومن ذلك يستخلص الباحث إن الضعف       ة إصدار مع و في جه  الشديد في منظور التعلم والنم
بة         ايير المحاس دار مع ن إص سئولة ع ة الم اح الجه دم نج باب ع م أس و أه صرية ه بة الم المحاس

  .المصرية أهدافها
  
ا سبق يمكن للباحث استخالص                 ذه للدراسة    ومن خالل م سي  له لالزمات  "هو و  الفرض الرئي

  ".ه  على  تطوير معايير المحاسبة المالية الدولية والمصريةالمالية العالمية  آثار ايجابي
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س   يمكن  و ه        تجزئه الفرض الرئي ه فروض فرعي ى أربع ة           ي إل ا يتماشي مع المنظورات المختلف  بم
  :هي آاآلتيو لبطاقه االداء المتوازن
نظور ر ايجابيه  على  تطوير أداء عناصر م        لالزمات المالية العالمية  آثا    " :الفرض الفرعي األول  

  ".النجاح في األداء
اني وير أداء  عناصر  " :الفرض الفرعي الث ى  تط ه  عل أر ايجابي ة  اث ة العالمي ات المالي   : لالزم

  ".منظور مستخدمي معايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية
ر لالزمات المالية العالمية  اثأر ايجابيه  على  تطوير أداء عناصر منظو   :"الفرض الفرعي الثالث  

  ".العمليات الداخلية
لالزمات المالية العالمية  اثأر ايجابيه  على  تطوير أداء عناصر منظور    :"الفرض الفرعي الرابع  

  ".التعلم والنمو
  وهذه الفروض سوف يتم اختبارها ميدانيا فى الفصل التالي

  
  
  خالصه الفصل ٣/٦
ايير      حاول الباحث في هذا الفصل تتبع اآلثار المختلفة لألزمات ا             ى تطوير مع ة عل ة العالمي لمالي

ام الباحث بدارسة    المالية الدولية والمصرية  المحاسبة ار التي يمكن أن تحدثها األزمات      ، وق  اآلث
 ية المصرية والدولية وذلك في صورة       المالية العالمية المختلفة على تطوير معايير المحاسبة  المال        

يمكن أن تتعامل بها جهة إصدار معايير المحاسبة         مقارنه  من اجل استخالص الكيفية التي        دراسة  
ة،    ة المختلف ات المالي تجابة لالزم صرية آاس تخدام  والم ك باس وازن  ذل ة األداء المت اس بطاق   مقي

Balance scorecard    م د ت ع      الوق ة من خالل المنظورات األرب وازن  مقارن ة األداء المت   لبطاق
  :وهى

   
  منظور النجاح في األداء: أوال

ى                إن رسال  ربح يجب أن توضع عل ى تحقيق ال ة المنظمات الحكومية والمنظمات التي ال تهدف إل
ضا       ة أم ال ، وأي تكون ناجح ات س ذا المنظم ت ه اس إذا آان ي القي وازن ف اس األداء المت ة مقي قم

ى ر        اظ عل دا         يساعد المنظمات في الحف ر وضوحا وتحدي التها بصوره أآث اول الباحث     و . س ر  تن اث
ى ذا المنظور عل ة والمصريةه بة الدولي ايير المحاس ن خالل   مع ة م ات المالي ار األزم اس آث  قي

  : من خالل المقاييس التاليةأهداف جهات إصدار معايير المحاسبة الماليةعلى تحقيق العالمية 
ع      - دولي م ستوى ال ى الم بة عل ايير المحاس ين  مع ارب ب ى التق ة عل ات المالي ار األزم اس آث      قي

 ) .التقارب الرسمي ( الدوليةة معايير المحاسب
  .المالية   قياس آثار األزمات المالية على تطوير مجموعه متكاملة من معايير المحاسبة - 

  
ة    الدولية  المعايير  أن مؤسسة   تضح  وا    ارير المالي اب      إلعداد التق اتخذت خطوات واسعة في أعق

ايير المحا        المي لمع ة نحو تحقيق التوافق الع سبة  وفى إصدار وتطوير مجموعه      األزمات المالي
شكل               متكاملة من معايير المحاسبة في حين         ايير المحاسبة المصرية رآزت ب ة إصدار مع أن جه

ي آبير على تحقيق عمليه التقارب الرسمي مع معايير المحاسبة الدولية ، بل تم النص صراحة               عل
ايير المصرية تخضع في                 ا في المع ة       أن الموضوعات التي لم يتم تناوله ايير الدولي ا للمع  معالجته

   ..لحين صدور معايير مصريه تتناول هذه الموضوعات
  

  منظور مستخدمي المعايير المحاسبية: ثانيا
و       اس المت ور القي و مح ور ه ذا المنظ ر ه ى أي يعتب ين عل الي يتع ألداء وبالت ى ازن ل ة تعن  جه

ة أن ت  بة المالي ايير المحاس ة آا بإصدار مع ى دراي ون عل ةك ستخدمي   بامل ات م ات ومتطلب حتياج
اييس              تمو.المعايير على وجه الدقة حتى يتم الوفاء بها        ستخدم من خالل المق  قياس مدى رضاء الم
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ة  ة   ( التالي ارير المالي ستخدمين من         -جوده التق اء باحتياجات الم ستغرقة في الوف ة الم رة الزمني  الفت
  .)المعايير  نتيجة لالزمات المالية العالمية

  
ايير               باحث  ووجد ال     ة بالمع ى بالمقارن ه جوده أعل ة يترتب علي إن تطبيق معايير المحاسبة الدولي

ا في مصر فوجد              فيالوطنية   الم، أم شرآات         إ  العديد من دول الع ة لل ارير المالي  التي   ن جوده التق
انون              تطبق معايير المحاسبة المصرية       ك التي تخضع للق ى من تل سنه    ٢٠٣ أعل ك    ١٩٩١ ل  أو تل

شرآات                 ١٥٩ للقانون   التي تخضع  از المرآزي للمحاسبات أو ال ه الجه  ولكنها مازالت تحت رقاب
ة            إن استجابة    يتضح   آذلك   و. القابضة ارير المالي ايير التق داد مع ة إلع  أسرع من     المؤسسة الدولي

ره                  ى فت اج إل ة المصرية تحت ة   وان  الجه جهة إصدار معايير المحاسبة المصرية لالزمات المالي
   .ره للغاية زمنيه آبي

  
  

ة          (منظور العمليات الداخلية    :ثالثا رات البيئي بناء المعايير المحاسبية ومراجعه أدائها وفقا للمتغي
  )المحيطة بالممارسات المحاسبية

    يتضمن هذه المنظور آافه  عمليات المنظمة الداخلية التي تقود إلى رضاء مستخدمي  معايير 
  جلهاأت من حاسبة في تحقيق األهداف التي وجدايير المالمحاسبة وتساعد منظمات إصدار مع

ن استجابة الجهة المصرية فيما يتعلق باإلطار الفكري  تتسم بالبطء الشديد في استجابتها واتضح ا
فعلى الرغم من تبنى . لالزمات المالية ، آما إنها ال تراعى التطورات الدولية والمتغيرات المحلية

 فلم يتم إصدار إطار مدخل المبادئ ،المحاسبة الدولية المؤسسة على السلطات المصرية لمعايير 
رات البيئية المصرية  ولم  ولم يتم مراعاة المتغي٢٠٠٦فكرى إال في نسخه المعايير المصرية 

على الرغم من تطوير   الرهن العقاري، الفكري حتى بعد أزمة تعديالت على اإلطاريصدر أي
 آذلك فان االستناد إلى الواقع العملي في بناء المعايير المصرية .ليةاإلطار الفكري للمعايير الدو

آان منعدم تقريبا في حين دفعت األزمات المالية مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى االستناد إلى 
  .نقاط الضعف أو القصور في المعايير  التي أظهرتها األزمات المالية العالمية

  
  منظور التعلم والنمو:رابعا
ي م  إ ة الت ة المالئم وفير البيئ ى ت ذه المنظور يعمل عل داف، ن ه اقي األه ق ب تم تحقي ا ي ن خالله

سيه هي          ويعتمد   ى ثالث عناصر أداء رئي شرى    ( عل ال الب ال التنظيمي     -رأس الم  رأس  - رأس الم
ا ت          ).ىالمال المعلومات  ة ادخل عليه ة         واتضح إن العناصر الثالث ل خطه حوآم ه مث رات جوهري  غي

سه بة ال مؤس ايير المحاس د     د مع فات الب روط ومواص ع ش ذلك وض ا وآ اده هيكلته ة وأع ن ولي  م
ا امله لمؤسسه  توافره ات ش دة بيان ى المؤسسة وتطوير قاع ضم إل ي تن شرية الت ي العناصر الب  ف

ة     ة في               . معايير المحاسبة الدولي ة للغاي ديالت طفيف ه إال تع م يطرأ علي ذا المنظور ل في حين إن ه
  . بالنسبة لجهة إصدار معايير المحاسبة المصريةالماليةأعقاب األزمات 

  
  

ة    "هوو  الفرض الرئيسي  لهذه للدراسة استخالص تم ما سبق    ومن خالل  ة العالمي لالزمات المالي
ة والمصرية       ة الدولي ايير المحاسبة المالي ى  تطوير مع ه  عل ار ايجابي ه الفرض   ".آث م تجزئ وت

ه ب       الرئيس وازن             ي إلى أربعه فروض فرعي ه االداء المت ة لبطاق ا يتماشي مع المنظورات المختلف  م
  على النحو الوارد تفصيال فى هذا الفصل
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  الفصل الرابع
  الدراسة الميدانية

  
  مقدمه٤/١
سابقة المرتبطة بموضوع          تحليل تناول الباحث في الفصول السابقة        الدراسة  ومن     الدراسات ال

ة   ث دراسة  اشتق الباحث فروض الدراسة والتي حاول الباح       اخالله  مدى تحققها من الناحية النظري
ا           وسيحاول    .ة بالموضوع  من خالل  نتائج الدراسات المتعلق       ار آث ذه الدراسة اختب ر الباحث في ه

ص       ة والم ة الدولي بة المالي ايير المحاس وير مع ى تط ة عل ة العالمي ات المالي الل   رية األزم ن خ  م
  . الفروض في الواقع العملي هذهاختبار

  
  هدف الدراسة٤/٢

ى       إلى الحصول على دليل ميداني آل       الميدانية سة   تهدف هذه الدرا   ثار األزمات المالية العالمية عل
ة والمصرية  ة الدولي بة المالي ايير المحاس ا .  تطوير مع ر اهتمام ات األآث صاء الفئ من خالل استق

ذه         بة الدولية والمصرية داخل جمهورية    حاسبمعايير الم    مصر العربية ، آما سيتم استقصاء أراء ه
  . المقترحة لجهة إصدار معايير المحاسبة المصريةالفئات فيما يتعلق باإلستراتيجية

  
  فروض الدراسة٤/٣

   تقوم هذه الدراسة على فرض رئيسي هو 
  ".ر معايير المحاسبة المالية الدولية والمصريةلالزمات المالية العالمية  آثار ايجابيه  على  تطوي"

  :ي إلى أربعه فروض فرعيه هي آاآلتيوتم تجزئه الفرض الرئيس
على  تطوير أداء عناصر منظور        ر ايجابية   المالية العالمية  آثا   زمات  لأل:"الفرض الفرعي األول    

  ".النجاح في األداء
منظور   على  تطوير أداء  عناصر       ر ايجابية آثالألزمات المالية العالمية      : "الفرض الفرعي الثاني  

  ".مستخدمي معايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية
ى  تطوير أداء عناصر منظور     ر ايجابيةة العالمية  آثازمات المالي لأل:"الفرض الفرعي الثالث    عل

  ".العمليات الداخلية
ى  تطوير أداء عناصر منظور     ابيةر ايجلألزمات المالية العالمية  آثا :"عالفرض الفرعي الراب    عل

  ".التعلم والنمو
  
  أداه جمع البيانات٤/٤
داد  كل أساسي اعتمد الباحث في هذه الدراسة على أسلوب االستقصاء بش         ، حيث قام الباحث بإع

ا     قائمه في شكل مجموعه من األسئلة التي  يمكن من خالل           تم   دراسة وتحليل الردود عليه  تحقيق    ي
  :وقد تم تقسيم استمارة االستقصاء إلى عدد من األجزاء هي. لميدانية هدف الدراسة ا

  فراد عينه الدراسة توضح  مشكله وهدف الدراسة محل البحثموجه من الباحث إلى أ:  رسالة-
   الخ- الوظيفة- العامة مثل االسم، المؤهليحتوى على عدد من األسئلة:  األول القسم-
  . التي تتعلق باختبار فروض البحثن األسئلةيحتوى على عدد م: الثانيالقسم -
  . المقترحة األسئلة التي تتعلق باإلستراتيجيةيحتوى على مجموعه من:  القسم الثالث-
ة    ه توضيحها مثل مفهوم اإلستراتيجية     التي رأى الباحث أهمي    ت شرح لبعض المصطلحا   -  االيجابي

  .والمعيارية
  .ها قبل الفئات المستقصى أراؤفات  من مالحظات أو إضا جزء  إلبداء آية-
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   Likert Scaleكرتميم قائمه االستقصاء على مقياس ليواعتمد الباحث في تص
د م       ه آل بن د درجه أهمي ي من خمس درجات  لتحدي اس ترتيب تمارة  وهو مقي ود اس ن بن

 ) ١-٤(االستقصاء آما في جدول 
 ه عاليه موافق بدرج  موافق محايد  غير موافق غير موافق بدرجه عاليه

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
  
   مجتمع الدراسة ٤/٥

ة      ع الدراس شمل مجتم ث  ي ن البح دف م ق اله ي ضوء تحقي وعتي  ف ة  مجم ات المهتم ن الفئ ن م
   :بمعايير المحاسبة المالية  وهى

ى   ة األول ي  األ : المجموع ل ف اديمييتتمث اونو    ( نآ دريس ومع ه الت ضاء هيئ سام  ) هم أع ي أق ف
  .صريةالمحاسبة في الجامعات الم

راجعين الخارجيين      تمثل الجانب العملي أو التطبيقي ومتمثل      :  الثانية المجموعة  نيل والمحله في الم
 .الماليين

  
  
   عينه الدراسة٤/٦

ة       روض الدراس تقاق ف ي  اش وازن ف ة األداء المت ورات بطاق تخدام  منظ ام الباحث باس را  لقي نظ
ين بمع             ه من المهتم ات معين ى          فستكون عينه الدراسة لفئ د الباحث عل ة واعتم  ايير المحاسبة المالي

ين  ( من آل من  األآاديميين والتطبيقيين     ًا فرد ١٣٦ من   مكونة عينة المراجعين الخارجيين والمحلي
تفاد             ) .الماليين ذلك اس ة وآ ردات العين ى مف وائم االستقصاء عل ع عدد من ق ولقد قام الباحث بتوزي

وائم االستقصاء من خالل استخدام البريد االلكتروني       الباحث من خدمات االنترنت في زيادة عدد ق       
شاء    ومواقع التواصل االجتماعي، و    ى شبكه االنترنت من خالل       رابط  قام الباحث بإن ه   عل  خدم

Google drive هو  :  
https://docs.google.com/forms/d/1jpsj9jPPtzl42Comf4lqTqFdlrv-

uxJWw0psrqYq2eM/edit# 
  . مما زاد من حجم العينة ، على االستقصاءاإلجابة فئات المستهدفةيمكن لل من خالله

الي   دول الت لة     ) ٢-٤( والج صاء المرس تمارات االستق م االس ث وحج ه البح ات  عين يوضح فئ
  تحليل اإلحصائيوالمستلمة والخاضعة لل

تمارات اال س
ل   عة للتحلي الخاض

  اإلحصائي

تمارات   بنود العينة  االس
  المرسلة

 االستمارات
  المستلمة 

 االستمارات
  المستبعدة

تمارات  االس
  الصحيحة

تمارات  اس
الل  ن خ م

  االنترنت
  النسبة العدد

   ٦١  ٢٦  ٣٥  ٣  ٣٨  ٥٥  األآاديميين
٤٤٫٨% 

راجعين  الم
  الخارجيين

٤٦  ١١  ٣٥  ٥  ٤٠  ٥٠   
٣٣٫٨% 

 ينلالمحل
  الماليين

٢٩  ٤  ٢٥  ٤  ٢٩  ٤٥   
٢١٫٤% 

  %١٠٠ ١٣٦  ٤١  ٩٥  ١٢  ١٠٧  ١٥٠  إجمالي
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   خصائص عينه البحث ٤/٧
وائم االستقصاء ومن خالل االنترنت                      ا من ق من خالل المعلومات العامة التي تم الحصول عليه

  )٣-٤(ينه البحث في الجدول التالتمكن الباحث من تحديد خصائص عي
  أعلى مؤهل دراسي

دبلوم دراسات   بكالوريوس
  عليا

  دآتوراه  ماجستير
  
  

  الفئات
  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة  العدد  النسبة العدد

 %٦٢٫٣  ٣٨ %٢٩٫٥  ١٨  -   -  %٨٫٢  ٥  نآاديمييأ
  %٦٫٥  ٣  %٨٫٧  ٤  % ٢١٫٨  ١٠  %٦٣  ٢٩ مراجع خارجي

  -  -  %٦٫٩  ٢  %١٧٫٢  ٥ %٧٥٫٩  ٢٢  محلل مالي
 %٣٠٫٢  ٤١ %١٧٫٦  ٢٤  %١١   ١٥ %٤١٫٢  ٥٦  إجمالي

  
  
  األساليب اإلحصائية المستخدمة٤/٨

ات  بالحاسب اآللي )  SPSS.version 16 (استخدام البرنامج اإلحصائيقام الباحث ب  لتحليل بيان
  :الدراسة الميدانية   حيث يقوم الباحث باختبار صحة الفروض من خالل 

  .ابات األطراف الرئيسية لالستقصاء  النسبة المئوية لتكرار إج-١
ار -٢ نفس  وت   paired-samples T –test  اختب طين ل ين متوس ة ب ه المقارن ي حال ستخدم ف

يم                  إذا آان    المجموعة بمعنى    رد ق ذلك لكل ف رتين ول لدينا مجموعه واحده تم قياس المتغير لديها م
  ).٣١هـ، ص١٤٣٠وليد الفرا،  (  متناظرة 

اين -٣ ل التب اه  تحلي ادى االتج    One Way Analysis Of variance (ANOVA)أح
  .الختبار مدى وجود فروق معنوية بين متوسطات أآثر من مجتمعين

وي  -٤ رق معن روق   Least Significant difference (LSD) اختبار اقل ف ة الف د معنوي   لتحدي
  .بين آل متوسطي فئتين على حدة
 %)٥وى معنوية مست%(٩٥وقد تم االختبار عند مستوى ثقة 

  
   ترميز البيانات٤/٩

  : االستقصاء على النحو التالي قائمةتم إعطاء رموز ألسئلة
q1  :ترمز للوظيفة.  
q2 :ترمز للمؤهل.  

X1……X20:  الخاصة بمعايير المحاسبة الدوليةترمز إلى األسئلة .  
X21…….X40: الخاصة بمعايير المحاسبة المصريةترمز إلى األسئلة   
X41…….X55: المقترحةباإلستراتيجية الخاصة ترمز إلى األسئلة   

Q3 : ص بالمعايير الدولية وشمل األسئلةترمز إلى الفرض الفرعي األول الخا x1,x2,x3 
Q4 :  ا ي األول الخ رض الفرع ى الف ز إل ئلةترم مل األس صرية وش ايير الم  ص بالمع

x21,x22,x23  
Q5 :   ا اني الخ ي الث رض الفرع ى الف ز إل اييترم ئلة ص بالمع مل األس ة وش  ر الدولي

x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12  
Q6 :       ايير اص بالمع اني الخ ي الث رض الفرع ى الف ز إل صرية ترم ئلة الم مل األس   وش

x24,x25,x26,x27,x28,x29,x30,x31,x32  
Q7 :   ا ث الخ ي الثال رض الفرع ى الف ز إل ئلة ترم مل األس ة وش ايير الدولي  ص بالمع

x13,x14,x15,x16,x17  
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Q8 :      ايير اص بالمع ث الخ ي الثال رض الفرع ى الف ز إل ئلة  ترم مل األس صرية وش   الم
x33,x34,x35,x36,x37  

Q9  :   ا ع الخ ي الراب رض الفرع ى الف ز إل ئلة  ترم مل األس ة وش ايير الدولي   ص بالمع
x18,x19,x20  

Q10 :      ا ع الخ ي الراب رض الفرع ى الف ز إل ئلة   ترم مل األس صرية وش ايير الم  ص بالمع
x38,x39,x40  

  
  و اختبارات الفروض نتائج التحليل اإلحصائي ٤/١٠

ة    زمات لأل"الفرض الرئيسي  لهذه للدراسة هو  ار ايجابي ة  آث ة العالمي ايير     المالي ى  تطوير مع  عل
  ".المحاسبة المالية الدولية والمصرية

   فروض فرعيه  سنتناولها آما يليتم تجزئه الفرض الرئيسي إلى أربعةو
  رعي األول الفرض الفاختبار ٤/١٠/١
  ". على  تطوير أداء عناصر منظور النجاح في األداءلالزمات المالية العالمية  آثار ايجابية"
  

  )٤-٤(نتائج اختبار ت للفرض الفرعي األول جدول 
معايير المحاسبة   معايير المحاسبة الدولية السؤال

  المصرية
  اختبار ت

الوسط   
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

النحراف ا
  المعياري

درجات 
  الحرية

 المعنوية  ت

١  3.6029 .89674 2.4191 .84814 135  13.734.000  
٢  3.6397 .84039 2.3897 1.01232 135  14.042  .000  
٣  3.5368 .98814 2.3382 1.16250 135  12.117  .000  

  
  )٥-٤( جدول اختبار ت للفرض الفرعي األولالتعليق على نتائج 

  
  معايير المحاسبة المصرية  سبة الدوليةمعايير المحا

ئلة             ع األس ه الوسط الحسابي لجمي يتضح أن قيم
دة  ة المحاي ن القيم ر م ذا ي٣اآب ى أن  وه دل عل
ة     ين لعين لألزمات   الدراسة إن       اتجاهات المجيب

ى  تطوير أداء         ه  عل المالية العالمية  آثار ايجابي
  .عناصر منظور النجاح في األداء

اال   ق ب ا يتعل ن   وفيم ين م اري يتب نحراف المعي
ه االنحراف        سابق انخفاض قيم خالل الجدول ال

ا ى انخف دل عل ذا ي اري وه شتت ضالمعي  ت
شأ ات  ب ة اإلجاب ة العالمي ات المالي ار األزم ن آث

ي   اح ف وير أداء عناصر منظور النج ى  تط عل
  ".األداء

ئلة             ع األس ه الوسط الحسابي لجمي يتضح أن قيم
دة    ة المحاي ن القيم ل م ذا ي ٣أق ى أن  وه دل عل
ة ين لعين ات المجيب ه ال اتجاه ى ان ة إل  الدراس

ه  لال   ار ايجابي د آث ة توج ة العالمي ات المالي زم
ي   اح ف ور النج وير أداء عناصر منظ ى  تط عل

  ".األداء
ن       ين م اري يتب االنحراف المعي ق ب ا يتعل وفيم
ه االنحراف           سابق انخفاض قيم خالل الجدول ال

ى ان دل عل ذا ي اري وه االمعي شتت ضخف  ت
شأ ات  ب ة اإلجاب ة العالمي ات المالي ار األزم ن آث

ي   اح ف ور النج وير أداء عناصر منظ ى  تط عل
  ".األداء

ار   فقد تم استخدام  والختبار الفرض ساوى صفر      ووجد أ pair t test اختب ة ي ن مستوى المعنوي
و أ ن وه ل م روق %  ٥ق ود ف ى وج ا يعن ئلة مم ل األس ةلك طات اإل معنوي ين متوس ين  ب ات ب جاب

ات،    معايير المحاسبة الدولية والمصرية  و   ول   فى ضوء الوسط الحسابي لإلجاب  الفرض  يمكن قب
  . لمعايير المحاسبة المصرية يمكن رفضه بالنسبةبالنسبة لمعايير المحاسبة الدولية و
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  )٦-٤( للفرض الفرعي األول جدول ANOVAنتائج تحليل التباين

  

مصدر   معايير المحاسبة المصرية  ة الدوليةمعايير المحاسب
مجموع   التباين

المربعا
  ت

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مجموع   المعنوية  ف
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  المعنوية  ف

بين 
  المجموعات

٠٠٠  ١٣٫٤٨٣  ٧٫٥٠٢  ٢  ١٥٫٠٠٤  ٠٫٠٠٩  ٤٫٩٠٦  ٢٫٩٩٠  ٢  ٥٫٩٨٠  

داخل 
  المجموعات

٠٫٥٥٦  ١٣٣  ٧٤٫٠٠٣      ٠٫٦٠٩  ١٣٣  ٨١٫٠٦٢      

  )٧-٤( للفرض الفرعي األول جدول ANOVAالتعليق على نتائج تحليل التباين
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

ساب     اك فروق     يتضح من الجدول ال ه    ًاق أن هن  ذات دالل
ة     إحصائية ات عين شأ  البحث     بين فئ ار  ب األزمات   ن آث

ة العا ة المالي وير أداء عنا لمي ى  تط ور  عل ر منظ ص
ي األداء ة و٤٫٩٠٦ حيث بلغت ف ،النجاح ف  أن قيم

  .%   ٥ وهى اقل من ٠٫٠٠٩المعنوية المحسوبة 

ساب      اك فروق     يتضح من الجدول ال  ذات  ًاق أن هن
ار  بشأ بين فئات عينه البحث      دالله إحصائية   ن آث

وير أداء     ى  تط ة  عل ة العالمي ات المالي األزم
 بلغت     حيث   ،عناصر منظور النجاح في األداء     

سوبة   وأ١٣٫٤٨٣ف  ة المح ه المعنوي ن قيم
  .%   ٥ وهى اقل من ٠٫٠٠٠

  
  )٨-٤( للفرض الفرعي األول جدول LSDنتائج اختبار 

  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية
  محلل مالي  مراجع خارجي  اآاديمى  محلل مالي  مراجع خارجي  اآاديمى

  بيان

متوسط 
  الفرق

المعنو
  ية

سط متو
  الفرق

المعنو
  ية

متوسط 
  الفرق

المعنو
  ية

متوسط 
  الفرق

المعنو
  ية

متوسط 
  الفرق

المعنو
  ية

متوسط 
  الفرق

المعنو
  ية

اآاديم
  ى

-  -  ٠٫٤٧٥٢
٩  

٠٫٠٠
٢  

٠٫١٥٤٧
٠  

٠٫٣٨
١  

-  -  ٠٫٧٣٧٧
٠  

٠٫٤٩٦٣  ٠٠٠
٣  

٠٫٠٠
٤  

مراج
ع 

  خاجى

-
٠٫٤٧٥٢

٩  

٠٫٠٠
٢  

-  -  ٠٫٣٢٠٥
٩  

٠٫٠٨
٦  

٠٫٧٣٧٧
٠  

٠٠٠  -  -  -
٠٫٢٤١٣

٨  

٠٫١٧
٥  

محلل 
  اليم

-
٠٫١٥٤٧

٠  

٠٫٣٨
١  

٠٫٣٢٠٥
٩  

٠٫٠٨
٦  

-  -   
٠٫٤٩٦٣

٣  

٠٫٠٠
٤  

٠٫٢٤١٣
٨  

٠٫١٧
٥  

-  -  

  
  )٩-٤( للفرض الفرعي األول جدول  LSD نتائج اختبار التعليق على 

  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية
 وجود اختالفات ذات    يتضح من الجدول السابق عدم    

ه إحصائية اديميين دالل ين األآ اليي ب ين الم  نوالمحلل
سوبة   ة المح ث المعنوي ى أ ٠٫٣٨١حي ن  وه ر م آب

اليين ٠٫٠٥ ين الم راجعين والمحلل ين الم ث  وب حي
  ٠٫٠٥آبر من  وهى أ٠٫٠٨٦المعنوية المحسوبه

ين ي ح ة ف ات ذات دالل اك اختالف صائية هن ين  إح  ب
اديم ث ياألآ راجعين حي ة أين والم ن المعنوي
  ٠٫٠٥قل من  وهى أ٠٫٠٣المحسوبة 

ات   ضح من الجدول السابق عدم   يت  وجود اختالف
ين         إحصائية  ةذات دالل  راجعين والمحلل ين  الم  ب

ة المحسوبه        وهى   ٠٫١٧٥الماليين حيث المعنوي
  ٠٫٠٥اآبر من 
ين  ي ح ة  ف ات ذات دالل اك أختالف صائية هن   إح

اليي  ين الم اديميين والمحلل ين   األآ ث نب  حي
ل من    وهى    ٠٫٠٤المعنوية المحسوبة      ٠٫٠٥اق

ة      يآاديمين األ وبي ن والمراجعين حيث أن المعنوي
  ٠ ٠٫٠٥قل من  وهى أ٠٠٠بة المحسو
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   الفرض الفرعي الثاني اختبار٤/١٠/٢
منظور مستخدمي معايير   على  تطوير أداء  عناصر المالية العالمية  آثار ايجابيةزماتلأل "
  ."محاسبة المالية الدولية والمصريةال

  )١٠-٤( الثاني جدول  ت للفرض الفرعينتائج اختبار
    اختبار ت  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

الوسط  السؤال
  الحسابى

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

 المعنوية  ت

٤  3.6618 .85393 2.6029 1.10406 135 
13.234 .000  

٥  3.5735 .75653 2.5221 1.06087 135 
12.562 .000  

٦  3.7500 .81423 2.5441 1.05316 135 
18.473 .000  

٧  3.6176 .88660 2.7574 1.09880 135 
8.931  .000  

٨  3.6471 .83913 2.6765 1.16035 135 
11.366 .000  

٩  3.5147 .75016 2.5956 .97661 135 
11.364 .000  

١٠  3.7132 .81566 2.6838 1.03782 135 
13.957 .000  

١١  3.8162 2.56241 2.4632 .98061 135 
5.771  .903 

١٢  3.5809 .79401 2.5441 1.04610 135 
11.218 .000  

  
  )١١-٤(التعليق على نتائج اختبار ت للفرض الفرعي الثاني جد ول 

  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية
ئلة أ        يتضح إن قي   ع األس ر  مه الوسط الحسابى لجمي آب

ن  دة  م ة المحاي ات   ٣القيم ى أن اتجاه دل عل ذا ي  وه
ة  ه الدراس ين لعين اتلألالمجيب ة زم ة العالمي  المالي

ة ار ايجابي ور  آث ر منظ وير أداء  عناص ى  تط  عل
   .مستخدمي معايير المحاسبة المالية الدولية

الل    ن خ ين م اري يتب االنحراف المعي ق ب ا يتعل وفيم
ه االنحراف ا  اض قيم سابق انخف دول ال اري الج لمعي

م    سؤال رق دا ال ا ع ا  ١٠م ى انخف دل عل ذا ي  ض وه
ة تشتت اإلجابات  بشأ    ة العالمي ن آثار األزمات المالي

ستخدمي   ور م ر منظ وير أداء  عناص ى   تط عل
  .معايير المحاسبة المالية الدولية 

ل               ئلة أق ع األس يتضح إن قيمه الوسط الحسابى لجمي
دة   ة المحاي ن القيم ى أن  ٣م دل عل ذا ي ات  وه اتجاه

ه المجيبين لعينه الدراسة إلى انه ال تو       ار ايجابي جد آث
على  تطوير أداء  عناصر        زمات المالية العالمية    لأل

منظور مستخدمي معايير المحاسبة المالية المصرية       
.  

ن خالل   ين م اري يتب االنحراف المعي ق ب ا يتعل وفيم
اري  ه االنحراف المعي اض قيم سابق انخف دول ال الج

ار         ضعلى انخفا وهذا يدل    شان آث ات  ب  تشتت اإلجاب
ى  تطوير أداء  عناصر             األزمات المالية العالمية عل
 .منظور مستخدمي معايير المحاسبة المالية المصرية

قل من ن مستوى المعنوية يساوى صفر وهو أووجد أ pair t test اختبار  فقد تم استخدام والختبار الفرض 
سؤا% ٥ دا ال ا ع ئلة م ل األس ت المناسب  لك ادي عشر الخاص بالتوقي ىل  الح ا يعن ين مم روق ب ود ف  وج

ات ،                  يمكن  متوسطات اإلجابات بين معايير المحاسبة الدولية والمصرية  وفى ضوء الوسط الحسابى لإلجاب
  .  لمعايير المحاسبة المصريةيمكن رفضه بالنسبة الفرض بالنسبة لمعايير المحاسبة الدولية وقبول
  

  ) ١٢-٤( للفرض الفرعي الثاني جدول ANOVA التبايننتائج تحليل
مصدر   معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

مجموع   التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مجموع   المعنوية  ف
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  المعنوية  ف

بين 
 000. 21.236 9.650 2 19.299 000. 8.751 3.867 2 7.734 المجموعات

داخل 
 442. 133 58.771 المجموعات

  
60.434 133 .454 
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  )١٣-٤( جدول للفرض الفرعي الثانيANOVAنتائج تحليل التباينالتعليق على 
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

ًا ذات ق أن هناك فروق    يتضح من الجدول الساب   
ة صائيةدالل ي إح ه البحث   ب ات عين شان ن فئ ب

وير     ى  تط ة  عل ة العالمي ات المالي ار األزم آث
ر  ستخدمي مأداء  عناص ور م ايير منظ ع

ة،  ة الدولي بة المالي ت ف المحاس ث بلغ  حي
سوبة    وأ٨٫٧٥ ة المح ه المعنوي  ٠٫٠٠٠ن قيم

  .%  ٥وهى اقل من 

ساب دول ال ن الج ضح م اك فروقيت ًا ذات ق أن هن
ة صائيةدالل ات إح ين فئ ث ب ه البح شان  عين  ب

ى  تطوير أداء  ة  عل ة العالمي آثار األزمات المالي
ر  ستخدمي م عناص ور م بة  منظ ايير المحاس ع
ة  صريةالمالي ت ف ،الم ث بلغ  ٢١٫٢٣٦  حي

ة المحسوبة       وأ ل     ٠٫٠٠٠ن قيمه المعنوي  وهى اق
   .%   ٥من 

  
  )١٤-٤( للفرض الفرعي الثاني جدولLSDنتائج اختبار 

  معايير المحاسبة المصرية  المحاسبة الدوليةمعايير 
  محلل مالي  مراجع خارجي  اآاديمى  محلل مالي  مراجع خارجي  اآاديمى

  بيان

متوسط 
  الفرق

متوسط   المعنوية
  الفرق

متوسط   المعنوية
  الفرق

متوسط   المعنوية
  الفرق

متوسط   المعنوية
  الفرق

متوسط   المعنوية
  الفرق

  المعنوية

  ٠٠٠  ٠٫٧٧٥٠١  ٠٠٠  ٠٫٧٤٥٨٦  -  -  ٠٫٠٨  ٠٫٢٦٤١٨  ٠٠٠  ٠٫٥٤٢٢٩  -  -  اآاديمى
مراجع 
  خارجي

-
٠٫٥٤٢٢٩  

٠٠٠  -  -  -
٠٫٢٧٨١١  

٠٫٠٨  -
٠٫٧٤٥٨٦  

٠٫٨٥٦  ٠٫٠٢٩١٥  -  -  ٠٠٠  

محلل 
  مالي

-
٠٫٢٦٤١٨  

٠٫٠٨  ٠٫٢٧٨١١  ٠٫٠٨  -  -  -
٠٫٧٧٥٠١  

٠٠٠  -
٠٫٠٢٩١٥  

٠٫٨٥٦  -  -  

  
  )١٥-٤(  جدول للفرض الفرعي الثانيLSDنتائج اختبار التعليق على 
  معايير المحاسبة المصرية  يير المحاسبة الدوليةمعا

سابق عدم         ات ذات      يتضح من الجدول ال  وجود اختالف
صائية ه إح الييدالل ين الم اديميين والمحلل ين األآ  ن ب

ر من       ٠٫٠٨حيث المعنوية المحسوبة      ٠٫٠٥ وهى اآب
ة       ث المعنوي اليين حي ين الم راجعين والمحلل ين الم وب

  ٠٫٠٥  وهى اآبر من ٠٫٠٨المحسوبه
ين ي ح ه إحصائية أنف ات ذات دالل اك اختالف ين  هن  ب
اديم ة المحسوبة ياألآ راجعين حيث أن المعنوي ين والم
  ٠٫٠٥ وهى اقل من ٠٫٠٠

سابق عدم       ات    يتضح من الجدول ال  وجود اختالف
صائية  ه إح ين ذات دالل ين   ب راجعين والمحلل الم

ة المحسوبه اليين حيث المعنوي  وهى ٠٫٨٥٦الم
  ٠٫٠٥اآبر من 

ه إحصائية       أن   ي حين ف ات ذات دالل  هناك اختالف
اليي  ين الم اديميين والمحلل ين   األآ ث نب  حي

سوبة  ة المح ى ٠٫٠٠المعنوي ل  وه ن اق  م
ين ا٠٫٠٥ اديموب ث أن يألآ راجعين حي ين والم

  ٠٫٠٥ وهى اقل من ٠٠٠المعنوية المحسوبة 

    اختبار الفرض الفرعي الثالث٤/١٠/٣
  ."  اثأر ايجابيه  على  تطوير أداء عناصر منظور العمليات الداخليةزمات المالية العالميةلأل "

  )١٦-٤(نتائج اختبار ت للفرض الفرعي الثالث جدول 
    اختبار ت معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

الوسط  السؤال
  الحسابى

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

 المعنوية  ت

١٣  3.5515 .82390 2.3676 1.05275 135 
12.288 

.000 

١٤  3.8676 .89284 2.1544 1.12137 135 
15.950 

.004 

١٥  3.7500 .76739 2.4632 1.02493 135 
12.791 

.052 

١٦  3.6397 .86643 2.1618 .99048 135 
14.608 

.021 

١٧  3.6029 .92919 2.4559 1.02464 135 
12.905 

.000 

 ٨٧



  )١٧-٤( جدول نتائج اختبار ت للفرض الفرعي الثالثلتعليق على ا
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

ضح أ ئلة    ن  يت ع األس سابى لجمي ط الح ه الوس  قيم
دة  أ ة المحاي ن القيم ر م ى أن  ٣آب دل عل ذا ي  وه

ة    ه الدراس ين لعين ات المجيب ات لأل  أناتجاه زم
أر   ة  اث ة العالمي وير أداء   المالي ى  تط ه  عل  ايجابي

ة ات الداخلي ور العملي ر منظ ق .عناص ا يتعل وفيم
دول     الل الج ن خ ين م اري يتب االنحراف المعي ب
ذا     اري وه راف المعي ه االنح اض قيم سابق انخف ال

ا   ى انخف دل عل ار   ضي شان آث ات  ب شتت اإلجاب   ت
وير أداء   ى    تط ة  عل ة العالمي ات المالي األزم

  .لداخلية عناصر منظور العمليات ا

ئلة     ن   يتضح أ  ل   قيمه الوسط الحسابى لجميع األس  أق
دة       ة المحاي ى        ٣من القيم دل عل ذا ي  اتجاهات   أن وه
اسة إلى انه ال توجد آثار ايجابية المجيبين لعينه الدر

على  تطوير أداء عناصر       زمات المالية العالمية  لأل
ة     ات الداخلي االنحراف      .منظور العملي ق ب ا يتعل وفيم

سابق انخفاض         المعياري   يتبين من خالل الجدول ال
ا           ى انخف دل عل ذا ي  ضقيمه االنحراف المعياري وه

األزمات المالية العالمية  تشتت اإلجابات  بشان آثار
ات   ور العملي ر منظ وير أداء عناص ى  تط عل

  .الداخلية 
ساو pair t test اختبار  فقد تم استخدام والختبار الفرض ل   صفر وهو أ  ى ووجد أن مستوى المعنوية ي ق

ن  ئلة%  ٥م ل األس ايير   لك وير مع ي تط ة ف ات المالي اس دور األزم امس عشر بقي سؤال الخ دا ال ا ع   م
ات ال ى أن األزم ذا يعن بة وه ة المحاس ى عملي ين عل ى الجهت ؤثر عل ة ت ت مالي ايير  وان آان  إصدار المع

اقي ا           سبة لب ا بالن ة ، أم ئلة بدرجات متفاوت ين متو         ألس روق ب ى وجود ف ايير         فتعن ين مع ات ب سطات اإلجاب
ايير      يمكن قبول    وفى ضوء الوسط الحسابى لإلجابات،       المحاسبة الدولية والمصرية     سبة لمع  الفرض بالن

  . لمعايير المحاسبة المصرية ويمكن رفضه بالنسبةالمحاسبة الدولية 
  

  )١٨-٤( جدول الثالث للفرض الفرعي ANOVAنتائج تحليل التباين
مصدر   معايير المحاسبة المصرية  ير المحاسبة الدوليةمعاي

مجموع   التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مجموع   المعنوية  ف
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  المعنوية  ف

بين 
 001. 7.475 3.889 2 7.778 000. 10.726 3.486 2 6.972 المجموعات

داخل 
 325. 133 43.226 المجموعات

  
69.204 133 .520 

  

  
  )١٩-٤( جدول الثالث للفرض الفرعي ANOVAننتائج تحليل التبايالتعليق على 

  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية
ساب  دول ال ن الج ضح م اك فروقأنق يت ه ًا هن  ذات دالل

ه البحث  إحصائية ات عين ين فئ شأ ب ارب ات  ن آث األزم
و    ى تط ة  عل ة العالمي و المالي ر منظ ر ير أداء عناص

ة ،  ات الداخلي ت ف   العملي ث بلغ  وان ١٠٫٧٢٦  حي
   .%   ٥ وهى اقل من ٠٫٠٠٠قيمه المعنوية المحسوبة 

ساب     اك فروق ق أيتضح من الجدول ال ه ًان هن  ذات دالل
ه البحث  إحصائية ات عين ين فئ شأ ب ارب ات  ن آث األزم

و    ر منظ وير أداء عناص ى تط ة  عل ة العالمي ر المالي
ة ،   العم ه    ٧٫٤٧٥ حيث بلغت ف        ليات الداخلي  وان قيم

  .   %   ٥ وهى اقل من ٠٫٠٠١المعنوية المحسوبة 
  )٢٠-٤( للفرض الفرعي الثالث جدول LSDنتائج اختبار 

  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية
  محلل مالي  مراجع خارجي  اآاديمى  محلل مالي  مراجع خارجي  اآاديمى

  
  بيان

متوسط 
  الفرق

متوسط   المعنوية
  الفرق

متوسط   المعنوية
  الفرق

متوسط   المعنوية
  الفرق

متوسط   المعنوية
  الفرق

متوسط   المعنوية
  الفرق

  المعنوية

اآاديم
  ى

-  -  ٠٫٥٠٢٨
٥  

٠٫٣٣٨٣  ٠٠٠
٨  

٠٫٠١
٠  

-  -  ٠٫٤١٩٤
٦  

.٠٫٥٥٢٧  ٠٠٣
٤  

٠٫٠٠
١  

مراجع 
  خارجي

-
٠٫٥٠٢٨

٥  

٠٠٠  -  -  -
٠٫١٦٤٤

٧  

.٢٢٦  -
٠٫٤١٩٤

٦  

٠٫٠٠
٣  

-  -  ٠٫١٣٣٢
٨  

٠٫٤٣
٧  

محلل 
  مالي

-
٠٫٣٣٨٣

٨  

٠٫٠١
٠  

٠٫١٦٤٤
٧  

٠٫٢٢
٦  

-  -  -
٠٫٥٥٢٧

٤  

٠٫٠٠
١  

-
٠٫١٣٣٢

٨  

٠٫٤٣
٧  

-  -  

 ٨٨



  )٢١-٤( جدول  للفرض الفرعي الثالثLSDنتائج اختبار التعليق على 
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

دم      سابق ع دول ال ن الج ضح م ود يت  وج
راجعين     إحصائية اختالفات ذات داللة    وبين الم

ة     ث المعنوي اليين حي ين الم والمحلل
  ٠٫٠٥آبر من  وهى أ٠٫٠٨٦لمحسوبها

ين ي ح ةف ات ذات دالل اك اختالف   إحصائية هن
ة   إنن والمراجعين حيث     يبين األآاديمي   المعنوي

سوبة  ن  ٠٫٠٣المح ل م ى اق ين ٠٫٠٥ وه   وب
ال  ين الم اديميين والمحلل ة  يألآ ث المعنوي ين حي

  ٠٫٠٥ منقلأ وهى ٠٫٠١ المحسوبة

ات   وجود اختال  يتضح من الجدول السابق عدم      ف
ين         إحصائية  ذات داللة  راجعين والمحلل ين  الم  ب
ة المحسوبه     الماليين    وهى   ٠٫٤٣٧حيث المعنوي

  ٠٫٠٥آبر من أ
ين  ي ح ة  ف ات ذات دالل اك اختالف صائية هن   إح

اليي  ين الم اديميين والمحلل ين   األآ ث نب  حي
سوبة   ة المح ى ٠٫٠٠١المعنوي لأ وه ن ق ،  م

ين ا٠٫٠٥ اديموب ث يألآ راجعين حي  إنين والم
 ٠٫٠٥قل من  وهى أ٠٫٠٠٣المعنوية المحسوبة 

  
  
  اختبار الفرض الفرعي الرابع٤/١٠/٤
  ."زمات المالية العالمية  اثأر ايجابيه  على  تطوير أداء عناصر منظور التعلم والنمولأل"
  

  )٢٢-٤(جدول  ت للفرض الفرعي الرابع نتائج اختبار
  اختبار ت  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية السؤال

الوسط   
  الحسابى

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحريه

المعنو  ت
  ية

١٨  3.6838 .79538 2.3897 .90409 135 
12.331 

.000 

١٩  3.8382 .78146 2.4338 .90022 135 
17.462 

.000 

٢٠  3.7868 .86417 2.3015 .99122 135 
16.013 

.000 

  )٢٣-٤( جدول   ت للفرض الفرعي الرابعنتائج اختبار التعليق على
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

ئلة       أن يتضح   ع األس  قيمه الوسط الحسابى لجمي
دة  ة المحاي ر من القيم ى ٣اآب دل عل ذا ي  أن وه

ه الدراسة       اتجاهات   ين لعين لالزمات    أنالمجيب
ى تطوير أداء     ًارالمالية العالمية  آثا    ه  عل  ايجابي

  . عناصر منظور التعلم والنمو
  

ن       ين م اري يتب االنحراف المعي ق ب ا يتعل وفيم
ه االنحراف          خالل الجدول السابق انخفاض قيم

ا     ى انخف دل عل ذا ي اري وه شتت  ضالمعي  ت
ار شان آث ات  ب ات ا اإلجاب ة األزم ة العالمي لمالي

.  على تطوير أداء عناصر منظور التعلم والنمو

ئلة      قيمة   أن يتضح   ع األس  الوسط الحسابى لجمي
دة    ة المحاي ن القيم ل م ى ان  ٣أق دل عل ذا ي  وه

ه ال   ى ان ة إل ه الدراس ين لعين ات المجيب اتجاه
ه  لال   ار ايجابي د آث ة  توج ة العالمي ات المالي  زم

ر من  وير أداء عناص ى   تط تعلم  عل ور ال ظ
  .والنمو

ن  ين م اري يتب االنحراف المعي ق ب ا يتعل وفيم
ه االنحراف           سابق انخفاض قيم خالل الجدول ال

ا ى انخف دل عل ذا ي اري وه شتت ضالمعي  ت
ار شان آث ات  ب ة  اإلجاب ة العالمي ات المالي األزم

.  على تطوير أداء عناصر منظور التعلم والنمو
م استخدام   والختبار الفرض ار    فقد ت ساوى صفر     أ ووجد  pair t testاختب ة ي ن مستوى المعنوي

و أ ن وه ل م ئلة% ٥ق ل األس روق  لك ود ف ى وج ا يعن ة مم ين   معنوي ات ب طات اإلجاب ين متوس  ب
ات ،     معايير المحاسبة الدولية والمصرية    ول   وفى ضوء الوسط الحسابى لإلجاب  الفرض  يمكن قب

  . لمعايير المحاسبة المصرية  بالنسبة ويمكن رفضهبالنسبة لمعايير المحاسبة الدولية 
  

 ٨٩



  )٢٤-٤( للفرض الفرعي الرابع جدول ANOVAنتائج تحليل التباين
مصدر   معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

مجموع   التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مجموع   المعنوية  ف
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  المعنوية  ف

بين 
 214. 1.559 953. 2 1.906 331. 1.116 320. 2 640.  المجموعات

داخل 
 287. 133 38.141  المجموعات

  
81.302 133 .611 

  

  )٢٥ -٤(جدول  للفرض الفرعي الرابع ANOVAنتائج تحليل التباين التعليق على 
  معايير المحاسبة المصرية  معايير المحاسبة الدولية

سابق أ   يتضح من الج     ه دول ال روق       ن  ال يوجد  ف
ة صائيةذات دالل ث  إح ه البح ات عين ين فئ  ب
ار شان آث ى  ب ة  عل ة العالمي ات المالي األزم

وير و،   تط تعلم والنم ور ال ر منظ   أداء عناص
ت ف   ث بلغ ة١٫١١٦حي ة  وأن قيم  المعنوي

  .%  ٥ وهى اآبر من ٠٫٣٣١المحسوبة 

سابق ان دول ال ن الج ضح م روقيت د ف  ه ال توج
ة صائيةذات دالل ث  إح ه البح ات عين ين فئ  ب
ار شان آث ى  ب ة  عل ة العالمي ات المالي األزم

وير و،   تط تعلم والنم ور ال ر منظ   أداء عناص
ت ف   ث بلغ ة١٫٥٥٩حي ة  وأن قيم  المعنوي

  .%   ٥ وهى اآبر من ٠٫٢١٤المحسوبة 
 LSDوبالتالي ال حاجه إلجراء اختبار 

 
  ت المالية العالمية  آثار ايجابيةزمالأل"رئيسي للدراسة وهو قبول الفرض الومما سبق يمكن  

يمكن رفضه بالنسبة لمعايير المحاسبة الدولية و" على  تطوير معايير المحاسبة المالية  
  . لمعايير المحاسبة المصرية بالنسبة

  
  
  تحليل اإلجابات على اإلستراتيجية المقترحة٤/١١
ث مجم   اق   ه البح ى عين ث عل رح الباح ةت شان      وع ات ب ضمن  مقترح ي تت ئلة الت ن األس م

ة   الل اإلجاب ن خ ة ، وم تراتيجية المقترح وف  اإلس ا س تراتيجية  عليه تقاق اإلس وم الباحث باش  يق
  .المالئمة لجهة إصدار معايير المحاسبة المصرية

ود هيئ -١ د ضرورة  لوج ل توج ة  ةه دد لجه ي مح ل تنظيم بة إصدار ذات هيك ايير المحاس  مع
  ؟المصرية

  من جميع% ١٠٠إن الموافقة على هذا االقتراح بنسبه  )١-٤( في شكل ضح اإلجابةتت
  الفئات

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٠



 تكون مسئوله عن أن تفضل التالية الجهات أي األول آنت توافق على السؤال إذا - ٢
  ؟المحاسبة  معايير إصدار

وسوق % ٣٠٫١ هناك نسب متقاربة بين آل من التنظيمات المهنيهان)٢-٤(يتضح من شكل  
     %٣٤٫٦وجهه مستقلة بإشراف حكومي % ٣٢٫٤المال

 

 
 الهيكل التنظيمي  فهل تؤيد وجود مجلس داخلاألول بموافق على السؤال إجابتك آانت  إذا-٣

 األمور حيال آافه تامة يكون مسئول مسئوليه  معايير المحاسبة المصريةإصدارالمسئول عن 
؟ حاسبةالم معايير بإصدار الخاصة الفنية  

  من جميع فئات الدراسة على الموافقةًان هناك إجماعأ) ٣-٤(يتضح من شكل 

 

 ٩١



 فهل تؤيد وجود لجنه للقضايا الطارئة األول بموافق على السؤال أجابتك آانت إذا- ٤
  تعمل على حل المصرية الهيكل التنظيمي المسئول عن إصدار معايير المحاسبةداخل 

  ؟المشاآل فورا ظهورها
   من فئات العينة على الموافقةًا تامًا هناك اتفاقأن) ٤- ٤(من شكل يتضح 

 
  
 لتفسيرات معايير  فهل تؤيد وجود  لجنهاألولق على السؤال  بموافإجابتك آانت إذا - ٥
الم

   بين فئات العينة على الموافقة على المقترحًا تامًا هناك اتفاقأن) ٥-٤(يتضح من شكل
 ؟ المصرية الهيكل التنظيمي المسئول عن إصدار معايير المحاسبةداخل حاسبة  

 

 ٩٢



 
 
الهيكل  فهل تؤيد وجود لجنه داخل األول بموافق على السؤال إجابتك آانت إذا-٦

 تالتطورا تقوم بمتابعه احدث المصرية التنظيمي المسئول عن إصدار معايير المحاسبة
 إصدار عمليات فيآة  العمل على المشارليإ باإلضافةبية على الساحة الدولية  المحاس

؟معايير المحاسبة الدولية  
  )٦-٤( الغالبية العظمى من فئات العينة موافقة على هذا االقتراح آما في شكل أنيتضح 

 
 الفئأيمن وجه نظرك  -   ؟المصرية المحاسبة  عضويه هيئه فيات يجب تمثيلها ٧

ى  ًا تامًا هناك اتفاق أن) ٧-٤(يتضح من شكل     ة    أن بين فئات العينة عل ل آاف تم تمثي  األطراف  ي
ة المقترحة من      ايير في عضويه الهيئ ة بالمع اديميين( المهتم راجعين -أآ ين- م  معدي - محلل

  )الخ... القوائم المالية 

 
 

 ٩٣



  ... إلى تبنى معايير المحاسبة المصرية االتجاه لهيئة من األفضلهل  - ٨
كل   ن ش ضح م اأن) ٨-٤(يت ت بن عيفة اقترح سبة ض اك  ن صر    هن ايير م بعض ء مع ية ، وال

ر      
  ئية المصرية

اييإناألخر يؤيد تبنى معايير المحاسبة الدولية ، إال          ى مصر مع د   تبن  الغالبية العظمى  تؤي
المحاسبة الدولية مع إدخال تعديالت عليها بما يناسب المتغيرات البي

 
 

 بناء معايير في أتباعها االستراتيجيات تفضل أي المحاسبةعند بناء معايير  - ٩
  ؟المصرية بةالمحاس

                 
  

بعض) ٩-٤(يتضح من شكل       ة ، وال سبة ضعيفة اقترحت اإلستراتيجية االيجابي اك  ن إن هن
ر يؤي ة ، إال إاألخ تراتيجية المعياري د ند اإلس ى  تؤي ة العظم ن الغالبي ل م ين آ ع ب الجم

   المعيارية وااليجابيةاإلستراتيجية

 

 ٩٤



 المصرية للتواصل بةالمحاس لهيئة الكتروني لوجود موقع ضرورةهل توجد -١٠
؟المصرية المحاسبة معايير في المصالح أصحابالمستمر مع   

 شبه تام بين فئات عينه البحث على ضرورة وجود ًاإن هناك اتفاق) ١٠-٤(يتضح من شكل 
  موقع الكتروني لجهة إصدار معايير المحاسبة المصرية المقترحة

 
 

 
 

  ؟نهائي بشكل إصدارهاتلقى الردود عليها قبل 
 جميع الفئات محل البحث بينها اتفاق شبه تام على طرح المعايير أن) ١١-٤(يتضح من شكل 

.للمناقشات قبل إصدارها  

 وتعديالت المعايير الجديدة سبةالمحا لطرح مشاريع معايير ضرورة  هل توجد -١١
 وعالماإل وسائل في  القائمة

 

 

 ٩٥



 في المعايير  فيب المصالح   ألتاحه الفرصة لمشارآه آافه أصحاضرورةهل توجد  -١٢
  ؟اإلصدار ة مرحلإلى معايير المحاسبة من مرحله االقتراح إصدارآافه مراحل دوره 

ه أصحاب              ًا هناك اتفاق  أن) ١٢-٤( يتضح من شكل     شارآه آاف  شبه تام من قبل فئات العينة على م
  .المصالح في آافه مراحل إصدار المعايير

 
  
  

يئه  هألتاحه  ه-١٣ رة   المعيار ةمعايير  المصل  تو  
ص  من بشكل نهائيإصدارهقبل  المحاسبة ال  مع

اقأن) ١ل ى  هنا بح الع م م ب
. قبل إصداره بشكل نهائي  

 

رية فترجد  ضرو الختبار المحاسبة
م  رية  إصدار جهة ايير 

يتضح من شك
اختبار المعيار

ضرورة  شبه تاًاك اتف٣-٤( ث عل ينة محل ال يع فئات  ين ج

 

 ٩٦



 
 يستطيع من مستمرةتكون هناك قنوات اتصال محدده  بصفه د ضرورة ل

لتوفيصالح حا سب ي دا  جه
  .حاسبة
اتفاأنكل ضرو هن عل ال ينة م  أنه تام  فئ

 معايير جهة إصدارلتواصل مع تمرة يتم من خاللها  ا محددة بصفة مسنوات اتصال
  .صرية المقترحة

 

 هل توج-١٤
أصخاللها 

معايير الم
يتضح من ش
يكون هناك ق
المحاسبة الم

اصل مع  المب ة المصرية  ا ر المحا ر  معاي ة إص

رة اك  شبًاق) ١٤-٤(  ى  بحث  حل  ات الع بين

 
 

ر صدد عليها أ ي  التمويل من
  شطتو حاسب

شكل      ص٥ح م المصرية     جه ح ن الممكن       يي حة
ها على  آل من     ة    إلزاميةرسوم (م سوق األوراق المالي  - على الشرآات المقيدة ب

ى مكاتب  عل بةوم   ة المحاس م المكتب والمراجع ساهمه - بحسب حج ة م ي الحكوم  ف
مويل

 
 

١٥ - 
الم
يتض
 تعتأن
رس
الت

أيك  ار معايير  تعتمنجباآلتية صادرم وجهه نظ جهة إ
؟هاأن يل تمفية المصرية

ن خالل 
د في تمويل

تفرض 

اسبة ة إ معادار  أن) ١-٤(  مترالمق ر الم

  (       

 

 ٩٧



مقترحة في الجدول مكن للباحث تلخيص إجابات عينه البحث على اإلستراتيجية ال
)(  

جع اآاديمى
  جي

  االتجاه

وي
٢٦ -٤التالي

مرا    محلل مالي
  خار

    اجمالى
 السؤال

  
 

االختيارا

سب  دد  النسبة
  د

    النسبة  لنسب

  ت
   

العدد  ةاالعدالن  ةالع  العدد

  موافق
  

١٠٠  ٤٦  %١٠٠  ٦١  %١٠٠  ٢٩
%  

 ه-١  %١٠٠  ١٣٦
ود هي لوج
ي  تنظيم
 مإصدار

  المصرية
  

رورة  د ض ل توج
ل   ه ذات هيك ئ
ة    دد لجه مح
عايير المحاسبة   

  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  غير موافق

  
  

  موافق

٣١٫٩  ١٥  %٣٢٫٨  ٢٠  %٢٠٫٧  ٦  التنظيمات المهنية
%  

٣٠٫١  ٤١
%  

٢٣٫٤  ١١  %٢٤٫٦  ١٥  %٦٢٫١  ١٨  لسوق الما
%  

٣٢٫٤  ٤٤
%  

  %٢٫٩  ٤  %٠  ٠  %٤٫٩  ٣  %٣٫٤  ١  الوزارة
هيئه مستقلة 

  مي
٣٤٫٦  ٤٧    ١٦  %٣٧٫٧  ٢٣  %١٣٫٨  ٤

بإشراف حكو  %

 آنت إذا -٢ 
سؤا ال

ات  الالجه
ون  ان تك
دار إص

توافق على    
 يأ األولل 
ة ضل تالي  تف

ن  سئوله ع م
ايير    مع

 المحا
  ٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠%  

هيئه 
مستقلة 

بإشراف 
  حكومي

 سبة

  أخرى
١٠٠  ٤٦  %١٠٠  %١٠٠    %  ١٣٦  ٦١  ٢٩موافق

%  
١٠٠ ك آانإذا -٣   جابت

ال  ق  بمواف
ود ول  فه

ه  ل هيئ س داخ ل
بة صرية المحاس  الم

و نيك

ق ٠٠٠%٠  غير 

إت 
سؤ ى ال عل
د وج ل تؤي األ

مج

سئوليه  سئول م  م
ة ه تام ال آاف ور حي  األم
ة ة الفني دار الخاص  بإص

ايير  بةمع  المحاس
  المصرية

  ٠    %  ٠  %٠    ٠  مواف

  موافق

١٠٠  ٤٦  %١٠٠  ١٠٠٦١  ٢٩  فق
%  

ت إذا -٤   %موا  %١٠٠  ١٣٦ ك آان  أجابت
سؤال  ى ال ق عل بمواف

ود األول د وج ل تؤي غير فه
ة   ضايا الطارئ ه للق لجن

ه   ل هيئ  بةالمحاسداخ
صرية  ى  الم ل عل   تعم

ورا   شاآل ف ل الم ح
  ظهورها

  ٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠   موافق

 موافق

١٠٠  ٤٦  %١٠٠  ٦١  %١٠٠  ٢٩  فق
%  

موا  %١٠٠  ١٣٦  إجابتك آانت إذا -٥ 
بموافق على السؤال 

 فهل تؤيد وجود  األول
لجنه لتفسيرا

غير
ت معايير 

  ٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠   موافق

 موافق

المحاسبة  داخل هيئه 
    المصرية المحاسبة

٫٦  ٫١ف  ق
%

٠ ٤٤٩٣  %٩٥  ٥٨  %٩٦٫٦  ٢٨موا
  

٩٥٫٦  ١٣
%  

ت إذا -٦  ك آان  إجابت
 األولبموافق على السؤال    

ه   ود لجن د وج ل تؤي فه
ه   ل هيئ بةداخ  المحاس

صرية ه  الم وم بمتابع  تق
دث  التطاح

غير

 تورا

  %  ٦  %٤٫٤  ٢  %٤٫٩  ٣٫٤٣  ١   موافق

 موافق

ساحة   ى ال بية عل المحاس
ة   افةالدولي ى باإلض  إل

شارآة  ى الم ل عل يالعم  ف
ات  داعملي ايير رإص  مع

  المحاسبة الدولية  

%  ٤٫٤

 ٩٨



  )٢٦-٤(تابع جدول 
 محلل مالي

  
مراجع   اآاديمى

  خارجي
  اجمالى

  
  
  السؤال

  

االختيارا
  ت
العد  النسبةالعد   

  د
العد  النسبة

  
  سبةالن  العدد  النسبه

  التجاها

د  د
  %٠ ٠%٠٠%٠         ٠  %٠  ٠  األآاديميين
٠%٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  %  ٠    المراجعين

معدي 
ومستخدم 

القوائم 
  المالية

٠  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  

٦١١ %آل ما سبق
  

٤٦١
  

١٣
  

١٠   ٠٠ ١٠٠ ٢٩
%

 ٠٠
%٦

٠
%  

 من وجه -٧
ى اظرك 

لفئات يجب 
  فيمثيلها 

عضويه هيئه 
 لمحاسبة

ن
ا
ت

ا
  المصرية

 
    %      %  رىأخ

   
  
  

  
٠٠٠٠%٠٠  ٠  ٠%  

ما سبق آل

معايير 
المحاسبة 
  الدولية

 
%  

٦٫٦ %٦٫٤ %١٠٫٣٤٫٩ ٣  ٩  ٣  ٣% 

  ٧بناء معايير 
  %  %  %  مصريه

١٦٫٩  ٢٣  %١٧  ١٣٫١٨  ٢٤٫٢٨

هل من   -٨
 لهيئة األفضل
معايير 
المحاس
المصر
االتجاه
 اتبنى

البدائل 

٧٤٫٦١٠٧٦٫٥  ٣٥  %٨٢  ٦٥٫٥٥٠

عا
م

 الدولية مع 
إدخال 

يير 
  حاسبة

م
ال

بة 
ية 

  ١٩معايير   إلى 
  تعديالت

حد 
  :التالية

المحاسبة 
الدولية مع 

إدخال 

   
   

%  
   

   
   

   
   

   
   

%  
   

٤  
   

%  
    

  تعديالت
            

تراتيجية    %٣٫٧  ٥  %٢٫٢  ١  %٣٫٣  ٢  %٦٫٩  ٢اإلس
  المعيارية

تراتيجية  اإلس
  االيجابية

٥٫١  ٧  %٤٫٣  ٢  %٤٫٩  ٣  %٦٫٩  ٢%  

 عند-٩
معايير 
المحاس
االست
 تفت

أتباعها
بناء مع
المحاس
المصر

الجمع بين   بناء 

 أي بة
راتيجيا

ين   ع ب ٢٥الجم

اإلستراتيجيتا
  ن

ضل 
 في 

ايير 
 بة
  ية

اإلستراتيجيتا
  ن

  ٨٦٫٢
%  

٩١٫٨  ٥٦
%  

١٩٫٥  ٤٣
%  

١٢
٤  

٩١٫٢
%  

٩٦٫٦  ٢٨  موافق
%  

١٣ %١٠٠  ٤٦ %١٠٠  ٦١
٥  

٩٩٫٣
%  

١٠- 
ضرورة

موقع 
 الكتروني

 لهيئة
 المحاسبة
  المصرية
للتواصل 

المستمر مع
 أصحاب

فيالمصالح 
معايير 
 بةالمحاس
  المصرية

  %٠٫٧  ١  %٠  ٠  %٠  ٠  %٣٫٤  ١  غير موافق

هل توجد   موافق
جود لو 

 

 

  

 ٩٩



  )٢٦-٤(جدول 
  اجمالى  مراجع خارجي  اآاديمى  محلل مالي

  
  االتجاه

تابع 
  االختيارات

   
    النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  
  السؤال

  
٣٫٤  ١  غير موافق

%  
٠٫٧  ١  %٠  ٠  %٠  ٠

%  
  

٩٦٫٦  ٢٨  موافق
%  

١٠٠  ٦١
%  

١٠٠  ٤٦
%  

١٣
٥  

٩٩٫٣
%  

د   -١١ ل توج رورةه  ض
ايير     شاريع مع رح م لط

دة المحاس  الجدي
ايير     ة وتعديالت المع  القائم

ي ائلف ى عالم وس  وتلق
ل    ا قب ردود عليه ال

  نهائي بشكل إصدارها

   ١  غير موافق
٣٫٤

%  

٠٫٧  ١  %٠  ٠  %٠  ٠
%  

  موافق

بة

األ 

٩٦٫٦  ٢٨  موافق
%  

١٠٠  ٦١
%  

١٠٠  ٤٦
%  

١٣
٥  

٩٩٫٣
%  

ل  -١٢  د ه رورةج  ض
شارآه    ة لم ه الفرص ألتاح

المصالح      في آافه أصحا
ايير   ه مراحل المع آاف

اردوره  ايير إص  مع
ه    ن مرحل المحاس

راح ه ىاالقت  مرحل
  اإلصدار

٣٫٤  ١  غير موافق
%  

٠٫٧  ١  %٠  ٠  %٠  ٠
%  

تو  موافق

ب 
 في
د
بة م

إل 
  

٩٦٫٦  ٢٨  موافق
%  

١٠٠  ٦١
%  

١٠٠  ٤٦
%  

١٣
٥  

٩٩٫٣
%  

رورة  -١٣ د  ض ل  توج ه
ه  ايير ألتاح ه مع هيئ

ره    صرية فت بة  المحاس
ل  ار قب ار المعي الختب

  نهائي جهة     إصداره
دار بة إص ر المحاس  

المصرية  

٣٫٤  ١  غير موافق
%  

٠٫٧  ١  %٠  ٠  %٠  ٠
%  

  موافق

الم

بشكل
ايي مع

  
٩٦٫٦  ٢٨  موافق

%  
١٠٠  ٦١

%  
١٠٠  ٤٦

%  
١٣
٥  

٩٩٫٣
%  

رورة    -١٤ د ض ل توج ه
نوات اتصال      لتكون 

فه  دده   ستمرةمح  م
ست ا ي ن خالله طيع 

حاب صالح أص ي الم  ف
محاسبة المصرية مع

ع   ة التواص جه
ايير  دار مع إص

  .  المحاسبة المصرية

٣٫٤  ١  غير موافق
%  

٠٫٧  ١  %٠  ٠  %٠  ٠
%  

  موافق
هناك ق
ص ب
م

ايير ال
ل م

ة  وم إلزامي   رس
شرآات   ى ال عل
دة  المقي

  بالبورصة

 ٢٠٫٧  ٦
%  

 ١٣٫٢  ١٨  %٢٦  ١٢   %٠   ٠
%  

ى  وم عل رس
  مكاتب المراجعة

 ٦٫٩  ٢
%  

 ١٫٥  ٢   %٠  ٠  %٠  ٠
%  

ساهمه  م
ي   ة ف الحكوم

  التمويل 

٦٫٩  ٢
 %  

١١٫٥  ٧
 %  

١٠٫٨  ٥
%  

١٠٫٣  ١٤
%  

٦٥٫٥  ١٩   آل ما سبق 
%  

٨٨٫٥  ٥٤
%  

١٠  %٦٣  ٢٩
٢  

٧٥%  

ى أمن وجهه نظرك    -١٥
ل   صادر التموي ةم  اآلتي

جهة   تعتمد عليها    أنيجب  
د بة إص ايير المحاس ار مع

صرية  ي الم ل ف  تموي
  أنشطتها

   
  

  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  أخرى

 آل ما 
  سبق 
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  خالصه الفصل٤/١٢
ن  ار م ل اختب رأج ا  ف م التوصل إليه ي ت ة الت ه  وض الدراس ردات عين تطالع أراء مف م اس  ، ت

   : تتكون من يراسة الت
ى  ة األول اديمي: جموع ا( ن ياألآ دريس ومع ه الت ي ) هم ونوأعضاء هيئ بة ف سام المحاس ي أق ف
  .جامعات المصرية

راجعين الخارجيين والمحل     ةتمثل الجانب العملي أو التطبيقي ومتمثل      : جموعة الثانية  ين   في الم ل
 .اليين 

ذه الدراس         وقد شكل أساسي           اعتمد الباحث في ه ى أسلوب االستقصاء ب ام الباحث        ة عل  ، حيث ق
ا تحقيق       من األسئلة  يمكن من خالل        قائمه في شكل مجموعه      عداد ردود عليه ل ال  دراسة وتحلي

  .دف الدراسة الميدانية 
ى    ث إل ل الباح ن  وتوص ة يمك ول أن ة و  قب سي للدراس رض الرئي و الف ة  لأل" ه ات المالي زم

ايير المح    وير مع ى  تط ه  عل ار ايجابي ة  آث صرية  عالمي ة والم ة الدولي بة المالي "   اس
ك  سبة  ذل اييلبالن ة ، و مع بة الدولي ض ر المحاس ن رف رض  يمك بة   الف ايير المحاس سبة لمع  بالن

صرية تطلع الباحث أراء .م ذلك اس تراتيجية آ ي اإلس ة ف ه الدراس ة  عين ة إصدار  المقترح  لجه
  . عايير المحاسبة المصرية  والتي سيتم تناولها في الفصل التالي 
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  الفصل الخامس
 اإلستراتيجية

رحة لجهة المقت
ار المعايير إصد

  المصرية
 

  
  
  
  
  

 ١٠٢



  الخامس الفصل
   لجهة إصدار المعايير المصريةيجية المقترحةاإلسترات

ونو
وتطبيق 

  
ويم
يلي

١-

٣-
ا،  ي منتجات المهنة، بل يعد ه دما مباشرا له

ام           وهذا ما اتضح في    ازداك في ع ه من فضائح         ٢٠٠٠ سقوط وانهيار سوق ن ا تبع  وم

  . من التفاصيل بدالعقيد، والترآيز على وضع القواعد العامةالبساطة بدال من الت

 

من

  
 مقـدمــة ٥/١
اس                 ا قي يتين هم ين أساس أداء وظيفت وم ب     تعد المحاسبة بمثابة نظام خاص للمعلومات يق

ساعدت              ستخدمين لم هم نتائج األحداث االقتصادية للمنشآت وتوصيلها إلى فئات عديدة من الم
ى             . على اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة     وي عل ه المحاسبة من دور حي وتقديرًا لما تلعب

ة      ارير المالي ستخدمي التق ات لم ن معلوم ه م ا تقدم الل م ن خ ومي م صاد الق ستوى االقت م
بة ، ايير المحاس ن خالل إصدار مع بية م اتها المحاس يم سياس دول بتنظ ن ال د م . قامت العدي

ة وضع     ا                   وتهدف عملي شآت فيم ين المن ى تضييق مجاالت الخالف ب بية إل ايير المحاس  المع
ب ة      يتعل ة، وتطوير آمي ارير المالي ة عرض المعلومات في التق اس واإلفصاح وطريق القي ق 

ات ك المعلوم ة تل رة وضع    . عي ذ بفك ى األخ ة إل دول المتقدم ن ال د م ت العدي د اتجه وق
  ).٢٠٠٢محمد الحاج، ( الممارسة العملية احتياجاتها فيمتالئمعايير محاسبية 

ا    ). ٦٨٤، ص   ٢٠٠٩عبدالرحمن الحميد،   (كن القول إن  أهداف معايير المحاسبة       ل فيم تتمث
   

وفير   ستثمرينلت ة     لم ة وموثوق ات أني ة معلوم واق المالي ي األس اس     ف الل القي ن خ  م
  .التخاذ القرارات االستثمارية الرشيدةواإلفصاح المحاسبي 

  . للتقارير الماليةافظة على نوعية معياريةالمح -٢
ث إن      ة، حي واق األوراق المالي ي أس ة ف اء ثق ةإعط ةزعزع واق   الثق ي األس  ف

 الثقة فالمالية،ينعكس مباشرة على زعزعة  

  .ماليه، وذلك لكون منتجات المحاسبة تمثل العمود الفقري لتلك األسواق
  .المساهمة في نمو أسواق األوراق المالية واالقتصاد الوطني -٤
  .االنسجام والتوافق مع معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة حول العالم -٥
٦- 
داول                 -٧ ا،وآون أسهمها تت شرآات وأحجامه واع ال ين أن التفريق في التطبيقات المحاسبية ب

  .في األسواق المالية من عدمه
صادية    األخذ في االعتبار عامل تكلفه إنتاج المع       -٨ رارات االقت  لومات ومنفعتها لمتخذي الق

.  
  
ذلك قامت     از أو ل شكيل جه دول بت ن ال د م ز العدي بية ه لأجه ايير المحاس اء المع أداةبن يمآ  لتنظ

اس  للد تلك المعايير في توفير نماذج        المجتمع وتساع  فيالسياسة المحاسبية    صا الوإقي سترشد  ح ف  ت
وائم المال ابه داد وعرض الق د إع بية األخرى عن دات المحاس ن الوح ا م شرآات وغيره ه ال ة ل . ي

ساعد  اعوي نهج مإتب ايير لم اء المع ائم ببن از الق ال  الجه ل فع يتكام وفير ف ى ت ايير إل  إصدار المع
ة       التيالمعلومات المحاسبية المالئمة     يد  في  تساعد مستخدمي القوائم والتقارير المالي امهم  ترش  أحك

  .واتخاذ قراراتهم، وبالتالي رفع آفاءة األسواق المالية وتحقيق المزيد من االنفتاح االقتصادي
نهج    فيلمحاسبية ويتأثر الجهاز القائم ببناء المعايير ا     ه والم ه تكوين  المجتمع بعده عوامل تحدد آيفي

صادرة          فيالذي سيستخدمه    هشام  ( بناء وإصدار المعايير المحاسبية، وآذلك آم ونوعيه المعايير ال
  ).٢٤٣،ص ٢٠٠٦المليجى،

قصوى ألي مجتمع لما لها   المعايير المحاسبية تشكل أهميةةالرغم من أن قضية صناع وعلى     
تثمار  آث وارد في        ار مباشرة على قرارات التخطيط واالس ى استخدام الم ة عل ل والرقاب والتموي
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سيطة  ةذا فان صناعه المعايير ليست عملي     األنشطة االقتصادية، ومع ه    هل  ب  بحيث يمكن لكل       ة وس
وعه م تصنع لنفسها مجم    فتحقيق ذلك يتوقف   . الجودة من ة عاليةن المعايير تتصف بدرج    أندوله  

ة ون     بية  األساسية  البني  من مجموعه     المحاس
  من

داول   ات ت ايير آهيئ ة األوراقلمع ، المالي
  .والبنوك وغيرها

صفه  ن ب
شورة  م

ات    بيوث والدراس س  المحاس ايير، ومجل وير المع دارط  إلص

بالمحا فيمثله و
  آالجامعات وبةجود 
وجود م

، ٢٠١٢رف، 

 .الضرورة 
ار المحاسبي     رار  الم        ة   ( عي سليمة   والمقصود باآللي  ال

 طرف من     ون تأثير متحيز من أي      

ن    ات ص ه آلي ه ومتابع ى   ل لمالحظ ا عل ايير حفاظ اعه المع

    
ة  األزمات آثارالباحث عن        ة  المالي ايير     العالمي ى تطوير مع  عل

ائج         ة والت    الدراسة فى ضوء نت ي أظهرت بوضوح     الميداني

  
ة  إستراتيجية  ذا الفصل     ة  متكامل ايير  إصدار  لجه  المحاسبة  مع

باحتياج
ق ال وتحقي
ة التي           بتطوير الم
ن ي،    يج
ا ضع   وتك
ال معا
ب ال -١ د المحاس ي  معه انونين األمريك سعودية  ين الق ة ال ، والهيئ

ة    ي الدرج ف ال
  .األولى

  وتتكالدولة لدى   المحاسبية األساسية البنيةم  على حج 
:هي )٦٩: ٦٨، ص ٢٠٠٥و الخير، محمد السهلى،مدثر اب(الهامة المكونات 

  
صلحه   -١ ه ذات م ات قوي ود آيان يوج يم اف  تنظ

ست  -٢ يم م ود تنظ ايير  وج ناعه المع وير وص ل لتط بيةقل ومتكام ضمالمحاس  ، يت
ية س   أساس رار، مجل اذ الق ستقل التخ س م شاري مجل ديم  است ال متخصص لتق

ز للبح دعم، مرآ  لتةوال
 .الالزمة التطبيقيةالتفسيرات 

ةسبين ومكاتب  متة قوية مهنيةجود ممارس -٣  .المحاس
مجتمع مهتم  -٤ .العلميمراآز البحث بالمحاسو
 . وارد ماليه وبشريه آافيه -٥
 

 :هي من المقومات أخرعدد )٢١١ص ياسر الج(  الباحثين احد وأضاف
ستمرة متزامن  )١ صوره م ة ب ادات التطبيقي سيرية واإلرش سئوليات التف اء بالم ة الوف

آلما دعت 
ر قوجود آلية   )٢  سليمة لتمري

ة وموضوعيه د حر هنا أن ينتج القرار بارداة      
 ).األطراف المعنية

ان    )٣ ود آي ستقم وج
  .لعامةالمصلحة ا

 أجراها التي المقارنةوفى ضوء   
ة  المالية المحاسبة  ووالمصرية  الدولي

شديد صور ال ي منظور الالق ا انعكس ب ت ف ة مم ات الداخلي و ومنظور العملي ى علم والنم سلب عل ال
ي األداء      اح ف ور النج بة ومنظ ايير المحاس ستخدمي مع ور م ة ا  منظ ا لعالق ين  طبق سببية ب ل

  .المنظورات المختلفة 
  
 في ه سيقترح الباحث    ومن هنا     

 تفي  معايير محاسبيه نتاجإ على رةالقد  ستعتمد على تقديم تنظيم لديه       اإلستراتيجيةوهذه  .المصرية
ستخدمينات  ول  الم ق الوص ن طري ى ع ول إل بة الحل ضايا المناس بية للق ة المحاس  العالق

ايير    ع مع ق م بةتواف ة المحاس ار  . الدولي ه اختي ذلك طريق رادوآ ذياألف يقومون  ال ن س
ا هي الجهويكون .  المصرية  المحاسبة وضع معايير    ةعايير وطريق   ساؤل م  الت

بية ع              ايير المحاس ه تطبيق المع ومب أ تتولى عمليه تنظيم وإصدار ومتابع ى المستوى الق ل
إلجابة  ى                ون  سئولية  إن على هذا التساؤل من خالل متابعه تطور الفكر المحاسبي إل  و م

محاسبة تتمثل في الجهات التالية   :يير 
ة  ات المهني ل ( تنظيم مث

بين  دولي للمحاس اد ال انونيين واالتح بين الق ه  ). للمحاس ة ان مهن ك الجه ب تل ن عي لك
صالحا  دافها وم ق أه ا يحق ايير بم ه وضع المع ى عملي سيطر عل بة ت محاس

 ١٠٤



داول األوراق الما     (  أسواق المال    -٢ ة  لي مثل هيئه ت ال         ،) ة األمريكي دخل أسواق الم  ولكن ت
ا  شاآله منه ه م ايير ل ة في وضع المع ة بحوآم ل الجهات المعني ا تمث شرآات وهى  إنه  ال

 .جهات غير حكوميه يجب أن يقتصر دورها على مراقبه عمليه إعداد وتطبيق المعايير فقط
ات       ال -٣ ضمن فئ ى تت ة  وه بة الدولي ايير المحاس س مع ل مجل ستقلة  مث ات الم ع  جه ه لجمي  ممثل

ك الجهات أفضل            نالمستفيدي ر تل ذلك تعتب  من محليين ماليين ، محاسبين، مستثمرين وغيرهم  ل

ة باسم            ذه الجه ث أن تكون ه

 مع  مع   متوافقة
سلطة الكبير فى      م     ال ،  ومن ث

ى   ).٤٣،ص ٢٠  يضاف إل

د     .    آذلك يوجد العدي
ا   ي المزاي از  ة حالف وين جه ومي رسمي تك ومي حك وم  أو خاضع لإلشراف الحك  بإصدار يق

  . قوه وتنفيذ المحاسبية تكون للمعايير وبالتالي ة غير محددبسلطة ومي
ن   ارم سلبية اآلث ي ال ار   الت ق معي ى تطبي ب عل  تترت

 ويض

 . مما يمكن من توفير القبول العام للمعاييرالسلبية اآلثار على الحد من القدرة -٥

                                                              

  المصدر 
                                 اعداد الباحث                                                                                        

       مقترحات مقتر

راف        ع األط دم جمي دة تخ ن أراء محاي ا م ا له بية لم ايير المحاس ع المع ن وض سئول ع   ذاتم
 ). ٢٠٦، ص ٢٠١٢ياسر الجرف، ( المصالح

  
ة           وع ات عين ارب أراء فئ رغم من تق ة     يداني  الدراسة الم  لى ال ولى عملي ة المقترحة لت  إصدار  ة حول الجه

ومي،     ةمعايير المحاسبة المصرية  ما بين التنظيمات المهنية وسوق المال وجه   ستقلة تحت إشراف حك  م
ة   وان آان الخيار الخاص بجهة مستقلة تحت إشراف حكومي قد حاز       ات عين  على أعلى نسبه تأييد من فئ

  .الدراسة
  
ستقلة           وفى ضوء ما سبق يفضل ا        ة م ايير المحاسبة المصرية هي جه ة إصدار مع لباحث أن تكون جه

ايير المحاسبة          رح ال   تحت إشراف حكومي تضم خبراء إلصدار مع باح ويقت
  :  وسيتناول الباحث تكوينها  وهيكلها التنظيمي على النحو التالي  معايير المحاسبة المصريةهيئة

  
   المحاسبة المصرية معاييرهيئة  ٥/٢
 ،حتى تكون حكومي مستقل تحت إشراف صوره جهاز    في الهيئة   وتكون هذه     

 والتباين بالجماعية تتسم   التيو ،   المصري المجتمع   في السائدة الثقافة
بي التشريعية الرقابةتفضيل   دوح الرشيدى،  (ة  آقيمه ثقافيه محاس ٠٦مم

ا  )   Tarce& Brown,2005(ك ما ذهبت إليه دراسة  آي تحقق الدول األهداف التي من اجله
دمتها جودة        تبنت معايير ا   ة وفى مق وفير               لمحاسبة الدولي دول ت ذه ال ى ه ة ينبغي عل ارير المالي  التق

ة  رقابه قويه من هيئات تنظيميه تشجع على االلتزام بمعايير المحاسبة الدولي          

ذل

ن م
  :منها ) ٢٤٦، ص ١٩٩٨ابوزيد آامل، (المحاسبةمعايير 
الحكيتمتع الجهاز  -١
شرع   -٢ ستطيع الم ب وأني ل  يراق يقل

بي ك  محاس ين وذل دار مع شبإص رىريعات  ت ك  ة مكملأخ ن تل ار للتع ع اآلث
ه      واإلعانات وسياسات الدعم  الضريبيةآالتشريعات   سيق والتعويض يصعب تحقيق ذا التن  إذا وه

 .آان المنظم جهازا مهنيا
 .ح المصالأصحاب على مقاومه ضغوط القدرة -٣
 لتقاضيل آليةتوفير  -٤

  )١-٥شكل  ( التالية الفرعية  من الوحدات الهيئةوتتكون 
  
  

    التعيين          بالغإ   تقديم مقترحات         اإلشراف        إبالغ التعيين          إبالغ                
                            التمويل التعيين   التمويل                                التمويل                            

                       

   ير المحاسبة المصريةهيئه معاي مجلس أمناء

   
                                                                            

                       تقديم                              تقديم                                                    

مقترحات                                                                    

  

لجنه 
 التواصل
 الدولي

  
  

واضعي المعايير                  

مجلس معايير 
المحاسبة المص ري

لجنه تفسيرات معايير 
 المحاسبة المالية

  
  

  
لجنه 

القضايا 
 الطارئة
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تم      ذه  إدارةوي ة  ه اء  من خالل مجلس   الهيئ ايير المحاسبة المصرية     أمن ه مع  ٩ يتكون من  هيئ
رأس مجلأعضاء هس  وي وزير الإدارت ن  ال ةمختص م ى عضويته الحكوم ضم ف ا ي صفته ، آم  ب

  .راجعين

  
  . بنقابه التجاريينوالمراجعة المحاسبة ة مهناوليمزرئيس شعبه  -

 وحرص 
 -ة      (المحاسبة  
ر جها

  
ويق

ت -١

اآن ا ن األم الن ع ون ضمن اإلع ضاء وان يك ن األع شاغرة م ل

نوية إلستراتيجية مجلس معايير المحاسبة   -٢  . ، ومدى فعاليتهاالمصريا
 . وتحديد أسس التمويلالمصري مجلس معايير المحاسبة  ةنوي لميزانيالقبول الس -٣

ايير ء س مع بة مجل  المحاس
  .جديدة تخص عمل المجلس وتقديم اقتراحات لمعايير إلغراض المصري

اءة وم   الي   في  ة فني ةعرف ت آف ر الم يجب أن يثبت   :  المحاسبة والتقري
  .والتقرير المالي

ر        سائل والتفكي ل الم ى تحلي ي درة عل ف
 .رار

ات نظر   ر بوجه تماع والتفكي ى االس درة عل ذلك الق ة وآ اعات الخاصة والعام
 .آلخرين

ارير      : التقارير المالية  إعدادة     داد التق يجب أن يكون لدى آل عضو وعيا لقضايا إع
 .المالية ذات العالقة بجودة وشفافية التقارير المالية والقضايا التي تؤثر فيها

  : بصفتهمالتالية األشخاص
  . لسوق المالالعامة الهيئةرئيس  -١
والم المحاسبين ة جمعيإدارةرئيس مجلس  -٢
  ساء أقسام المحاسبة بالجامعات المصريةؤأحد ر-٣ -٣
  .رئيس هيئه الرقابة المالية -٤
. للمحاسباتالمرآزيرئيس الجهاز  -٥
٦
  .المرآزيمحافظ البنك  -٧
  . الضرائبةرئيس مصلح -٨

ايير    ي مع صالح ف ات أصحاب الم ع الفئ اء جمي شكيل مجلس األمن شمل ت الباحث أن  ي
ة     -مهنيين  وائم المالي ة      - معدين للق وائم المالي ستخدمين للق ين لألسواق المالي- م  منظم

قابية وإشرافية   ). أآاديميين-ت 

   التاليةوم هذا المجلس بالمهام 
ايير   س مع ضاء مجل ين أع بةعي صري  المحاس ة والم سيرات القائم ه التف ه ولجن  لجن

ضايا    ة ولجن  الدوليالتواصل   ة  الق ى أن ت    .الطارئ ة  عل ه         تم عملي ين من خالل عملي  التعي
فافة تت ة وش مفتوح

  . العضو المختارفياالختيار وفقا لمواصفات وخصائص معينه يجب أن تتوفر 
لمراجعة الس

الدولي  التواصل   لجنه  جراءات التشغيلية للمجلس، ولجنه التفسيرات و     وضع و تعديل اإل    -٤
  .ولجنه القضايا الطارئة

ل  -٥ ع آ ابالت م د مق لطه تحدي يمتلك س ض أوس ضا بع أع

  
اك  ن ة مجموع  وهن ايير م شروط أو  المع ي ال ة   الت ايير الدولي سه المع عتها  مؤس داد وض  إلع

ة   ) (IFRS F,2010,pp 17 :18التقارير المالية   الختيار أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولي
يمكن االستفادة منها في اختيار أعضاء المكونات التنظيمية لهيئة معايير المحاسبة المصرية وهى           

  :يليآما 
  
د      أن-أ ثبأ يكون العضو ق

 المحاسبة فيآافة األعضاء آفاءة ومعرفه فنية ذات مستوى عالي 
ل  -ب ى التحلي درة عل ضو بالق:الق ل ع ع آ ب أن يتمت يج

 صنع القمؤشرات ذلك التحليل من أجل عملية
ة يأن -ت صال المختلف ارات االت ع العضو بمه صال :تمت ى االت درة عل ارات الق ك المه ضمن تل تت

ي االجتم ه ف بفاعلي
ا
صائبة    -ث رارات  ال اذ الق ى اتخ درة عل ه الق ون لدي ل    : يك ضو تحلي دور الع ون بمق ب أن يك يج

 . المختلفة بطريقة حيادية والتوصل إلى قرارات معقولةوجهات النظر
 الوعي لبيئ-ج
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ى       :مسئولية ال في ظل  المشارآة     فيالقدرة على العمل      -ح دره عل يجب أن يكون لدى آل عضو ق
 .العمل مع اآلخرين وان يضع أهداف المؤسسة فوق لمصالح والمبادئ الشخصية

 .النزاهة والموضوعية واالنضباط-خ
  . التقارير الماليةإلعدادااللتزام برسالة مؤسسه  المعايير الدولية -د
  

س  على أن ينهوا  وآذلك البد من التفرغ والعمل بمقابل ألعضاء المجل       
  .تكون عضويتهم فيها تحتم تعارض المصالح عند إصدار معايير المحاسبة

   
ة المقتر    ي الهيئ ة ف دات الفرعي اول الوح ث بتن يقوم الباح ا   وس شكيلها ومهامه ث ت ن حي ة م ح

 آ عملهاوطريقة

عالقاتهم بالتنظيمات التي         

  :ما يلي

  المصري  المحاسبةايير 

بية   حاس

اك استقالل                أن  ح الباحث    يكون هذا المجلس غير تابع ألى تنظيم مهني وبالتالي يكون هن

  :التالية األعضاء 
اك  - ون هن عيك ضاء أرب وائم   أع المراجعين للق ه آ ديهم خلفي المجلس ل ة ب حهم المالي تم ترش  وي

 . للمحاسبينري
  .عاما ٢٠ عن األعضاءى من هؤالء أ ةقل خبرت أالعلى 

س    س
الجامعات 

) المحاسبين (ةالمالي القوائم   إعدادديهم خبره    ثاليكون هناك    -٣
شرآات   رى ال ات  آب ةقطاع ىمختلف اع (  وه اليالقط اع -الم اع ال القط ط

ن   . عاما٢٠خبره آل فرد
وائم    مستخمن    ا على   عضاءال ة  الق رح الباحث      المالي وا   أن ويقت  يكون
  . والمحللين الماليينات واتحادات المستثمرينلكبرى جمعي

ال  . الهيئة العامة 

س بمجموع مهام هي ةم  
بية  ايير المحاس داد وإصدار المع ا إع ا فيه ة بم ور الفني ه األم ال آاف ة حي سئولية التام م

ة    ةء معار أرا ة ومسودات العرض والتي تتضمن آل ر  ، والموافق
   .المصرية المحاسبة أصدرتها لجنه تفسيرات  معايير التية على التفسيرات 

شر          الع ة مسود ةر ضا ن شاريع وأي ه الم ادئ      ة مسود  ةرض بشان آاف ات المب ه   أو بيان  أي
المشاريع الكبيرة الجمهور   .مناقشات أخرى لي

ة التصرف التام بية للمجلس حري ايير المحاس ل  مجلس المع امج عم شان برن ة ب
ل،         صري  ة، وفى تنظيم سير العم ين المهمات حول األمور الفني شان تعي  الفني وب

  
 مجلس مع٥/٢/١
ى المستوى      المحاسبي الدولةس المحاسبة الوطني  يعتبر صوت        مجل   إن    دولي  عل  وفى نفس     ال

ايير           ور المع ه عب ه بواب ة الوقت فان ة  الدولي ان   للدول ا وظيفت يتان  وهم ي  ال يمكن  أساس ا  التخل  عنهم
سياسات  في ة بفاعليوالتأثير العالمية مواآبه التطورات   أردنا إذاويجب دعمهما    الم صنع ال

    ).٨،ص ٢٠٠٥ ، مدثر أبو الخير، محمد السهلى (الدوليلمستوى على ا
  
 يقترو  

ى    ًا عضو  ١٥ يتكون هذا المجلس من        أن وذاتيه اآبر      ده      أن عل  ثالث سنوات     العضوية  تكون م
 يتكون المجلس منأنفقط ويقترح الباحث فقط قابله للتجديد مره واحده 

١
  :التاليبالشكل 

  .المصرية والمراجعينعضو ترشحه جمعيه المحاسبين   - أ
 .لتجاريين بنقابه اوالمراجعة المحاسبة مهنه مزاولي شعبه ماعضوان ترشحه - ب
المص عضو يرشحه المعهد  - ت

سام ساء       من رؤ أربعة -٢ المحا أق
 .المصرية
 لن مم أعضاء ثة
ي الث ف  ث

اتبة  ام المحاسبة في              بالجامع

ارهم  من     تم اختي ي
 الق-صناعي

المصرية أو من ترشحهم أق

   عقل تأالعلى ) التجاري
ثيكون هناك    -٤

 ممثلين
دمي  ألقلأ ثة

 عضو ترشحه-٥
  

لسوق الم

جل ويقوم هذا ال
ال -١

 :من ال

المص   ية
النهائي

نش -٢

ا              ض  أيمنه

على  طلع  وثائق 
ون  -٣ يك

الم
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مفصله من          نالمصر لمجلس معايير المحاسبة       يسعى للحصول على أبح
 .صادر خارجية 

خ المناسب لت المعايير الجديدة  ة         ت ظروف البيئ  يتناسب م
 .رية

ايير     ع مع بةوض واالمحاس ل الخط ن  ة م تفادة وذلتالي ن الس  م
دولي  المحاسبة يتبعها مجلس معايير التي المحاسبةعايير   )IFRS F,2010  (ال

  :   هذه الخطوات بما يتناسب مع البيئة المصرية آما يلي 
  

   عمل المجلسأجندةوضع المشروع على -
ايير  س مع ى مجل بة  يتلق ات  المصري المحاس راء والجه ن الخب ايير م ات المع ة مقترح  المهني

 قد يالحظ    أو األمناء مجلس   أعضاء بعض   أولمهتمة بشئون مهنه المحاسبة والمراجعة ومن آل        
ذلك       في  المجلس القصور الحادث      ضاء ايير  وآ ايير دولي  دار  إص   المع ديالت   ةمع دة أو تع  جدي

ة    ايير الدولي صادرة ى المع ن  ال ه م ه  مترجم ل لجن دولي التواص الي ال س  وبالت وم المجل  يق
ار        اعمالة أجندهضعها على    ده                مع األخذ في االعتب ى أجن رح عل رار بإضافة المقت اذ ق د اتخ عن

  : العوامل التاليةجلس
  .ة للمستخدمين ومدى موثوقيتهامدى مالئمة المعلومات بالنسب 
  . مدى آفاية اإلرشادات والتفسيرات القائمة للمعايير-

وارد المجل-ث ى م ود المفروضة عل ة القي وب -الفني افي المطل دار البحث اإلض  - مق
  .)موارد المالية

ايير - شروعات المع يط لم ا  : التخط ق  وهن وين فري تم تك يي ي بحث ة فن ى بالدرج ون األول   ويك
ارين  وهو       أماممجلس   ا  خي رده  ًا خاص ًا يكون مشروع   أن إم ه المجلس بمشروع    أن أو بمف  يلحق

  . موجودخر
ه    إعداديتم  : وإصدارها اشيةقن ورقه   إعداد - ي نقا ورق ى       أ من     للحوار  ةش ة جل الحصول عل  رؤي

امله ات ش ى تعليق ن خالل الحصول عل ن آافةعام م ة واألطراف المصالح أصحاب ة م  المهتم
شاور ب ايير المحاسبة المصري مع       مع  يت مجموعة   مجلس مع
ن تستخدم أآثر من وسيله للتواصل مع أصحاب المصالح     أ و
م
 .ريق االنترنت أو عن طمحددةمناق -

الهيئات ذات المصلحة في مشروعات المعايير المطروح  أو مع أفراد من  المنظمات  
 .صدارها

المالي  ومعدي  المحللالمستثمر و التي تستهدف على اإلنترنت

 وإرسالها إلى الجهات ذات المصلحة وتلقى       سائل اإلعالم في و    
  .عليقات عليها 

يم استجابات   - داد  المصالح  أصحاب  تقي دئي   عرض  ة مسود وإع ات     : مب ع التعليق يم جمي تم تقي ي
 عرضها المجلس ، ومن خالل        التي المبدئية ة النقاشي الورقة تمت على    التيالستجابات المختلفة   

  . ملزمه للمجلسالمسودة للمعيار ويكون نشر هذه مبدئيمسوده عرض  إعدادسبق يتم 
ع    بدراسة بعد قيام المجلس     :  المعيار إصدار - دئي  العرض    ة حول مسود    اآلراء جمي وم   المب  ويق

ى بإصدارمجلس  ار عل د أن المعي ار بع اد المعي ون اعتم ة يك ي موافق ى أعضاء ثلث  المجلس عل
  .ألقل

ويمكن
م

اث أ ي

تحديد ال -٤
المص

 

االصادرة بم        طبيق ع اري

وم المجل     ويق
 مإصدارخطوات 
مع تكييف

الت   س ب ال باك خ

١
   
وا
أع
عل
بو
الم
 -أ
ب
  . مدى جوده المعايير التي سيتم إصدارها-ت

رة ( س   الخب
ال
  
٢
ال
أ
٣

ايير   ضمان   أن  .سبة المحامع   ول
 فيجب، لحاأصحاب المص اسعة من

  :ثل 
 سواء في أماآن  ومنتديات شات

اجتماعات -
إ
ت االستقصائية  في المجتمع أو الدراسا -

القوائم ال   . مالية
ع المعايير المقترحة  طرح مشاري  -
الت
٤
وا
ما 
٥
ال
ا
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د-٦ ا بع يم م د : اإلصدار  تقي تم أن بع ايير إصدار ي بة مع تم المحاس د ي اره ق ن اختب ره م د فت  وبع
  . أو إصدار تفسير له نهائي سحبه بشكل أو تعديله أو 

ده عمل   يع اشتراك أصحاب المصالح في عملية والبد من توس    وضع المعايير بدء من وضع أجن
ار في شكل         ى إصدار المعي ايير المحاسبة حت ائي و جلس مع احثين آيف    ه النه رح احد الب د  اقت  ق

ايير               ة إلصدار المع ايير المحاسبة المصرية في المراحل المختلف ة بمع ساهمه الجهات المهتم
  ) ١-٥جدول (في الجدول التالي

  
ي  جهة المشارآة ل ف التمثي

ه   سات لجن جل
وير  تط

  المعايير

ديم  تق
  المقترحات

ديم  تق
  المالحظات

دريب ع االستفسارات ى الت ل
ه  ممارس
ايير  المع

  المطورة

مراجعه المعيار
  
  
م
م

ال

          *   االقتصادةوزار
 ةهيئ
  المال

وق       *  *   *س

صلح  ةم
الضرائ

*  *  *      
  ب

 ةصلح
  ت

م      *  *  *
الشرآا

از 
زي 

  للمحاسبات

الجه      *  *  *
المرآ

ه  معي
بين   المحاس

ج  *    *  *  *

  والمراجعين
بة  د المحاس مع    *  *  *ه

ةوال ع  مراج
*  

راء  خب
اديميون  أآ

  ومهنيون

*  *  *  *    

ال  أعم ال
تخدمو 

رج     *  *  *  
س وم
  المعايير

  )٩٤٣،ص ٢٠١٢د آمال، محم(
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 )٢-٥(ار  المعايير أو تعديلها في الشكل التالي 

  
  
  
  
  

                  ال
                                                 نعم

            ال

     
  
  
  
  

      تغ        
عكس           

   

ويمكن إظهار  خطوات وإجراءات إصد
 مجلس االمناء

  
  
  

 أصحاب المصالح اآلخرين لجنه القضايا الطارئة لجنة التواصل الدولي مجلس األمناء

مقترحات بمعايير جديدة أو تعديالت على 
قائمه معايير

  
                 ال

                                                  نعم
   
  

              
  نعم                                       نعم              

            
  ال                                              

  
  
  

  
  
  

ر
االقت

ات هل سيؤدى الى معلوم
 مالءمة وموثوقة

  
فض 
 راحات

 هل سيؤدى الى جوده المعايير

  ذيه
  ية

  
  
  
  
  

   

  

  

   

  إعداد الباحث: المصدر 

وضع  المشروع على أجنده مجلس معايير 
المحاسبه المصرى

 اختباريه ورقه نقاشية

 مسوده عرض

اعت بدئي للمعيارماد  م

 فتره اختباريه

 اعتماد نهائي للمعيار

هل اإلرشادات والتفسيرات 
 المتاحة آافيه

هل يوجد قيود مفروضة

 سحب المعيار مجلس معايير المحاسبة المصري

تلقى الردود

 ١١٠



ايي     ويقترح الباحث أن تت    سميه المع ة المصدرة أو المجلس  ورق            ركون ت م من اسم الهيئ
ديل ح اريخ اإلصدار أو التع ار وت ين اإلصدار األصليالمعي ز ب تم التمي ى ي ديالت ت  والتع

الي             شكل الت ا في ال ار ،             اسم ال(التي تمت على المعيار  آم م المعي ة أو المجلس ، رق هيئ

   المصرية المحاسبة لجنه تفسيرات معايير  ٢/٢

ه لمجلس     اللجنةوهذه     ايير   تكون تابع رح الباحث ان تتكون    المصري  المحاسبة  مع  ويقت
ضاء ٩ن  رات وخ  أع م خب ن له ات علمي ل مم ة ة ومهنيةفي زة ووظيفي ي متمي ال ف  المج

  :اآلتي اللجنة تشكيل هذه في ويراعى محاسبي
ان - ١ اء  اثن ن رؤس سام م بة أق ات المحاس سام    بالجامع حهم أق ن ترش صرية أو م الم

 .المحاسبة في الجامعات المصرية
  :التالي ويتم ترشحهم بالشكل المالية ممن لديهم خلفيه آالمراجعين للقوائم اثنان - ٢
 .المصرية والمراجعينعضو ترشحه جمعيه المحاسبين   . أ
 . بنقابه التجاريينوالمراجعة المحاسبة مهنه مزاوليعضو  ترشحه شعبه  . ب
  .عاما ٢٠ عن األعضاء من هؤالء آلقل خبره ت الأعلى   

  .عاما٢٠
 .المالية القوائم مستخدمياثنان  من  - ٤
  . سوق المالعضو ترشحه هيئة - ٥

   :يلي هذه اللجنة ما مهمةتكون 
بية    تفسير  ) ١ ايير المحاس اد       المصرية   المع وفير اإلرش  الوقت المناسب     في  وت

الي        ر الم م    التي حول مسائل التقري شكل خاص          ل ا ب تم تناوله ايير   في ي  المع
  . ة

بية       ايير المحاس س المع صدرها مجل د ان ي سيرات بع
م النظر  المصري ه ث دى مالحظات ور ويب ا الجمه ع عليه ي لكي يطل ك ف  تل

 .ره معقولة قبل صيغه التفسير بشكل نهائي
ا   ) ٣ س المع ارير لمجل ديم التق بية تق صرييير المحاس ى الم صول عل  والح

 .موافقته على التفسيرات النهائية 

ة دار ن وات   بإص الل الخط ن خ سيرات م ة التف ك التالي تفادة وذل ن باالس  م
  )IFRS F,2012 (الدوليعلى المستوى 

وم    الخطوة  هذه   في):  المعيار (ةالقضي  ة الل تق ار      جن د المعي ذي  بتحدي اج    ال ى  يحت  إل
سير، صدار أتي تف ك من خالل وي ة المالحظة ذل ار أن العملي ي المعي ع ف ي الواق ه العمل  ل

اقتراح من   أون      ة  يكون ب دولي  التواصل   لجن  نتيجة  ال

  ).تاريخ اإلصدار

  
  
٥/
  
  
م
ال

  
وائم    معدي  من    اثنان - ٣ ره     الماليالق ل خب ى    ة  عن   األعضاء  من هؤالء      آل ق ت أال عل

  
و

المصريالمحاسبية 
سود  ) ٢ شر م  التفةن

المالحظات خالل فت

  
وم      اللجوتق

 تفسيرات المعايير إصدارخطوات 
  
تحديد  -١
إ

ة تفسيرات   ستخدميمختلف ل الم  من قب

 ١١١



ضايا         منأو مماثل   دوليلصدور تفسير    ة  خالل طلب لجنه الق اء أو      أو مج   الطارئ لس األمن
تم إضافة          جهات المهنية المهتمة أو أى       ة       من أصحاب المصلحة ،ولكي ي ده اللجن ى أجن  إل

  :ب مراعاة اآلتي
  . عملية قضيه التفسير قضية عامة وذات صلةأن تكون  . أ
  .أن تشير القضية إلى تفسيرات متفرقة بشكل آبير . ب
اء طرق        . ت ة من خالل إلغ ارير المالي ارير   ان يتم تحسين إعداد التق  إعداد التق

  .المتنوعة
  .يمكن حل القضية في حدود المعايير الموجودة وإطار المفاهيم . ث
  . تكون القضية متعلقة بمشروع معيار حالي أو مقررأال  . ج

  بوضع المشروع المقترح للتفسير اللجنةتقوم :  اللجنة عمل أجنده وضع المشروع على -
    .أعمالها أجندهالجديد  على 

ع -٣ ةاللجاجتم ة ن ى    والموافق ل عل دء العم ى ب دار عل سير جدي إص د د  تف ع إنبع  يوض
ده الجديد على     ة  أجن ة  أعضاء يجتمع   و اللجن دء          اللجن ى الب تم التصويت عل  في  وي

  . تفسير جديد إلصدار التنفيذية
ى          اشيةقن ورقه   إعداد يتم   وإصدارها   ةشيانق  ٤   للحوار من اجل الحصول عل
 واألطراف  المصالح  أصحاب  شامله من خالل الحصول على تعليقات عامه من آافه  ؤيةر
   . عن التفسير الجديد  المحاسبةبمعايير الم
سال التفسير      -٥ ع      :  مجلس معايير المحاسبة المصري    إلى  ة  بدراسة جمي ام اللجن بعد قي

م  ةاآل ال اللجن سو بإرس ة دةالم سير المبدئي ى  للتف  إل
ل          مج سير قب اد التف اله  يكون اعتم د     إرس ة   بع  موافق

  .األقل 

ال
يج

  
٢

ا
المشروع 
الخطوات 

 ورقه إعداد -

 هتمة
  إر

و دئي تق سوده العرض المب راء حول م
ى    المصري  المحاسبةلس معايير    أن عل

  .األقل على اللجنة أعضاءثلثين 
سوده العرض إصدار -٦ دئي م امالمب اش الع ايير :  للنق وم مجلس مع بةيق اد المحاس  باعتم

رض   سوده الع دئيم صو   المب ام  للح اش الع ها للنق ات   وعرض ى تعليق ع وأراءل عل  جمي
  . المعايير والتفسيراتإصدار في المصلحة ذات األطراف

شكله     بإصدار  المصري  المحاسبةيقوم مجلس معايير    :  التفسير الجديد  إصدار -٧ سير ب  التف
ائي ة     النه تجابات المختلف ات واالس ع التعليق يم جمي د تقي ك بع ي وذل سوده  الت ى م ت عل  تم

 علىاألعضاء بثلثي الموافقة تكون أنا المجلس على  عرضهالتي المبدئيةالعرض 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 ١١٢



 )٢-٥(ويمكن إظهار  خطوات وإجراءات إصدار تفسيرات  المعايير أو تعديلها في الشكل التالي 
 مجلس االمناء

  
  
  

أص حاب المصالح اآلخرين لجنه القضايا الطارئة لجنة التواصل الدولي مجلس األمناء

  
 ت بتفسيرات جديدة أو تعديالت على

ات قائمه
مقترحا  

  
  
  

                  ال
  عم                                               ن

  
            ال

                                     نع
     

م              

  
           

      
     

  

  

  
  

     
     

  
  

     
  
  

  المصدر 

             ال

  
                                نعم                        

               ال

             ال                                   نعم

   ن         عم

                                                 ال
                                                    

تفسير

ه ل قضيه عامه وعمليه   
  
  
لقضية  تفسيرات متفرقةلهل   

 .بشكل آبير
  
  
رفض
االقترا

 
د التقارير هل  ستتحسن اعدا حات

 من خالل الغاء الطرق

هل ممكن حل القضية في حدود 
 لحاليةالمعايير ا

 هل القضية متعلقة بمشروع 

  
             
             

  
  
  
  
  

   

  ث إعداد الباح

   

لجنه تفسيرات وضع  المشروع على أجنده 
معايير المحاسبة المصرية

اختباريهورقه نقاشية

مسوده عرض

اعتماد  مبدئي للتفسير

بدئي وعرضه  اعتماد التفسير
 للنقاش العام

 الم

 اعتماد نهائي للتفسير

 سحب التفسير لجنه تفسيرات معايير المحاسبة المصرية

 لقى الردودت

 معيار حالي أو مقرر

 مجلس معايير المحاسبة المصري

 ١١٣



  الطارئة لجنه القضايا ٢/٣/ ٥

ا تكون ا        ًا م د دائم شكل عاجل فق م تحل ب ام وإن ل رأي الع ام ال ار اهتم ة مث ضايا العاجل لق
الي      ر الم صداقية التقري ضعف م ة وت ات مالي ذا ،  بأزم ةوه ى  اللجن تعمل عل ل الم س  ح

ايير   ان مجلس مع ى بي ا أو حت ا وسرعة حله ور ظهوره ات ف بية وحسم الخالف المالمحاس
ى        ، آما   لحلها   المصري تعمل  عل

ود            تع
شاآل  
بة  حاس

ه    ارير        إدخال آيفي ى التق ة  تحسينات عل ى      المالي ساعد عل ا ي  بم
ضايا   المصرية المحاسبة معايير ومستخدمي المستثمرين   ثقةتع   د الق  ،وآذلك العمل على تحدي

بية ة المحاس ي الهام امالت ب اهتم ا   تتطل اجال وفوري ضايا  ع ذلك الق ي ، وآ ى الت ا عل تم عالجه  ي
  :   وتهدف هذه اللجنة إلى.صري

  . عدة في ذلكلمسا

 
   

بة           ايير المحاس صريع   .الم
االت- د المج بة       تحدي ايير المحاس س مع اه مجل ب انتب ي تتطل ة  الت صريالمحتمل   .الم

  

   الدولي التواصل لجنه ٢/٤

سيرات ة ة والتف االخاص ي  /  و به رأي ف داء ال أو إب
رة وتفسيراتها         المحاسبة  مجلس معايير    إلى الت

  .مصريةالم
ايير      تقدي -  ت ه   المصري  المحاسبة عمل مجلس مع  ولجن

سيرات      -  ث  لكل من  المصرية البيئة مع المترجمة تق
 .المصرية المحاسبةولجنه تفسيرات معايير مج

زيز

الم المحاسبةير المدى البعيد من قبل مجلس معاي
  . تحديد األزمات المحتملة وأهميتها النسبية  - 

  . تجنب األزمات أو الحد من أثارها المدمرة  - 
 .  في هيئه معايير المحاسبة المصرية سرعة إبالغ المسئولين واألطراف المعنية  -
 أو ا  العامالرأيتهدئة وإعالم وتوجيه  -
  

   :يلي ما اللجنة ضمن اختصاصات هذه عوتق
ر                         -١ دة أو غي ة الجدي امالت المالي ة المحاسبة عن المع اع حول آيفي ى إجم  العمل إلى التوصل إل

ي التق        ات ف ى اختالف ؤدي إل ل أن ت ي يحتم ادة والت  .ةرير المالياالمعت
د -٢  اطق    تحدي ام، أوالمن ضايا ذات االهتم ي الق ضعأو الت ةف  ت ي الثق ارير ف ة التق . المالي
س م  -٣  ات لمجل ي األولوي ر ف ادة النظ ي إع ان ينبغ ا إذا آ م
٤
     

ث   رح الباح ذه  أنويقت ون ه ة تتك بع  اللجن ن س ضاء م ل م  أع ن قب نهم م تم تعيي س  وي اءجل  األمن
:  على  عضويتهافي وتحتوى  رئيس هيئه الرقابة المالية  أو المالية األوراق رئيس هيئه ويرئسها

  .  ممن ترشحهم أقسام المحاسبة في الجامعات المصرية محاسبهأستاذ  -
  .للمهنة المزاولين المراجعين عضوان من -
  .المالية القوائم مستخدمي عضوان من -
  .الماليةلقوائم  امعدي عضو من -
  
٥/
شكل أساسي                        ده ب ايير المحاسبة المصرية معتم إن لجنه آهذه هامه للغاية خاصة وان مع

  :اآلتي في متمثله اللجنة هذا مهمةوتكون على معايير المحاسبة الدولية  
تعديالت التي  متابعه اإلصدارات الجديدة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ومتابعه ال          - أ

 . قد تطرأ على المعايير
ديم  -  ب ةتق ايير الترجم الدولي للمع

رجمة العربية للمعايير الدولية الصاد
ال المحاسبةولجنه تفسيرات معايير صري 

 بأولوياتلق   فيما يتع  المشورةم  
 .المصرية المحاسبةتفسيرات معايير 

ديم مقترحات لتكييف المعايير والتف
 المصري المحاسبةلس معايير 

 ١١٤



ة  اقت  - ج ع البيئ ب م ة  لتتناس ايير الدولي ى المع  عل
الم

 حول العالم   المحاسبة معايير   بإصدار تقوم   التيات       
 . الدولي حاسبةوب

ى                          - خ ق عل ك من تعلي ه ذل الع
راء                 مش ضافه الخب ى است ة  والعمل عل اءات الدولي آة في اللق

رح الباحث   و  ةيقت ذه اللجن ون ه ن أن تتك ى أعضاء ٧ م الث  أن عل ده ث نهم لم تم تعي  ي

  :اآلتي تشكيل المجلس  في  ويراعى األجنبية الجامعات في

األمريكية  خاصة األجنبية الجامعات   في ممن درسوا    المحاسبة ستاذه
اثالث     ى أبح ل عل ي األق الت ف  مج

   . مختلفة من آل جامعه أستاذ يكون أن على الدولية

ع             البد من إنشاء  قاعدة بيانات  أو موقع الكتروني على شبكه االنترنت  تتضمن جمي
ايير المحاس  ة مع ة  يئ يح حري ت تت ى نفس الوق صرية  وف بة الم

سميته باإلطار                 شامل اتفق على ت
سفة ا       ة من   ا الفل لقائم

د أن            جيد ، فمن المؤآ
ائج النظام              ستساهم بجعل نت

ب إدخاله  ديالت الواج اراح التع
 .صرية 

 التواصل مع المجالس والمنظم  - ح
الم مع مجلس معايير خاصةصفه 

شمل ا ي ة وم شاط المجالس الدولي شارآة في ن مل على الم
 والمشاراريع المعايير 

 .والقامات العلمية من الخارج
 

  
 المصرية  الجامعات في المحاسبة أستاذهسنوات قابله للتجديد مره واحده فقط  ويكونوا من        

ذين درسوا  الخاصة
  
أ من   أعضاء  أربعة -١

ة شر ثوالبريطاني ام بن نهم ق ضو م ل ع ون آ  وان يك
   .المختلفة لهم على الجامعات فيالجغرا التوزيع مراعاةودوريات عالميه  مع 

 المحاسبة أستاذه من أعضاء  ثالثة-٢
  
  قاعدة بيانات ٥/٣

  
صل  به ي تت ات الت المعلوم

ضم       رح أن ت ة ويقت ع الهيئ ه التواصل م ذلك أمكاني ايير وآ ن المع ات ع الوصول للمعلوم
ن  ات ع ه   ( معلوم صال ب ه االت ة  وآيفي داتها التنظيمي ة ووح صدرة  -الهيئ ايير الم  المع

سيراته      -.وتفسيراتها     ايير وتف سم -.ا قسم  يظهر آيف تتم عمليه تطوير المع ى    ق وى عل  يحت
ؤتمرات  وورش العمل التي                  ايير المطروحة والم ى مشروعات المع التعليقات المختلفة عل

ة  ى الهيئ ضمام إل ه االن تم  ، وآيفي سم - ت س وملخص   ق ار المجل ى احدث أخب وى عل يحت
ايير     االجتماعات الخاصة     ة ومجلس المع ايير          بالهيئ سيرات المع ه تف شرات     - ولجن سم للن  ق

  . )تصدرها الهيئةوالدوريات التي 
   
 
  اإلطار الفكري للمحاسبة المالية  ٥/٤
  استكماال لبناء استراتيجيه جديدة لجهة إصدار معايير المحاسبة المصرية ومن خالل الدراسة                  

ي    ا ف اة معظمه م مراع ي ت ة والت ات الداخلي ي منظور العملي صور  ف ين الق ة تب ة والميداني النظري
ن   واء م ة س ات  التنظيمي ور      المكون ي منظ ام ف زء ه ى ج ا   ليتبق رق عمله ا أو ط ث تكوينه  حي

  .العمليات الداخلية وهو اإلطار الفكري
     

      إن النظام المحاسبي وآغيره من األنظمة يستند على دستور 
المفاهيمى أو الفكري  والذي يجب أن يلم به المحاسب بشكل آامل وخصوص
ورائه، وآيفيه تحليل األحداث والعمليات وفقا له  ، فان أتقن استغالله بشكل

العمليات واألحداث التي يقوم بتحليلها آخطوه أولى للدورة المحاسبية 
  ). ٢٠٠٩ظاهر القشى، ( المحاسبي تؤدى األهداف المرجوة منها 

 ١١٥



  
 اإلطار الفكري للمحاسبة المالية مجموعه مترابطة ومتداخلة من المفاهيم التي تحدد طبيعة            ويمثل 

ل واضح                     وهدف  المحتوى الع ذا اإلطار تمثي د ه ام ، ويع ة ذات الغرض الع ارير المالي ريض للتق
اء  ه لبن د علي ليم يعتم ون أساس س ه سوف يك ايير حيث  ان د المع صة بتحدي ات المخت ر الهيئ فكي

ا بية     مع دائل المحاس ين الب ار ب د االختي اد الشخصي عن ن االجته د م ى الح ل عل ه يعم ا ان يير آم
بة   ايير المحاس د عرف مجلس مع ه وق ار وأخرى تخرج عن ي نطاق اإلط دخل ف دائل ت ود ب ج

ة واألسس التي          "   اإلطار الفكري  بأنه       FASBمالية   دستور نظام مترابط بين األهداف المتبادل
ؤد ن أن ت ة    ك ات المالي دود البيان ة وح ة الوظيفي ي تفوضها الطبيع كة والت ايير متماس ى مع ى إل

  ).٤٣، ص ٢٠٠٨محمد االراضى، (محاسبية 
  

تؤثر البيئة المحاسبية تأثيرا مباشرا على أهداف المحاسبة وعلى المبادئ والقواعد التي يمكن               و
ها ات    .ستخالص اهيم افتراض روض والمف م الف ضمن معظ بية،  وتت دة المحاس ة الوح شأن طبيع  ب

  مكن بيان أهم المتغيرات  البيئية التي  يجب أن تراعى عند عداد إطار فكرى للمحاسبة المالية
  :  آما يلى )١٠٦،ص ١٩٩٢محمود الناغى، 

  المتغيرات  المرتبطة بالمنشاة - ١
 .احتياجات اإلدارة للمعلومات  - أ
 .احتياجات أجهزه المراجعة الداخلية -  ب
 .عالقات التنظيميةطبيعة ال -  ت

 المتغيرات المرتبطة بطبيعة النشاط داخل الدولة - ٢

 .احتياجات أجهزه الرقابة -  ب
 .احتياجات أجهزه التخطيط -  ت
 .القوانين واألعراف السائدة -  ث

 المتغيرات في المجتمع الدولي - ٣
 .احتياجات نقل التكنولوجيا  - أ
 .ج الدولةالتطور في الفكر والتطبيق المحاسبي خار -  ب
 .التضخم المالي -  ت

و       صرية وه ة الم ي البيئ افي ف ر إض ث متغي ضيف الباح بة   وي ايير المحاس ري  لمع ار الفك اإلط
  .الدولية

ة  في    الدولية نظرا لعدم مالئمة اإلطار الفكري للمحاسبة        و   ام   نكون    المصرية  للبيئ  أم
  :هماحد خيارين، 

ايير   - ة ليتناسب     إدخال تعديالت على اإلطار الفكري لمع ة العمل     المحاسبة الدولي مع بيئ
   .المصري المحاسبي

  .المصرية خاص ببيئة العمل   بناء إطار فكري   .
ه    والذي األفضل الخيار األول هو    إنويرى الباحث    ل هيئ ايير  إصدار  يجب تبنيه من قب  مع

  :اآلتية لألسباب  المصرية المحاسبة
  . الدولي راإلطاجزء من  الموجود حاليا  اإلطار  

   .الدولية المحاسبة بسبب التوجه نحو التوافق مع معايير 

لت
ال
بو
ال
يم
ال
  
  
ا
وي
 )

 .احتياجات األجهزة الرقابية  - أ

  
  
ا
١

٢

- 
- 
  

 ١١٦



  مصادر التمويل ٥/٥
ة  ليست   المحاسبة عمليه صناعه معايير     إن   سيرة  بالعملي ة   الي دول    في  خاصة  التكلف ة  ال .   النامي

ب                ايير المحاس ى مع ايير   فقد جاء في مشروع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتحول إل ة ومع
ار   ق بدراسة  آل معي اليف مباشره تتعل ايير تتضمن تك ه إصدار المع ة ان عملي ة الدولي المراجع
ة               اليف النقاشات والعام وإعداده متمثله في  مكافآت المستشارين الفنيين والشرعيين النظاميين وتك

ف إدارة الجهات   ليواالجتماعات والترجمة واإلعداد والنشر، وتكاليف غير مباشره  متمثله في تكا          
ايير             ألعمالوا مصدرة للمعايير،   المساندة األخرى  آذلك يوجد نوع أخر من تكاليف إصدار المع

دة     إصدار المعايير متمثلة   يسمى  تكاليف ما بعد      في  تكاليف التدريب وتقديم المشورة للجهات المع
ديث        دة  وتح ة الجدي ه اإلصدارات الدولي اليف متابع ذلك تك ايير وآ ايير للمع ذلك .ات المع اليفوآ   تك

ايير                     شاريع المع ى م ق عل ك من تعلي التواصل والمشارآة في نشاط المجالس الدولية وما يشمله ذل
ذا المجال            راء في ه ضافه الخب ة واست اءات الدولي  ، ص ٢٠١٢المحاسبون ،  (والمشارآة في اللق

ون ساربنز اوآسلى الذي ولضمان استقالل جهة وضع معايير المحاسبة المالية فقد نص قان        ) . ٣
رن                 ذا الق صدر في الواليات المتحدة األمريكية بعد االنهيارات المالية للعديد من الشرآات مطلع ه
صدري       ن م بة م م المحاس وم دع صيل رس الل تح ن خ بة م ايير المحاس ل وضع مع تم تموي ان ي

دة     ات المتح الوالي بون، ( وراق ا  ).٢٧ ، ص ٢٠١٢المحاس ن هن ل  وم اء هيك لبن
  : ما يلي   يقترح الباحث عده مصادر للتمويل منهاالمحاسبة لبناء معايير ظيمي

  .المالية األوراق بسوق المقيدة على الشرآات إلزامية رسوم -
  .المالية األوراق فى سوق المقيدة اقل على الشرآات غير إلزامية رسوم -

  .حسب حجم المكتب بوالمراجعة المحاسبةلى مكاتب 

  . فى مصرالعاملة األجنبية والفروع الدوليةالشرآات 

ل    مث

  

ال

٦

ي  ة ف األ المالي
تن
١
٢
 رسوم  تفرض ع-٣
  .هيئه معايير المحاسبة المصرية تمويل في الحكومة مشارآه من -٤
 رسوم تفرض على -٥
  . الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس األمناء قبولها-٦
ة      -٧ ه الهيئ ا تقدم شرات وم وث ون ن بح داده م تم إع ا ي ع م شر وبي صيلة ن دمات ح ن خ  م

  .الدورات التدريبية
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 )٤-٥(ويمكن بيان  عناصر اإلستراتيجية آاملة  طبقا  لبطاقة األداء المتوازن في الشكل التالي 
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
اعداد : المصدر

زيادة معدل النمو االقتصادي

  
  
 

 أجنبيةجذب رءوس أموال

زيادة ثقة المستثمرين  
 
 
 
 

تحسين آفاءة سوق األوراق المالية

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

    
  
  
  

  الباحث

  العائد لمستخدمى التقارير الماليهتعظيم صافى

 لممارسات المحاسبية فى البيئة المصرية مع معايير ألمحاسبه الدوليةيق اتوف

  إصدار  مجموعه متكاملة عاليه الجودة من معايير المحاسبة المصرية متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية

منظور 
النجاح 

فى 
 األداء

جوده التقارير المالية منظور 
مستخدمى 
 المعايير

  اداره عمليات المستخدمين
رآه آافه أصحاب  من خالل مشا-

 فى جميع مراحل  بناء المصالح
 المعايير

  اداره المتغيرات البيئبيه
 -المتغيرات القانونية( _-

-  - أالقتصاديه-الثقافية
 ) الخ- السياسية

  اداره عمليات بناء المعايير
يتم بناء اطار مفاهيمى يناسب البيئة المصرية  

  ير المحاسبة الدوليةويتوافق مع إطار معاي
 دوره إصدار المعايير من االقتراح الى  آفاءة-

 اإلصدار

  اداره مراحل االبتكار
من خالل التحسين المستمر 

ير 
 ستجدات

للمعايير وإصدار معاي
وتفسيرات تواجه الم

  رأس المال البشرى
رأس المال المعلو ماتى  رأس المال التنظيمى

 من آافه أصحاب 

تحديد مواصفات وشروط لكل فئه من -

اشتمال على أفراد
  المصالح

  أصحاب المصالح
  اء ضمان استقالل األعض

وضع هيكل تنظيمي  محدد لمكونات 
  الهيئة  ممثل فى 

 -مجلس معايير-مجلس أمناء الهيئه -
  لجنه لالعمال الطارئة - لجنه تواصل دولى

 لجنه تفسيرات

شاء قاعدة بيانات تتيح 
ية الوصول للمعلومات 

لمعايير وآذلك عن ا
أمكانيه التواصل مع

إن
حر

 
 الهيئة

منظور 
العمليات 
 الداخلية

 ظورمن
التعلم 
 والنمو

  خصائص ثانوية
  إمكانية المقارنة

ستقرار وثبات القياس من 
- 
 ا-

فتره ألخرى

  إمكانية االعتماد عليها
  الحياد-
  امكانيه التحقق منها-
  صدق التعبير عما تمثله-

 آليات
اإللزام 
 بالمعايير

وضع 
تفسيرا

ت 
 واضحة

 حددهوم

وضع 
إرشادا

ت 
   تطبيقيه

ص جوده تحسين خصائ
 المعلومات المحاسبية

تحقيق الصالحية البيئية 
 للمعايير

المنافع 
المتأتية من 

صنع قرارات 
اقتصادية 

 أفضل

  تحسين هيكل التكاليف
ن معدي 

اليف 
المتكبدة من مستخدمي 

ما تكون 
 رة

المتكبدة متكاليف ال-
التك - التقارير المالية

التقارير المالية عند
المعلومات غير متوف

  المالئمة
   الوقتية-
   قيمه رقابية-
تنبؤيه- قيمه

 ١١٨



ايير    ٥/٦ ه  مع    خط
المحاسبة الد

اس والعرض واإلفصاح                القي  يقصد بعولمة
سياسة            ايير،     المحاسبي الدولية إما التطبيق التام

ة              تلك الدولة االقتصادية واالجتماعي . أو التوافق معها ب
خاصة             أ فادح ل خط ة يمث محاسبة الدولي  

القصير،          ة               الدول صاد ت سلبية في اقت اره ال  لكن آث
ه       جلية  ة ل ايير المحاسبة الدولي  مع

ع                      الرف تثمارا شجيع االس ت منافع إيجابية مبا
ايير         ع ي سياسة التوافق  ار األفضل تبن خي

 وهو ما ذهبت الية       المعايير الدولية ،            ويرى الباحث 
سابقة في                   نتائج الدراسة الم ة المصرية ال تفادة من التجرب  االس

ق    حقي ة المصرية  د نجحت الحكوم ة ، فق دولي ت
ارات            ة زم

ي ابعد              .  صري  إال إن
ى             المعما يكون عن     ؤدى إل التوافق ت

توافق 

  طة التالية للتقارب أو التوافق  مع معايير المحاسبة الدولية
  خط

ة متخصصة         حكو ا     شاء هيئ ى إن اييرإلشراف عل  إلصدار مع
ى أ   ة      نمصرية عل ايير أن تكون متوافق ايير ا تراعى في إصدارها للمع  مع مع

ر   .ر
ايير المحاسبة                     ة مع ة  بترجم الدولي ة أو   ل    الدولي

ا    ى مالئ اد عليه واردة      االعتم ذلك المصطلحا   وآ
 .الدوليةر وآذلفي المعيا

بعض                   :ثالثا ض يتعين 
نوات    البدء في إصقبل م

ا            ا م ه احثين وجهات متخصصة ض الب  

  )٢٠٠٨ئيل،لذي ا
دا   بيل إح ى س ايير ف ع تبوي

المحاسبة المصر
بي    اس المحاس ة، بم  :بالقي ايير الدولي زام بالمع تم االلت ع  اي ق م  يتف

  .المجتمع المحلى
ة            :ي  دولي اي ا حسب المع زام به تم االلت ذه ي وه

ة، وم وائم المالي ة لصداقية الق  الثق
ريه النشر واإلعالم 

اد           -٣ جته دادها  د إع راعى عن
تالف      ه ب ل دول ي آ ة ف رات البيئي المتغي

ع ة م صرية المتوافق بة الم ايير المحاس دار مع إص
  ولية

ايير  اد مع ايير المحاسبة أن تتخذ سياسة العتم  مع
 آأساس إلعداد القوائم المالية، وقد تكون هذه ال

 ظروف 
 للمع

مستويات متعددة، أخذا في االعتبار
ايير ال ء نهج تطبيق مع يرى الكثيرونو

في الدول النامية
ستظهر 

ا،  أن االندفاع ورا
ك قد ال يتبين أثره في المستوى  ل

، بينما يرى آخرون أن تطبيق على المستوى الطويل؛   
ة و ات الدولي الكيان ت وي

لم ع م
شارآة ف  ا الم شرة، لعل أبرزه
أن ال    د  . صاح المحاسبي      ، وأعتق

٢٠١١.(  
من مستوى اإلف

عبدالر ( الدولية
  

 ا
.حمن الحميد، 

ضرورة إصدار معايير مصريه متوافقة مع
ا  ة يجبيدانية،   علين ذه الحال  وفى ه

بة ال ي تحاس ف ايير الم ع مع ق م واف ق ال ه تحقي عملي
تقارب رسمي م

حكوميه  
ر ايير المل بق ه من المع ر أو إصدار حزم دفاع الكبي ن خالل أسلوب االن
ة ه   الواقع العملي يشير إلى أن التقارب فى الممارسات المحاسبية الم

هايير الدولية  لذلك يجب إضافة        آليات جديدة فى تحقيق عملي
  . الممارسات في الواقع العملي

  
لخيقترح الباحث ا
ة

و
: على اآلتي
مة بإنشاء أو

وتقوم هذه ال
تقوم ال:وال أ
ال

 المحاسبة       
ة لمحاسبة     الدولي

ب الرسمي أو توافق المعايي وهذا يحقق التقا
وم ا:ثانيا  أن تق

دراسة مد
ايير المحاسبة  ة بدراسة مع هيئ

يةوإمكانمة التراجم العربية لها          
لمحاسبة   

ت ال
اك إمكانية  تطبيق معايير

ها ال ة في مجموعات مترابطة من بع ايير المحاسبة الدولي عليها تقسيم مع
 معايير المحاسبة الوطنية  وفقا دار    خلجدول زمني يمتد من سنه إلى  

تي أعدها بع
س س
من ستفادةويمكن اال  

 :يلي 
التقسيم ا*

و ايير ال من تقسيمات المع

برنس م(قترحه احد الباحثين
م والمرن م ق المالئ ث التواف

يخا
ايي تم  ر المحع مع ة إن ي بة الدولي  اس

  :ية في إطار المعايير الدولية إلى المجموعات التالية
مع

ب م

ق -١ ايير تتعل
ونية المنظمة في التشريعات القان

معايير تتعلق باإلفصاح المحاسب    ير ال-٢
صادرة، لم د لهاال ع اط بم ايير من ارتب ذه المع

 .عنهاسواء في مضامينها أو في شكل عرضها أو دو
صاديه محدده        شطه اقت إصدارها االي:معايير تتعلق بأن

ي  ع ف رن م ق الم داث التواف سبب اخإح

 ١١٩



صادية   لممارسه األنشطالمؤثرات التشريعية واالقتصادية واالجتماعية       في   ة االقت

ه          ه معين رات مجتمعي سبة            :غي بالن ا سبق ذآ شأنها م ويراعى ب

ايير              ع طه التوافق م
معايير الدولية إلى أربع مجموعات هي     

ن اى        ول ب ستقبل القري ي الم ورا أو ف ا ف ن تبنيه
  ) الخ- تكلفه االقتراض–المخزون ( ية مثل ع
ي  ني مهن ي   تعداد الفن ى االس

  .ل البيئية األخرى 
دية ة   ة

النظر   
ه  جع
Yea

 .آثير من األحيان
ق بمت-٤ ره معايير تتعل

 . محددهللمعايير المتصلة بأنشطة اقتصادية
 

د               في حين تم*      ة في الهن ايير المحاسبة الدولي سيم مع ع م في إطار ختق
بتقسيم ال المحاسبة الدولية

ة األ ي يمك: ى  المجموع ايير الت ى المع دووه  ب
ر المحاسبة الدولايي اختالفات عن م

ة الثا اج بعض الوقت للوصول إل: ةالمجموع ي تحت ايير الت   والالمع
لتطبيقها في ظل والعوام البيئة االقتصادية

 الهناهيم التي تختلف عن البيئالمعايير التي تحتوى على مجموعه من المف:المجموعة الثالث
ة  ة الرابع شريعي   :المجموع ديالت ت ال تع ا إدخ ب تبنيه ي يتطل ايير الت ق  المع ل تطبي ه قب ه وقانوني

ال ).KPMG ,2008(_معايير
AN INDI  
ى       هيئه المحاسبين القانونيين في السعودية     قامت   و*   ايير إل  مترابطة    مجموعه  ١٤ بتقسيم المع

    :مني مناسب وذلك على النحو اآلتيز )٢-٥(ووفقا لجدول 
  

  المجموعة
  

  
  الموضوع

سنوات اعاده 
يم ومرا وتقي

ايير    rالمع
of review  

ة  المجموع
  األولى

  عرض القوائم المالية
     IAS1عرض القوائم المالية

  IAS 7قوائم التدفق النقدي      
ديرات المحاس        رات فى التق بية واألخطاء  السياسات المحاسبية والتغي

IAS8   
     IAS10األحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية 

  IAS24اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة 

  
١  
١  
  
١  
١  

      IAS34 إعداد التقارير المالية الفترية 
       IFRS8 القطاعات التشغيلية  

١  
١  

١  

ة  المجموع
  الثانية 

  مزايا العاملين
     IAS19مزايا العاملين 

  IAS26  محاسبة والتقرير عن خطط المعاشاتال
       IFRS2مدفوعات األسهم 

  
٢  
٢  
٢  

ة  األصول غير المتداولة مجموع   ١ال
   IAS2المخزون   الثالثة 

    IAS16الممتلكات واآلالت والمعدات 
          IAS23تكاليف االقتراض 
 IAS38األصول المعنوية 

٢  
٢  
٢  
٢  

  

ة  المجموع
  رابعة

    اباتمجموعه الحس
  IAS27القوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن االستثمارات فى الشرآات التابعة ال

        IAS28المحاسبة عن االستثمارات فى الشرآات الشقيقة 
٢  

                               IFRS10البيانات المالية الموحدة 
 IFRS11الترتيبات التعاقديه

٢  
٢  
٢  

 ١٢٠



  )٢-٥(ع جدول
اده 
يم   وتقي
ومراجعه المعايير 
Year of 

review  

تاب
  

  عةالمجمو
  

  الموضوع
نوات ا عس

ر  النظ

  

ة  مجموع
  خامسة

٢األصول غير المتداولة  ال
ال

  
  IAS40 االستثمارات العقارية 

    IAS36اضمحالل األصول 
      IAS41  الزراعة

    IFRS5 األصول غير الجارية والمحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة
       IFRS13س القيمة العادلة قيا

  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  

ة  مجموع
  سادسة

  االعتراف باإليرادات
      IAS11عقود اإلنشاءات 

          IAS18  اإليراد   
ساعدات     IAS20 المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن الم

    

  
٣  
٣  
٣  

ال
ال

ة  مجموع
  سابعة

  عقود اإليجار
          IAS17 عقود اإليجار

  
٤  

ال
ال

ة  مجموع
  امنة

  األدوات المالية
 IAS32اإلفصاح والعرض : األدوات المالية

IF  
         IFRS9 األدوات المالية 

  
٤  
٤  
٤  

ال
الث

      RS7األدوات المالية اإلفصاح 

ة  مجموع
  تاسعة

  العمالت األجنبية
 IAS21أثار التغيرات فى معدالت صرف العمالت األجنبية 

      IAS29 لية فى االقتصاد عالي التضخم إعداد التقارير الما

  
٥  
٥  

ال
ال

ة  مجموع
  عاشرة

  ضرائب الدخل
        IAS12المحاسبة عن ضرائب الدخل 

  
٥  

ال
ال

ة  مجموع
  حادية عشر 

 المخصصات، االلتزامات واألصول المحتملة
 IAS37المخصصات، االلتزامات واألصول المحتملة  

  
٥  

ال
ال

ة  مجموع
  ثانية عشر

  التامين
       IFRS4ود التامين عق

  
٥  

ال
ال

ة  مجموع
  ثالثة عشر

  الموارد المعدنية
       IFRS6 استكشاف وتقييم الموارد المعدنية 

  
٥  

ال
ال

ة    تبنى المعايير ألول مرهمجموع
 I لدولية إلعداد التقارير

  
٥  

ال
     FRS1تبنى المعايير ا المالية ألول مره   الرابعة عشر

  )٣٥-٣٤، ص ص ٢٠١٢،مجله المحاسبون(                                                               

مما سبق يقترح الباحث أن يتم إصدار المعايير على النحو التالي أن يتم دراسة آل مجموعه                       
ة ذ هيئ ا أن تأخ سيم لباحث هن ي مصر بتق ايير ف  إصدار المع

ة  ة العربي ان المملك ا بين الق سعودية للمحاس
ايير                تم إصدار المع ي ة  وامل البيئ
ة                            تم البداي الي ، أن ي درج الت ايير الت د إصدار المع ه واحده  ويراعى عن يس آدفع عيار بمعيار ول

ف ع    ل   ي ال تختل ة مث بة الدولي ايير المحاس ار (ن  مع معي

  
  
  

ة ن المجموعات المختلف رح ام  ويقت
ذي ايير ال ار المع ى اعتب نونيين عل ة ال ه الهيئ  أعدت

ى أن  سعودية تتشابه إلى حد ما مع      بية  المصرية، عل المحاس ع ال
م

ا ة اآلن والتبالمع صرية المطبق يير الم

 ١٢١



 اإلفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية       – IAS11 عقود اإلنشاء    –  IAS2مخزون  
ة        المشابهة  – IAS20محاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومي

ا التقاعد         المحاسبة و  ر عن مزاي م     )IAS41 الزراعة  – IAS26التقري ايير الدول   ث ة التي ال     المع ي
ايير التي              م المع تتطلب  ال المجال المحاسبي في مصر ث

ي ايير الت م المع اهيمى ث ى اإلطار المف ديالت عل ديالت  الخال بعض التع ى إدخال تع اج إل  تحت
  . التي تتطلب تعديلها للتوافق مع البيئة المحاسبية المصرية 

  
د أضافه أو                     :رابعا ادئ  بع دخل المب ى أساس م ة عل  يرى الباحث أن يتم إصدار المعايير  الوطني

ايير ففي    ذف أو تعديل على المعيار ليتناسب مع البيئة المصرية   فقد تعددت مداخل إصدار المع
ين   دخل القواعد في إ     مفاضلة ب ادئ وم دخل المب داد  م  ع

ى عن                  ه ال غن ع       الرئيسي لهذه الدراسة ان بية ويتب القواعد المحاس
ادئ   (ى دوله يمكنها تبنى معايير تبنى معايير المحاسبة الدولية        ك أن أ   ايير المب تفادة من    ) مع لالس
  . الدولي العام وتحقيق القابلية للمقارنة على أساس عالميقبول

سا سيرات أ:ام تم وضع تف ادات ن ي ة وإرش صيلية تطبيقي راءات تف ار  وان  وإج دده للمعي  مح
ار    ق المعي ن يطب ل م ه لك ادات   ( ون ملزم سير وإرش دار تف ي إص د ف دخل القواع تخدام م اس

سئوليات األطراف        من   ،)٢١،ص٢٠١٣احمد بسيونى، ()طبيق المعايير  اجل التحديد الواضح لم
سيط وتوضيح     ت تب س الوق ى نف الي وف التقرير الم ة ب ةمرتبط ايير لكيفي ق المع ي تطبي ة ف  البيئ

ى أهم المشاآل التي تواجه                  ي للتعرف عل ع العمل بيق المعيار في الواق

  

ال
IAS30 –ال

املين في تحتاج إلى تدريب إضافي       للع
إد

المعاييرتشريعيه ثم 

ح
  لل٢٠٠٨ أبو الخير ،  دراسة قام بها مدثر   

معايير المحاسبة آان  االستنتاج
ذل
ال
  
خ
تك
ت
ال

  المصرية
  

أن يتم متابعه تط:سادسا
ديل  راء تع ه إج ستلزم مع ا ي ار  مم ق المعي ق  تطبي ادات تطبي سير وإرش ي تف ار أو ف ى المعي  عل

  .المعيار أو قد يصل األمر إلى سحب المعيار بشكل نهائي
  

ا              :سابعا ر رسمي أو م ارب غي االعتماد النهائي للمعيار وبأتباع هذه الخطوات نستطيع تحقيق تق
  .يعرف بتوافق الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي 
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  )٥-٥( في الشكل التالي فق  خطه التواانويمكن بي
إنشاء هيئه إلصدار معايير المحاسبة ي تحت   
  
  
  
  

اشراف حكومى

  تبني معايير المحاسبة الدولية  التقارب الرسمي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                          نعم

                                              ال

                                                                                                 نعم      

                                                   ال

                      نعم

                                                    ال

                      نعم

                                                       ال

  إعداد الباحث: مصدر

  
  
  

        
  
  
  

   
  

   
  
  

   
  

   
  
  

   
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ال
   

 توافق المعايير

 ومناقشه معايير المحاسبة  ترجمه وتحليل
الدولية

 إصدار المعايير الوطنية على أساس المبادئ

 هل المعيار يحتاج إلى
  من قبل المستخدمينإضافي 

تدريب 

لب إصدار المعيار تعديالت هل يتط
 في اإلطار المفاهيمى الحالي

هل يتطلب إصدار المعيار تعديالت 
 تشريعيه

 دورات تدريبيه

إدخال تعديالت 
على اإلطار 
 المفاهيمى

تعديالت  إدخ
 تشريعيه

ال 

وضع تفسير موحد  ومحدد وإجراءات تطبيق تفصليه 
 رللمعيار  وتعتبر جزء ال يتجزأ من المعيا

تحليل مشاآل التطبيق وإدخال تحسينات )اختبار صالحية عمليه( 
على المعيار وتفسيره

 )توافق الممارسات( ب غير الرسميالتقار

 سحب المعيار

يار  إصدار المعايير الوطنية في شكل مع
احده

يار بمع
وليس دفعه و

تقسيم معايير المحاسبة الدولية في مجموعات 
متناسقه ومتقاربه

يار  مرتبط بمتغيرات بيئيه هل المع
 – ثقافيه –اقتصاديه ( محليه

) الخ–اجتماعيه
ديالت  على إدخال

المع ليناسب 
المتغيرات البيئية 

 تع
يار

 ١٢٣



   خالصه الفصل٥/٧
ي      ة ضوء ف ي المقارن ا الت ن أجراه ار الباحث ع ات آث ة األزم ة المالي ايير العالمي وير مع ى تط  عل

ة والت    الدراسة  وفى ضوء نتائج     والمصرية الدولية ةالمالي محاسبة  أظهرت بوضوح القصور       يالميداني
ى منظور مستخدمي               تشديد  في  منظور ال      سلب عل علم والنمو ومنظور العمليات الداخلية مما انعكس بال

ا لعالق ي األداء طبق بة ومنظور النجاح ف ايير المحاس ةع ين المنظورات األربع سببية ب نة ال ا  ،  وم   هن
ايير    إصدار لجهة متكاملةترح الباحث استراتيجيه     ذه   .المصرية  المحاسبة  مع د ا اإلستراتيجية وه  تعتم

أن يكون هناك هيئه مستقلة تحت إشراف حكومي إلصدار معايير المحاسبة المصرية ويكون داخل                لى  
ي  يه ه ات أساس ع جه ة أرب صري( ذه الهيئ بة الم ايير المحاس س مع سي-مجل ه تف ايير  لجن رات مع

اك مصادر       )  لجنه التواصل الدولي- لجنه القضايا الطارئة  -محاسبة رح الباحث  ان يكون هن ذلك اقت وآ
  .ويل محدده لهذه الهيئة 

ى      خطة للتقارب أو التوافق  مع معايير المحاسبة الدولية        قترح الباحث   وا وتقوم هذه الخطة عل
  :آلتي 

ة   - وم الحكوم ر تق شاء أو اإلش ة بإن شاء هيئ ى إن بة   اف عل ايير المحاس دار مع  متخصصة إلص
ى أ   ة      نمصرية عل ايير أن تكون متوافق ايير المحاسبة     تراعى في إصدارها للمع ة  مع مع الدولي

  .هذا يحقق التقارب الرسمي أو توافق المعايير
ة   - ة بدراس وم الهيئ دى مالئ    وأن تق ة م ة أو  دراس بة الدولي ايير المحاس ة مع ر ترجم ة الت اجم م

ة     ه           عربية لها  وإمكاني ذلك أمكاني ار   وآ واردة في المعي ذلك المصطلحات ال ا  وآ اد عليه  االعتم
 .طبيق معايير المحاسبة الدولية

ي     - دء ف ل الب بعض قب ضها ال ن بع ة م ات مترابط ي مجموع ة ف بة الدولي ايير المحاس سيم مع  تق
 . خمس سنوات من سنه إلىصدار معايير المحاسبة الوطنية  وفقا لجدول زمني يمتد 

د إضافة             أن يتم إصدار المعايير  الوطنية          - ديل       دئ  بع  أو حذف أو تع
على المعيار ليتناسب مع 

سير      -٥ ه لكل من يطبق                     ات أن يتم وضع تف ون ملزم  
  ).عد في إصدار تفسير وإرشادات تطبيق المعاييردام مدخل القوا

  
  

  

  
ال
ال
م
قا
ع
ه
ال
تم
   
ا
١
ال
و
٢
ال
ت
٣
إ
ا٤ دخل المب ى أساس م عل

البيئة المصر   ية
ار  وان تك ه محدده للمعي وإرشادات تطبيقي

استخ( المعيار 
شاآل التي تواجه تطبيق                       -٦ م الم ى أه أن يتم متابعه تطبيق المعيار في الواقع العملي للتعرف عل

ار                   د  أوالمعيار  مما يستلزم معه إجراء تعديل على المعيار أو في تفسير وإرشادات تطبيق المعي  ق
  .ييصل األمر إلى سحب المعيار بشكل نهائ

ا      -٧ مي أو م ر رس ارب غي ق تق ستطيع تحقي وات ن ذه الخط اع ه ار وبأتب ائي للمعي اد النه  االعتم
 .يعرف بتوافق الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي 
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  سالفصل الساد
الخالصة 

  
والنتائج    

  
    والتوصيات  
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  الفصل السادس
  الخالصة والنتائج والتوصيات

  مقدمه٦/١
تهدف البحث       ة    اس ات المالي اهمت األزم ف س ان آي ة بي ضعف، أو  العالمي اط ال ه نق ي معالج  ف

ان آيف   عبارة أخري استهدف البحث  ب،  والمصريةالدوليةالمالية القصور في معايير المحاسبة       بي
آما استهدف  .  والمصرية  في تطوير معايير المحاسبة الدولية     المالية العالمية ساهمت هذه األزمات    

ذا   . إصدار معايير المحاسبة المصرية لجهةالمالئمةإلستراتيجية بحث  صياغة ا  ال دم ه الفصل   ويق
  . إلى المجاالت البحثية المرتبطة بموضوع البحثة  ونتائج وتوصيات البحث باإلضافةخالص

.  
٦   خالصه البحث ٢/

  :   تضمن البحث الفصول التالية 
  الفصل األول

ار ال     صل اإلط ذا الف اول ه شكلة     تن ة الم ث طبيع ن حي ث م ام للبح ه،  ،ع ث وأهميت دف البح وه
  . وتنظيم البحث البحثفروضو،والمنهجية المستخدمة 

  الفصل الثاني
ذه        سيم ه ام الباحث بتق د ق ذا الفصل بعض الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة، وق اول ه   تن

ال  .دراسات إلى أربع مجموعات
   العالمية حدوث األزمات المالية فيلت دور المحاسبة  الدراسات التي تناو:مجموعة األولى
  . العالمية على المحاسبةالماليةتناولت اثر األزمات التي دراسات ال:مجموعة الثانية
  .المعايير المجموعات المختلفة من المقارنة بينالدراسات : ة

  .المحاسبة

    

   فصل الثالث
ة العال                 ة لألزمات المالي ار المختلف ع اآلث ذا الفصل تتب ايير     ه ى تطوير مع ة عل مي

ال
ال 

 المجموعة الثالث
ايير الدراسات المرتبطة بتقييم وإصدار مع:المجموعة الرابعة

  
ة " وخلص الباحث من هذه الدراسات إلى الفرض الرئيسي للدراسة وهو      ة العالمي لالزمات المالي

  ". ايجابيه  على  تطوير معايير المحاسبة المالية الدولية والمصريةآثار
  :ي إلى أربعه فروض فرعيه هي آاآلتيوتم تجزئه الفرض الرئيس 

على  تطوير أداء عناصر منظور         ايجابية   رلمالية العالمية  آثا   لالزمات ا : "الفرض الفرعي األول  
  ".النجاح في األداء

منظور  ايجابية على  تطوير أداء  عناصر         رلالزمات المالية العالمية  آثا    : "الفرض الفرعي الثاني  
  ".مستخدمي معايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية

ى  تطوير أداء عناصر منظور      ايجابيةرلعالمية  آثالالزمات المالية ا :"ثالفرض الفرعي الثال    عل
  ".العمليات الداخلية

ى  تطوير أداء عناصر منظور      ايجابيةرلالزمات المالية العالمية  آثا :"عالفرض الفرعي الراب    عل
  ".التعلم والنمو

  
ال

حاول الباحث في 
 التي يمكن أن تحدثها األزمات       من خالل دراسة مقارنة لآلثار      المالية الدولية والمصرية     المحاسبة

ة      صرية والدولي ة الم بة  المالي ايير المحاس وير مع ى تط ة عل ة المختلف ة العالمي ن أالمالي ل ،  م ج
ايير   ة إصدار مع ا جه ي يمكن أن تتعامل به ة الت تجابة استخالص الكيفي بة المصرية آاس  المحاس

ة،  ة المختلف ات المالي وازن   لالزم ة األداء المت اس بطاق ار مقي م اختي م ت ن ث  Balance  وم
scorecard  وهى لبطاقة األداء المتوازنمقارنة من خالل المنظورات األربعة الت تمو :  
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ة       قياس من خالل  وتناول الباحث هذا المنظور     :منظور النجاح في األداء   : أوال  آثار األزمات المالي
  : من خالل المقاييس التاليةأهداف جهات إصدار معايير المحاسبة الماليةعلى تحقيق عالمية 

   

  .الماليةوعه متكاملة من معايير المحاسبة 

شكل               حين      ايير المحاسبة المصرية رآزت ب ة إصدار مع أن جه

ة                       

ستخدمين من          الم

انون               المحاسبة     ك التي تخضع للق ى من تل ر أعل  تعتب
از المرآزي     و١٥٩ تخضع للقانون  ه الجه لكنها مازالت تحت رقاب

ضة شرآات القاب بات أو ال ذلك و. للمحاس تجابة تضح ا آ ايير الدولي إن اس داد ة مؤسسة المع  إلع
ة                    قارير المالية  ة   وان  الجه   أسرع من جهة إصدار معايير المحاسبة المصرية لالزمات المالي

   .تره زمنيه آبيرة

         

و    :بعا تعلم والنم د    :منظور ال سيه هي           ويعتم ى ثالث عناصر أداء رئي شرى    ( عل ال الب  -رأس الم

ال
ع      - دولي م ستوى ال ى الم بة عل ايير المحاس ين  مع ارب ب ى التق ة عل ات المالي ار األزم اس آث   قي

 ) .التقارب الرسمي ( الدوليةمعايير المحاسبة 
زمات المالية على تطوير مجم   قياس آثار األ- 

ة      ةالمعايير الدولي أن مؤسسة   تضح     وا ارير المالي اب      إلعداد التق اتخذت خطوات واسعة في أعق
ايير المحاسبة  وفى إصدار وتطوير مجموعه              المي لمع ة نحو تحقيق التوافق الع األزمات المالي

لمحاسبة في متكاملة من معايير ا   
ي آبير على تحقيق عمليه التقارب الرسمي مع معايير المحاسبة الدولية ، بل تم النص صراحة               عل

ايير الدولي ا للمع ايير المصرية تخضع في معالجته ا في المع أن الموضوعات التي لم يتم تناوله
   ..ه تتناول هذه الموضوعاتلحين صدور معايير مصري

  
بية    : ثانيا ايير المحاس اييس        :منظور مستخدمي المع ستخدم من خالل المق اس مدى رضاء الم م قي  ت

ة  ة   ( التالي ارير المالي اء باحتياجات -جوده التق ستغرقة في الوف ة الم رة الزمني  الفت
ة       ين .)المعايير  نتيجة لالزمات المالية العالمي ه       إن تطبي   وتب ة يترتب علي ايير المحاسبة الدولي ق مع
ة     ا في مصر فوجد        جوده أعلى بالمقارنة بالمعايير الوطني الم، أم د من دول الع  إن جوده  في العدي

 تطبق معايير التقارير المالية للشرآات  التي    
 أو تلك التي١٩٩١ لسنه   ٢٠٣

الت
تاج إلى فالمصرية تح

  
   

ة       :اثالث ات الداخلي ة                (منظور العملي رات البيئي ا للمتغي ا وفق ه أدائه بية ومراجع ايير المحاس اء المع بن
ق باإلطار الفكري اتضح:)المحيطة بالممارسات المحاسبية   ا يتعل ة المصرية فيم  إن استجابة الجه

ورات الد ى التط ا ال تراع ا إنه ة ، آم ات المالي تجابتها لالزم ي اس شديد ف البطء ال سم ب ة تت ولي
ة المؤسسة            . والمتغيرات المحلية  ايير المحاسبة الدولي فعلى الرغم من تبنى السلطات المصرية لمع

ايير المصرية             مدخل المبادئ ،  على   سخه المع تم   ٢٠٠٦ فلم يتم إصدار إطار فكرى إال في ن م ي  ول
ى اإلطار     رات البيئية المصرية  ولم يصدر أي      مراعاة المتغي  ى بع       تعديالت عل ة   الفكري حت  د أزم

ة             الرهن العقاري  ايير الدولي ى         .على الرغم من تطوير اإلطار الفكري للمع تناد إل ان االس ذلك ف  آ
ة مجلس                   الواقع العملي في بناء المعايير المصرية آان منعدم تقريبا في حين دفعت األزمات المالي

ايي                   اط الضعف أو القصور في المع ى نق تناد إل ى االس ا   معايير المحاسبة الدولية إل ر  التي أظهرته
  .األزمات المالية العالمية

  
را

ا ت           ).ى رأس المال المعلومات   -رأس المال التنظيمي   ة ادخل عليه رات  واتضح إن العناصر الثالث غي
ذلك وضع شروط          دل مؤسسه معايير المحاسبة ا    جوهريه مثل خطه حوآمة    ا وآ ولية وأعاده هيكلته

امله     ات ش دة بيان وير قاع سة وتط ى المؤس ضم إل ي تن شرية الت ي العناصر الب د ف ومواصفات الب
ة بة الدولي ايير المحاس ة  . لمؤسسه مع ديالت طفيف ه إال تع رأ علي م يط ذا المنظور ل ين إن ه ي ح ف
  .ايير المحاسبة المصرية بالنسبة لجهة إصدار معللغاية في أعقاب األزمات المالية
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  صل الرابع الف
   : تتكون من ي تم استطالع أراء مفردات عينه الدراسة الت  

ى  ة األول اديمي: مجموع اونيهم  ( ن ياألآ دريس ومع ه الت ضاء هيئ ي  ) أع بة ف سام المحاس ي أق ف
  .امعات المصرية

رح الباحث ي قت صل ف ذا الف تراتيجيه  ه ة اس ة متكامل ايير إصدار لجه بة مع صرية المحاس ذه .الم وه
ه       انتعتمد على     ستراتيجية اك هيئ ستقلة  يكون هن ايير    إلصدار  حكومي  إشراف  تحت    م  المحاسبة  مع

ه    لجن
ث  ان 

ة     الدولي
  .هذا يحقق التقارب الرسمي أو توافق المعايير

ة في مجموعات مترابطة                  - ايير المحاسبة الدولي سيم مع ا تق ل     مع يتعين عليه بعض قب  بعضها ال

ار      وإرشادات سير    د  أو تطبيق المعي  ق
  . سحب المعيار بشكل نهائيإلى األمرصل 

  .االعتماد النهائي للمعيار -

  

ال
الج
راجعين الخارجيين والمحل   ه ف  تمثل الجانب العملي أو التطبيقي ومتمثل      : لمجموعة الثانية ا ين  ي الم ل

 . الماليين
  ، حيث قام الباحث بإعداد     ة على أسلوب االستقصاء بشكل أساسي      اعتمد الباحث في هذه الدراس     و 

ا تحقيق هدف             قائمه في شكل مجموعه من األسئلة  يمكن من خالل             ردود عليه ل ال  دراسة وتحلي
  .الدراسة الميدانية 

ى    ث إل ل الباح ن  وتوص ة يمك ول  أن ة و  قب سي للدراس رض الرئي و الف ة  " ه ات المالي لالزم
ك  " اسبة المالية الدولية والمصرية    العالمية  آثار ايجابيه  على  تطوير معايير المح          وذل

ة ، و     لبالنسبة     ايير المحاسبة المصرية        الفرض   رفض   يمكن   معايير المحاسبة الدولي سبة لمع  . بالن
 المقترحة وبناء على أراء عينة الدراسة       في اإلستراتيجية  عينه الدراسة    آذلك استطلع الباحث أراء   

  .تم اقتراح استراتيجيه لجهة إصدار معايير المحاسبة المصرية في الفصل التالي
  
  

  الفصل الخامس 
  ا
اإل

ذه    ويكون داخل    المصرية ة ه ع  الهيئ ايير   (  هي  أساسيه  جهات  أرب -المصري  المحاسبة مجلس مع
ايير  سيرات مع بةتف ضايا -المحاس ه الق ة لجن ه التواصل -الطارئ دولي لجن رح الباح) ال ذلك اقت وآ

   .الهيئةمويل محدده لهذه يكون هناك مصادر ت
   الدوليةالمحاسبة   وقدم الباحث  خطه للتقارب أو التوافق  مع معايير 

   :وتقوم هذه الخطة على اآلتي
  
بة       -١ ايير المحاس دار مع ة متخصصة إلص شاء هيئ ى إن راف عل شاء أو اإلش ة بإن وم الحكوم  تق

ة         ايير أن تكون متوافق ى أن تراعى في إصدارها للمع ايير المحاسبة المصرية عل  مع مع
و
ة ب -٢ وم الهيئ ة وأن تق دى مالئ    دراس ة م ة أو  دراس بة الدولي ايير المحاس ة مع راجم  ترجم ة الت م

ة   ا  وإمكاني ة له ذل  العربي ا  وآ اد عليه ة      االعتم ذلك إمكاني ار  وآ ي المعي واردة ف ك المصطلحات ال
 . المحاسبة الدوليةتطبيق معايير

٣
 .البدء في إصدار معايير المحاسبة الوطنية  وفقا لجدول زمني يمتد من سنه إلى خمس سنوات 

د إضافة               أن يتم إصدار المعايير  الوطنية          -٤ ادئ  بع دخل المب ى أساس م ديل       أو عل  حذف أو تع
    ليتناسب مع البيئة المصرية الدوليعلى المعيار 

سير  -٥ ع تف تم وض ادات أن ي ق     وإرش ن يطب ل م ه لك ون ملزم ار  وان تك دده للمعي ه مح  تطبيقي
  ). تطبيق المعاييروإرشادات تفسير إصدار فياستخدام مدخل القواعد ( المعيار 

ع    فيأن يتم متابعه تطبيق المعيار      -٦ ي العم الواق ى      ل م  للتعرف عل شاآل    أه  تواجه تطبيق     التي  الم
 تففي أوالمعيار  مما يستلزم معه إجراء تعديل على المعيار          

ي
٧
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  نتائج البحث٦/٣
  :ةاآلتيكن للباحث استخالص النتائج م يوالميدانية النظرية الدراسةخالل من     
ة       الدوليةالمعايير  أن مؤسسة   تضح   ا -  ارير المالي اب            إلعداد التق  اتخذت خطوات واسعة في أعق

بة       ايير المحاس المي لمع ق الع ق التواف و تحقي ة نح ات المالي ةاألزم ات  خاص ع الوالي دة  م المتح
سيرها   فيضوحا   و وأآثر صدار وتطوير مجموعه متكاملة   ،  وفى إ   ألمريكية ى    ، تف ا عملت عل آم

يي ي  أن الموضوعات الت ا ف تم تناوله م ي  ل
ذه                 اول ه ايير مصريه تتن معايير المصرية تخضع في معالجتها للمعايير الدولية لحين صدور مع

ا  المصرية  بة    يمكن  ليوبالت
ة         لالزما"األولالفرض الفرعي   ل   ار ايجابي ة  آث ة العالمي ى  تطوير أدا  ت المالي ء عناصر    عل

ي األداء اح ف ور النج سبة"ظ ايير بالن بة لمع ة المحاس ضة والدولي ن رف سبة يمك ايير بالن  لمع

  
ة  إن ا - شرآات  بحوآم ة  لالزمات    نتيجة   ال اري       ىدى إل   أ  المالي ر   تحسين جوده التق
ال

ايير                     األسو ن مع
شورة        ال  المن
م يحإال. ه ل ه البحث رأت ان ات فث تحسن د ان عين يصائص المعلوم ة ف  و. المصرية البيئ

ة إصدار          إلعداد التقارير المالية     ةمؤسسة المعايير الدولي  ن استجابة    ا تضح  اآذلك    أسرع من جه
ة المص       ه ره      معايير المحاسبة المصرية لالزمات المالية   وان ه آبي ره زمني ى فت اج إل رية تحت

ى   الثان قبول الفرض الفرعي      يمكن وبالتالي .للغاية   لالزمات المالية العالمية  اثأر ايجابيه  عل
ايير ا:تطوير أداء  عناصر     ة والمصرية       منظور مستخدمي مع ة الدولي سبة "حاسبة المالي  بالن

  .المصرية المحاسبة  لمعاييربالنسبة يمكن رفضة والدولية المحاسبةلمعايير 

ار       ق باإلط ا يتعل صرية فيم ة الم تجابة الجه ضح  إن اس ي     ات شديد ف البطء ال سم ب ري  تت  الفك
ة    رات المحلي ة والمتغي ورات الدولي ى التط ا ال تراع ا إنه ة ، آم ات المالي ى . تجابتها لالزم فعل

ة المؤسسة ع             الدولي ى   الرغم من تبنى السلطات المصرية لمعايير المحاس ادئ ،    ل دخل المب م   م  فل
اة المتغ   ٢٠٠٦يتم إصدار إطار فكرى إال في نسخه المعايير المصرية          تم مراع م ي ة    ول رات البيئي ي

م يصدر أ    ى   يصرية  ول ديالت عل ة    اإلطار  تع د أزم ى بع اري،    الفكري حت رهن العق ى   ال عل
تناد إل       . الفكري للمعايير الدولية   اإلطاررغم من تطوير     ان االس اء         ك ف ي في بن ع العمل ى الواق

ة                ضعيف،المعايير المصرية آان     ايير المحاسبة الدولي ة مجلس مع ات المالي  في حين دفعت ا
ة                         ا األزمات المالي ير  التي أظهرته اط الضعف أو القصور في ال ة إلى االستناد إلى نق  العالمي

ا         .عند تطوير وإصدار معايير جديدة     توجه مؤسسه مع ة  المحاسبة يير   وعلى الرغم  ى  الدولي  إل
م يحدث        إال عمليات بناء المعايير     في المصالح   أصحاب آافه   إشراك ة  في  ان ذلك ل  المصرية  البيئ

تص وزير المخ ن ال رار م صدر بق ايير ت ت المع الي.وظ نوبالت ول   يمك ي  قب رض الفرع الف
وير أداء  :" ى  تط ل أر ايجابي ة  اث ة العالمي ات المالي ات  عناصر لالزم ور العملي منظ
فضة والدولية المحاسبة لمعايير بالنسبة"الداخلية   .المصرية المحاسبة لمعايير بالنسبة يمك

  
  

ا
ة  المحاسبة تطبيق معايير  وإرشادات مجموعه آبيره من تفسيرات      إصدار ة   في حين   الدولي أن جه

ارب الرسمي مع                          ه التق ى تحقيق عملي ر عل شكل آبي إصدار معايير المحاسبة المصرية رآزت ب
نص صراحة م ال ل ت ة ، ب بة الدولي ايير المحاس  علمع

ال
وعات  ى الموض اب ، وف ةأعق رهن   أزم اري ال ط    ٢٠٠٨ العق اران فق وى معي ديل س تم تع م ي  ل

األدوات الخاصين   ة  ب تم      المالي م ي ايير      إصدار  ول سيرات لمع المحاس تف
قبو
من

  .المصرية المحاسبة

كبير الهتمام ال  
سين الخصائ شورة وتح ة المن ي مالي ات ف ل المعلوم دم تماث يض ع ات وتخف ة للمعلوم  ص النوعي

د ماق المالية المختلفة و    ديل العدي ى تطوير وتع ة إل د أدت األزمات المالي ذلك فق آ
ى                ر عل ا اث د سيكون له ةمحاسبة الدولية والمصرية والتي بالتأآي ارير المالي جوده التق

 خي

  الج
"ي

لم      

  
   
- 
اس

بة 

الم
 آذلال

ألزم
اي مع
من 

ل
ث ه  عالثال

ن ر
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شرى     لمنظور التعلم والنمواتضح إن العناصر الثالثة    -  ال الب ال التنظيمي     -رأس الم  - رأس الم
ة        ادخل ع )ىرأس المال المعلومات   ل خطه حوآم مث ايير   ه   مؤسس  ليها تغيرات جوه ة  دالالمع ولي

ادة ة وإع ارير المالي داد التق د إلع ع شروط ومواصفات الب ذلك و ا وآ ا  هيكلته ن توافره ي م ف
امله             عدة بيانات ش ايير الدولي     العناصر البشرية التي تنضم إلى المؤسسة   ةلمؤسسة المع

ة ارير المالي داد التق ه إال تع.  إلع م يطرأ علي ل ذا المنظ ين إن ه ي ح ي ف ة ف ة للغاي ديالت طفيف
محاسبة المصرية      أعقاب األزمات المالية   ول     وبالتالي. بالنسبة لجهة إصدار معايي الفرض   تم قب

تعلم     لالزمات المالية العالمية  اثأر ايجابيه  على  تطوير           :"الفرعي الرابع  أداء عناصر منظور ال
  .المصرية المحاسبةعايير  لملنسبة ورفضالدولية المحاسبة لمعايير بالنسبة"والنمو

ول       ة         " وهو  للدراسة  الرئيسي الفرض   ومن هنا يمكن قب ة العالمي ار لالزمات المالي ة  آث    ايجابي
ايير الم ى  تطوير مع ة والمصريةل ة الدولي سبة"حاسبة المالي ايير بالن ة المحاسبة لمع  الدولي

  .المصرية المحاسبة لمعايير بالنسبةرفضه يمكن 

ايير   مستخدمي  ومنظور    األداء في  بين منظور النجاح       والنتيجةالقات السبب    والن هناك ع     مع
و    الداخلية ومنظور العمليات    محاسبة ق       .  ومنظور التعلم والنم ذا المنطل م    ومن ه ائج    ت سير النت تف

 منظور حدث  أآثر وجد الباحث ان والميدانية النظرية الدراسة البحث فمن خالل    إليها توصل   ي
ه من      ه تطورا  نهم  ت وردود ايجابي ات        المستقصي م م منظور العملي و ث تعلم والنم  هو منظور ال
نهم    وعلى النقيض آانت ردود       الدولية المحاسبة لمعايير   بالنسبة اخلية ى    المستقصي م ذين   عل ه

ى            وبالتالي المصرية المحاسبة لمعايير   بالنسبة نظورين راح استراتيجيه ترآز عل  آان يجب اقت
 معايير إصدار لجهةنظوران هذان الم

  
  
٦/
- 

ه  خطه الت 

االقوائم 
  
س-  د

د  قواع
  . أسباب عدم االلتزام بهاالمحاسب

  
العمل -

 .العربيةالبيئة  بالئمالمحاسب
   
  
أبح٦/٥

د -١

٢ 

د -٣
  

     )
ريه 
ض
وتطوير قا
ور 
ر ال
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ع
و
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ال
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 . المصرية المحاسبة

   توصيات البحث٤
ذلك               باإلستراتيجية األخذ     إمكانيةدراسة   ايير المحاسبة المصرية وآ ه لمع شاء هيئ  المقترحة إلن

اة وافق مع معايير المحاسبة الدولية التى تم اقتراحها فى هذا البحث مع    آافإشراك  مراع
صالح أصحاب ة    الم بة المالي ايير المحاس ناعة مع ة ص ى عملي اديميين(ف دي -أآ ستخدمي مع  وم

  . التطبيقدراسة إمكانيةعند ) الخ...المالية األسواق منظمي -الخارجين المراجعين -لمالية

ة   ةرا ل    أداء تحسين إمكاني ة من خالل تفعي ات الداخلي و ومنظور العملي تعلم والنم  منظور ال
ه سوق حوآم شرآات ب ة األوراق ال ع المصري المالي زام م ايير إل االلتزام بمع شرآات ب  ال

تحليل، والمصرية ة

ايير                 في مع هيئات المحاسبة      د صياغة مع ال عن م دور فع  الوطن العربي على ان يكون له
 مجلس معايير المحاسبة الدولي بما فية 

 اث مستقبليه مقترحه
ة                      ايير المحاسبة الدولي ى تطوير مع ة عل ه المالي ر أالزم ايير   (راسة تحليليه ألث اس  مع القي

  .)اإلفصاحو
ة  المحاسبة  على توجه معايير المالية األزمات تحليليه ألثر  دراسة- ة  نحو  الدولي ة  القيم  العادل

 .الدول النامية التي تبنت معايير المحاسبة الدولية  فيعلى جوده التقارير المالية 
 .راسة تحليلية آلثر األزمات المالية العالمية على التوجه نحو التحفظ المحاسبي
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  قائمه المراجع
  المراجع العربية: أوال
اإل"إبراهيم السيد عبيد،    دات       • شرآة        يالت فصاح عن المخاطر والتهدي ا ال ارير   في  تتعرض له  التق

ال       الم

ات، • ا عرف ال ا  "زآري ن راس الم بي ع صاح المحاس رح لإلف ار مقت ه  اط ي بيئ ري ف لفك
ه           جامع

ار مدى      • بية المصرية واختب حاس
ه   امع

ومات             •
ة    "العربية   ارة للبحوث العلمي ه التج ة االسكندرية،   -مجلة آلي  جامع

ايير     • مع
اق     ي نط ة عل بة المالي س
ة  مع

 ارير 
ارير   تق

ة    عربي

ة  • البيئ
دد  –، آلية التجاره المجلة العلمية التجارة والتمويل "دية    جامعة طنطا،الع

ات • وم
ه التجارة    علمية التجارة والتمويل    -، آلي

ة  • ( جع
ة المنصورة ،        جامع

ة" ،ي  • ه دراس ة ميداني يللعالق ارير   ب وده التق ةن ج ق المالي بي والتواف   المحاس
ارة  ج

صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة      ،  "ية       •

جذب  
ت،  وي

ه       :المالية المنشورة  رح ودراسة ميداني سابع،أسواق "إطار مقت سنوي ال ؤتمر العلمي ال الم
  .٢٠٠٧جامعه اإلسكندرية،أآتوبر،-التجارة،آليه الواقع والتحديات والتطلعات:العربية

راهيم   اب
اره " االعمال المصرية دراسه نظرية وميدانية     ه التج شوره آلي ر من رساله ماجستير غي

  .٢٠١١،طنطا 
ايير الم"،ابوزيد آامل السيد    دراسة انتقاديه لمنهجيه إصدار المع

ستقبلية      ديات الم ه التح صرية لمواجه ة الم ا للبيئ ؤتمر  ،"مالءمته اني  الم ي الث  ج–العلم
  .١٩٩٨،الزقازيق

ا لمقفيمدخل مقترح لتكي  "احمد بسيوني محمد شحاتة،     ة وفق الي الدولي ر الم ايير التقري  مع
بيئة التقرير المالي فى الدول 

  .٢٠١٣، يناير ٥٠العدد االول، المجلد 
ان فتحي سروجي،                 أحمد حلمي   داهللا و عن راهيم عب ة و مظهر اب دور مجلس " أحمد جمع

وير اإل   ادة تط ي قي دولي ف بة ال ي للمحاالمحاس ي والعمل ار العلم ط
المي ة   )"٢٠١٠ -١٩٧٣(ع ة والتجاري وث المالي ه البح ارة مجل ة التج  جا-، آلي

  .٢٠١٠ يونيو -ير الجزء الثاني، ينا-بورسعيد،العدد األول
ة،    • د حلمي جمع أثير "أحم ايير  مجلس  دور ت دولي  المحاسبة  مع ايير  تطوير  في  ال التق مع

ة      المالية ال العالمي اءة أسواق الم شيط آف ة   : لتن ه تطبيقي ؤتمر " دراسة تحليلي ايير  م ال مع
صاد  آلية،والفرص التحديات -الدولية المالية ة  – واإلدارة االقت صيم  جامع ة ال، االق لمملك

  .٢٠١٢السعودية، مايو
سانين،   عيد قطب ح د س وده "أحم يم ج ة تقي ة تحليلي بية دراس ايير المحاس ين المع ه ب  مقارن

المصرية والبيئه السعو
  .٢٠٠٣الثاني ،

ولي،  سين مت ي ح د زآ رح ل"احم دخل مقت ن المعلم بي ع صاح المحاس اس دور اإلف قي
المجلة ال" القطاعية في التنبؤ باألزمات المالية للشرآات     

  .٢٠٠٩جامعه طنطا،المجلد األول،العدد األول ،  
ة المحاسبة والمرا        "  اشرف محمد عبد البديع   ي مهن ة عل ة العالمي ة المالي داعيات األزم ت

ة        ،  )" حالة جمهورية مصر العربية      ة المصرية للدراسات  التجاري ،المجل
  .٢٠٠٩المجلد الثالث والثالثون ، العدد الثاني ،

تيو  د ش ن احم أيم
دولي شرآات   : ال ى ال التطبيق عل دةب ي المقي واق ف ال أس ة الم ة" العربي ة المجل الت العلمي

  .٢٠١٢ جامعه طنطا، العدد الثالث التجارة ، آليه والتمويل
الحميد عضًوا في مجلس أمناء معايير المحاسبة الدول" ،المدينة 

شر   صحافة والن ة لل ة ٢٤/٣/٢٠١٣،المدين ة المملك سعودية العربي اح ع ال ىمت -http://www.al ل
madina.com.  

بية     في دور المتغيرات البيئية    "برنس ميخائيل غطاس،   • اد المحاس ؤثرة   تطوير األبع  في الم
تثمار  ياالس ه "األجنب صاديه عالمي ات اقت ؤتمر اتجاه وم م ه العل ة،آلي ه الك-اإلداري جامع

  .٢٠٠٨ديسمبر 
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بية     •  س
 ى

h  
ة       المالي
ي في                   

  .٢٠٠٩عة اإلسكندرية،

 الع
  .٢٠٠٩جزائر،وع

امين  بة واإلدارة والت ارة ه المحاس ة التج دد -،آلي ة القاهرة،الع  جامع

وازن  • اس األداء المت يخدام مقي اس  ف وذج قي اء نم  بن

وان               سعودية بعن ة ال ة المحاسبة    مه: ة العربي ن

اس األداء                • اء نظام لقي بن

ة   • ة العالمي ة المالي ة واألزم بة الدولي "  س

شرآات فى مصر    ةإلفصاح لهيكل حوآم       • ه  "  ال ،مجل

ة       "’شينى  • ى البيئ ا ف ل تطبيقه ى ظ بة ف ايير المحاس ه لمع ة انتقادي دراس
 

سياسات  • ار اإلدارة لل ت اختي

  .٢٠٠٣ جامعه طنطا ، العدد األول، –جارة 

د             ه طنطا، المجل التجارة، جامع

•
ة     ة العالمي ة المالي ل األزم ي ظ بية ف ارة  ، " ت المحاس ة التج ة آلي مجل

•
  .١٩٨٩جامعه طنطا،العدد األول ،السنة التاسعة،–،آليه التجارة لتمويل

ود،      • شفافية               "سالم محمد عب دأ اإلصالح وال ين مب ة ب ة العالمي ة المالي دم   " األزم ، بحث مق
  . www.iefpedia.comمتاح على .٢٠٠٩ عمان األردن،المؤتمر العلمي الثالثإلي 

داخل  "سهيل نجم،  الست أسماءوبشرى نجم عبداهللا   ايير المحاالم دة في صياغة المع المعتم
ا ة تفعيله راق وأهمي ي الع ة/ف ة ميداني اح ٢٠٠٨"دراس عل  مت

ttp://pgiafs.uobaghdad.edu.iq
سواح     • راهيم ال امر إب دوى     وت سالم ب د ال ه عب ة " ،  هب بية لألزم ار المحاس األسباب واآلث

وطنً ،   "العالمية صاد ال ة في االقت دور الدول المؤتمر العلمي الدولي التاسع نحو صياغة ل
 جام–، آلية التجارة ظل األزمة المالية العالمية 

  الماليةاألزمةمؤتمر " األزمة المالية العالمية من منظور محاسبي"توفيق جوادى •
   والتجارية ة،معهد العلوم االقتصاديسبابها وانعكاساتهامفهومها وأ-المية الراهنة
 البالواديالمرآز العالمي -لوم التيسير

ف،  • د يوس ى محم ال عل وير اإل"جم اوالت تط يم مح ة  تقي بة المالي اهيمي للمحاس ار المف ط
ة  ة تحليلي مجل"دراس

  .٢٠٠٩الرابع والسبعون، الجزء الثاني ،
وده   رءوج د ال ول، فعب ت" زغل اس

ة    االستراتيجيرباعي المسارات إلدارة األداء      ة    ." والتشغيلي لألصول الفكري دوة الثاني الن
عشرة لسبل تطوير المحاسبة في المملك

رن الحادي والعشرين،          سعودية وتحديات الق ة ال ة العربي ايو  في المملك اح  . ٢٠١٠م مت
  http://iefpedia.com على

وازن في "جودة عبدالرءوف زغلول،    اس األداء المت استخدام مقي
 ، آليه التجارة    المجلة العلمية التجارة والتمويل   " مصريةاالستراتيجي في بيئة األعمال ال    

  .٢٠٠٣جامعه طنطا، العدد األول،
د  ،   اس بيداوي ورج توم ايير المحا" ج مع

   .www.ao-academy.orgمتاح على .٢٠١٠
محاسبي وااإلطار ال  " حازم حسن،  

سابع عشر ،                المحاسب دد ال راجعين، الع  مجله علميه متخصصة ،جمعيه المحاسبين والم
  .٢٠٠٣مارس–يناير 

د الشي  اتم محم ح
صرية ارة والتموي  "الم ة التج ة العلمي ارةلالمجل ه التج ا- آلي ه طنط اني’جامع دد الث الع
٢٠٠٧.  

الح،  راهيم ص ا إب ددا" رض ل مح ابي لتحلي دخل االيج الم
سعودية           ساهمة ال شرآات الم ى ال ارة       "المحاسبية دراسة اختباريه عل ة التج ة العلمي  المجل

، آليه التوالتمويل
راهيم صالح،رض • ألداء  "ا إب وازن ل اس المت تخدام المقي ر اس ياث الي ف وير األداء الم  تط

ا المعلومات دراسة           في  للبنوك التجارية المصرية      االستراتيجي سة وتكنولوجي  ظل المناف
ل      "نظريه تطبيقيه  ارة والتموي ة التج ه المجلة العلمي  ، آلي

  .٢٠١١األول، العدد األول 
ي الخصائص                  ً"رضا إبراهيم صالح ،     ة عل ة العادل ايير المحاسبة نحو القيم ر توجه مع اث

ا ة للمعلوم النوعي
  .٢٠٠٩ العدد الثاني،٤٦ ،جامعة اإلسكندرية ، مجلد للبحوث العلمية

اهج البحث العلمي        في ة  تطور بحوث المحاسب  "زآريا محمد الصادق،    ا بمن ه  " عالقته مجل
التجارة وا
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ا              " شحاتة السيد  شحاتة ،     • ة وفق ق األصول المالي ات توري إطار مقترح للمحاسبة عن عملي
ة                 ة العالمي ة المالي داعيات األزم دراسة  ( لمعايير المحاسبة المصرية والدولية في ضوء ت

ة ة ميداني ارة وال،ً") نظري ة للتج ة العلمي ل المجل ارة تموي ة التج ا ، – ، آلي ة طنط جامع

•
ة "الية  ،  مجله الدراسات المالية والتجاري

•
سم   ،ق

ا  • اليبها أثاره ا أس ة دوافعه بة االبتكاري دار "س ال

•  

  .www.shatharat.netح على 
ردن ،  

•  
بي  صاح المحاس ة  "إلف ة المالي ؤتمر األزم م

•

٢٠.  

ان • ة  ه العبيك ة العربي ، المملك

اح  •   مت

  .٢٠٠٨ثالث،المجلد ال
ارز،  ف مب عبان يوس ة " ش ان المراجع يدور لج ل ف صاح الكام شفافية واإلف اء ال  إرس

 تدعيم األسواق المفيللتقارير المالية واثر ذلك     
  .٢٠٠٥ ،األول سويف، العدد بني جامعه -آليه التجارة

اد،   دالعال حم اس م"طارق عب رح لقي وذج مقت رات نم ى ضوء التغي ة ف وائم المالي ة الق نفع
بية        سياسات المحاس اهيم وال ه   :الحديثة فى المف ر المحاسبي       "دراسة ميداني ه الفك مجل

  .٢٠٠٨جامعه عين شمس،العدد األول،-آليه التجارة-المحاسبة والمراجعة
اد،   دالعال حم ارق عب المحا"ط

  .٢٠١١،يةالجامع
ة المحاسبة    فيانهيار بعض الشرآات العالمية وأثرها      " ظاهر شاهر القشى ،     ة‘‘ بيئ المجل

إلدارة ة ل ة،  العربي دول العربي ة ال إلدارة، جامع ة ل ة العربي د القاهرة، المنظم ، ٢٥،المجل
متا.٢٠٠٥العدد الثاني، 

ة      " ظاهر شاهر القشى،   • ة االجتماعي دقق   " اإلطار المفاهيمى للمحاسبة والبيئ ه الم األ– مجل
   http://infotechaccountants.comمتاح على  . ٢٠٠٩ ، ٨٢-٨١العدد 

أثر األزمات الم" ظاهر شاهر القشى ،     ايير المحاسبة   الية العالمية على جهات       • " تشريع مع
دقق  ه الم دد     مجل ا،ا الع ات العلي ط للدراس شرق األوس ه ال اح .٢٠٠٩ ،٧٩، جامع مت

www.elanin.com .  
شى   اهر الق ليمةظ ه،وس سئوليه" طبايبي ةم ة المالي ة باألزم ة العادل به القيم ايير محاس  مع

ة ا    ى ثق ك عل ر ذل ة واث ستثمرين باالعالمي لم
صادية  ة والحوآم  واالقت ةة الدولي ة    العالمي ة الديمقراطي ة الجزائري ،الجمهوري

اس  ات عب شعبية،جامعه فرح طيف،-ال ى .٢٠٠٩ أآتوبرس اح عل مت
www.kantakji.com/accounting  

سي  "  هيثم ممدوح العبادى ،  و  ةعادل محمد القطاون    أثير ال ة   مدي ت بية وهيكل اسات المحاس
ة      ة العالمي ة المالي ي األزم ارجي ف دقيق الخ صاد واإلدارة  ،" الت ة لالقت ة العلمي  ،  المجل

١٠جامعة عين شمس ، العدد األول يناير،
ريم       • د الك ود     و عارف عبد اهللا عب د محم و   أحم ل   أب د ،        و  جب سيد عبي راهيم ال المحاسبة  "  إب

ا ات مع ا لمتطلب ة وفق ة المتقدم ة المالي بة المصرية والدولي ارة ،" يير المحاس ة التج –آلي
   .٢٠١١، بدون ناشر،جامعة طنطا 

د،     راهيم الحمي ن إب دالرحمن ب بة "عب ه المحاس  مكتب"نظري
  .٢٠٠٩السعودية، 

صادية     " التطبيق أم التوافق  " عبدالرحمن الحميد   ده االقت د د   جري اير     ٦٢٩٢، الع ٢٠١١  ين
  http://www.aleqt.comعلى 

ق، • الء الزئب ار"ع داع واالبتك وم االب ى ٢٠١٠"مفه اح عل  مت
http://www.hrdiscussion.com  

امي،  • ري الته دين فك ز ال ايير    "ع ار المع ي إط ة ف ة العادل ن القيم بة ع بية  المحاس المحاس
ارة          ،" وانعكاساتها في األزمة المالية العالمية     ة التج ة آلي ة البحوث التجاري ة    مجل  ،جامع

  . ٢٠٠٩سوهاج ، المجلد الثالث والعشرون ، العدد األول يونيه،
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ات حوآم      دراسة"عالء الدين توفيق إبراهيم،    • شرآات ونطاق اإلفصاح       ة العالقة بين آلي  ال

•

ع

ايير المحاسبة                 •
٧٣ ، 

اسبة          
ة  دد   ،" ولي انونيين الع بي الق سعودية للمحاس ة ال ل ٧١ الهيئ  ، ابري

ة • المالي
ل        موي

  .٢٠٠٧العدد الثاني ’جامعه طنطا-رة

ة  "       ة العلمي  المجل

•

  

ة  ارير المالي اري للتق شورةاالختي ه : المن ه ميداني ة نظري ر  "دراس وراه غي الة دآت رس
  .٢٠٠٩،آليه التجارة جامعه طنطا،منشوره

سيلي،   د الع د أحم وهري ومحم د الج ى محم ة"عل بة الدولي ارة"المحاس ه التج ة آلي  -مكتب
  .٢٠٠٩ ، بدون ناشر،جامعة طنطا

رو حسن  • راهيمعم ة "،إب ة العادل به القيم يدور محاس ة العالف ات المالي ة  األزم ة دراس مي
ه ه اختباري شوره "نظري ر من ستير غي الة ماج ه رس ارة،آلي الوإدارة التج ه - األعم جام

  .٢٠١١حلوان،
ل " ،فيلب دانجو    • سا  ممث ايير  سمجل  في  فرن ة  المحاسبة  مع رد IASB( ( الدولي ى  ي  عل

ة  ،مجله المحاسبون ،"IFRS الدولية المالية التقارير معايير حول فرنسية انتقادات  الهيئ
   .٢٠١٣ ، يونيو ٧٥ية للمحاسبين القانونيين العدد السعود

رج، • د ف اعي محم ي الرف بية" لطف ات المحاس م المعلوم ى نظ دخل ف اس " الم رآه ن ش
  .٢٠١٠،للطباعة

وائم          "مجدي محمد سامي،   •  دور لجان المراجعة في حوآمة الشرآات وأثرها على جوده الق
صرية  ال الم ة األعم ي بيئ شورة ف ة المن ه آلي، "المالي ةمجل ارة للبحوث العلمي  – ه التج

  .٢٠٠٩، يونيو ٢، العدد ٤٦، المجلد جامعه اإلسكندرية
ستقبل تطبيق مع" مجله المحاسبون ،      ة حول م داول األوراق المالي تقرير هيئه ت

ة    ة العام شرآات األمريكي ة  لل دد     ،"الدولي انونيين الع بي الق سعودية للمحاس ة ال  الهيئ
  .٢٠١٢أآتوبر 

مشروع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون للتحول إلى معايير المح" مجله المحاسبون ،   •
ة الد ايير المراجع ومع

٢٠١٢.  
ر،  و الخي دثر أب ارير"م وده التق ى ج ة عل ة والعوامل النظامي بة الدولي ايير المحاس ر مع  اث

ارة والت"دراسة ميدانيه عن تطبيق معيار االنخفاض في قيمه األصول         ة التج المجلة العلمي
آليه التجا

ادئ والقواعد               ً"مدثر طه أبو الخير،      • ين المب ة ب ايير المحاسبة المالي  يالتوتفض جوده مع
ين ه   :المهتم ه ميداني ه وتجربي ة تحليلي ل   ، "دراس ارة والتموي ة التج ة العلمي ه المجل ،آلي
  .٢٠٠٩ جامعه طنطا ، العدد األول،-التجارة 

ة دراسة           "مدثر طه ابوالخير،   • ر المتداول ة لألصول غي ة العادل التقرير المحاسبي عن القيم
ة ال العربي واق الم ي أس دة ف ة المقي شرآات العقاري ه لل ة مقارن ميداني

  .٢٠٠٩جامعه طنطا،المجلد األول،العدد الثاني ،  - آليه التجارة،التجارة والتمويل
ارة     "IFRSالمحاسبة الدولية في ظل معايير التقرير المالي الدولية         "مدثر طه أبوالخير،    مكتبه آليه التج

  .٢٠١٤ بدون ناشر،– جامعه طنطا –
سهلي،      • لطان ال ن س د ب والخير و محم ه أب دثر ط بة الدولي   "م ايير المحاس ناعة مع : ة ص

ة  ز الدراسات والمعلومات    "التطور ودور المجالس والهيئات الوطنية والدولي ة ،مرآ  هيئ
بة ي  المحاس اون الخليج س التع دول مجل ة ل ى،٢٠٠٥  والمراجع اح عل   مت

www.gccaao.org   
تثمارات             "،مصطفى احمد فؤاد هديب    • ادة االس ى زي ة عل ارير المالي ايير التق ر تطبيق مع أث

ي   ة ف صريةاألجنبي ة الم وق األوراق المالي ة"س ة العلمي ارة المجل ه التج ه –،آلي جامع
  .٢٠٠٦،العدد األربعون،يونيوأسيوط

.١٩٩٢، المنصورة -مكتبه الجالء،" المحاسبةدراسات فى نظريه " محمود السيد الناغى، •

 ١٣٥



 الشرآات في تحقيق المحاسبية جوده المعلومات         دور حوآمة " مد احمد إبراهيم خليل،   مح •
ه     وانعكا ه تطبيقي ة نظري ة دراس وق األوراق المالي ى س اتها عل ى ٢٠٠٦" س اح عل   مت

ccountants.comhttp://infotecha  

نظم    ال

صر ، بية  ة م وجمهوري

تخدام   • الل اس ن خ شرآات م ة ال حوآم

ة   ة والمالي بية واإلداري زء س ، الج

•  
ة           ة    ،"سبة الدولي ة العلمي المجل

  .٢٠٠٨، آليه التجارة جامعه طنطا، المجلد الثالث،التجارة والتمويل
اري  ى  اروق االبي شام ف ي وه دالفتاح الميه ادل عب ة"، و ع بة الدولي " المحاس

 بهدف               
صاد      قت

ة     محمد سعيد عبده الحاج،  • / مني

ً دراسة تحليلية مقارنة آلليات تحقيق التقارب بين معايير المحاسبة          "محمد احمد العسيلي ،    •
ي بي عل أثير المحاس اطق الت ي من ة ف بة الدولي ايير المحاس ة ومع ة القومي المالي

ة  بية الدولي ة ( المحاس دة األمريكي ات المتح دة الوالي ة المتح أث) والمملك اطق الت ر ومن
ة بية الدولي النظم المحاس بي ب شع( المحاس صين ال ة ال جمهوري

ة  أمين، )" العربي بة واإلدارة والت ة المحاس دد  مجل اهرة ، الع ة الق ارة ،جامع ة التج  ،آلي
   .٢٠٠٨ األول،الواحد والسبعون الجزء

سيلى،   د الع د احم بية ل"محم ات المحاس ل اآللي تفعي
دة بالبورصة        : قواعد القيد بالبورصات المالية    شرآات المقي ى بعض ال ة عل دراسة تطبيقي

صرية ا المحا"  الم شرآات وأبعاده ة ال ؤتمر حوآم م
 .٢٠٠٥ جامعه اإلسكندرية، سبتمبر -تجارةالثاني، آلية ال

سيلي ،   د الع د أحم اس أداء "محم أداء لقي تراتيجيه آ رائط أالس تخدام الخ ات اس إمكاني
ايير المحا:معايير المحاسبة المالية     دراسة تطبيقيه على مع

سيل • د الع د احم محم
  .٢٠١٣ ، بدون ناشر، جامعة طنطا-آليه التجارة مكتبة

سيلي ،       • بية ً"محمد احمد الع ايير المحاس ة إلستراتيجيات تطوير المع ة مقارن دراسة دولي
ة لال،" ة معايير المحاسبة المصريةً وضع إستراتيجية متكاملة لتقويم منهجي  ة العلمي المجل

   .٢٠٠١، آلية التجارة جامعة عين شمس ، العدد األول،رهوالتجا
ة الي"   ة في الجمهوري إطار مقترح لوضع معايير المحاسبة المالي

  متاح على. ٢٠٠٢،اليمنية العربية الجمهورية ، دآتوراه رسالة"دراسة تطبيقية
info.nic-yemen.www://http   

ايير المحاسبة" محمود حسن عبد الفتاح،     و محمد شريف توفيق   • اء مع ة لبن ه مالئم نحو ألي
س سعودية ومجل ة ال ة والمملك بي
           

ا زام به ة واإلل ة العربي ه مصر العر :المالي ه جمهوري حال
 

ه لإل               "،محمد شريف توفيق   • ه مقارن دراسة دولي

         
المية ه ل   :اإلس ة مقارن دراس

  
من" معاصرة

     
  

•  
المحاسبة  •

ي  اون الخليج ى ٢٠٠٤،"التع اح عل :،مت
http://www.mstawfik.bizhosting.com 

ايير المحاسبة المصرية صدار الثالث لمع
ة     ة والخليجي ة والدولي ارب األمريكي ه بالتج ه اختباري ى  . ٢٠١١"مقارن اح عل  :مت

http://www.mstawfik.bizhosting.com 
ايير"،محمد شريف توفيق   • استكمال بناء المعايير الوطنية العربية للمحاسبة فى ضوء المع

اون س التع ا ومجل صر وماليزي سعودية وم دول ال
  http://www.mstawfik.bizhosting.com:  متاح على.٢٠٠٨،"الخليجي

ان،   • راهيم عثم رة إب دوى و األمي اس ب د عب بية"محم شاآل محاس ضايا وم ي ق ات ف دراس
  .٢٠٠٠، اإلسكندرية،شاة المعارف

ي     "  ة ب ة المتبادل ةالعالق ايير القيم ن مع ور        ومحمد مطر     • د الناصر ن شى      و عب  ، ظاهر الق
ةً   ة العالمي ة المالي ة واألزم ث  ،"  العادل ي الثال ؤتمر العلم ة" الم ة العالمي ة المالي األزم

دول   صاديات ال ي اقت اتها عل ستقبلية  ( وانعكاس اق الم ديات واألف وم  ")التح ة العل ، آلي
  .alqashi.jeeran.com.wwwمتاح .٢٠٠٩اإلدارية جامعة اإلسراء األردنية،

، اثر دور مستخدمي القوائم المالية فى تطوير معاييرنالدين محمد عبدا لرحممحمد آمال  
  "المصرية بغرض تحسين عمليه إنتاج المعلومات المحاسبية دراسة ميدانيه
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 المجلد -، آليه التجارة جامعه عين شمس، العدد الثالثالمجلة العلمية لالقتصاد والتجارة •
   .٢٠١٢الثالث يوليو  •
صادر" وداد األرضي، محمد  * • تقييم وتطوير اإلطار الفكري المشترك للمحاسبة المالية ال

ة    FASBالمالي

  

         
ة   بة الدولي ايير المحاس س مع ن مجل بة IASBع ايير المحاس س مع  ومجل

    

د الرشيدي،      • ا عل            الثقاف "ممدوح صادق محم ة وأثره ة المجتمعي
 

جامعه سوهاج، ال

   

   
   
    

               
 

 
    

" ،  
الن •

  

ع ية  م
 كندرية    

                  
صري ة الم ه: األوراق المالي ة اختباري ه الم" دراس مجل

  

Emerging Capital Market: 

ة  " ة والتجاري ات المالي ة الدراس ارة مجل ة التج ث-، آلي دد الثال ويف، الع ي س ة بن جامع
٢٠٠٨.  

ايير المحاسبة ى وضع مع
صرية  ايير الم ارة للمع ع إش ة م ة المعاصرة "المالي ة البحوث التجاري ارةمجل ة لتج -،آلي

  .٢٠٠٦ المجلد العشرون،يولية-عدد األول
دي، * • راهيم هن ر إب ل  "مني ي التحلي ديث ف ر الح يم األداء الفك الي وتقي دخل حوآم : الم  ةم

  .٢٠٠٩،الطبعة األولى،ةباإلسكندريدار المعرفة الجامعية "الشرآات
ة في         " نجوى محمود أبوجبل،    ات المراجع ة  إطار مقترح لتحسن استخدام آلي ل حوآم •  تفعي

ه      ه وميداني ة نظري صرية دراس ال الم ة األعم ي بيئ شرآات ف ر،"ال وراه غي الة دآت رس
  .٢٠٠٨ آليه التجارة جامعه طنطا، – منشوره

فيان صلوات  • شام س ه، ه ف بودل ة" شىو يوس بية الدولي ايير المحاس ق المع اق تطبي أف
IAS/IFRS    دولي األول" فى الجزائر فى ظل التوافق المحاسبي المالي الدولي الملتقى ال

، المرآز الجامعيحول النظام المحاسبي المالي الجديد فى ظل معايير المحاسبة الدولية         
  www.kantakji.comومتاح على . ٢٠١٠بالوادي، الجزائر، 

د،     • سيد عبي راهيم ال شاش و إب ى الح ه عل ة   " هدي وائم المالي بي للق ل المحاس ه " التحلي آلي
  .٢٠٠٩ ، جامعه طنطا بدون ناشر–التجارة 

بية"،.هشام حسن عواد المليجى    • ايير المحاس اء المع رار بن رح لمحددات صنع ق إطار مقت
ق  وذج اإلفصاح المحاسبي المطب ى نم ا عل يوأثره ه الد" مصرف راسات والبحوثمجل

  .٢٠٠٦،الثانيجامعه بنها ،العدد -،آليه التجارةالتجارية
اري • اروق االبي شام ف ة" ،ه وائم المالي ي الق شفافية ف رح لل ه: نحو إطار مقت ة تحليلي دراس

ل   " تطبيقيه ه التجارة  المجلة العلمية التجارة والتموي د األول ،-، آلي ه طنطا، المجل  جامع
  .٢٠٠٩العدد الثاني، 

SPSS تبيان باستخدام البرنامج اإلحصائيتحليل بيانات االس"بدالرحمن خالد الفرا،وليد ع •
  .هـ١٤٣٠ ، الخارجية البرامج والشئون ، إدارةالعالمية للشباب اإلسالمي دوة

د، • راهيم الراش ل إب وير"وائ واق وتط ة األس ة ومتالزم ة العالمي ة المالي اط إدارة األزم أنم
  www.kantakji.comمتاح على .٢٠١٠"التشريعات المحاسبية

سيد الجرف، • د ال ه" ياسر احم ايير أهمي ق مع بة تواف ي المحاس ة ف ة المملك سعود العربي ال
ه اإلس للبحوث   التجارة مجله آليه    ،" مقترح إطار -الدولية المحاسبةمعايير   العلمية جامع

  .٢٠١٢ ، يوليو ٢ ، عدد٤٩ مجلد األول، الجزء 
و • د أب ي محم ب،يحي ًة" طال بة المصرية والدولي ايير المحاس ة ومع ي نظري  ،" ً دراسات ف

  .٢٠٠٩بدون ناشر،،جامعه عين شمس-التجارةه آلي
دة في سوق" يونس حسن عقل،   • شرآات المقي ة لل ارير المالي محددات توقيت إصدار التق

بة واإلدارة امينحاس ه ، آل والت ي
  .٢٠٠٨ جامعه القاهرة، العدد الثالث والسبعون، -التجارة
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األولالملحق   

ي
م

  قائمه استبيان
-/ د الفاضل ----

ب
  

محا/    يقوم الباحث  بق ل ع السيد غ سعي حما
ى تطدراسة عبإعداد جامعه طنطا    ة عل العالمي

ولية والمصرية     ى أرا" معايير المحاسبة الما ستبيان  للتعرف عل وصمم  
ه       الم مقا المالي بة ايير  وير م ى  عل ة المي ة  ات 

أالستراتيجيه   مع    من اجل بناء إصدار ة ايير  المصرية   لجه
   . المالية وبما يناسب البيئة المصريةواجهه تلك األزمات

د من الجهات المصدرة     الدوليةالباحث من خالل تحليل بعض التجارب          قيام العدي
فى   ري بعد أزمة الرهن العقافعلى سبيل المثال. المحاسبة باالستجابة لتلك األزمات 

ريكي ات المتحدة ا دوليو ايير  ام مجلس مع   SB  ق
ا تتماشى  أألوضاع                       ة لجعله ايير الدولي ى المع مت عل التعديالت  م
ى الجوانب                       شكل خاص، والتغلب عل ة ب شكل عام ،والمؤسسات المالي العالم ب

  .يخطأ في تفسيرها وتطبيقها   

عربي مصر د    ور ايير أل          فق المصدرة للمع ا لجه ستجاب ة  اقتصرت زم
ر االستثمار    أصدر أن في   ٢٠٠٨ في ي ام      األسبق وزي رارًا لع ديل  ٢٠٠٨ ق  بتع

م  ايير٢٦ و٢٥ق ن مع ة م األدوات المالي صبح ا   الخاصين ب لمحاسبة المصرية لت
  معايير المحاسبة الدولية

 المعلومات المستقاة إن إتمام الدراسة ويؤآد على فيث يقدر لسيادتكم حسن تعاونكم 
  . غرض إتمام هذه الدراسة فقطفين سيادتكم ستكون موضع السرية التامة ولن تستخدم إال 

ك
  حماده السعيد المع/ الباحث

تحت إشر
ر   ر األستاذ 
  يل

  محاسبة المالية
يم   الدين  إبرا
  المدرس بقسم المحاسبة

  
  جامعه طنطا
  ه التجارة

  المحاسبة 
آل
قس

  ------------------يالس
  رآاته
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بالمعايير الدولية 
لكيفية التعامل ،وم
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تي المعقدة ال

  

ألم ة    
التي ت

الي
ن 

(ة     
مع

IA)المحاسبة ال

يه  ال ة        أما بالنسبة لجمه
الرهن العقار
ارين ر المعي
متوافقة مع 

  
   والباح

ت  ة ا  ا

م
  
  

  ر
  صراوى 

ولسيادتكم جزيل الش

  اف
الدآتو

العسأحمد 
الدآتو 

محمد 
أستاذ ال

  

هي توفيق عالء 

  

 ١٤٤



األالقسم 
:..... االسم

  ول
...............................................  

  
      محلل مالى   - ج     مراجع خارجي    - ب        

 - دآتوراه      هـ-   ماجستير     د-   دبلوم دراسات عليا    ج-وريوس    ب 
  أخرى

.............................................................ل  ....... ..  

  
ن العبارات  اشاره االخت المناسب فى   ام  اآلت ام  مره 
   أخرى أمام معايير المحاسبة المصرية مرهة الدولية و

معايير المحاسبة   معايير المحاسبة الدولية
 المصرية

:  الوظيفة  -٢
 اآاديمى   -أ   
   المؤهل-٣
 بكال-أ

  

 جهة العم-٤
    
  

الثانيالقسم 

.. ..

ء وضعالرجا •
المحاسب    

عبارة م آل يار معاييريةام  ام

  
  
  

 
  المؤشر

غير 
موافق 
بدرجه 
  عاليه

غير 
 موافق

   محايد
 موافق

موافق 
بدرجه 

  ليهعا

غير 
موافق 
بدرجه 
  عاليه

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
بدرجه 
  عاليه 

المالية  أدت األزمات-١
ت 

دار 
سبية  

                     
 قيام جهاإلىالعالمية 

إصدار المعايير  بإص
وتطوير معايير محا

أآثر بساطه حتى يتم 
استخدامها بشكل 

  .صحيح
  أدت األزمات ال-٢

العالمية إلى قيام جه
مالية 

ت ا
معايير بتطوير  
حزمه متكاملة 
  .من معايير المحاسبة

                    

 الإصدار
 وإصدار

 أدت األزمات المالية -٣
العالمية إلى إصدار 
معايير عامه أآثر 
وضوحا ال يختلف 

    

تفسيرها باختالف 
وجهات النظر 
  .للمستخدمين

                

 ١٤٥



معايير المحاسبة   معايير المحاسبة الدولية
ال  صريةم

  المؤشر

غير 
موافق 
بدرجه 
  عاليه

غير 
  موافق

    محايد
  موافق

موافق 
بدرجه 
  عاليه

غير 
موافق 
بدرجه 
  عاليه

  غير
  موافق

   محايد
  موافق

موافق 
بدرجه 
  عاليه

 أدت األزمات المالية العالمي-٤
 معايير إصدارإلى  قيام جهات 
المحاسبة بإصدا

ة 

  
 

                    

ر وتطوير
معايير محاسبيه تحظى بمستوى

  .اء المستخدمينعالي من رض
أدت األزمات المالية العال -٥

إلى إصدار وتطوير  معايير 
محاسبيه وت

مية 

تقلل 
ومات 

                    

فسيرات لها  
من ظاهره عدم تماثل المعل

  فى األسواق المالية
 أدت األزمات المالية العالمية -٦

إلى قيام جهات إصدار وتطوير  
رمعايير محاسبية بإصدار وتطوي

معايير تقدم إفصاح آافي 
للمستخدمين

 

                    

 
  
 أدت معايير المحاسبة -٧

الصادرة والمطورة آاستجابة 
 لالزمات المالية العالمية إلى
  

ية 

                    

زيادة أمكانيه المقارنة بين
القوائم المالية للفترات الزمن

  .والشرآات المماثلة
إصدار  أدت استجابة جهات -٨

ر 

  

بة لالزمات معايير المحاس
 معاييوإصدارالمالية  بتطوير 

  إلى وإرشاداتوتفسيرات 
تحسين خاصية الموثوقيه 

  .للمعلومات المحاسبية

                    

إصدار  أدت استجابة جهات -٩
معايير المحاسبة لالزمات 

 معايير وإصدارالمالية  بتطو 
  إلى وإرشاداتوتفسيرات 

مثيل الصادق  تحسين 
بية  للمعلو   ما

                    

ير

خاصية الت
ت المحاس

 أدت استجابة جهات -١٠
إصدار معايير المحاسبة 
لالزمات المالية  بتطوير 

 معايير وتفسيرات وإصدار
  إلى تحسين وإرشادات
خاصية
للمعلو

               

 القابلية للتحقق 
  مات المحاسبية  

     

 ١٤٦



معايير المحاسبة   معايير المحاسبة الدولية
    المصرية

المؤ  شر

غير 
افق 
بدرجه 
  عاليه

غير 
 موافق

  محايد
 موافق

موافق 
بدرجه 
  عاليه

 
موافق 
بدرجه 
  عاليه

 
 موافق

  محايد
 موافق

موافق 
بدرجه 
  عاليه

مو
غيرغير 

 أد-١١
إصدار 

وإرشاد
خاصية

ال
المحاس

ت استجابة جهات                     
معايير المحاسبة 
لالزمات المالية  بتطوير 

 معايير وتفسيرات وإصدار
  إلى تحسين ات

التوقيت ( الوقتية
للمعلومات ) مناسب

  بية  
جهات -١٢  أد

المحاسبة  إصدار معا
لالزمات المالية  بتطوير 

  وتفسيرات وإصدار
 تحسين وإرشادات

 للمعلومات خاصية المالئمة
المحاسبية

ت استجابة                     
يير 

معايير
  إلى

  .  
أدت األزمات المالية  -١٣

دة االعتماد على  العالمية إلى
ساس لبناء ا لواقع العمل

المدخل ( المعايير المحاسبية
  ).االيجابي

                    
 زيا
ي آأ

 أدت األزمات المالية -١٤
ام جهات   إصدارالعالمية إلى

معايير المحاسبة باستخدام 
ه لمشارآه  مثل (أساليب مس

جميع األطراف  ال-االنترنت
 إصدار معايير يذات المصل
  .المحاسبة

                    
  قي

تحدث
) خ

فحة 

ألزمات المالية - ١٥  أصب
العالمية أهم

 تأخذ التي
وإصدار معا

حت ا                    
 المتغيرات البيئية 

 االعتبار عند بناء في
  .يير المحاسبة

 أدت ا-١٦
العالمية إلى
االختبار الف
إصدارها ب

ألزمات المالية               
 زيادة عمليات 

      

علي للمعايير قبل 
  .شكل نهائي

 أدت -  ١٧
العالمية 
جميع األط

 عملياتفي
المحاسبة 

 مرحله إلى

                الية األزمات الم    
إلى زيادة مشارآه 

راف ذات المصلحة 
 بناء معايير 

من مرحله القتراح 
  .اإلصدار

 ١٤٧



 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معايير المحاسبة    معايير المحاسبة الدولية
  المصرية

الم  ؤشر

 موافق موافقموافق رجه 
موافق 
بدرجه 
   

  محايدغير   يرغموافق   محايدغير غير 
موافق 
بدرجه 

بد موافق موافق
عا

  عاليه
بدرجه   ليه

  عاليه
عاليه

                أدت األزمات -١٨
المالية العالمية إلى 

أع
إ

الم

      

اده هيكله جهات 
صدار معايير 

  .حاسبة
           أدت األزمات - ١٩

المالية العالمية إلى 
تط
ال
و

          

وير قواعد البيانات 
خاصة بالمعايير 
  .جهات إصدارها

 ٠
الم
اس

ة  الع
الم
جه
الم

 أدت األزمات -٢  
الية العالمية إلى 

                  

تقطاب أفضل 
ناصر البشري
 فيميزة للعمل 

ات إصدار معايير 
  .حاسبة

 ١٤٨



 إصداررحة لجهة  المقتاإلستراتيجيةاستطالع أرائكم بشان : ثالثا

 

   غير موافق-ب
  

 -  هـحكومي إشراف تحت مستقلة هيئه -   دالوزارة - سوق المال   ج-    بالمهنية التنظيمات 
  ...............رى

 التنظيمي الهيكل  فهل تؤيد وجود مجلس داخلاألول بموافق على السؤال إجابتك

ة   
   . المصرية المحاسبة معايير إصدار المسئول عن التنظيميالهيكل خل 
   غير موافق-فق                                    بموا

 التنظيميالهيكل  فهل تؤيد وجود لجنه داخل األول بموافق على السؤال إجابتك آانت إذا -
بية على  المحاستالتطورا تقوم بمتابعه احدث المصرية المحاسبة معايير إصدارمسئول عن 

   . معايير المحاسبة الدولية إصدار عمليات فيلمشارآة  العمل على الىإ باإلضافةساحة الدولية  
   غير موافق-موافق                                    ب

  المصرية المحاسبة  عضويه هيئه في الفئات يجب تمثيلها أي من وجه نظرك -
 -بق  هـ آل ما س-   دالمالية القوائم مستخدمي و معدي - المراجعين   ج-    باألآاديميين

  .........رى
    تبنى إلى معايير المحاسبة المصرية االتجاه لهيئة األفضل هل من  -

 معايير المحاسبة الدولية مع إدخال - بناء  معايير مصريه   ج-معايير المحاسبة الدولية  ب
المصرية     ديالت عليها بما يتوافق مع  متغيرات 

 المحاسبة فى بناء معايير عها االسترأي المحاسبةايير  عند بناء مع-٩
  المصرية

  ١نااإلستراتيجيت الجمع بين -     جااليجابية اإلستراتيجية -   بالمعيارية اإلستراتيجية 

                                                

  معايير المحاسبة المصرية
  المختارة اإلجابةرجاء وضع خط تحت 

 معايير المحاسبةإصدار توجد ضرورة  لوجود هيئه ذات هيكل تنظيمي محدد لجهة  هل-١
  المصرية

 موافق                                                                 -أ
إصدار تفضل ان تكون مسئوله عن التالية الجهات أي األول آنت توافق على السؤال إذا -٢

  لمحاسبةامعايير 
-ا
أخ
 آانت إذا-٣

 األمور حيال آافه تامةه  يكون مسئول مسئوليالمصرية المحاسبة معايير رإصداالمسئول عن 
  . المحاسبة معايير بإصدار الخاصة الفنية

    غير موافق- موافق                                    ب-أ
 فهل تؤيد وجود لجنه للقضايا الطارئة داخل األول بموافق على السؤال أجابتك آانت إذا -٤

  تعمل على حل المشاآل فورا صريةالم المحاسبة معايير إصدار المسئول عن التنظيميالهيكل 
  ظهورها

   غير موافق- موافق                                    ب-أ
 فهل تؤيد وجود  لجنه لتفسيرات معايير المحاسباألول بموافق على السؤال إجابتك آانت إذا -٥
دا
 -أ
٦
ال
ال
 -أ
٧
 -أ
أخ
 ٨
 -أ
البيئة المحاسبية  تع

أتبااتيجيات تفضل 

-أ

 
  المعيارية اإلستراتيجية* 1

 القوائم والتقارير إعداد التطبيق عند الواجبة بالسياسات المعيارية اإلستراتيجيةهتم 
  من بين عده  سياسات سياسة آأفضل محاسبيه معينه سياسة بإتباع توصيه إصدارمحاسبيه على ان يتم  

  المنطقيمع تطبيق قواعد االستدالل ف  ضوء هدفي التوصيةبديله ويتم استنباط هذه 
  : ةاإلسترا*

ر وتحليل والتنبؤ باالختيار المحاسبي يجابياإلست ترتكز ي  ال
 .  
  

 ت آمخرجات المالية

 افتراضي
االيجابي تيجية

آأساس لتفسي استخدام  على ةاال راتيجية واقع العمل

 ١٤٩



قع ضرورة هل تو-١٠ ل ال مع ا المحاسبة لهيئةالكتر لوج
  المصرية المحاسبة معايير فيح  المصالأصحاب

مواف-٢  موافق                                                  -أ  غ
شاريع مضرورة  هل ت-١١  في  القائمةديالت المعايير جديدالمحاسب لط

  ي بشكل إقى الردود قبل األعوسائل 
   غير موافق-                                                       ب موافق     -أ

رصة لمشارآه آافه أصحابرورة هل -١٢  آافه فيمعايير    ألت
سبة من االقتإصدارمراحل دوره      .اإلصدار إلى معايير

    موافق-             ب موافق                          –أ 
اسبة المصرية فتره الختبار المعيار قبل -١٣   هل  توجد  ضرورة  ألتاحه هيئه معايير

نهائي جهة إصداره    معايير المحاسبة المصرية  إصدار 
  ق موافق                     -أ

 يستطيع من خاللها مستمرةون هناك قنوات اتصال محدده  بصفه  هل توجد ضرورة لتك-١٤
مع في  أصحاب اسبة المصرية  الت   .ر المحاسبة معايير

ر موافق موافق                                       -أ
التمويلأيظرك  من و-١٥  معايير جهة إصدارتمد أ يجب  م

  أنشطتها تمويل في المحاسبة
ة  رسوم -أ وراق ا قيدة بس   على الشرآ

ض على م-  ب     بحسب               راجعةالمحاسب رس
  ............أخرى -سبق      -د     التفي الحكومة مساهمه -ج
  
  

  مالحظات
.............................................................................................. ..........

...................................... .. .. ..... ...............
.................. ...... .......... ........... .............. ...............
............................. ..... ............................ ............ ..............

......................................................................................................................
...................................... ....................

............ ........................................................... ......... .........
..... .......................... ........... ...............................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مستمر  للتواصلمصرية ونيود موجد 

ير   ق 
عايير وجد   وتعةال ةرح م
نهائصدارها عليها وتلالم

احه الف الفي المصالح ضتوجد 
راح  مرحله  المحا مرحله

غير
 المح

بشكل 
                               غير مواف-ب

واصل المصالح  معاييجهة إصدار المح
   غي-ب

اآلتية جهه ن  عليها تعنصادر 

لمالي إلزامية وق األ ات الم
كاتب  حجم المكتب    والم ةوم  تفر
  آل ما              هـ مويل  

..............

.......................... ............ ..................
...................... .... ...... ...... ......

........... ..... ...... ........

.................... ........................................
........ ............. ........

.................. ..... ........ ..........

 ١٥٠



الثانالملحق 
  

  
  
 

Frequencies 
 

  ي
اإلحصائيةالبيانات 

X1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 2.2 2.2 2.2 3 عاليه درجه بموافق غير

افقو غير  7.4 5.1  5.1 7 م

 46.3 39.0 39.0 53 محايد

 83.8 37.5 37.5 51 موافق

 100.0 16.2 16.2 22 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
 
X2 

  
Frequenc y Percen t Valid Percen t

Cumulative 

Percen t

بدر موافق ير  2.2 2.2 2.2 3 عاليه جهغ

 7.4 5.1  5.1 7 موافق غير

 38.2 30.9 30.9 42 محايد

 88.2 50.0 50.0 68 موافق

 100.0 11.8 11.8 16 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
 
X3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 2.9 2.9  2.9 4 عاليه بدرجه موافق غير

 15.4 12.5 12.5 17 موافق غير

 42.6 27.2 27.2 37 محايد

 85.3 42.6 42.6 58 موافق

 100.0 14.7 14.7 20 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 ١٥١



 
 
X4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 1.5 1.5 1.5 2 عاليه بدرجه موافق غير

 7.4 5.9  5.9 8 موافق غير

 39.7 32.4 32.4 44 محايد

 85.3 45.6 45.6 62 موافق

 100.0 14.7 14.7 20 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 
X5 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 7. 7. 7. 1 عاليه بدرجه موافق غير

 5.9 5.1  5.1 7 موافق غير

 44.9 39.0 39.0 53 محايد

 91.2 46.3 46.3 63 موافق

 100.0 8.8  8.8 12 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 
X6 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 3.7 3.7 3.7 5 موافق غير

 41.2 37.5 37.5 51 محايد

 80.1 39.0 39.0 53 موافق

 100.0 19.9  19.9 27 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

  

 
 

 ١٥٢



X7 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 2.2 2.2 2.2 3 عاليه بدرجه موافق غير

 7.4 5.1  5.1 7 افقمو غير

 44.1 36.8 36.8  50  محايد

 84.6 40.4 40.4 55 موافق

 100.0 15.4 15.4 21 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
 
X8 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 7. 7. 7. 1 عاليه بدرجه موافق غير

 6.6 5.9  5.9 8 موافق غير

 43.4 36.8 36.8 50 محايد

 84.6 41.2 41.2 56 موافق

 100.0 15.4 15.4 21 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 
X9 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 7. 7. 7. 1 عاليه بدرجه موافق غير

 4.4 3.7  3.7 5 موافق غير

 52.9 48.5 48.5 66 محايد

 90.4 37.5 37.5 51 موافق

 100.0 9.6  9.6 13 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

  

  

  

 
 

 ١٥٣



X10 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 7. 7. 7. 1 عاليه بدرجه موافق غير

 5.9 5.1  5.1 7 موافق غير

 37.5 31.6 31.6 43 محايد

 84.6 47.1 47.1 64 موافق

 100.0 15.4 15.4 21 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 
X11 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 7. 7. 7. 1 عاليه بدرجه موافق غير

 5.1 4.4  4.4 6 موافق غير

 46.3 41.2 41.2 56 محايد

 86.0 39.7 39.7 54 موافق

 100.0 14 14 19 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 

 
 
X12 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 7. 7. 7. 1 عاليه بدرجه موافق غير

 8.8 8.1  8.1 11 موافق غير

 41.2 32.4 32.4 44 محايد

 91.2 50.0 50.0 68 موافق

 100.0 8.8  8.8 12 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
  
  
 

 ١٥٤



X13 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 1.5 1.5 1.5 2 عاليه بدرجه موافق غير

 8.1 6.6  6.6 9 موافق غير

 45.6 37.5 37.5 51 محايد

 89.7 44.1 44.1 60 موافق

 100.0 10.3 10.3 14 عاليه رجهبد موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
  
 
X14 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 7. 7. 7. 1 عاليه بدرجه موافق غير

 4.4 3.7  3.7 5 موافق غير

 36.0 31.6 31.6 43 محايد

 72.1 36.0 36.0 49 موافق

 100.0 27.9 27.9 38 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
  
 
X15 

  
Frequency  Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 44.9 44.9 44.9 61 محايد

 80.1 35.3 35.3 48 موافق

 100.0 19.9 19.9 27 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
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X16 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 7. 7. 7. 1 عاليه بدرجه موافق غير

 6.6 5.9 5.9 8 موافق غير

 46.3 39.7 39.7 54 محايد

 82.4 36.0 36.0 49 موافق

 100.0 17.6 17.6 24 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 
X17 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 2.2 2.2 2.2 3 عاليه بدرجه موافق غير

 9.6 7.4 7.4 10 موافق غير

 44.9 35.3 35.3 48 محايد

 83.1 38.2 38.2 52 موافق

 100.0 16.9 16.9 23 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
 
X18 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 2.2 2.2 2.2 3 موافق غير

 47.8 45.6 45.6 62 محايد

 81.6 33.8 33.8 46 موافق

 100.0 18.4 18.4 25 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

  

  

  

  

 
 

 ١٥٦



X19 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 2.9 2.9 2.9 4 موافق غير

 33.8 30.9 30.9 42 محايد

 79.4 45.6 45.6 62 موافق

 100.0 20.6 20.6 28 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 
X20 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 1.5 1.5 1.5 2 عاليه بدرجه موافق غير

 4.4 2.9 2.9 4 موافق غير

 36.8 32.4 32.4 44 محايد

 78.7 41.9 41.9 57 موافق

 100.0 21.3 21.3 29 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
  
 
X21 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 6.6 6.6 6.6 9 عاليه بدرجه موافق غير

 64.7 58.1 58.1 79 موافق غير

 90.4 25.7 25.7 35 محايد

 96.3 5.9 5.9 8 موافق

 100.0 3.7 3.7 5 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
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X22 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 15.4 15.4 15.4 21 عاليه بدرجه موافق غير

 66.2 50.7 50.7 69 موافق غير

 82.4 16.2 16.2 22 محايد

 97.1 14.7 14.7 20 موافق

 100.0 2.9 2.9 4 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
  
 
X23 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 26.5 26.5 26.5 36 عاليه بدرجه موافق غير

 64.0 37.5 37.5 51 موافق غير

 80.9 16.9 16.9 23 محايد

 94.9 14.0 14.0 19 موافق

 100.0 5.1 5.1 7 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 
X24 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 11.0 11.0 11.0 15 عاليه بدرجه موافق غير

 61.8 50.7 50.7 69 موافق غير

 71.3 9.6 9.6 13 محايد

 95.6 24.3 24.3 33 موافق

 100.0 4.4 4.4 6 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
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x25 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 11.0 11.0 11.0 15 عاليه بدرجه موافق غير

 65.4 54.4 54.4 74 موافق غير

 75.0 9.6 9.6 13 محايد

 96.3 21.3 21.3 29 موافق

 100.0 3.7 3.7 5 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
  
 

x26 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 11.0 11.0 11.0 15 عاليه بدرجه موافق غير

 61.0 50.0 50.0 68 موافق غير

 78.7 17.6 17.6 24 محايد

 94.9 16.2 16.2 22 موافق

 100.0 5.1  5.1 7 عاليه بدرجه موافق

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 

x27 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

12 عاليه بدرجه موافق غير 8.8 8.8 8.8

58 موافق غير 42.6 42.6 51.5

25 محايد 18.4 18.4 69.9

33 موافق 24.3 24.3 94.1

8 عاليه بدرجه موافق 5.9 5.9 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
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x28 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

12 عاليه بدرجه موافق غير 8.8 8.8 8.8

74 موافق غير 54.4 54.4 63.2

6 محايد 4.4 4.4 67.6

34  موافق 25.0 25.0 92.6

10 عاليه بدرجه موافق 7.4 7.4 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 

x29 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

9 عاليه بدرجه موافق غير 6.6 6.6 6.6

72 موافق غير 52.9 52.9 59.6

24 محايد 17.6 17.6 77.2

27 موافق 19.9 19.9 97.1

4 اليهع بدرجه موافق 2.9 2.9 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 

x30 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

7 عاليه بدرجه موافق غير 5.1 5.1 5.1

74 موافق غير 54.4 54.4 59.6

16 محايد 11.8 11.8 71.3

33 موافق 24.3 24.3 95.6

6 عاليه بدرجه موافق 4.4 4.4 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
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x31 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

18 عاليه بدرجه موافق غير 13.2 13.2 13.2

62  موافق غير 45.6 45.6 58.8

36 محايد 26.5 26.5 85.3

15 موافق 11.0 11.0 96.3

5 عاليه بدرجه موافق 3.7 3.7 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 

x32 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

12 عاليه بدرجه موافق غير 8.8 8.8 8.8

76 موافق غير 55.9 55.9 64.7

17 محايد 12.5 12.5 77.2

24 موافق 17.6 17.6 94.9

7 عاليه بدرجه موافق 5.1 5.1 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 

x33 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

28 عاليه بدرجه موافق غير 20.6 20.6 20.6

55 موافق غير 40.4 40.4 61.0

34 محايد 25.0 25.0 86.0

13 موافق 9.6 9.6 95.6

6 عاليه بدرجه موافق 4.4 4.4 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
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x34 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

45 عاليه بدرجه موافق غير 33.1 33.1 33.1

50 موافق غير 36.8 36.8 69.9

22 محايد 16.2 16.2 86.0

13 موافق 9.6 9.6 95.6

6 عاليه بدرجه موافق 4.4 4.4 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 

x35 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

19 عاليه بدرجه موافق غير 14.0 14.0 14.0

66 موافق غير 48.5 48.5 62.5

24 محايد 17.6 17.6 80.1

23  موافق 16.9 16.9 97.1

4 عاليه بدرجه موافق 2.9 2.9 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 

x36 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

37 عاليه بدرجه موافق غير 27.2 27.2 27.2

57 موافق غير 41.9 41.9 69.1

28 محايد 20.6 20.6 89.7

11 موافق 8.1 8.1 97.8

3 عاليه بدرجه موافق 2.2 2.2 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
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x37 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

19 عاليه بدرجه موافق غير 14.0 14.0 14.0

64 موافق غير 47.1 47.1 61.0

32 محايد 23.5 23.5 84.6

14 موافق 10.3 10.3 94.9

7 عاليه بدرجه موافق 5.1 5.1 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 

x38 

  
Frequency  Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

19 عاليه بدرجه موافق غير 14.0 14.0 14.0

65 موافق غير 47.8 47.8 61.8

32 محايد 23.5 23.5 85.3

20 موافق 14.7 14.7 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 

x39 

  
Frequency  Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

10 عاليه بدرجه موافق غير 7.4 7.4 7.4

84 موافق غير 61.8 61.8 69.1

16 محايد 11.8 11.8 80.9

25 موافق 18.4 18.4 99.3

1 عاليه بدرجه موافق .7 .7 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
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X40 

  
Frequency Percent  Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

28 عاليه بدرجه موافق غير 20.6 20.6 20.6

61  موافق غير 44.9 44.9 65.4

27 محايد 19.9 19.9 85.3

18 موافق 13.2 13.2 98.5

2 عاليه بدرجه موافق 1.5 1.5 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

x41  

  
Frequency Percent  Valid Percent  

Cumulative 

Percent 

Valid 136 موافق 100.0 100.0 100.0

 
X42 

  
Frequency Percent  Valid Percent 

Cumulative 

Percent  

41 المهنية التنظيمات 30.1 30.1 30.1

44 المال سوق 32.4 32.4 62.5

8 الوزارة 5.9 5.9 68.4

43 حكومي إشراف تحت مستقلة هيئه 31.6 31.6 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
 

X43 

  
Frequency Percent  Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 136 موافق 100.0 100.0 100.0

 
X44 

  
Frequency Percent  Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 136 موافق 100.0 100.0 100.0
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x45 

  
Frequency Percent  Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 136 موافق 100.0 100.0 100.0

 
x46 

  
Frequency  Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

130 موافق 95.6 95.6 95.6

6 موافق غير 4.4 4.4 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
 

x47 

  
Frequency  Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 136 سبق ما آل 100.0 100.0 100.0

 
x48 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

الدولية المحاسبةمعايير  9 6.6 6.6 6.6

بناء معايير مصريه 23 16.9 16.9 23.5

 إدخال مع الدولية المحاسبةمعايير 

تعديالت
104 76.5 76.5 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
 

x49 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

المعيارية اإلستراتيجية  5 3.7 3.7 3.7 

االيجابية اإلستراتيجية    7 5.1 5.1 8.8 

نااالستراتيجيت    124 91.2 91.2 100.0 

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 
 

 ١٦٥



x50 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

99.3 135 موافق 99.3 99.3

موافق غير     1 .7 .7 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
 

x51 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

99.3 135 موافق 99.3 99.3

موافقغير     1 .7 .7 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
 

x52 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

99.3 135 موافق 99.3 99.3

موافق غير     1 .7 .7 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
 

x53 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

99.3 135 موافق 99.3 99.3

موافقغير   1 .7 .7 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  
 

x54 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

99.3 135 موافق 99.3 99.3

موافقغير     1 .7 .7 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

 
 

 ١٦٦



x55 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

المقيدة على الشرآات لزاميةرسوم إ  18 13.2 13.2 13.2

المراجعةرسوم على مكاتب   2 1.5 1.5 14.7

14  التمويلفي الحكومةه مساهم 10.3 10.3 25.0

ل ما سبقآ  102 75.0 75.0 100.0

Valid 

Total 136 100.0 100.0  

` 

T-Test 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x1 3.6029 136 .89674 .07689Pair 1 

x21 2.4191 136 .84814 .07273

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x1 & x21 136 .337 .000

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

  95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Pair 1 x1 - 

x21 
1.18382 1.00519 .08619 1.01336 1.35429 13.734 135 .000

 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x2 3.6397 136 .84039 .07206Pair 1 

x22 2.3897 136 1.01232 .08681

 ١٦٧



 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x2 & x22 136 .384 .000

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper T Df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Pair 1 x2 - x22 1.25000 1.03816 .08902 1.07394 1.42606 14.042 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x3 3.5368 136 .98814 .08473Pair 1 

x23 2.3382 136 1.16250 .09968

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x3 & x23 136 .434 .000

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper T Df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Pair 1 x3 - 

x23 
1.19853 1.15354 .09892 1.00290 1.39415 12.117 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x4 3.6618 136 .85393 .07322Pair 1 

x24 2.6029 136 1.10406 .09467
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Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x4 & x24 136 .571 .000

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t Df 

Sig. (2-

tailed)

Pair 

1 

x4 - x24 
1.05882 .93305 .08001 .90059 1.21706 13.234 135 .000

   
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x5 3.5735 136 .75653 .06487Pair 1 

x25 2.5221 136 1.06087 .09097

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x5 & x25 136 .464 .000

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed)

Pair 1 X5 - x25 1.05147 .97616 .08370 .88593 1.21701 12.562 135 .000

 
 
 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x6 3.7500 136 .81423 .06982Pair 1 

x26 2.5441 136 1.05316 .09031
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Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x6 & x26 136 .695 .000

 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper T df 

Sig. (2-

tailed)

Pair 

1 

x6 - x26 
1.20588 .76126 .06528 1.07678 1.33498 18.473 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x7 3.6176 136 .88660 .07603Pair 1 

x27 2.7574 136 1.09880 .09422

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x7 & x27 136 .375 .000

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper T df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 x7 - x27 .86029 1.12331 .09632 .66980 1.05079 8.931 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x8 3.6471 136 .83913 .07195Pair 1 

x28 2.6765 136 1.16035 .09950
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Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x8 & x28 136 .544 .000

 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper T Df 

Sig. (2-

tailed)

Pair 1 X8 - x28 .97059 .99585 .08539 .80171 1.13947 11.366 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x9 3.5147 136 .75016 .06433Pair 1 

x29 2.5956 136 .97661 .08374

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x9 & x29 136 .428 .000

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed)

Pair 1 x9 – x29 .91912 .94324 .08088 .75916 1.07908 11.364 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x10 3.7132 136 .81566 .06994Pair 1 

x30 2.6838 136 1.03782 .08899
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Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x10 & x30 136 .592 .000

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper T Df 

Sig. (2-

tailed)

Pair 1 x10 – x30 1.02941 .86016 .07376 .88354 1.17528 13.957 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x11 3.8162 136 2.56241 .21973Pair 1 

x31 2.4632 136 .98061 .08409

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x11 & x31 136 .011 .903

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper T Df 

Sig. (2-

tailed)

Pair 1 x11 - x31 1.35294 2.73395 .23443 .88930 1.81658 5.771 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x12 3.5809 136 .79401 .06809Pair 1 

x32 2.5441 136 1.04610 .08970
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Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x12 & x32 136 .339 .000

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper T df 

Sig. 

(2-

tailed)

Pair 1 x12 - x32 1.03676 1.07778 .09242 .85399 1.21954 11.218 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x13 3.5515 136 .82390 .07065Pair 1 

x33 2.3676 136 1.05275 .09027

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x13 & x33 136 .303 .000

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper t df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 x13 - x33 1.18382 1.12350 .09634 .99329 1.37435 12.288 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x14 3.8676 136 .89284 .07656Pair 1 

x34 2.1544 136 1.12137 .09616

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x14 & x34 136 .243 .004

 

 ١٧٣



Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper T df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 x14 – x34 1.71324 1.25260 .10741 1.50081 1.92566 15.950 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x15 3.7500 136 .76739 .06580Pair 1 

x35 2.4632 136 1.02493 .08789

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x15 & x35 136 .167 .052

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper T Df 

Sig. (2-

tailed)

Pair 1 x15 – x35 1.28676 1.17321 .10060 1.08781 1.48572 12.791 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x16 3.6397 136 .86643 .07430Pair 1 

x36 2.1618 136 .99048 .08493

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x16 & x36 136 .198 .021
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper t Df 

Sig. (2-

tailed)

Pair 1 X16 - x36 1.47794 1.17987 .10117 1.27785 1.67803 14.608 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x17 3.6029 136 .92919 .07968Pair 1 

x37 2.4559 136 1.02464 .08786

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x17 & x37 136 .440 .000

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t Df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Pair 1 x17 - x37 1.14706 1.03659 .08889 .97127 1.32285 12.905 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x18 3.6838 136 .79538 .06820Pair 1 

x38 2.3897 136 .90409 .07752

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x18 & x38 136 -.033- .000
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper t Df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Pair 1 x18 - x38 1.29412 1.22394 .10495 1.08655 1.50168 12.331 135 .000

 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x19 3.8382 136 .78146 .06701Pair 1 

x39 2.4338 136 .90022 .07719

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x19 & x39 136 .385 .000

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 x19 - x39 1.40441 .93791 .08043 1.24535 1.56347 17.462 135 .000

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

x20 3.7868 136 .86417 .07410Pair 1 

x40 2.3015 136 .99122 .08500

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 x20 & x40 136 .326 .000
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper t Df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Pair 1 x20 - x40 1.48529 1.08174 .09276 1.30185 1.66874 16.013 135 .000

 
ANOVA 

Q3      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.980 2 2.990 4.906 .009 

Within Groups 81.062 133 .609   

Total 87.042 135    

 
Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

q3 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) q1 (J) q1 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

*47529. خارجي مراجع .15245 .002   اآاديمى7768. 1737.

15470. مالي محلل .17609 .381 -.1936- .5030

*47529.- اآاديمى .15245 .002  خارجي مراجع-1737.- -7768.-

-32059.- مالي محلل .18511 .086 -.6867- .0456

-15470.- اآاديمى .17609 .381  مالي محلل1936. -5030.-

32059. خارجي مراجع .18511 .086 -.0456- .6867

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   

 
 

ANOVA 

Q4      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15.004 2 7.502 13.483 .000 

Within Groups 74.003 133 .556   

Total 89.007 135    

 ١٧٧



 
 

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

q4 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) q1 (J) q1 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

*73770. خارجي مراجع .14566 .000  اآاديمى1.0258 4496.

*49633. مالي محلل .16825 .004 .1635 .8291

*73770.- اآاديمى .14566 .000  خارجي مراجع-4496.- -1.0258-

-24138.- مالي محلل .17687 .175 -.5912- .1085

*49633.- اآاديمى .16825 .004   مالي محلل-1635.- -8291.-

24138. خارجي مراجع .17687 .175 -.1085- .5912

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
 

ANOVA 

Q5      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.734 2 3.867 8.751 .000 

Within Groups 58.771 133 .442   

Total 66.505 135    
 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Q5 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) q1 (J) q1 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

خارجي مراجع    .54229* .12981 .000  اآاديمى7990. 2855.

مالي محلل    .26418 .14994 .080 -.0324- .5608

آاديمىا  -.54229* .12981 .000 خارجي مراجع-2855.- -7990.-    

مالي محلل  -.27811- .15762 .080 -.5899- .0337

-26418.- اآاديمى .14994 .080 مالي محلل0324. -5608.-    

خارجي مراجع     .27811 .15762 .080 -.0337- .5899
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Multiple Comparisons 

Q5 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) q1 (J) q1 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

خارجي مراجع    .54229* .12981 .000  اآاديمى7990. 2855.

مالي محلل    .26418 .14994 .080 -.0324- .5608

آاديمىا  -.54229* .12981 .000 خارجي مراجع-2855.- -7990.-    

مالي محلل  -.27811- .15762 .080 -.5899- .0337

-26418.- اآاديمى .14994 .080 مالي محلل0324. -5608.-    

خارجي مراجع     .27811 .15762 .080 -.0337- .5899

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
  
  

 
ANOVA 

Q6      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 19.299 2 9.650 21.236 .000 

Within Groups 60.434 133 .454   

Total 79.733 135    
 

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

Q6 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) q1 (J) q1 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

يخارجع مراج  .74586* .13163 .000  اآاديمى1.0062 4855.

مالي محلل  .77501* .15204 .000 .4743 1.0758

*74586.- اآاديمى .13163 .000 خارجي مراجع-4855.- -1.0062-    

02915.  ماليل محل .15983 .856 -.2870- .3453

*77501.- اآاديمى .15204 .000 مالي محلل-4743.- -1.0758-  

خارجي مراجع    -.02915- .15983 .856 -.3453- .2870

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
 

 ١٧٩



ANOVA 

Q7      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.972 2 3.486 10.726 .000 

Within Groups 43.226 133 .325   

Total 50.198 135    

 

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

q7 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) q1 (J) q1 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

خارجي مراجع  .50285* .11133 .000  اآاديمى7230. 2827.

مالي محلل    .33838* .12859 .010 .0840 .5927

*50285.- اآاديمى .11133 .000 خارجي مراجع-2827.- -7230.-  

مالي محلل    -.16447- .13518 .226 -.4318- .1029

*33838.- اآاديمى .12859 .010 مالي محلل-0840.- -5927.-  

خارجي مراجع    .16447 .13518 .226 -.1029- .4318

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
 

ANOVA 

Q8      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.778 2 3.889 7.475 .001 

Within Groups 69.204 133 .520   

Total 76.982 135    
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Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

q8 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) q1 (J) q1 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

خارجي مراجع  .41946* .14086 .003  اآاديمى6981. 1408.

مالي محلل  .55274* .16270 .001 .2309 .8746

*41946.- اآاديمى .14086 .003 خارجي راجعم-1408.- -6981.-  

مالي محلل    .13328 .17104 .437 -.2050- .4716

*55274.- اآاديمى .16270 .001 مالي محلل-2309.- -8746.-  

خارجي مراجع    -.13328- .17104 .437 -.4716- .2050

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
 

ANOVA 

Q9      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .640 2 .320 1.116 .331 

Within Groups 38.141 133 .287   

Total 38.781 135    

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Q9 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) q1 (J) q1 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

خارجي مراجع    .14029 .10457 .182  اآاديمى3471. -0665.-

مالي محلل    -.01338- .12079 .912 -.2523- .2255

-14029.- اآاديمى .10457 .182 خارجي مراجع0665. -3471.-    

مالي محلل  -.15367- .12698 .228 -.4048- .0975

01338. اآاديمى .12079 .912 مالي محلل2523. -2255.-    

خارجي مراجع    .15367 .12698 .228 -.0975- .4048
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ANOVA 

Q10      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.906 2 .953 1.559 .214 

Within Groups 81.302 133 .611   

Total 83.208 135    

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

Q10 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) q1 (J) q1 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

26895. خارجي مراجع  .15268 .080   اآاديمى5709. -0330.-

09553. ماليمحلل  .17635 .589 -.2533- .4444

-26895.- اآاديمى .15268 .080    خارجي مراجع0330. -5709.-

-17341.- ماليمحلل  .18539 .351 -.5401- .1933

-09553.- اآاديمى .17635 .589    مالي محلل2533. -4444.-

17341. خارجيمراجع  .18539 .351 -.1933- .5401

 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 جامعه طنطا 
  آليه التجارة

   قسم المحاسبة
  
  

دراسة مقارنة آلثار األزمات المالية العالمية على تطوير معايير 
  المحاسبة المالية الدولية والمصرية 

  
  رسالة مقدمه  للحصول على درجة  الماجستير في المحاسبة

  
  

  مقدمه من
  حماده السعيد المعصراوى
  المعيد بقسم المحاسبة

  
  تحت إشراف

  الدآتور  األستاذ الدآتور

  محمد أحمد العسيلي

  أستاذ المحاسبة المالية
  وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب األسبق

  عالء الدين توفيق إبراهيم

  المدرس بقسم المحاسبة
.  

  م٢٠١٤/ هـ١٤٣٥



   مقدمه-١
ى انه                      ي أدت إل ة والت د    مر العالم في العقود األخيرة بالعديد من األزمات المالي ار العدي ي

فعلى سبيل المثال ،األزمة المالية لمجموعه .من المؤسسات والشرآات العمالقة حول العالم 
ل  ا وسرعان ما ١٩٩٧النمور األسيوية والتي بدأت من تايالند في    نتقلت إلى دول أخرى مث

ه الم آل أثر الع ن ت ك م ع ذل ا تب ونج آونج،وم ين وه ا والفلب سيا وماليزي رور.  اندوني  ام
ة باال شرآات العالمي ن ال د م ة للعدي ارات المالي ينهي ار ف ا انهي ة وأبرزه ة الثالث ة األلفي  بداي

ا   ) Enron (شرآه انرون للطاقة  ستثمرون به ون دوالر،  ٧٠والتي بلغ حجم خسائر الم  بلي
وما تبعها من انهيارات لمكتب  ونصيب االستثمارات العربية من الخسارة بلغ بليون دوالر،

ات في        ) Arther Anderson( أندرسون آرثر ا حدث من اختالسات وتالعب باإلضافة لم
ل       ددة مث ن         لالتصاالت،و   ) WorldCom( شرآات متع ا أون الي ا،و أمريك اتصاالت أدلفي

ة) ( Paramalateوشرآة  ة األوربي ى وصوال .لألغذي ة إل ة العالمي ة  المالي ي األزم  والت
ة        في اري   والتي بدأت آأزمة للرهن العق     ٢٠٠٨، عام   فيحدثت   ات المتحدة األمريكي  الوالي
ي الم         والت صاديات دول الع ال واقت واق الم ى أس سلبية عل ا ال ست أثاره ا انعك رعان م  س
  . المختلفة

   
ويرجع . ودائما ما توجه االنتقادات إلى المحاسبة في معظم األزمات المالية واالقتصادية           

ساعد   ذلك إلى عجز التقارير المالية عن تقديم المعلومات ا        ذه   في لمالئمة التي ت ؤ به  التنب
د من                   ه العدي م توجي األزمات أو معالجه اآلثار الناتجة عن هذه األزمات،أو بعبارة أخرى ت

ة      ة المتمثل رات البيئي ه المتغي ى مواجه صوره ف بي لق ام المحاس ى النظ ادات إل ياالنتق  ف
  .األزمات المالية العالمية 

  
رات والمستجدات            آانت المحاسبة علما اجتماع    وإذا     ا يتفاعل من التغي  في  تحدث    التي ي

 ، ولما آانت تساهم نظرية  تحدثالتي تتطور المحاسبة مع التغيرات أنالمجتمع  فكان البد 
ة               ة المتعلق ادئ العلمي المحاسبة  في ترشيد التطبيق المهني للمحاسبة عن طريق إرساء المب

ادئ       بتحديد أسس القياس، وعرض العمليات المالية، فتك       ذه المب ة ه ون الخطوة التالية لترجم
  .إلي تطبيق عملي إنما يتم عن طريق إصدار المعايير المحاسبية

ذرنا بوجوب               ومن هنا        اقوس خطر ين فيمكن اعتبار األزمات المالية العالمية المختلفة آن
ة   أو القصور  أواالهتمام بالعديد من األمور      اط الهام ا ا    التي  النق م يكن يرآز عليه ائمين   ل لق

  .الماليةبعمليه إصدار  معايير المحاسبة 
 
   مشكله البحث-٢

ومي ، وهى                     إذا آانت المعايير المحاسبية توفر قواعد في متناول اليد للعمل المحاسبي الي
د عناصر     ر أح ذي يعتب بية ال راءات المحاس ل اإلج ضمنها دلي ي يت د الت ل القواع ذلك تماث ب

وير المعايير سوف يؤدى إلى تطوير التقارير المالية من          النظام المحاسبي ، ومن ثم فان تط      
ا،أو                 ر ثبات ر وضوحا وأآث خالل إمداد مستخدمي هذه التقارير بمعلومات أآثر شموال ،وأآث
ى                      اد عل ة ،واالعتم ادة درجه المالئم ى زي ؤدى إل بعبارة أخرى إن تطوير المعايير سوف ي

ا س           ا النظام المح د        . ىبالمعلومات المحاسبية التي ينتجه بية تع ايير المحاس ونظرًا ألن المع
بة ي المحاس ي ف ق العمل م أدوات التطبي اك .أه ي يجب أن فهن ن الخصائص الت ه م مجموع

  :  حتى تفى بالغرض التي أنشئت من اجله اهمهاتتصف بها معايير المحاسبة 

 ١



قانونية،  يجب عند  إعداد المعايير المحاسبية مراعاة الظروف االقتصادية، والسياسية ،وال         -
 .والبيئية المحيطة بالمجتمع 

ات          - بية بالثب  يجب أن تكون المعايير المحاسبية واقعية فال يجب أن تتصف المعايير المحاس
بية     ايير المحاس ر ،فالمع ت ألخ ن وق رة م ة المتغي ا للظروف البيئي ر وفق د أن تتغي ل الب ، ب

  .عملية مستمرة 
 

  اآلتيومن هنا يمكن طرح السؤال 
ة في                   ما هو الد   ة المتمثل رات البيئي ايير المحاسبية في مواجهه المتغي ور الذي لعبته المع

ل نجحت ال   رى ه ارة أخ ددة ؟ أو بعب ة المتع ات المالي اتاألزم ة  جه ن عملي سئولة ع  الم
ات التي استخدمتها                   ا هي مجموعة اآللي إصدار المعايير في مواجهة هذه المتغيرات؟ وم

  في هذه المواجهة؟
  

إن  بالنسبة ألزمة الرهن العقاري ابة على هذا السؤال  فقد الحظ الباحث في سبيل اإلج
ل          الث مراح من ث ع ض ة يق ة الحالي ة لألزم بة الدولي ايير المحاس س مع تجابة مجل اس

  :رئيسيةهي
ع     -أ  اون م شأ بالتع الي المن تقرار الم دى االس ات ،وتوصيات منت ذ مقترح تنفي

 .مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية
ي ظل  إضا - ب  اد متخصصة ف ل إرش ة ودالئ ايير الحالي ى المع ديالت عل فة تع

  .األزمة
.                                              إحداث تطويرات، وتحسينات طويلة األمد على المعايير  -ج 

شارية لألزمات      - وين المجموعة االست ه  بتك ا     يضاف إلى ما سبق قيام يط به د أن ام    وق مه
  .ايا المتعلقة بإعداد التقارير المالية في ظل األزمة االقتصاديةتحديد القض

د  - راء العدي م إج ع       ت ى م ا تتماش ة لجعله ايير الدولي ى المع ت عل ي تم ديالت الت ن التع  م
ى                  أألوضاع   التي يمر بها العالم بشكل عام ،والمؤسسات المالية بشكل خاص، والتغلب عل

  ا وتطبيقها   الجوانب المعقدة التي يخطأ في تفسيره
  

ة        أما بالنسبة    د     لجمهوريه مصر العربي ايير     اقتصرت استجابة    فق ة المصدرة للمع  الجه
ام        ة في ع ة المالي ة لألزم تثمار     في  إصدار  ٢٠٠٨في جمهوريه مصر العربي ر االس وزي

ام   رارًا لع بق ق بة ٢٠٠٨األس ايير المحاس ديل مع صرية بتع ايير   .الم س مع ان مجل د آ وق
اس،       ولية قد قام بتعديل بعضالمحاسبة الد ايير القي ة، والخاصة بمع معايير المحاسبة الدولي

ة في         واإلفصاح عن األدوات المالية ة العالمي ة المالي ار األزم ة آث ة لمواجه . ٢٠٠٨المختلف
بة   ايير المحاس ت مع ا آان صرية ولم ًا      الم شرآات وفق ة لل وائم المالي داد الق ت إع د تبن ق

دا    ة إلع ات الدولي ارير للمتطلب اءً   د التق ة، وبن رارًا        المالي تثمار ق ر االس د أصدر وزي ه فق علي
المحاسبة المصرية      الخاصين باألدوات المالية من معايير٢٦ و٢٥بتعديل المعيارين رقم 

  .لتصبح متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية
  

  :   وعلى ذلك تكون األسئلة البحثية لهذا البحث هي
رات ا ر المتغي و أث ا ه ايير  م وير مع ى تط ة عل ة العالمي ات المالي ي  األزم ة ف ة المتمثل لبيئي

  المحاسبة الدولية؟
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ايير                         ى تطوير مع ة  عل ة العالمي ة في  األزمات المالي ة المتمثل   ما هو أثر المتغيرات البيئي
  المحاسبة المصرية؟

ة، أو ال                  ايير سواء الدولي مصرية  هل تختلف سرعه وآيفيه استجابة الجهات المصدرة للمع
  في مواجهه المتغيرات البيئية المتمثلة في األزمات المالية العالمية ؟ 

  
  هداف البحث   أ-٣ 

  :    يهدف هذا البحث إلي تحقيق ما يلي
اط الضعف، أو القصور في                    -١  بيان آيف ساهمت األزمات المالية العالمية في معالجه نق

ة في تطوير          معايير المحاسبة الدولية، بمعنى أخر بيان آيف ساهم        ت هذه األزمات المختلف
  .معايير المحاسبة الدولية

اط الضعف ،أو القصور في                    -٢  بيان آيف ساهمت األزمات المالية العالمية في معالجه نق
ي      ة ف ات المختلف ذه األزم اهمت ه ف س ان آي ر بي ى أخ صرية، بمعن بة الم ايير المحاس مع

  .تطوير معايير المحاسبة المصرية
ة التعامل                صياغة اإلسترا  -٣ ايير المحاسبة المصرية لكيفي تيجية المالئمة لجهة إصدار مع

تجابة         رعة اس ة  وس ين درج ة ب الل المقارن ن خ ديات م ات، والتح ك األزم ه تل ،ومواجه
  .الجهات المصدرة لمعايير المحاسبة المالية الدولية، والمصرية

  
    أهميه البحث -٤

ة                 يكتسب هذا البحث أهميته من آونه يتصدى        ة العالمي ار  األزمات المالي  لموضوع  آث
ات     ذه الجه تجابة ه ة اس صرية ، وآيفي ة والم ة الدولي بة المالي ايير المحاس وير مع ى تط عل

تقاق            ى اش ساعد عل ذي سي ر ال ة ،  األم ة المختلف ات المالي ايير لألزم صدرة للمع الم
ايير    صدرة للمع ة الم ل الجه ن قب ا م ن تبنيه ة  يمك تراتيجية متكامل ل  إس ن اج صر م ي م ف

ايير     ق المع ى تحق ك حت ل معها،وذل بل التعام ة ،وس ديات المختلف ات، والتح ة األزم مواجه
  .أفضل أداء ممكن 

  
    منهج البحث-٥

ن خالل فحص   ك م ي وذل نهج الوصفي التحليل تخدام الم ى اس د الباحث عل     سوف يعتم
ين األزمات المالي            ة ب ايير     ،وتحليل الجوانب المختلفة الخاصة بالعالق ة،وتطوير مع ة العالمي

ة                  ئلة البحثي ي  األس ة عل تم      ، المحاسبة الدولية، والمصرية  في سبيل اإلجاب ذلك سوف ي وآ
ات      تجابت جه ه اس ال ،أو آيفي ة ردود أفع ي مقارن ك ف ارن وذل نهج المق ى الم اد عل االعتم

ساعد الجه     ة ت تراتيجية وطني ياغة إس ل ص ن اج صرية م ة ،والم ايير الدولي دار المع ة إص
ة                د  .المصدرة للمعايير في مصر في مواجهة  والتعامل مع األزمات ،والتحديات المختلف وق

تعلم                      ا  من ال ه يمكنن ة لالزمات ألن ار المختلف اختار الباحث المنهج المقارن عند مقارنه اآلث
ذه                  ا ه من نجاح وانجازات جهات إصدار المعايير وتجنب الفشل  واألخطاء التي وقعت فيه

ايير المحاسبة         الجهات عند    ار مع ذلك اختي ا وآ حدوث األزمات المالية وآيفيه االستجابة له
بة          ايير المحاس اذا تصر جهات إصدار مع سير لم ساعدنا في تف ه ي ة ألن ة في المقارن الدولي
ة            ات المالي تجابة لالزم ة آاس ايير الدولي ع المع ق م ن التواف صرية م ى األخص الم وعل

  . االستقصاء وأساليب التحليل اإلحصائيمع االعتماد على قوائم. المختلفة
  
  

 ٣



   فروض البحث-٦
ى  تطوير        "  الفرض الرئيسي  لهذه للدراسة هو      ه  عل لالزمات المالية العالمية  آثار ايجابي

  ".معايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية
  :وتم تجزئه الفرض الرئيسي إلى أربعه فروض فرعيه هي آاآلتي

ى  تطوير أداء عناصر               ": الفرض الفرعي األول   لالزمات المالية العالمية  آثار ايجابيه  عل
  ".منظور النجاح في األداء

لالزمات المالية العالمية  اثأر ايجابيه  على  تطوير أداء  عناصر      : "الفرض الفرعي الثاني  
  ".منظور مستخدمي معايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية:  

ى  تطوير أداء عناصر                :"فرعي الثالث الفرض ال  ه  عل لالزمات المالية العالمية  اثأر ايجابي
  ".منظور العمليات الداخلية

ى  تطوير أداء عناصر                :"الفرض الفرعي الرابع   ه  عل لالزمات المالية العالمية  اثأر ايجابي
  ".منظور التعلم والنمو

  
  
  هيكل البحث -٧

  .إطار عام للبحث: الفصل األول 
  .الدراسات السابقة: ل الثانيالفص

أثر األزمات المالية العالمية على تطوير معايير المحاسبة المالية الدولية          : الفصل الثالث 
  .والمصرية

  .الدراسة الميدانية: الفصل الرابع
  . اإلستراتيجية المقترحة لجهة إصدار المعايير المصرية: الفصل الخامس
  التوصياتالخالصة ،والنتائج ،و: الفصل السادس
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1. Introduction 
In latest decades, the world had faced a lot of financial crises in that led to 
collapse of many great institutions around the world. For example, the 
financial crisis of Asian Tigers that began in Thailand in 1997 and had 
been transferred to other countries such as Indonesia, Malaysia, 
Philippine, and Hong-Kong. The impacts had been transferred the whole 
world, as the financial collapse of many global institutions, such as Enron 
in which losses of investors totaled 70 billion dollars and Arab losses 
totaled one billion dollar, and the consequent collapse of Arthur 
Anderson auditing firm. Misappropriation and manipulation also occurred 
in other companies such as WorldCom, America Online, and Paramalate. 
In addition, another financial crisis occurred in 2008 due to mortgages. 
 
Accounting is usually criticized in most financial and economic crises, 
due to the inability of financial reports to provide the relevant information 
that helps forecast these crises or handle their resulting impacts. In other 
words, the accounting system has been criticized because its failure in 
confrontation of environmental variables represented by global financial 
crises. 
 
As accounting is a social science that reacts with changes and 
developments that take place in the society, accounting should develop 
with these changes. As the Accounting theory contributes in rationalizing 
the accounting practice through laying scientific principles related to 
determining measurement bases and presentation of financial 
transactions. The following step of translating these principles into 
practice is done through issuing accounting standards. 
 
2. Research Problem 
Accounting standards provide rules for daily accounting work that are 
similar to the rules included in the accounting procedures guide. Thus, 
developing standards will result in developing financial reports through 
providing users with more holistic and consistent information. In other 
words, developing standards leads to increasing relevance and reliability 
of accounting information provided. Since accounting standards are the 
most important tool for accounting practice, accounting standards should 
be characterized by some characteristics, including: 

- Economical, political, legal, and environmental characteristics 
should be considered when accounting standards are prepared. 

- Accounting standards should be realistic and change with 
environmental conditions. 
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The following question can be asked: 
What is the role that accounting standards had played in facing the 
environmental variables represented by the severe financial crises? 
In other words, did the standards' issuing bodies succeed in facing 
these variables? And what are the mechanisms they used? 
 
In order to answer this question, the researcher founded that, for the 
mortgage crisis, that the response of IASB has three main stages: 

- Executing the proposals and recommendations of the Financial 
Stability Forum, in cooperation with FASB 

- Adding modifications to current standards as well as specialized 
guidance 

- Making long-run developments and improvements to the standards 
  

Concerning Egypt, the response of the issuing body was limited to a 
decree of Minister of Investment of modifying Egyptian accounting 
standards 25 and 26 related to financial instruments to be consistent with 
the international accounting standards. 
 
The research questions are: 

1. What are the impacts of global financial crises on development of 
international accounting standards? 

2. What are the impacts of global financial crises on development of 
Egyptian accounting standards? 

3. Do the speed and degree of response to environmental factors 
represented by financial crises differ between international and 
Egyptian issuing bodies 

 
3. Research Objective 
This research aims at achieving the following: 

1. Demonstrating how global financial crises contributed in 
remedying weaknesses in international accounting standards. In 
other words, demonstrating how these crises contributed in 
developing international accounting standards. 

2. Demonstrating how global financial crises contributed in 
remedying weaknesses in Egyptian accounting standards. In other 
words, demonstrating how these crises contributed in developing 
Egyptian accounting standards. 

3. Formulating, for the Egyptian standards' issuing body, the relevant 
strategy to deal with crises and challenges, through comparison of 
degree and speed of response of the international and Egyptian 
issuing bodies. 
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4. Research Importance 
This research is important as it handles the impacts of global financial 
crisis on international and Egyptian financial standards, and how the 
issuing bodies respond to the different financial crisis. This helps derive 
integrated strategy that can be adopted by the issuing bodies in Egypt to 
face crisis and challenges, so that the standards achieve best possible 
performance. 
 
5. Research Methodology 
The researcher uses the descriptive analytical method, through examining 
and analyzing different aspects of the relationship between global 
financial crises and developing international and Egyptian accounting 
standards. In addition, the researcher depends on the comparative 
approach to compare responses of international and Egyptian standards' 
issuing bodies to formulating national strategy that helps the issuing body 
in Egypt in dealing with different crises and challenges. 
 
6. Research Hypotheses 
The main hypothesis of this study is: "The global financial crises have 
positive impacts on developing international and Egyptian financial 
accounting standards". 
The main hypothesis is divided into four sub hypotheses: 
First: The global financial crises have positive impacts on developing 
performance of elements of perspective of performance success. 
Second: The global financial crises have positive impacts on developing 
performance of elements of perspective of users of international and 
Egyptian accounting standards. 
Third: The global financial crises have positive impacts on developing 
performance of elements of perspective of internal processes. 
Fourth: The global financial crises have positive impacts on developing 
performance of elements of perspective of learning and growth. 
 
7. Research Organization 
Chapter One: General Overview 
Chapter Two: Literature Review 
Chapter Three: Impact of Global Financial Crises on Developing 

International and Egyptian Accounting Standards 
Chapter Four: Field Study 
Chapter Five: Proposed Strategy for the Egyptian Issuing Body 
Chapter Six: Conclusion, Results, and Recommendations 
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