
 

 حسن كامل فرج خميسد/                               AUJAAــ  المحاسبة والمراجعةمجمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

962 
 

ايير  الُدَوِلية إلعداِد َمعايير الُمحاسبة الِمصرية  الُمَعدلة وفقًا لمَمعَ  َتطبيق   ير  ث  تبار َتأخا
 ب  الَمالية  الَرئيسية  ة عمى الِنسَ اليِ المَ  اريرَ قَ التَ 

 الِمصريْة( نوكِ َن البِ ) دليٌل َعَممٌي مِ  
 (1)د. حسن كامل فرج خميس

 :حثْ البَ  ْص خَ ممَ 
ى تَدَأُثر النسدب الماليدة الرئيسدية لمبندوك الِمصدرية ِبتطبيدق  المعدايير الُمحاسدبية ختبار مددا َبحث  ال اهدف هذإست

الُمَطبقدة حاليدًا بالقطداع المصدرف   (IFRSsالِمصرية الُمَعدلدة وفقدًا لممعدايير الُدَولِيدة إلعدداد التقدارير الماليدة  
معاصدر ُُطمدق  َمددخلق يدبطَ لموصدول إلدى دليدل عممد  تطبيقد  حدول ذاك التدأثير بداَم الباحدث ِبتو المصري ، 

وذلدك عمدى    “S F-Y" “same firm-year" )  البددددنكنفس السنة ونفدس  َمدخلعميه بالدراسات السابقة  
رة ددددددددددددددددددددددددددددددددددد، ُتغطددد  فت مصدددرياً  اً بنكددد ة وُمكوندددة مدددن عددددد ُربعدددَة عئدددر  عيندددة عئدددوائية ُمَمِثمدددة ِلماتمددد  الدراسددد

لممقارنددة بدين المتوسددطات ، إ ددافًة إلددى ُسددموب (F) ،  (T)ختبدداري وبدد تددم اسددتخدام إ، ( 3002 -3002 
المعدايير  ُن تدأثيروكاندت نتدائا التحميدل اإلحصدائ  بدد ُكددت اإلنحدار البسيط بطريقة المربعات الصغرى ، 

عندد  اوهريداً تدأثيرًا  لدم يكدن   تدأثير  ال محل الدراسة عمى بعض النسب الماليدة كداَن تدأثيرًا سدمبيًا ،  يدَر ُن ذاك 
، وهدددذل النتدددائا تُددددعم نتدددائا ُ مدددب الدراسدددات السدددابقة ، ويوصددد  الباحدددث بالنسدددبة  a=5%مسدددتوى معنويدددة 

ام العينة ، م  تحميل ُهم المعدايير المسدئولة عدن إنخفداض ُكدً  لمدراسات الُمستقبمية ب رورة مراعاة زيادة ح
مددن نسددب ُوربددام القددوائم الماليددة عمددى حددٍد سددواَ ، ِمثددل هددذل الَمعمومددات يمكددن ُن ُتسدداعد وا ددع  المعددايير 

تطبيدق ُي ُمسدتادات لممعدايير المحاسدبية  عنددف دً  عدن  مامدس إدارة البندك المركدزي المصدري الُمحاسبية 
 .اع المصرف عمى القط

 الَكِممات الُمفتاحية:
 .، مصر، البنك المركزي المصري ، معايير المحاسبة المصريةالمعايير الُدَولية إلعداد التقارير المالية 
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Examining the effect of implementing modified Egyptian accounting 

Standards according to (IFRSs) on key financial ratios 

(An emperical evidence from Egyptian banks) 

:abstract 
 

The main objective of this research is represented in examining the effect of 

implementing modified Egyptian accounting standards according to (IFRSs) on 

key financial ratios of Egyptian banks. The current study applies an innovative 

design known as “same firm-year” research design used in prior researches. A 

data of a random sample consisted of 14 Egyptian banks was used. While, 

regression analysis using OLS, Paired sample t test and  Levene's Test for 

Equality of Variances  were used  to  test the statistical significance of the 

differences in means between ratios of two sets of standards. The main finding 

indicated that implementation of modified standards based on IFRSs has caused 

negative effects on key financial ratios, but these effects were not statistically 

significant at level of a=0.05 . These results support most of prior researches; 

Future research may identify the specific provisions of new standards that are 

responsible for the negative effects on financial ratios measures. Such detailed 

knowledge may be useful to Egyptian central bank which may wish to improve 

existing accounting standards. Further researches should extend the sample size 

of the study in order to add to study findings . 

 

Key words: 
International financial reporting standards (IFRSs), Egyptian accounting 

standards (EASs), Egyptian central bank, Egypt. 
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 اإلطار العام لمبحث:-1
 الُمشكمة :طبيعة و  المقدمة 1-1

تخ   البندوك العاممدة فد  مصدر إلئدراف البندك المركدزي المصدري بموادب القدوانين المصدرية ، ومدن       
ُهم اوانب اإلئراف الت  يمارسها البنك المركزي مدا هدو متعمدق بتحديدد ُُسدس القيداس واإلعتدراف الُمحاسدب  

قواعددد التدد  يعتمدددها مامددس اأُلسددس وال ، فدد  تسددتطي  إدارات هددذل البنددوك َتطبيددق َ يددر   الُمطبقددة بهددذل البنددوك
ق ِبددطَ باتددت تُ  3002حتددى  العددالم ُكثددر مددن مائددٍة وثمدداٍن وث ثددوَن دولددٍة حددولَ  كددانإدارة البنددك المركددزي، ولمددا 

ُو بتعددديل المعدايير الوطنيدة الخاصددة  إمددا بدالتطبيق الكامدل IFRSsالمعدايير الُدَولِيدة إلعددداد التقدارير الماليدة 
، لدددذا بدددام مامدددس إدارة البندددك المركدددزي بملغددداَ العمدددل بالمعدددايير المصدددرية IFRSsهدددات اُ وَ ق مددد  تَ ِسدددتَ بهدددا لتَ 

، لَيسدددتبدَل بددددًا منهدددا معدددايير  3003،  0331( التددد  ُطبقدددت بموادددب بواعدددد عدددام  0331الصدددادرة فددد   
إلعدداد التقدارير المالبددة   الُدَوليدةت فد  ُ مدب اوانبهدا عمدى المعدايير دعتمدلمحاسدبة المصدرية الُمعدلدة والتد  إا

، وازالدددت تمدددك  32/03/3002، وكدددان ذلدددك بموادددب بواعدددد َصددددرت عدددن مامدددس إدارة البندددك المركدددزي فددد 
وبدددد ُئددار البندددك المركددزي إلدددى ُن هددذل القواعدددد  ، 3002المعددايير سددارية المفعدددول بددالبنوك المصدددرية حتددى 

 الُدَوليدةالمحاسدبة المصدرية المتوافقدة مد  المعدايير  ُتعتبر ُنموذاًا يو ح إلدارة كل بندٍك كيفيدة تطبيدق معدايير
( ،  3002إلعددداد التقددارير المالبددة عمددى القددوائم الماليددة لكددل بنددك  راادد  مقدمددة بواعددد  البنددك المركددزي لسددنة 

وكددان هدددف البنددك المركددزي مددن اتخدداذ هددذل الخطددوة ُمَمددثً  فدد  تحقيددق مزيدددًا مددن الئددفافية واددودة اإلفصدداح 
، وبدد ئدارك  IFRSsُتطبدق معدايير  تادال  البيدة دول العدالم التد  ُ دحتالدى ُمسدايرة إ  دافةً الُمحاسب  ، إ

ف  إعداد بواعد تطبيق المعايير الاديدة ِكبار مرااع  الحسابات ف  مصدددددددددر كمدا اداَ بمقدمدة هدذل القواعدد 
بئدكل فعمد     اد التقدارير الماليدة. وبهذا اإلاراَ َطبق البندك المركدزي  إلدى حدد بعيدد ( المعدايير الدوليدة إلعدد

 United Nations)بحسددب مددا ذكددر بتقريددر  بيندالصددادرة مددن ااتحدداد الدددولى لممحاسدد بددالبنوك المصددرية

Development 2 Conference on Trade and  السداال . و 3002وحتدى  3000عتبدارًا مدن وذلدك إ
عمددى IFRSsلممعددايير الُمحاسددبية المعدلددة وفقددًا لدددالددذي يطددرح نفسدده امن هورمددا ُثددر تطبيددق البنددوك المصددرية 

النسددب واألربددام المحاسددبية الرئيسددية التدد  يمكددن إسددتنباطها مددن التقددارير الماليددة الصددادرة عددن تمددك البنددوكر ، 
تكدددن موادددودة  المعدددايير بدددين ثَناياهدددا عددددد مدددن الُمعالادددات الُمحاسدددبية التددد  لدددم ِتمُكدددمبخاصدددة عنددددما تحدددوي 

توادد دراسدة عمميدة مصدرية حتدى  عنددما اوتأت  ُهمية  اإلاابة عمى ِمثل هذا الَتساُال ؟ بالمعايير السابقة 
المصددرية الُمعدددة وفقددًا لممعددايير الدوليددة إلعددداد  امن حاولددت تقيدديم تددأثير تطبيددق مسددتادات معددايير المحاسددبة

الُممحدة إلدى اإلسدتفادة مدن  التقارير المالية عمدى النسدب واألربدام الماليدة لمبندوك المصدرية. ف دً  عدن الحاادة
 تمك التاربة إذا ما ُُريد تطبيق ُمستادات المعايير المحاسبية عمى القطاع المصرف .

ِكددن ُن ُيَقدد  عممدد  يددلدل فدد  محاولددة الوصددول الددى وبالتددال  تكمددن مئددكمة البحددث م إلددى اميدد  األطددراف دَ ُيم 
مددداليين ، ُمرااعددد  الحسدددابات ، الُمسدددتثمرين ُصدددحاب المصدددالح مدددن ُمسدددتخدم  القدددوائم الماليدددة كدددالُمحِمِمين ال
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الحاليين والمرتقبين  ، ُوهم هذل األطراف باطبًة هو مامس إدارة البنك المركزي المصدري ، حتدى يقدف عمدى 
هددذا الدددليل بمثابددة بدايددًة ُو  يكددون الددذي طددُر عمددى هددذل النسددب   إنُ واددد تغيددرًا فعميددًا ( ، فقددد  حقيقددة الَتَغُيددر

نقطددة انطدد ق يمكددن اإلسددتفادة منهددا بدددر الُمسددَتطاع ببددل إتخدداذ القددرارات المسددتقبمية المختمفددة ، ُوهمهددا  مددن 
 IFRSsواهة نظر الباحث  برار الُم   بدمًا نحو تطبيق آخر مسدتادات المعدايير المحاسدبية اُلمتسدقة مد 

إذا ُخددذنا فدد  ُحسددباننا ُن لانددة بددازل ُتصددر عمددى التطبيددق الكامددل خاصددة ، وهدد  ُخطددوة آتيددة اَ ريددَب فيهددا
   لممعايير الُدَولِية إلعداد التقارير المالية ببنوك الدول الت  وافقت عمى ُُطرها  ، وِمُصر من هذل اِلدول.

 أىداف البحث: 1-2
 -الى  تحقيق األهداف التالية: يهدف هذا البحث     

مد  المعدايير الُدَوليدة إلعدداد  عدلدة بدالتوافقالمعدايير المحاسدبية المصدرية الم تحميل وبياس مددى تدأثير تطبيدق
نسدبة صداف  التددفقات النقديدة مدن و بالقطاع المصرف  عمى نسب الربحية الرئيسية  IFRSsالتقارير المالية 
 نسبة الرف  المال ُوخيرًا  ُنئطة التئغيل

 أىميُة الَبحْث ودوافعو:   1-3
 فيما يم  : ُأَوالُىمايمكن إامال ُُواهما عمميٌة واألخرى عمميٌة ،لمبحِث ُهميتان، 

مب  النداتا التأثيرالَسد ُكددت عمدى ُنَ (Ibamke et al., 2014) والدراسدات المثيمدة  ُن ُ مدب الكتابدات ُ( 
 درار ئدأنه اإل نل عمدى تطبيقهدا مددوَ المعايير الت  دُبت الُ  بديً  عنحاسبية اديدة قال  لمعايير مُ نتن اإلع
َمصددرف ، ممددا يبددرز قطدداع الالعنددد التطبيددق عمددى  بخاصددةٍ ، ُبدددم عمددى تمددك التعدددي ت  الددذيبتصدداد  البمددد مب

المعددايير المحاسددبية المتوافقددة مدد  المعددايير  ُهميددة الدراسددة الحاليددة التدد  ستو ددح  مددا إذا كددان لمتحددول إلددى
 .ُثٌر سمبٌ  ُم ا بالبنوك IFRSsالُدَولية إلعداد التقارير المالية 

 ب( تسددتطي  الدراسددة الحاليددة تحديددد مدددى اددودة المعددايير محددل الدراسددة الُمطبقددة حاليددًا بددالبنوك المصددرية ، 
عمدى نسدب الربحيدة ، واألخيدرة مدن ُهدم  التحول الى معايير المحاسدبة الُمعدلدة عندما يقوم الباحث بقياس ُثر

 فظ بدالقوائم الماليدة ، فدمذا انخف دت نسدب الربحيدة بمعدداتاألدوات الت  يمكن من خ لهدا بيداس مسدتوتالتح
 Ibamke et)طبيعية بالمعايير محل الدراسة عن سدابقتها ، فهدذا ُيددلل عمدى زيدادة الدتحفظ بدالقوائم الماليدة 

al., 2014)  م  زيادة دراة التحفظ بالقوائم المالية تدزداد بالتبعيدة ادودة المعمومدات األساسدية لمقدوائم كما ُن
وكددذلك التوبيددت المناسددب  Relevancyوالمعمومددات المناسددبة  Reliabilityالممثمددة فدد  الموثوبيددة  الماليددة

 تطبيقدا عمدى الئدركات ) (Mohammad et al., 2013). وذلدك ِبَحسدب ُري Timelinessلممعمومدة 
 اإليرانية الُمسامة ببورصة َطهران .

تحديدد يدتمكن مدن ن ُمسدتخدم  القدوائم الماليدة كأحدد ُهدم سدتثمر المحمد  ممُ األهميِة بمكاٍن بالنسبة لمن   ج(
معددايير المحاسددبة المصددرية ببددل  مددن المعددايير ، وهمدداالتغيددرات التدد  حدددثت بسددبب تطبيددق نظددامين مختمفددين 

ر ذلدك إلعدداد التقدارير الماليدة وذلدك لموبدوف عمدى ُثد الُدَوليدةالمحاسبية الُمتفقدة مد  المعدايير المعايير و  التعديل
 عمى القرارات اإلستثمارية الُمتعددة.
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القددوائم  لمامددس إدارة البنمددك المركددزي ومحممدد   مائددرًا ُو دلددي ً   َ(  يعتبددر الباحددث الدراسددة الحاليددة  بمثابددة
ُي الماليددة ُوخيددرا مرااعدد  الحسددابات الخددارايين يمكددن اإلسترئدداد بدده ببددل تطبيددق  الماليددة ، ومعدددى التقددارير

التقددارير الماليددة عمددى القطدداع المصددرف ،  الدوليددة إلعدددادمعايير الالمحاسددبية المتوافقددة مدد   رمسددتادات لممعددايي
، وبالتدال   يمكدن الُدَوليدةوهذا التطبيق بادم ا ئك ف  ذلك ف   َو الَتغيير المسدتمر الحدادث فد  المعدايير 

لوا ع  المعايير والسياسات الُمحاسبية المصرفية  تصدحيح َتوبعداتهم المسدتقبمية عدن المعدايير الاديددة التد  
ير بون ف  تفعيمها بالقطاع المصرف   فد   دَو نتدائا هدذل الدراسدة. وفد  حالدة مدا إذا كاندت هنداك َتغيدرات 

ندداك حاادده هُ ُتصددبح الدراسددة الحاليددة، ففدد  هددذل الحالددة  الماليددة لممعددايير الُمعدلددة محددلاوهريددة فدد  النسددب 
حمميدددين المددداليين حتدددى يتمكندددوا مدددن تفسدددير المعمومدددات المدراددده فدددى التقدددارير الماليدددة المعددددل وفقدددا المُ لتددددريب 

 .IFRSs لممعايير الدولية اعداد التقارير المالية
 بة العربية تفتقر إلدى حدد كبيدر ألبحداٍث عمميدةٍ ُن الَمكت األهمية العممية  لهذل الدراسة من زاوية ويمكن إيااز

تطبيقيددٍة تهددتُم بقيدداس تددأثير تطبيددق سياسددات مصددرفية ُو معددايير محاسددبية اديدددة بددديً  عددن معددايير ُخددرى 
وذلك عمى النسب واألربام المحاسبية الرئيسية ، ف د  عدن عددم وادود ُبحداث ودراسدات محميدة   فد  حددود 

َدمت نفس المنهحية الُمتبعة ف  الدراسة الحالية.  عمم الباحث ( اسَتخ 
 -:الدراسات السابقة 1-4

التدد  رااعهددا  نتددائا الدراسددات ت  دَ ِاددوُ فَ المو ددوع ،  المددرتبط بددنفسالفكددري  المحاسددب  لتددراثتددم مرااعددة ا     
دراسدة تدأثير تطبيدق نظدام تحميدل و ئتركت ف  منهاية واحدة مفادها اخر، لكنها آمتباينة من بمد الى  الباحث

نفس النسددب بدد ة النسددب الماليددة لهددذل القددوائم مطابقدد ، حيددث تددمعمددى القددوائم الماليددة  ةاديددد يةمعددايير محاسددب
خدت ف النتدائا النهائيدة لكدل نظدام عدن امخدر ، وهدو مدا االذي كان مطبقا لمعرفة مدى  سابقالنظام اللقوائم 

 .يتطابق م  نفس منهاية الدراسة الحالية
 (Ibamke et al., 2014)  بعدهُ ثدم تَ  (Abdul-Baki ,2014)ففد  الدراسدات التد  بدام بهدا كدل مدن 

بددي  عدن   IFRSs، وذلدك حدول تدأثير تطبيدق معدايير التقدارير الماليدة الدوليدة عمدى دولده نيايريدا بالتطبيق 
خت فدات اوهريدة بدين إنده ا يوادد همدا ُكمي دَ وَادفَ  (NGAAP)النيايرية المتعارف عميها  المحاسبية المبادئ

 عامداً  المبدادئ المحاسدبية المقبولده ببدواً مقارنًة بالنسب المعتمدة عمى  IFRSs عمى ةالنسب المالية  المعتمد
الدى  تسدتند تاريخيداً   (NGAAP)ن مبدادئ المحاسدبة المقبولده ببدوا عامدا فدى دولدة نيايريدا إلى ُويرا  ذلك 

، وكانددت كمتددا عددداد التقددارير الماليددةالمعددايير الدوليددة إلبن والتددى تسددمى ام IASs ةمعددايير المحاسددبة الدددول 
 نفددس الطددرح تمدددكومددن الدراسددات العمميددة التددى تعددزز  .same firm-yearمدددخل الدراسددتين بددد طبقتددا 
نده ا يوادد ُالدراسدة    توصدمتة ، حيدث المتحدد ةعمدى المممكد  (Voulgaris. 2013)الدراسة التى بام بهدا

ًا ومعدايير الدوليدة المقبولده ببدوا عامد اخت فات اوهرية بين النسب المالية  المعتمدل عمى المبادئ المحاسدبية
تطبيقًا عمى كنددا توصدمت الدراسدة الدى  (  (Michel et al ., 2013لدُخرى ف  دراسة ، و لمتقارير المالية 

مقارنددة بالمبددادئ المحاسددبية الكنديددة المتعددارف عميهددا ُدى  IFRSsُن التحددول الددى معددايير التقددارير الماليددة 
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الددى حدددوث فددروق فدد  النسددب المحاسددبية الرئيسددية بسددبب توسدد  الئددركات فدد  إسددتخدام بواعددد التقيدديم وفددق 
المددخل المسدتخدم بمعرفدة نموذج القيمة العادلة وكانت الفروق اوهرية ، وكانت تمك الدراسة بد طبقت نفس 

 ,.Michel et al )    ُوي داً (ibiamke et al.,2014) وكدذا  (Abdul-Baki , 2014)كدل مدن
كدان  (Zeff ,1978 )د ددددددددددددددددددددددددددددددددددد، بينمدا فد  دراسدة مبكدرة لدsame firm-yearُا وهدو مددخل  (2013

ن والاهدددات ين والددددائنيعمدددى سدددموك  كدددل مدددن المسدددتثمر  IASsالمعدددايير الدوليدددة التركيدددز عمدددى دراسدددة تدددأثير 
مسددتخدمى القددوائم بالتقددارير  ر  ثُ أَ وكانددت النتددائا تئددير الددى تَددالحكوميددة المسددتفيدة وهدد  مددن ُوائددل الدراسددات ، 

تدم التركيدز  (Daske & Verdi,2008)فد  دراسدات ُخدرى لدد   و فصداح فيهدا ،ر مسدتويات اإلُيدالماليدة بتغَ 
فحددوى عددن المعددايير المحميددة ،  فكانددت  اسددتخدام معددايير التقددارير الماليددة بدددي ً  الددىعمددى ُهددم دوافدد  التحددول 

حدداث تعددي ت إُن بعض الئركات تختار تطبيق معايير التقارير المالية وليس فد  نياتهدا  تئير إلىالنتائا 
 & Soderstrom) ودعم ،  (Ball, R, 2006)، ونفس النتائا توصل اليها اوهرية ف  القوائم المالية 

Sun, 2007).  ، حدداث إطبدق معدايير التقدارير الماليدة بهددف تُ  الئدركاتمدن  والدبعض امخدرنفدس الطدرح
 دفاَ صدفة يختدار معدايير التقدارير الماليدة إل هناك من الئركات مداتعدي ت ف  السياسات المحاسبية بينما 

ــــ خدددرى ُالموثوبيدددة عمدددى القدددوائم الماليدددة، وفددد  دراسدددة  مبادئ ثير الدددددتدددأتدددم تقيددديم مددددى  (Norton,1995)ل
ن المعددددايير ُواددددد فُ  AASsمقارنددددة بالمعددددايير ااسددددترالية  GAAPعميهددددا المحاسددددبية األمريكيددددة المتعددددارف 

كثدر ُلكنهدا ، وبخاصدة فيمدا يتعمدق بمائدرات الربحيدة  ،من المعدايير ااسدترالية  كثر تحفظاً ُاامريكية ليست 
 & Jermakowicz)خدرى تمددت فدد  بمايكددا  بمعرفدة إتحفظدا فيمددا يخددق حقدوق الممكيددة ، وفدد  دراسددة 

Wulf, 2007) ثير تطبيق معايير التقارير المالية أحول تIFRS ذا كاندت هنداك إعمدى القدوائم الماليدة وعمدا
المعدددايير المحميدددة   بددددون بيددداس المعنويدددة  بدددين ُربدددام هدددذل القدددوائم ُوربدددام القدددوائم المعددددة وفدددق اوهريدددةً  فروبددداً 

Significant  )نامترا  مخدرى تمدت بدُدراسدة موابة وسالبة بين كد  النظدامين ، فد   واد ُن هناك فروباً ، ف
ألربددام الماليددة عمددى صدداف  األصددول كأحددد ا لددى معددايير التقدداريرإثير التحددول مددن معددايير بريطانيددا أحددول تدد

 000وكاندت عيندة الدراسدة عبدارة عدن  وادد عددم وادود ُي تداثير عمدى صداف  األصدول فالهامة بالميزانية ، 
التحددول مددن ُثددر حددول بيدداس  (Bertoni & De Rosa, 2008)ن، فدد  دراسددة ُخددرى  لكددل مددئددركة 

صددداف  الدددربح  ت نسدددب فيمدددا يخدددقوادددد  IFRSs لدددى معدددايير التقدددارير الماليدددةإ اإليطاليدددة  المعدددايير المحميدددة
وحدول ،  مدن معدايير التقدارير الماليدة الدوليدة طاليدة المحميدة ُكثدر تحفظداً يوالعائد عمى الممكية ُن المعايير اا

إلدى ُن  (.(Lantto & Sahlstrom , 2009تدأثير تطبيدق معدايير التقدارير الماليدة فد  فنمنددا توصدل 
وكانددت آخددر الدراسددات التدد  تناولددت تددأثير تطبيددق  معددايير التقددارير الماليددة ُدت الددى تغييددر نسددب الربحيددة .

وتوصدمت الدى ُن  ((Onipe et al., 2015معدايير التقدارير الماليدة عمدى بطداع البندوك النيايدري دراسدة 
ُدى الددى التددأثير الطددردي عمددى النسددب الرئيسددية لمبنددوك النيايريددة ُوهمهددا نسددب الربحيددة ،  IFRSsتطبيددق 

 ibiamke et دراســـة وكدددذلك (Abdul-Baki, 2014)وهدددو مدددا يتندددابض مددد  دراسدددات كدددل مدددن 
al.,2014))  الت  توصمت لمتأثير السمب  لتطبيقIFRSs .لكن بقطاعات  ير بطاع الصناعة البنكية 
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 :قيب الباحث عمى الدراسات السابقةتع  1-4-1
 إسددتخدمت مدددخل وبخاصددة المعاصددرة منهددا بدددُن اددَز لدديس باليسددير مددن هددذل الدراسددات ً احددظ الباحددث  ُ(

 .year-same firm نفس السنة ونفس الوحدة اابتصادية 
مدن ُثبدت وادود فدروق اوهريدة بدين نظدامين مدن المعدايير إحدداهما   ، فمنهداتباينت نتائا هذل الدراسات  ب( 

واود فروق اوهرية بين المبدادئ المحاسدبية المقبولدة ببدوًا عامدا  معايير التقارير المالية ، ومنها من لم ُيثبت
تُثبدددت ُكددددت ُ مدددب الدراسدددات التددد  لدددم والمعدددايير المتوافقدددة مددد  المعدددايير الدوليدددة إلعدددداد التقدددارير الماليدددة ، و 

لمعدايير الُمسدتبدلة تاريخيدا الدى ا إسدتنادالدى مراعده اوهريدة الفدروق الُسباب عدم وادود  الفروق الاوهرية ُن
، وهدو مدا  IFRSs( وهدذل المعدايير تكداد تقتدرب الدى حدد بعيدد مد   IASBs ثدم  IASsالمعدايير الدوليدة  

 .((ibiamke et al., 2014 عمى سبيل المثال ذكرل
عمى بطاع التطبيق سواَ كان بندوك ُو خد ف    IFRSsمعايير بعد تطبيقُ مب هذل الدراسات تمت   ج(

فد   3002التد  تمدت فد   ((Onipe et al., 2015 ذلك بفترة سدنتين ُو ُكثدر عمدى األبدل ، منهدا دراسدة
سدنوات  2، اي بعدد م د   3002بدالبنوك النيايريدة كدان فد   IFRSsحين ُن سنة التحول لتطبيق معايير

 (Michel et al., 2013) ونفس الئيئ بدراسة. IFRSsبعد التحول لتطبيق معايير
 البحْث: روُض فُ   1-5

 -الفروض عمى النحو التال  : وتطوير ف البحث  والدراسات السابقة ، يمكن صيا ةاهدُف   َو        
لمبندوك المصدرية بتطبيدق معدايير المحاسدبة المتوافقدة  لم تتدأثر نسدب الربحيدة لمقدوائم الماليدة -الفرض األول :

 .IFRSsم  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
ــاني : ــرض الن لمبنددوك المصددرية بتطبيددق معددايير المحاسددبة  الرفدد  المددال  لمقددوائم الماليددة ةلددم تتددأثر نسددب -الف

 . IFRSsالمصرية المتوافقة م  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
التددددفقات النقديددة مدددن ُنئدددطة التئدددغيل لمقدددوائم الماليدددة لمبندددوك المصدددرية لدددم تتدددأثر نسدددبة  -الفـــرض النالـــث : 

 .  IFRSsإلعداد التقارير المالية بتطبيق معايير المحاسبة المتوافقة م  المعاييرالدولية
ـــ  : معدددايير المحاسدددبة المصدددرية المتوافقدددة  عددددة وفدددقيمكدددن تفسدددير بددديم القدددوائم الماليدددة المُ  ا -الفـــرض الراب

 .EASs المعايير المصرية ببل تعديمها المعدة وفقالمالية بقيم القوائم  IFRSsم 
 حدود البحث: 1-6
معددايير المحاسددبة المصددريةالمعدلة المسددتخدمة حاليددًا   حتددى تخددتق هددذل الدراسددة بقيدداس تددأثير تطبيددق    ُ(

 . 3002منذ  البنوك المصرية بمواب تعميمات البنك المركزيالصادرةمعرفة ( ب3002ُكتوبر 
عائدد كدل مدن معددل ال  ب(النسب الت  يحاول الباحدث بيداس مددى التغيدر فيهدا هد  نسدب الربحيدة التد  ت دم

ومعددددل العائدددد عمدددى   ATOومعددددل دوران األصدددول  NPMومعددددل الدددربح الحددددي  ROAعمدددى األصدددول  
مددددن ُنئددددطة  ةالنقديدددد اتالتددددفقُخيددددرًا نسددددبة و  Leverageالرفددد  المددددال  ، ف ددددً  عددددن نسددددبة  ROEالممكيدددة
 .CFOالتئغيل
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المسددئولة عددن إخددت ف النسددب الماليددة المسددتقاة مددن  المحاسددبية ج( ا تخددتق هددذل الدراسددة بفحددق المعايير 
نمددا سددديتم تمكددم  المعددايير بددالبنوك مقارندددة بالمعددايير السددابقة إا بالقددددر اليسددير الددذي يخدددم هددددف البحددث ، وا 

تطبيدددق المعدددايير الحاليدددة عمدددى النسدددب  التركيدددز بئدددكل ُكبدددر كمدددا تدددم بالدراسدددات السدددابقة عمدددى فحدددق ُثدددر
 .المحاسبية الرئيسية سابق اإلئارة اليها 

 :البحث ريقةُ طَ   1-7
  الدراسدة التد  بدام بهداطريقدة  بعيددٍ الدراسدة الحاليدة التد  يقدوم بهدا الباحدث الدى حدد ب طريقدة البحدث ُتئبه      

(Onipe  et al., 2015)  ،التدد  تحولدت الددىتمددك البندوك  التدد  تمدت بددالبنوك النيايريدةIFRSs  عددام
 IFRSs المعداييير المعدلدة وفقدًا لددددده  سنة تحول البنوك المصرية لتطبيدق  3003سنة عممًا بأن ،  3002

 -:pp 113-114  (Onipe et al., 2015) ورد بدراسة  كالتال  كما ، وكان ُسموب البحث 
,,Data were collected from the banks annual reports spanning a period of 2004-2013. The study compares 

the financial performance numbers reported under the GAAP based financial numbers reported in the pre-

adoption period, i.e. 2008, with the IFRS-restated financial numbers reported in 2008,,                       
 Michel., et al)ومدن ببمده    (Onipe  et al., 2015)لمدا انتهاده   ُسدموب مئدابهويتبد  الباحدث 

حيددث سدديتم  تاميدد  البيانددات مددن التقددارير الماليددة السددنوية المنئددورة لعدددد ُربعددة عئددرة بنكددًا مصددريًا  (2013
، حيدددث بددددُ ( 3002 -3002، حيدددث سدددُتغط  الدراسدددة فتدددرة  خا دددعًا إلئدددراف البندددك المركدددزي المصدددري 

مقيدد العيندة بعدض البندوك التد  ئدممتها ،  3002وما زال سداريًا حتدى سدنة   3003التطبيق الفعم  ف  سنة 
بع ها صغير والدبعض امخدر كبيدر الحادم ،  ببورصة األوراق المالية المصرية ،  ير مقيدالبعض امخر و 

ى بيداس ممثدل فدالبحدث ، ولمدا كدان هددف  وكذلك بع دها تداب  لمدولدة والدبعض امخدر تداب  لمقطداع الخداق
لمعدايير الدوليدة إلعدداد التقدارير الماليدة المعدايير المحاسدبية المصدرية المتوافقدة مد  االتحدول تادال تطبيدق ُثر 

IFRSs  عمدى البندوك المصدرية سدالفة الدذكر ، ولمدا كدان تطبيدق المعداير المدذكورة  بدالبنوك المصدرية تطبيقًا
الرفدد  المددال  إ ددافًة الددى نسددبت   األربعددة نسددب الربحيددةذن فالباحددث بصدددد مقارنددة إ، 3003فدد  عددام بددد تددم 

 3003ببددل تطبيددق النظددام الاديددد ُي بددالقوائم الماليددة األصددمية لسددنة كددل بنددك عمددى حدددة والتدددفقات النقديددة ل
النظدام الاديدد ُي بدالقوائم الماليدة الُمعدلدة بمعرفدة كدل بندك لسدنة  تطبيدق بعد لنفس البنك النسب الماليةبنفس 
 ibiamke et) السددابق إسددتخدامه بمعرفددةsame firm-yearمدددخليطمددق عميدده  و مددا، وهدد3003

al.,2014)  ُخدم كددذلك فدد  دراسددة سددتُ وا ،Michel et al., 2013))  وكددان آخددر مددن إسددتخدم هددذا ،
طريقدة البحدث والتد    بيدانسديحاول الباحدث ت (1رقـم )الشـكل ومدن .   (Onipe et al., 2015) المددخل

السددابقة المصددرية  طبددق المعددايير المحاسددبيةكانددت  تُ  3003 / 20/03ئددير الددى ُن البنددوك المصددرية حتددى تُ 
كمددا  20/03/3002وحتددى  3003والتدد  فر ددها البنددك المركددزي عمددى القطدداع المصددرف  إعتبددارًا مددن عددام 

 IFRSsالمتوافقددة مدد الاديدددة معايير تطبيددق الب المصددريةمددزم  البنددوك يُ  ُرينددا  البنددك المركددزي سددبق البيددان، ثددم
 3003عددديل ُربددام  المقارنددة لعددام  ددرورة  تبالبنددوك فدد  ذات الوبددت مددت تمددك لز ، وُُ 0/0/3000إعتبدارًا مددن 

 .تتوافق م  العرض الاديد لمقوائم الماليةباتت بحيث  Coparabilityتطبيقًا لخاصة القابمية لممقارنة 
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، مددرة بددوائم ماليددة ُُعدددت  مــرتين 3003عددام  القددوائم الماليددة عدن  لمباحددث بيانددات يصددبح متدوفراً  عميــو وبنــا ً 
، ومدرة ُخدرى وفدق المعدايير المصدرية بعدد توافقهدا مد  EASsوفق المعايير المحاسبية المصرية ببل تعديمها 

“same firm-تطبيددق مدددخل  هل مددن مهمددةَسددممددا يُ ،  IFRSsالمعددايير الدوليددة إلعددداد التقددارير الماليددة
”year كالتال :طريقة  البحث   يح يمكن لمباحث تو ، وعمى ُية حال-   
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                              
 
 
 

        
 
 
 
 

                   
 

 
 
 

 (Michel et al,. 2013نقاًل عن )  رyear-same firm ”إجرا ات تطبيق مدخل   (1) شكل رقم

الى فترة ما ببل  تطبيق المعايير المحاسبية  بالئكل السابق  (3003-3002تئير سنوات   -ممحوظة:
( ال   فترة ما بعد  تطبيق المعايير المصرية الحالية 3002-3003الحالية المعدلة ، بينما تئير سنوات  

( فتئير الى سنة التحول نحو تطبيق المعايير المصرية المعدلة 3003، ُما سنة     IFRSsالمعدلة وفق 
 .  IFRSsوفق 

 المعدة وفق 2009عام القوائم المالية الصادرة 

   EASS  قبل تعديميا المعايير المصرية

       2009 

  الية الحاليةسنة المال

2008 

 مقارنةال  سنة

 2009هنا  في سنة التحول 

 إجراء المقارنةبمكن 

 الحالية  المالية السنة

9212 

 المعدلة"" سنة المقارنة
2009 

 

واٌّعذة وفك اٌّعاٌٍز   2010عاَ القوائم المالية الصادرة 

 IFRSs اٌّصزٌت  اٌّعذٌت وفماً ٌـــــ

 

 (2015 -2010)             (2009 )                (2009 -2003سٕواث اٌذراست       )                    
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  -خطة البحث : 1-8

 -عمى النحو التال  :تم إستكمالو  َ فه ، وف  إطار حدودل سَ اهدإنط بًا من مئكمة البحث ، وتحقيقًا إل
 الدراسة النظرية. -2
 التحميل والدليل العممي.-3
 الممخص والنتائج.-4
 الدراسات المستقبمية المقترحة.-5
 الدراسة النظرية. -2
 :معايير المحاسبة المصريةتاريخية حول فية خم 2-1

اإلبتصدداد  سددابقًا( معددايير المحاسددبية فدد  مصددر بمعرفددة كددل مددن وزارةلصدددار وتعددديل اا  يددتم تنظدديم و         
ووفقددا   (United Nations ,2008)وامعيددة المحاسددبين والمددرااعين المصددرية  ووزارة ااسددتثمارحالياً 

  IASsطالبددة بتطبيددق معدداييركانددت مُ قيدددة ببورصددة األوراق الماليددة ن كافددة الئددركات المُ منين المصددرية فددالمقددو 
ندق عمدى  درورة ُن  0333ة نلس 32ُن بانون سوق المال المصري ربم  كما،  0333وذلك ما ببل عام 

معددايير المحاسددبة المصددرية والتدد  هدد  فدد  األسدداس األوراق الماليددة طبددق كافددة الئددركات المقيدددة ببورصددة تُ 
لسددنة  212ربددم الددوزاري صدددرالقرار إلددى ُن ُُ  مدد  بعددض الفددروق البسدديطة ،  IASمعددايير النسدخة العربيددة مددن

، وبددد بامددت هددذل مهندد بتئددكيل المانددة الدائمددة لمعددايير المحاسددبة والمرااعددة وبواعددد وآداب السددموك ال 0331
 يتعددارض مدد  عددداد المعددايير المحاسددبية المصددرية وفقددا ألحدددث المعددايير المحاسددبية الدوليددة وبمددا امالمانددة ب

صددر القدرار  ثدموتعدي تده . 0333لسدنة  32وتعدي تده والقدانون ربدم  0320لسدنة  023ُحكام القدانون ربدم 
، وئددرعت الاهددات التنفيذيددة فدد  إاددراَ بئددأن معددايير المحاسددبة المصددرية  0331لسددنة  202الددوزاري ربددم 

 ات المسداهمة والتوصدية باألسدهم مت دمناً ئدرككدل مدن الالقوائم المالية ل إعداد نماذجال زمة عمى تعدي ت ال
بتعدددديل بعدددض ُحكدددام القدددرار  3003لسددنة  222.ثدددم صدددر القدددرار الدددوزاري ربدددم  33-0المعددايير ُربدددام مدددن 

( محددل معددايير 0حددل معيددار المحاسددبة المصددري ربددم   هوبموابدد السددابق بئددأن معددايير المحاسددبة المصددرية
.وتددم تعددديل المعيددار ربددم  0331لسددنة  202رار الددوزاريربم ( المرفددق لمقدد3و 2و 0المحاسددبة المصددرية ُربددام  

ه كاهدددا ر واسدددتحدث المعيدددار ربدددم و ر األصدددول الثابتدددة  00 ، ممموسدددة الصدددول  يدددر األالمحاسدددبة عدددن  32ا 
الخدداق بتكدداليف البحددوث والتطوير.هددذا ويت ددح  2وبمواددب هددذا المعيددار تددم إلغدداَ المعيددار المحاسددب  ربددم 

( تدم إلغدااهم 3و 2و 2معايير  ُربدام  2عدد  امنه اً مصري ياً محاسب اً معيار  32 ر عدداصدإانه تم  مما سمف
عدد معددايير المحاسددبة ، وعمدى ذلدك صدار  معيدار 30 آندذاك ليصبح عدد معدايير المحاسدبة المصدرية السدارية

ة فقدط وسداري اً مصدري  ( معيار محاسبة30( معيار ويقابمهم عدد  22  20/03/3002الدولية السارية حتى 
ير وبالمقابددل عدددد معددايير معددايً  (2عدددد معددايير المحاسددبة المصددرية الممغدداة  ، وكددان  20/03/3002حتددى 

صدرت المعدايير المصدرية  3002عام وبحمول  ،20/03/3002( معايير حتى 1مغاة  المحاسبة الدولية المُ 
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لمعدايير محدل المعدايير ت هدذل او حمد 3002لعدام  322ربدم  وزير ااستثمار الاديدة لممحاسبة بمواب برار
ُعدددت معددايير وبددد  .3003لسددنة  222، 0331لسددنة  202التدد  سددبق إصدددارها بددالقرارين الددوزاريين ربمدد  

 طبقددًا لممعددايير الدوليددة إلعددداد التقددارير الماليددة -معيددارًا  22والتددى يبمددد عددددها  الاديدددةالمحاسددبة المصددرية 
 United Nations)بحسدب مدا ذكدر بتقريدر مداتمر األمدم المتحددة بيندالصادرة من ااتحاد الددولى لممحاسد

مزمددة ، وتمدك البندوك مُ  المصدري ئددراف البندك المركدزيبطداع البندوك المصدري يخ د  إل كدان مداول (2008,
(  لدذلك 2003لسـنة 88 رقـم القـانون  البندك المركدزي  القواعدد والسياسدات المصدرفية التد  ُيصددرهاتباع مب

المركدزي ُيصددر تعميمدات تدنق صدراحة عمدى  درورة إتبداع البندوك المصدرية لمعدايير المحاسدبة  ُرينا  البنك
، 32/03/3002لكدن مددن خد ل بواعددد لمتطبيدق صدددرت فدد   (United Nations ,2008) المصدرية 

، احددظ الباحدث تسددارع ُ مددب دول  3001وبسدبب تددداعيات األزمدة العالميددة التدد  ااتاحدت العددالم إبدان عددام 
م نحو ااتفاق عمى تطبيق اتفابيتى بازل الثانية ثم الثالثة ، ومن ُهم متطمبات لانة بدازل  درورة توافدق العال

النظم المحاسبية المتبعة بمصارف الددول المطبقدة لكدل مدن بدازل الثانيدة والثالثدة مد  المعدايير الدوليدة السدائدة 
. وذلك لتوحيدد ُسدس القيداس المحاسدب   IFRSs وه  بطبيعة الحال المعايير الدولية إلعدادالتقارير المالية 

وهدذا مدا حددث مد  الوايدات المتحددة التد  انصداعت لتعميمدات لاندة لكافة الدول الموبعة عمى هذل اإلتفابيدة، 
وتحولت الى تطبيدق نظدام  US. GAAPبازل وتخمت عن المبادئ المحاسبية األمريكية المتعارف عميها    

sIFRS.  حتى دول اإلتحاد األورب  تخمت عدن معدايير المحاسدبة الدوليدة الصدادرة عدنIASB  وتبندت بددًا
. ولعددل هددذا مددا ُيفسددر اصددرار البنددك المركددزي المصددري عمددى لمعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــةامنهددا 

وليـــة إلعـــداد الد المحاســـبة المصـــريةعمى القطـــاع المصـــرفي بعـــد إتفاقيـــا مـــ  المعـــايير معـــاييرتطبيدددق 
، حيددث كددان التطبيددق بئددكل ُممددزم عمددى البنددوك المصددرية مددن خدد ل إطددار ُسددم  بقواعددد إعددداد التقاريرالماليــة

وتصوير القوائم المالية ُوسس القياس وااعتراف المعتمددة مدن مامدس إدارة البندك المركدزي بالامسدة المنعقددة 
ر القدوائم الماليدة الصدادرة مدن البندك المركدزي بواعدد إعدداد وتصدوي وكان ذلك بدياًل عن، 32/03/3002ف  
( باتددت 3002حددول العددالم  حتددى  دولددة 022ُكثددر مددن  ، وا ئددك ُن ذلددك يسدداير إتاددال 31/1/3003فدد  
الدذي  سداال.مدن هندا تكمدن ُهميدة اااابدة عمدى ال(Onipe., et al 2015)طبدق معدايير التقدارير الماليدةتُ 

لمعدايير المحاسدبية الُمتوافقدة مد  المعدايير الدوليدة إلعدداد ا تطبيدقُثرالتحول نحدو ر سبق وطرحه الباحث حول
مقددوائم الماليددة التدد  هدد  فدد  األسدداس ُداة المسددتثمرين لتقيدديم النسددب الرئيسددية لعمددى  IFRSsالتقددارير الماليددة 

 ُداَ هذل البنوك ُم ا ؟
 : IFRSsمعايير المحاسبة المصرية الُمطبقة بالبنوك تجاه  حولمراحل ت  2-2

وكددان هدددفها األساسدد  تصددميم معدددايير  0312عددامIASCتكونددت لانددة معددايير المحاسددبة الدوليددة          
ولدم تمدق المعدايير التد  ُصددرتها هدذل الماندة فد   ،(Michel et al., 2013  لممحاسدبة ل سدتخدام الددول  

بداياتها القبول العدام مدن كدل دول العدالم ، إا ُن هدذل المعدايير بددُت رويددًا رويددًا تمقد  القبدول العدام ، حتدى 
 ،ثدم  IASBإلدى مامدس معدايير المحاسدبة الدوليدة   IASCحيدث تغيدر اسدم لاندة المعدايير 3000ااَ عدام 
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فدد   IASBمامددس معددايير المحاسددبة الدوليددة مدد    FASBيير المحاسددبة األمريكدد  معددا  بعددد توافددق مامسدد
 تدم تعدديل مسدمى المعدايير المحاسدبية الصدادرة الدى المعدايير الدوليدة إلعدداد التقدارير الماليدة  ، 3002عدام 

IFRSs   .ُ التقددارير عددداد سددس التددى بنيددت عميهددا المعددايير الدوليددة إلهددم األُحددد ُن ومددن المتعددارف عميدده
المالية هو التواه فى القياس المحاسبى بااعتماد عمدى القيمده العادلدة ولديس التكمفدة التاريخيدة وذلدك بالنسدبة 

 ة، فالمعايير الدولية اعداد التقدارير الماليدة تعتدرف بالزيداد عمى واه الخصوقالخصوم المالية و صول لؤل
. كددذلك بددام مامسددس معددايير المحاسددبة الدوليددة اليددةوالخصددوم الم واانخفداض الددذى يطددُر عمددى بيمددة ااصددول

IASB  مريكددى لماليددة األاومامددس معددايير المحاسددبةFASB طددار الفكددرى ولددى مددن اإلباصدددار المرحمدده األ
فبعدددد مدددا كاندددت  الم َمدددة والموثوبيدددة( ُصدددبحت ، ساسدددية المئدددترك والدددذى تت دددمن تعدددديل فدددى الصدددفات األ

ن القيدداس بالقيمددة ساسددية ألُالمامددس حددذف الموثوبيددة كصددفة هنددا ُن  حددظ ي الم َمددة والتمثيددل الصددادق( و 
لموثوبية خاصة فى ظل المسدتويات المختمفده مدن القيمده العادلدة. كدذلك فدان المعدايير االعادلة بد ا يتصف ب

وهددى عبددارل عددن عمميددة و دد   Principle based standards نيددت عمددى مدددخل المبددادئالدوليددة بُ 
سددداس ماموعددده مدددن ُعتمدددادا عمدددى ماموعددده مدددن المفددداهيم او المبدددادئ القائمددده عمدددى المعدددايير المحاسدددبية ا

بتصددادية حددداث اإلسددتخدام الحكددم الئخصددى لمعالادده األإصددادية العامددة التددى تتدديح لمممددارس تبالتعريفددات اا
طدددر الفكريدددة مدددن ن مددددخل المبدددادئ ينظدددر الدددى مدددا وراَ األُ ُخدددر آبمعندددى  ،  حدددداثحسدددب ادددوهر هدددذل األ

 ةسدس ااعتدراف والقيداس. كدل ذلدك يتديح مروندُية لممعمومات المحاسبية وتعريفدات العناصدر و خصائق نوع
ربدام المحاسدبية المنئدورل سديعتمد ن األموبالتدالى فد ، عدداد التقدارير الماليدةكبيرل فى تطبيق المعايير الدوليدة إل

 .يةحكامهم وتقديراتهم الئخصُاَز كبير منها عمى سموك معدى التقارير المالية و 
معيدار دولد  بدايدة  30وبالنسبة لممعايير المحاسبية المصرية بئكل عام فقد  لوحظ ُنهدا بددُت بترامدة عددد 

معيدارًا ، حيدث  22عدددها  3002، ثم ُُ يف اليها معدايير اديددة وُحدِذف بع دها لتصدبح عدام  0331من 
 باتت متفقة  إلى حد ما م  معايير التقارير المالية الدولية .

،  IFRSsمعيدار تتفدق ُي دا إلدى حدد بعيدد مد   23وُعدلت هذل المعدايير لتصدبح  3002إلى ُن ااَ عام  
 IASCوهكذا ُيفهدم ممدا سدبق ُن المعدايير المحاسدبية المصدرية بددُت متدأثرة بمعدايير لاندة المحاسدبة الدوليدة 

 .IFRSsُوخيرًا  IASBثم مامس معايير المحاسبة الدولية
ياددب التنويدده الددى ُن البنددوك ا تطبددق عنددد إعدددادها لمقددوائم الماليددة إا تعميمددات  صــرفيوبالنســبة لمقطــاع الم

البنددددك المركددددزي المصددددري ، وهددددذل التعميمددددات تتفددددق كمددددا ذكددددر مامددددس إدارة البنددددك المركددددزي مدددد  المعددددايير  
ل ( ُيمخدددق خطدددوات تحدددو 3المحاسدددبية التددد  ُيقدددر تطبيقهدددا البندددك المركدددزي المصدددري . والئدددكل التدددال  ربدددم  

 لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية . المعايير المصرية عامة والبنوك بئكل خاق
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  IASمعيار من معايير   20ترجمة   (1مرحمة )           

 
 معيار ( 35عدد  تطبيق (2مرحمة )               

                                        
 ( IFRS( لم يطبق البنك المركزي بعد  باقي إصدارات  3مرحمة )  

 IFRSsلممعاير الدولية  والبنوك بشكل خاص بشكل عامخطوات تحول المعايير المصرية (  2)شكل رقم 
 ) المصدر : من إعداد الباحث (

 المراحددلمددن الئددكل السددابق يمكددن م حظددة ُن البنددك المركددزي  لددم يئددرع بعددد بتطبيددق المرحمددة الثانيددة مددن 
معيددار  23و تئددمل عدددد   IFRSsالمو ددحة بالئددكل السددابق والتدد  تت ددمن تطبيددق مسددتادات إصدددارات 

،  يدر ُن البندك المركدزي ا   3002، وبداية التطبيدق ينداير  3002لسنة    000ربم  صدر بها القرار وبد
وهد  مدا يطمدق عميهدا بالمرحمدة األولدى   3002الدى 3002يزال يطبدق فقدط المعدايير المحاسدبية الصدادرة  مدن

 .IFRSsمن مراحل اإلتفاق م  
 ( هدد  ترامددة 3002-0331ك بفتددرة  ينتهدد  الباحددث الددى ُن المعددايير الممغدداة والتدد  كانددت ُتطبددق بددالبنو  

، ُوسداس  IFRSs،  كمدا ُن المعدايير الحاليدة المطبقدة بدالبنوك تتطدابق تقريبدًا مد  IASCsلممعايير الدوليدة 
إسددتناد المعددايير المصددرية الحاليددة الُمطبقددة بددالبنوك ممددا ُيفهددم مندده    IASsاألخيددرة معاييرالمحاسددبة الدوليددة 

 المحاسبة الدولية .تاريخيَّا إلى معايير 
صدارات-2/3  : IFRSsأوجو االختالف بين المعايير المصرية الُمطبقة بالبنوك وا 

يدة إلعدداد التقدارير دولفد  دراسدة حدول تطبيدق المعدايير ال (United Nations ,2008)ُئدار تقريدر      
الدى ُن المعدايير المصدرية  الحاليدة المطبقدة بالقطداع المصدرف  تقريبدا هد  النسدخة العربيدة  المالية ف  مصر

 : وىي عمى النحو التالي واود بعض ُواه ااخت ف ، م  3002حتى   IFRSsمن إصدار  
توزيعدات األربدداح عمدى العدداممين  "- عدرض القددوائم الماليدةومو ددوعه  0ربدم معيدار المحاسدبة المصددري ُ( 

تطبيقدا  لدكدارة ا يتم إدرااها كمصروفات  من بائمدة الددخل بدل تثبدت كتوزيد  لمدربح وذُوع اَ مامس اإل
عمدددى كدددل مدددن معيدددار المحاسدددبة  مممدددوستدددأثير وممدددا ا ئدددك فيددده ُن لهدددذا التعدددديل   .لممتطمبددات القانونيدددة

( 22نصدددديب السددددهم فدددد  األربدددداحر ومعيددددار المحاسددددبة المصددددري ربددددم   "ومو ددددوعه  33 المصددددري ربددددم 
  ."رمزايا العاممينومو وعه 

 (1227 – 9222  ( / )9226 – 9212  ( / )9212 – 9216) 
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ه كاتهددااألومو ددوعه  00معيددار المحاسددبة المصددري ربددم   ب( تددم تعددديل الفقددرات  "- صددول الثابتددة وا 
دام هددذا سددتخإر مددن هددذا المعيدار بحيددث ا يددتم 23ر الددى ر20الخاصدة بنمددوذج إعددادة التقيدديم فدد  الفقدرات مددن ر

النموذج إا ف  حاات محددة وعندما تسدمح القدوانين والمدوائح بدذلك. وفيمدا عددا هدذا تسدتخدم المنئدأة نمدوذج 
  "20التكمفة الوارد بفقرة ر

اإلفصدداح بددالقوائم الماليددة لمبنددوك والماسسددات الماليددة  ( ومو ددوعه03 معيددار المحاسددبة المصددري ربددم   ج(
تمنددد    ُي هدددذل الفقدددرات ( ر مدددن هدددذا المعيدددار حيدددث ُنهدددا 23ر و ر20ر و ر22تدددم إلغددداَ الفقدددرات ر المئدددابهة

ربدداح ُوالخسددائر وتددنق عمددى تكوينهددا خصددما مددن مددن األ تكددوين مخصددق عددام لمقددروض والسددمفيات خصددماً 
ق حقددوق الممكيددة. فدد  حددين ُن تعميمددات البنددك المركددزي المصددري والسياسددات البنكيددة المتعددارف عميهددا تددن

  .ُو الخسائر رباحب رورة تكوين مثل هذا المخصق خصما عمى األ
القواعددد والمعددايير المحاسددبية المتعمقددة بعمميددات التددأاير "ومو ددوعه 30معيددار المحاسددبة المصددري ربددم   َ(

( الخداق بالتدأاير وذلدك 01عن معيار المحاسبة الددول  ربدم   تم إعداد هذا المعيار مختمفاً ، حيث التمويم 
عالادات محاسدبية ر مدن م32ر ر32والخاق بالتأاير التمويم  ف  مادتيده ر 0332لسنة 32حتوال القانونلما ا

أار ويقدددوم تباألصدددل المسددد لعدددن المعالادددات السدددائدة دوليدددا. حيدددث يحدددتفظ المددداار فددد  دفددداتر  ممزمدددة تختمدددف
صددروفات مالتددأاير كأار بتحميددل األربدداح ُو الخسددائر بقيمددة المدددفوعات عددن عقددود تبمه كدده. ويقددوم المسدد

 ا.تخق الفترة الت  سددت فيه
مدد   3000وبمقارنددة إامددال  المعددايير التدد  تبنددى البنددك المركددزي تطبيقهددا عمددى البنددوك المصددرية إعتبددارًا مددن 

سددناد ُن هددذل المعددايير كانددت  2009 – 2002التدد  كانددت تطبقهددا ذات البنددوك خدد ل الفتددرة مددن  المعددايير
معيدارًا ، وهكدذا تطدورت هدذل 22قدًا لممطبدق حاليدًا بدالبنوك المصدرية مدا يقدارب معيارًا ، صارت وف 30حوال  

المعددايير تطددورًا كبيددرًا ، وهددو مددا يبددرر  ددرورة البحددث فدد  تددأثير هددذل ااخت فددات الكبيددرة عمددى ُربددام القددوائم 
 المالية من اهة وعمى النسب المالية الت  تنتاها هذل القوائم من اهة ُخرى.

 ليل العممي:التحميل والد -3
 
 ختيار العينة:مجتم  الدراسة وا   3-1

بام الباحث بمختيار عيندة عئدوائية مدن البندوك المصدرية الخا دعة إلئدراف البندك المركدزي المصدري ،      
بعض هذل البنوك مقيد ببورصة األوراق المالية والبعض امخدر  يدر مقيدد  ، ُي دًا بع دها خداق والدبعض 

لتددال  تتميددز امخددر حكددوم  ، ُوخيددرًا بعددض هددذل البنددوك صددغير الحاددم والددبعض امخددر كبيددر الحاددم ، وبا
  3002العينة بتمثيمها الى حد بعيد لماتمد  الدراسدة البدالد عدددل خمسدٌة وث ثدون بنكدًا بحسدب إحصداَ عدام 

% مددن مامددل البنددوك الخا ددعة  22(  ، وهددذل العينددة تمثددل حددوال   2015الييئــة العامــة لالســتعالمات 
-3003، حيددث تمثددل فتددرة   3002-3002إلئددراف البنددك المركددزي المصددري ، حيددث تغطدد  الدراسددة فتددرة 

( المعدددايير الُمعدَّلدددة محدددل  3002 -3000( فتدددرة تطبيدددق المعدددايير السدددابقة ، بينمدددا ُتمثدددل سدددنوات   3003
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كدل بندك عمدى حددة نسب الربحية والرف  المال  والتدفقات النقدية  لمقارنة دراسة ستهتم بالدراسة ، عممًا بأن ال
 بعددد النسددب الماليددة لددنفس البنددكبددنفس  3003الاديددد ُي بددالقوائم الماليددة األصددمية لسددنة تطبيددق النظددام  قبــل

، 3003ماليدة المعدلددة لسددنة دوليددة لمتقددارير الماليدة ُي بددالقوائم الالالنظددام الاديددالمتوافق مدد  المعدايير  تطبيدق
وهنددداك إمكانيدددة كبيدددرة لتحقيدددق هددددف الدراسدددة الُممثدددل فددد  المقارندددة سدددابق اإلئدددارة إليهدددا ، وذلدددك ألن البندددوك 

 -المصرية  ُصدرت بالفعل ما يم :
 . IFRSsلم تطبق عميها معايير التقارير المالية  3003عام  صادرة أصمية قوائم مالية )أ( 
ــة )ب(  ــوائم مالي ــة  ق ُطبددق عميهددا بالفعددل المعددايير المصددرية المعدلددة وفقددًا لممعددايير  3003 عددن عددام ُمعدل

األصدمية وكاندت بياندات البندوك التد  دخمدت عيندة  3000وائم سدنة ومعهدا بد IFRSsالدولية التقددارير الماليدة 
 الدراسة كالتال  :

 ( بيان بالبنوك التي دخمت عينة الدراسة1جدول رقم )
 

 

 :تجمي  البيانات  3-2
وبائمدة  (الميزانيدةالمركدز المدال   بام الباحث بتامي  البياندات الخاصدة بالدراسدة مدن وابد  بدوائم الددخل و      

عددن عددام ، وذلددك  3002 -3002مددن األربعددة عئددر بنكددًا الُمختددارة  خدد ل فتددرة التدددفقات النقديددة  لكددل بنددك 
 البياندات، وبنداَ عميده سديتم تاميد   نفدس السدنة عدن الُمعدَّلدة (  القدوائم  وكدذلك  ( األصدمية   القوائم 3003

 -ن  كالتال  :يتخطو األربام عمى و 
المعدددة وفددق النظددام و  (Restatementمعدلــة )التاميدد  بيانددات القددوائم الماليددةتتمثددل فدد   ة األولــيخطــو ل)أ(ا

 وذلك من بائمة الدخل والميزانية وبائمة التدفقات النقدية . IFRSsالاديد 

البنكاسم  مسلسل  

 اٌبٕه اٌتجاري ٌذوًٌ 1

 وزٌذي اجزٌىويبٕه  2

 اٌبٕه اٌّصزي اٌخٍٍجً 3

 اٌوطًٕ اٌّصزياٌبٕه  4

 اٌبٕه اٌوطًٕ ٌٍتٍّٕت 5

 لٕاة اٌسوٌسبٕه  6

 بٕه االتحاد اٌوطًٕ 7

 األهًٍ سوسٍتٍه جٕزاي 8

 hsbcبٕه  9

 ّصزي ٌتٍّٕت اٌصادراثبٕه اٌاٌ 10

 اٌبٕه االهًٍ اٌّصزي 11

 بٕه ِصز 12

 اٌبٕه اٌعزبً 13

 عّاْ -بٕه اٌماهزة  14

 الجملة 14
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معدددة وفددق النظددام وال) قبــل التعــديل ( صددمية تاميدد  بيانددات القددوائم الماليددة األ تتمثددل فدد  ة النانيــةخطــو ال)ب(
 وذلك من بائمة الدخل والميزانية وبائمة التدفقات النقدية. EASSالسابق

وهددو عددام التحددول لتطبيددق  3003هددذل القددوائم سددواَ كانددت الُمعدلددة ُواألصددمية تخددق عددام  مــ  مالحظــة أن
 معايير التقارير المالية بئكل ُممزم بالبنوك المصرية وفقا لتعميمات البنك المركزي.

 -الُمستخدمة:أساليب التحميل اإلحصائي  3-3
 -لتحقيق ُهداف البحث يستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية :

 
 : Variances Analysis تحميل التغيرات(  لT ،Fاستخدام إختباري) 3-3-1

مقددوائم لفدد  النسددب المحاسددبية التغيددرات  مدددى تهددتم الفددروض مددن األول الددى الثالددث بقيدداس ثددم تحميددل        
ــلوفددق المعددايير المحاسددبية الماليددة  ــدلددنفس السددنة ، ثددم القيددام بددنفس اإلاددراَ تعددديمها  قب تطبيددق المعددايير  بع

ربددام والنسددب الماليددة األبصددى لؤلعددن خددت ف الحددد األدنددى مدددى ا الاديدددة ، وبالتددال  سدديقوم الباحددث بمقارنددة
ل  والتددددفقات النقديدددة الربحيدددة والرفددد  المدددا مقددداييسمقددداييس مختمفدددة هددد  كدددل مدددن  ث ثدددةوذلدددك عمدددى مسدددتوى 

 Pairedيعتمدددد الباحدددث فددد  تحميدددل تمدددك التغيدددرات باألسددداس عمدددى اختبدددارين ُساسددديين همدددا  إختبدددار و .
Sampled t-test for Equality of Means  ُي اختبددار مدددى تسدداوي المتوسددطات ، وهددو مددن

عدن ث ثدون مئداهدة  وي ئم العيندات التد  تقدل مفرداتهدا  NonparametricTestsااختبارات ال معممية 
، والهددف هدو بيداس Levine's Test for Equality of Variances، ثدم يسدتخدم الباحدث  اختبدار 

وفد  هدذا  مدى تئتت القيم الخاصة بالنسب المالية محل الدراسة والسابق اإلئارة اليها عدن وسطهاالحسداب .
-pلعدددم ، ويطمددق عميدده إحصددائيًا الصدددد يسددتخدم الباحددث مدددخل القيمددة الحراددة فدد  ببددول ُو رفددض فددرض ا

value approach   ُن الحصول عمى بيمة تقدل عدن مسدتوى معنويدة ن، وهو يع  a=0.05   يئدير الدى
   (.Ramona et al ., n.d )كمدا ُُئدير بدراسدة رفض فرض العدم وببول الفرض البديل والعكس صدحيح

. 
 :Tests of Normality استخدام إختبار التوزي  الطبيعي لمبيانات   3-3-2

لمددا كانددت عينددة الدراسددة تتكددون مددن عدددد ُربعددة عئددر بنكددًا ، ُي ُبددل مددن عدددد ث ثددين مئدداهدة، ولمددا       
مئداهدة ، لدذلك يسدتمزم األمدر  20كان تحميل اانحدار الذي يود الباحث اسدتخدامه لعيندة تقدل مفرداتهدا عدن 

واإلختبددار  Tests of Normalityزيدد  الطبيعدد  مددن الباحددث  ددرورة التحقددق مددن ُن البددواب  تتبدد  التو 
 .Shapiro-Wilkو  Kolmogorov-Smirnovالمستهدف استخدامه هنا هو اختباري 

 
 :البسيط االنحدارإستخدام أسموب -3/3/3

الباحدث لكدى يدتمكن ف  اختبار الفرض الرابد   OLSطريقة يتم إستخدام نموذج اإلنحدار البسيط وفق       
ُن تَُفَسدر  IFRSsالمعدايير المحاسدبية المتوافقدة  القدوائم الماليدة المعددة وفدقالى ُي مدى تسدتطي  من دراسة 
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نحددار الخطد  . ، ويسدتخدم الباحدث نمدوذج اإلالمعدايير المصدرية ببدل تعدديمها المعدة وفدقالمالية بقيم القوائم 
 (Michel. B., et al 2013)،  كذا و  ((Adzor,2014 الُمستخدم بدراسات  التال 

)1) IFRSsit = α + βEASsit + ε …………………… 

 -حيث :
IFRSs =  بعد التعديل التقارير وفق معاييرالقوائم المالية المعدة نسب. 
EASs=  المصرية ببل التعديلالقوائم المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية نسب 

it  مصريا . بنكاً  ُربعَة عئر  ف  العينة المكونة من  0البنك ربم 
Β=عايير المحاسبة المصرية النسب المالية المعدة وفق مً  معامل اارتباط لمتغير EASs 
α ثابت النموذج=. 
 ε = لمتقدير.الخطأ المعياري 

 EASsية  ببدل تعدديمها ر لمصدراحاسبية المعدة وفق المعاييويمثل النموذج السابق الع بة بين النسب المُ هذا 
ذا إ%  100مسداوي لمنسدبة  R2، ويتوب  الباحث ُن يكون معامدل التحديدد IFRSsالمعدلة وفقا لددد والمعايير

 بين ك  النظامين لكل نسبة عمى حدة ، وبالتبعيدة يتوبد  الباحدث ُن تكدون بيمدةاوهرية  لم يكن هناك فروق
β  =+1.00 حددال عدددم واددود فددروق اوهريددة.وف  حالددة زيددادة بيمددةβ  ففدد  هددذل الحالددة  1.00عــن القيمــة

 ختبارها.ابذب ف  النسبة الُمراد ذيمكن الزعم بواود ت
 
 طريقة قياس النسب المالية محل الدراسة: 3-4

 Michel. B., et al)وكدذلك كدل مدنAbdul-Baki)  (2014,ف   َو الدراسات السابقة لكل من مدن
 -النحو التال  : عمىيمكن ايااز طريقة بياس نسب الدراسة  ((NichoAdzor2014وكذا    (2013

 
الرمز ورقم  طريقة القياس النسبة

 المعادلة

نسبة صافً التدفقات النقدٌة من أنشطة 
 التشغٌل

التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل/ مجمل 
 األصول

CFO(......2) 

 LEV(.......3) إجمالً اإللتزامات / مجمل األصول نسبة الرفع المالً

صافً الربح بعد الضرائب /اجمالً  معدل العائد على األصول
 األصول

ROA(......4) 

 ROE(......5) اٌرادات النشاط / مجمل حقوق الملكٌة معدل العائد على حقوق الملكٌة

 NPM(......6) االٌراداتصافً الربح /  معدل صافً الربح الحدي

 ATO(......7) إجمالً اإلٌرادات /اجمالً األصول معدل دوران األصول
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 التحميل والنتائج: 3-5
 -:قبل وبعد تطبيق المعايير الُمعدلة الرئيسيةُمقارن لألرقام والنسب  حصائيإوصف  3-5-1
 رقام القوائم المالية:أل حصائي إوصف   3-5-1-1

 ( وصف إحصائي ألرقام القوائم المالية قبل وبعد تطبيق معايير التقارير المالية2جدول رقم )
 EASsارلاَ اٌموائُ اٌّاٌٍت وفك 

 

اٌتذفك إٌمذي ِٓ  األصوي

 اٌتشغًٍ

 صافً اٌزبح حموق اٌّالن اإلٌتزاِاث

 12 14 14 12 14 اٌعٍٕت

 

0 2 0 0 2 

 444950889 1353863629 14447114373 1.5 16196578823 اٌوسط

 203190077.5 810155596.5 7323385242 329379068 8059627557 اٌوسٍط

 2.74E+09 18525165755 1659509320 584644268.3 20808914979 االٔحزاف اٌّعٍاري

 1.291727407 1.478418442 1.429547475 1.9616099 1.448488931 االٌتواء

 0.463289491 1.532005793 1.070873845 2.5892976 1.132610341 اٌتفٍطح

 458142738- 1909574 13532355 512778104- 15441929 اٌحذ األدٔى

 1709766791 5287817266 57083034439 7920578256 64124697953 اٌحذ األلصى

  

 IFRSs   ارلاَ اٌموائُ اٌّاٌٍت
 

 

اٌتذفك إٌمذي ِٓ  األصوي

 اٌتشغًٍ

 صافً اٌزبح حموق اٌّالن اإلٌتزاِاث

 13 14 14 13 14 اٌعٍٕت

 

0 1 0 0 1 

 417921623.6 1575882430 14468529099 1.4 16217120529 اٌوسط

 48241299 882375506 7319761526 57555353 8030630249 اٌوسٍط

 2.37E+09 18529630885 1951786443 596422451 20842582174 االٔحزاف اٌّعٍاري

 1.446600799 االٌتواء
 

1.428378346 1.340647222 1.383121053 1.825668 

 0.669621623 0.719942894 1.076448686 2.1418162 1.119167591 اٌتفٍطح

 496248719- 1909574 13532355 512778104- 15441929 اٌحذ األدٔى

 1745496216 5761062543 57175233031 6687222699 64124697953 اٌحذ األلصى

 
أرقــام القــوائم عمددى  محددل الدراسددةلتددأثير تطبيددق المعددايير  فصدديمياً ت وصددفاً   ُعطددى( 2رقــم ) الســابق الجــدول
 خت فدات فد  المددىإحصدائيات الدى ، وتئدير اإلبنكداً  ُربعة عئرحام العينة عبارة عن حيث كان ،  المالية

(  عمددى  2فدد  ادددول منفصددل   ربددم ربددام القددوائم الماليددة يمكددن تبيانهددا بئددكل ُكثددر تفصدديً  وذلددك بالنسددبة أل
 -النحو التال  :
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 تحميل قيم ونسب التغيرات بالقوائم المالية منسوبة لمقيم األصمية ( 3) جدول رقم 
 اٌبٍاْ

IFRSs األصوي EASs  ِمذار اٌتغٍز األصوي 
 نسبة التغير

 0 0 15441929 15441929 اٌحذ األدٔى

 0 0 64124697953 64124697953 اٌحذ األلصى

 اٌبٍاْ
IFRSs اٌتذفك إٌمذي EASs إٌمذي اٌتذفك  اٌتغٍز ِمذار 

 نسبة التغير

 0 0 512778104- 512778104- اٌحذ األدٔى

 0.15571534- 1233355557- 7920578256 6687222699 اٌحذ األلصى

 اٌبٍاْ
IFRSs  اإلٌتزاِاث EASs  اٌتغٍز ِمذار ااإلٌتزاِاث 

 نسبة التغير

 0 0 13532355 13532355 اٌحذ األدٔى

 0.00161256- 92198592- 57175233031 57083034439 اٌحذ األلصى

 اٌبٍاْ

IFRSsحموق اٌّالن EASs اٌتغٍز ِمذار اٌّالن حموق 

 نسبة التغير

 0 0 1909574 1909574 اٌحذ األدٔى

 0.089497283 473245277 5287817266 5761062543 اٌحذ األلصى

 اٌبٍاْ

IFRSs صافً اٌزبح EASs  اٌتغٍز ِمذار اٌزبح   صافً

 نسبة التغير

األدٔىاٌحذ   -496248719 -458142738 -38105981 0.08317491 

 0.020897251 35729425 1709766791 1745496216 اٌحذ األلصى

 
ُرت عمددى ُربددام القددوائم ائق التاليددة حددول التغيددرات التددى طدديسددتنتا الباحددث الحقدد 2ربددم السددابق ادددول الومددن 
   -:المالية
 إجمالي األصولرقم بالنسبة ل -أواًل:
وبين 15441929 بين  ما يتراوح  EASsالمدى ف  ظل المعايير المحاسبية ببل التعديل  كان

 15441929المدى ما بين  ُصبح IFRSsبينما ف  ظل المعايير المعدلة  64124697953
 .بدون ُي تغيير يذكر  تقريبا  64124697953وبين
 بالنسبة لرقم مجمل االلتزامات -نانيًا : 
 57083034439وبدين 13532355 تدراوح مدا بدين المدى ببدل تطبيدق المعدايير المعدلدة الباحث ُن  ادو  

نسددبته  بتغيددر طفيددف  57175233031وبددين  13532355مددا بددين ايير الاديدددة ُصددبح عددوبعددد تطبيددق الم
-0.15571534   

 بالنسبة لرقم حقوق المالك-: نالناً 
تحددول فدد  ظددل  السددابقةفدد  ظددل المعددايير  5287817266بددين و  1909574يتددراوح مددا بددين  المدددى كددان 

 0.089497283بتغير مقدارل   5761062543الى  1909574المعايير المعدلة من 
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 فيما يتعمق بصافي الربح  -رابعًا :
تغيدر  بعدد  1709766791وبدين 458142738-محدل الدراسدة مدا بدين  ببل تطبيدق المعدايير  المدىكان 

األدندددى بتغييدددر الحدددد  1745496216وبدددين  496248719-مدددا بدددينليصدددبح تطبيدددق المعدددايير المحاسدددبية 
 . 0.020897251نسبته األبصى وبتغير ف    0.08317491نسبته 

 
 :متدفقات النقديةبالنسبة ل خامسا

،  496248719-تغيدرت الدى حدد ُدندى   1709766791،  512778104-المددى مدا بدين الحدد كان  
 .0.15571534-مقدارل  بتغيير ف  الحد األبصى 1745496216

 .فدد  الحددد األبصددى  خددرىُحيانددا تحدددث فدد  الحددد األدنددى و ُ ، خت فدداتإلددى واددود إ الباحددث ينتهدد وهكددذا 
فد   دَو مدا سدمف يت دح  (Jermakowicz et al., 2007) وه  نتائا تتئابه الى حد بعيد م  دراسة

تغير بعض األربام الخاصة بالقوائم المالية المعدة وفقًا لمعايير المحاسدبة المصدرية الُمعدلدة وفقدًا  أنلمباحث ب
عالاددات الددى إسددتحداث بعددض المُ (   مددن واهددة نظددر الباحددث ل دُ رَ لممعددايير الدوليددة إلعددداد التقددارير الماليددة َمدد

بع ددها وارد بالمعددايير الاديدددة ، والددبعض امخددر  ت عمددى ُربددام القددوائم الماليددةحاسددبية الاديدددة التدد  ُثددر المُ 
   -:ُمستحدث بمواب تعميمات البنك المركزي المصري عمى النحو التال 

توزيعدات األربداح عمدى العداممين  " - عدرض القدوائم الماليدةومو دوعه  0ربدم معيدار المحاسدبة المصدري ُ(  
تطبيقدا  لدكالددخل بدل تثبدت كتوزيد  لمدربح وذدارة ا يتم إدرااها كمصروفات  من بائمدة ُوع اَ مامس اإل
عمدددى كدددل مدددن معيدددار المحاسدددبة  مممدددوستدددأثير وممدددا ا ئدددك فيددده ُن لهدددذا التعدددديل  . لممتطمبددات القانونيدددة

( 22نصدددديب السددددهم فدددد  األربدددداحر ومعيددددار المحاسددددبة المصددددري ربددددم   "ومو ددددوعه  33 المصددددري ربددددم 
 بام صاف  الربح وتغير مداها األدندى واألبصدى بمعددل ولعل ذلك سبب تغير ُر   ."رمزايا العاممينومو وعه 

 (. 3) أنظر جدول رقم  التوال عمى  0.020897251و     0.08317491نسبته 
ه كاتهااألومو وعه  00معيار المحاسبة المصري ربم  ب(   تعدديل إادراَ ُي ميدت حيث لدم صول الثابتة وا 
ر مدن هدذا المعيدار بحيدث ا يدتم 23ر الدى ر20الفقدرات الخاصدة بنمدوذج إعدادة التقيديم فد  الفقدرات مدن ر سوى

سددتخدام هددذا النمددوذج إا فدد  حدداات محددددة وعندددما تسددمح القددوانين والمددوائح بددذلك. وفيمددا عدددا هددذا تسددتخدم إ
) أنظـر أثير مممدوس عمدى المددى عددم وادود تدُدى الدى ولعدل ذلدك   "20المنئأة نموذج التكمفة الوارد بفقدرة ر

إسدتخدام نمدوذج  لمباحدث ، حيث يستخدم البنك المركزي نموذج التكمفة التاريخيدة ، ولدم يثبدت(  3جدول رقم 
 القيمة السوبية لؤلصول الثابتة بالبنوك المصرية .

الماليددة  اإلفصدداح بددالقوائم الماليددة لمبنددوك والماسسددات ( ومو ددوعه03 معيددار المحاسددبة المصددري ربددم  ج( 
تمنددد    ُي هدددذل الفقدددرات ( ر مدددن هدددذا المعيدددار حيدددث ُنهدددا 23ر و ر20ر و ر22تدددم إلغددداَ الفقدددرات ر المئدددابهة
الخسدائر وتدنق عمدى تكوينهدا خصدما مدن  ربداح ُومدن األ مخصق عام لمقدروض والسدمفيات خصدماً تكوين 
والسياسدددات  32/03/3002الصدددادرة فددد   الممكيدددة. فددد  حدددين ُن تعميمدددات البندددك المركدددزي المصدددري حقدددوق
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، وبدد   .ُو الخسدائر ربداحالبنكية المتعارف عميها تنق ب رورة تكوين مثل هذا المخصق خصما عمى األ
بيمدة اإلئتمدان ، تغير مسدمى مخصدق القدروض والسدمفيات الدى مسدمى اديدد وهدو عدبَ اإل دمح ل عدن 

عمددى ، فبتطبيددق المعالاددة الاديدددة صددعودًا ُو هبوطددًا  المصددرية اف  الددربح لكافددة البنددوكو صددوبددد تددأثرت ُربددام 
ُن صدداف   3000بتقريددر مامددس إدارتدده لسددنة  بنددك كريدددي ُاريكددولُعمددن    ولدديس الحصددر ( سددبيل المثددال

% لددو لددم 01.3% وكددان يمكددن ان يددزداد الددى معدددل 03.3كانددت نسددبته  20/03/3003الددربح المحقددق فدد  
) والخاصددة بمخصصددات القددروض والسددمفيات  03 يقددم البنددك بتطبيددق المعالاددة الاديدددة الددواردة بالمعيددار ربددم

. مما ُيفهم منه تأثير المعالادة المدذكورة عمدى ربدم  ( 2010القوائم المالية المنشورة لبنك كريدي اجريكول 
 صاف  الربح ونسبته بالسمب ، وهو ما ياكد تحفظ المعايير الاديدة مقارنة بالسابقة .

 الرئيسية:لمنسب حصائي إوصف  3-5-1-2
 : نسب الربحيةل حصائيإوصف  3-5-1-2-1

 NPMومعددل الدربح الحددي  ROA( نسب كل مدن معددل العائدد عمدى األصدول  2يو ح ادول ربم       
نخفداض اتادال نحوانداك هيمكن القدول ُن ، ROEومعدل العائد عمى الممكية   ATOومعدل دوران األصول 

الوسدط الحسداب  لهدذل النسدب وفدق معدايير  ، حيدث كدانIFRSsهذل النسب بالنسبة لمعايير التقارير المالية 
تغيددرت (  0.193 – 0.056 – 0.29–0.17) عمددى الترتيددب  EASsالمحاسددبة المصددرية ببددل التعددديل 

وفددددق  ئ بالنسددددبة لموسددديط حيدددث كدددانيونفدددس الئددد ( 0.149 -0.059 – 0.024 – 0.15بدددالنقق الدددى
لدى إتغيدرت (  0.16 – 0.02 – 0.30 – 0.017) عمدى التدوال   EASsالمعايير المحاسبية المصرية 

بالنسدبة لكدل نسدب الربحيدة  واضـح تـثنير سـمبي( مما يئدير الدى  0.14 – 0.06 – 0.29 – 0.015)  
تئدير  بقةسداال، والنتدائا  ارتفاعًا طفيفداً  IFRSsالتى سامت فيها  ATOااصول  معدل دورانما عدا نسبة 

مدددن معدددايير المحاسدددبة  Conversatism كثدددر تحفظددداً IFRSsُالمعدددايير المصدددرية المتوافقدددة مددد  ن ُلدددى إ
وهددذل النتددائا ، وذلددك فيمددا يخددق نسددب الربحيددة  3003والتدد  كانددت سددارية حتددى نهايددة  EASsالمصددرية 
 .Michel. B et al 2013 ( ووذٌه (ibiamke, Nicholas Adzor2014 الدراسات السابقة  تتفق م

 قبل وبعد تطبيق معايير التقارير المالية( وصف إحصائي لنسب الربحية 4جدول رقم )
 ROA NPM ATO ROE 

 

EASs 
IFRSs EASs IFRSs EASs IFRSs EASs IFRSs 

 13 12 14 14 13 12 13 12 اٌعٍٕت

 

2 1 2 1 0 0 2 1 

 0.149 0.193 0.059 0.056 0.246 0.296 0.015 0.017 اٌوسط

 0.144 0.164 0.062 0.056 0.290 0.3 0.015 0.017 اٌوسٍط

 0.121 0.148 0.01 0.011 0.176 0.164 0.011 0.01 االٔحزاف اٌّعٍاري

 0.326 0.972 0.73- 0.286- 0.205- 0.49- 0.084 0.22- االٌتواء

 1.446- 0.761 1.749 0.375 1.602- 0.79- 1.607- 0.919- اٌتفٍطح

 0.01 0.029 0.036 0.035 0.020 0.029 0.001 0.001 اٌحذ األدٔى

 0.338 0.525 0.077 0.077 0.504 0.503 0.033 0.033 اٌحذ األلصى
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 :LEVERAGEة الرف  الماليبنسل حصائيإوصف  3-5-1-2-2
 :وصفًا إحصائيًا لنسب الرف  المال  ، والت  ظهرت كالتال  (5رقم) يو ح الادول

 IFRSsببل وبعد تطبيق المعايير المعدلة وفق LEVERAGE( وصف إحصائ  لنسب الرف  المال  2ادول ربم  
 IFRSs EASs  بٍاوات الرفع المالً

N Valid 
14 14 

Missing 0 0 

 12.5693 11.2741 الوسط

 10.4138 9.1205 الوسٍط

 8.12983 7.19163 االوحراف المعٍاري

 1.405 1.481 االلتواء

 1.01 1.146 التفلطح

 5.25 4.9 الحذ األدوى

األقصىالحذ   28.08 30.53 

 
ُن نسدددبة الرفددد  المدددال  فددد  البندددوك المصدددرية كاندددت فددد  ظدددل معدددايير  الباحدددث حدددظاالسدددابق  (5ومـــن جـــدول رقـــم )
كدان الوسدط  حيدث، IFRSsتطبيق معايير التقدارير الماليدة  ُكبر من نفس النسبة بعد  EASsالمحاسبة ببل التعديل

 كددان ونفددس الئدديئ بالنسددبة لموسدديط11.27لددى حددوال  إنخفددض فدد  ظددل المعددايير الاديدددة ا 12.56الحسداب  حددوال  
، وهذل النتياة ائك متفقة مد  دراسدات كدل  9.0انخفض الى 10.41ف  ظل معايير المحاسبة ببل التعديل حوال  

 .Michel. B et al 2013 وكذلك ((ibiamke, Nicholas Adzor2014من  
 من أنشطة التشغيل: ةالتدفقات النقديةبنسل حصائيإوصف  3-5-1-2-3

نسبة التدفقات النقدية ، حيث احظ الباحث ُن هذل النسبة عمى ُي ا التغيرات الت  حدثت  (6رقم ) الجدوليو ح 
، حيدث كدان الوسدط EASsببدل التعدديل  المصدرية المعايير مدا كاندت عميده فتدرة تطبيدق ع IFRSsوفقدًا لدد رتفعتابد 

فيما يخـص نسـبة التـدفقات ُن  ياكد ، والسابق%10الى  رتف ا %4وكان الوسيط  %10لى إ رتق ا% 8الحساب  
  IFRSsكانت ُكثر تحفظًا  من معايير EASsفأن المعايير المصرية  النقدية

 ( وصف إحصائي لنسبة التدفق النقدي قبل وبعد تطبيق معايير التقارير المالية6جدول رقم )
 بيان

صافي التدفق النقدي في 
 IFRSظل 

صافي التدفق النقدي في 
 EASظل 

N 
10 10 

4 4 

 وسط
0.1015 0.0814 

 وسٌط
0.1013 0.0448 

 إنحراف معٌاري
0.06383 0.08149 

 1.102 -257.- التواء

 0.687 0.687 تفلطح

 -180.- -1.316- حد ادنى

 1.334 1.334 حد اقصى

 0.22 0.18 التواء
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 :Tests of Normalityإختبارات التوزي  الطبيعي 3-5-2
 ينبغ  اإلئارة إلى ُنه من الناحية اإلحصدائية يدتم اختبدار مددى تدوافر ئدرط التوزيد  الطبيعد  لمبياندات      

Normality of distribution   عنددما ا  تتخطد  عيندة الدراسدة حدااز الث ثدين مئداهدة ، ولمدا كاندت
العينددددة المختددددارة فدددد  هددددذا البحددددث عبددددارة عددددن ُربعددددة عئددددر بنكددددًا مصددددريًا ، لددددذلك يسددددتمزم األمددددر إسددددتخدام 

وذلددك لمنسددب واألربددام  التدد  سدديتم اختبارهدددا .  Shapiro-Wilkأو  Kolmogorov-Smirnovإختبددار
امدة الُمتبعددة إلادراَ اختبدار التوزيدد  الطبيعد  هدد  ُن البدواب  تتبد  التوزيدد  الطبيعد  فدد  عممدًا بدأن القاعدددة الع

أو Kolmogorov-Smirnov  الخاصةةة  بةةةإي بةةةه   ت ةةةار( Sig) المعىوٌةةة حالدددة مدددا إذا كاندددت  بيمدددة 

Shapiro-Wilk القيمة  (> ك هما ُكبر من أوa=0.05 .وهذا ما سيتم إاراَل 
 التوزي  الطبيعي ألرقام القوائم المالية:   3-5-2-1

تبدين لمباحدث ُن بيمدة (  7) أنظر جـدول رقـم  SPSSوبالراوع لمخراات برناما التحميل اإلحصدائ       
ُكبددر مددن القيمددة  Shapiro-Wilkوكددذا  Kolmogorov-Smirnovالخاصددة باختبددار  (Sig)المعنويددة 
أل مدب ُربدام القدوائم الماليدة   فد  ظدل المعدايير السدابقة ُو الحاليدة الُمعدلدة (  تقريبدا ممدا  a=0.05الحراة 

 يعن  ُن البواب  تتب  التوزي  الطبيع .
 ألرقام القوائم الماليةTests of Normality (  إختبار التوزي  الطبيعي 7جدول رقم )

 الُمعدة وفقًا لممعايير السابقة والحالية
 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

بٍاْ بأهُ أرلاَ اٌموائُ 

 .Statistic df Sig. Statistic Df Sig اٌّاٌٍت

TASS/IFRS 
0.227 9 .200* 0.835 9 0.051 

TASI/EAS 
0.227 9 .200* 0.835 9 0.05 

OCF/IFRS 
0.281 9 0.038 0.756 9 0.006 

OCF/IEAS 
0.36 9 0.001 0.675 9 0.001 

SHAR/IFRS 
0.213 9 .200* 0.793 9 0.017 

SHAR/EAS 
0.225 9 .200* 0.838 9 0.055 

NET/IFRS 
0.333 9 0.005 0.637 9 0.000 

NET/EAS 
0.312 9 0.012 0.779 9 0.012 

REV/IFRS 
0.216 9 .200* 0.844 9 0.064 

REV/EAS 
0.213 9 .200* 0.84 9 0.057 

 : EASsالتوزي  الطبيعي لمنسب المحاسبية وفق معايير المحاسبة المصرية  3-5-2-2
ومندده تبددين لمباحددث ُن بيمددة المعنويددة ( 7بالجــدول رقــم ) حصددل الباحددث عمددى المخراددات المو ددحة      
 Sigالخاصدددة باختبدددار )Kolmogorov-Smirnov  وكدددذاShapiro-Wilk  ُكبدددر مدددن القيمدددة الحرادددة

a=0.05 ُربام القوائم المالية  تقريبا مما يعن  ُن البواب  تتب  التوزي  الطبيع .أل مب 
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 EASs( إختبار التوزي  الطبيع  لمنسب المالية الرئيسية المعدة وفق 2ادول ربم  
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 بٍاْ
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ROA/EAS 0.115 12 .200* 0.959 12 0.768 

ATO/EAS 0.166 12 .200* 0.936 12 0.451 

ROE/EAS 0.133 12 .200* 0.91 12 0.211 

NPM/EAS 0.183 12 .200* 0.919 12 0.278 

a. Lilliefors Significance Correction     

 
 : IFRSsالمعدلة وفقاً التوزي  الطبيعي لمنسب المحاسبية وفق المعايير المحاسبة  3-5-2-3

( Sigتبدين لمباحدث ُن بيمدة المعنويدة    ومنده( 9بالجـدول رقـم ) حصل الباحدث عمدى المخرادات المو دحة
ُكبددددددر مددددددن القيمددددددة الحراددددددة  Shapiro-Wilkوكددددددذا  Kolmogorov-Smirnovختبددددددار اب الخاصددددددةا

a=0.05   التوزي  الطبيع .أل مب ُربام القوائم المالية  تقريبا مما يعن  ُن البواب  تتب 
 

 IFRSs( اختبار التوزي  الطبيعي لمنسب المالية الرئيسية المعدة وفق 9جدول رقم )
Tests of Normality 

 بٍاْ
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ROE/IFRS 0.20 13 0.164 0.895 13 0.114 

ATO/IFRS 
0.18 13 .200* 0.9 13 0.132 

ROA/IFRS 0.202 13 0.15 0.865 13 0.045 

NPM/IFR 0.219 13 0.089 0.85 13 0.028 

a. Lilliefors Significance Correction     

 
 ختبار معنوية الفروق:إ 3-5-3

القددوائم الماليددة  بددين نسددب والفددروق بعددض التغيددرات يتوصددل الباحددث الددى ُن هندداكمددن العددرض السددابق      
التدد  ُيطبقهددا البنددك المركددزي اعتبددارًا مددن عددام  IFRSsالُمعدددة وفددق المعددايير الدوليددة إلعددداد التقددارير الماليددة 

بعددض هددذل ، EASsها ببددل تعددديم المحاسددبية المصددرية المعدداييربددالبنوك المصددرية ، وذلددك مقارنددة ب 3003
الفددروق بددين كدد  ، ولتحديددد مدددى معنويددة ةات سددالبتغيددرات موابددة والددبعض امخددر كددان تغيددر  تالتغيددرات كاندد
( T  Paired Sampled t-test for Equality of Meansختبدار إاراَ مسديقوم الباحدث بدالنظدامين 

وهمدا النسدب الماليدة الُمعددة وفدق   Meansبدين متوسدط  ماتمعدين مدرتبطين  لتحديدد مددى معنويدة الفدروق
والنسددب الماليددة المعدددة وفددق معددايير المحاسددبة المصددرية   IFRSsالمعددايير الدوليددة إلعددداد التقددارير الماليددة 

 F (Levene's Test for Equality of، ثم يدتم إادراَ اختبدار EASsببل اتفابها م  المعايير الدولية 

Variancesيددرات عددن وسددطها الحسدداب  ، وفدد   ددَو هددذل ااختبددارات يقبددل ( لتحديدد مدددى تئددتت هددذل التغ
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 p.valueالباحددث اإلدعدداَ المنددادي بعدددم واددود فددروق اوهريددة بددين كدد  النظددامين ُي ددًا إذا مددا كانددت بيمددة 
 هذل النتائا  (00ادول ربم  ويقبل الفرض البديل خ ف ذلك. ويعرض  0.05ُبل من القيمة الحراة 

 
 ياتجانسلقياس مدى معنوية التغيرات و  T&F( نتائج إختباري 10جدول رقم )

 
Levene's Test for Equality of 

Variances 

Paired Sampled t-test for 

Equality of Means Ratio Pairs 

F- statistic 0.635 t statistic -0.798 ROA(EAS) - ROA(IFRS) 

P- value 0.434 P- value 0.442   

F- statistic 0.236 t statistic -2.011 ROE(EAS) - ROE(IFRS) 

P- value 0.632 P- value 0.07   

F- statistic 0.559 t statistic -1.569 NPM(EAS) - NPM (IFRS) 

P- value 0.492 P- value 0.145   

F- statistic 0.204 t statistic -1.971 ATO (EAS) –ATO  (IFRS) 

P- value 0.655 P- value 0.07   

F- statistic  0.178 t statistic -2.056 LEVER(EAS) - LEVER (IFRS) 

P- value 0.676 P- value 0.06   

F- statistic 1.628 t statistic -0.236 CFO(EAS) - CFO (IFRS) 

P- value 0.218 P- value 0.89   

 
 :البحث ختبار فروضإ 3-5-4
 األول :الفرض  3-5-4-1
لمبنـوك المصـرية بتطبيـق معـايير المحاسـبة المتوافقـة مـ  المعـايير  لم تتثنر نسب الربحية لمقوائم المالية 

 .IFRSsالدولية إلعداد التقارير المالية 
( يعددرض التغيددر فدد  النسددب المحاسددبية لمربحيددة بعناصددرها األربعددة  منسددوبة الددى  00  ربددم  التددال  الادددول

 -النسب األصمية   وه  نسب المعايير السابقة ( عمى النحو التال  :
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 حسن كامل فرج خميسد/                               AUJAAــ  المحاسبة والمراجعةمجمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

922 
 

 
 (EASs) المعدة وفق منسوبة لمقيم األصمية IFRSsتغيرات النسب المحاسبية بعد تطبيق  11جدول رقم 

 
األصويِعذي اٌعائذ عٍى  بٍان  ROA ٍُِعذي اٌتغٍزفً إٌسبت  ِٕسوب ٌٍمٍّت األصٍٍت وهً ل EASs 

 
EASs 

IFRSs اٌتغٍز  

 0.11764706- 0.002- 0.015 0.017 اٌوسط

 0.11764706- 0.002- 0.015 0.017 اٌوسٍط

 0 0 0.001 0.001 األدٔى اٌحذ

 0 0 0.033 0.033 األلصى اٌحذ

  NPM ِعذي اٌزبح اٌحذي بٍان

 

EASs IFRSs ِعذي اٌتغٍزفً إٌسبت  ِٕسوب ٌٍمٍّت األصٍٍت وهً لٍُ اٌتغٍز EASs 

 0.168918919- 0.05- 0.246 0.296 اٌوسط

 0.033333333- 0.01- 0.29 0.30 اٌوسٍط

 0.310344828- 0.009- 0.020 0.029 األدٔى اٌحذ

 0.00198807 0.001 0.504 0.503 األلصى اٌحذ

األصويدوراْ  ِعذي بٍان  ATO  

 

EASs IFRSs ِعذي اٌتغٍزفً إٌسبت  ِٕسوب ٌٍمٍّت األصٍٍت وهً لٍُ اٌتغٍز EASs 

 0.05357143 0.003 0.059 0.056 اٌوسط

 0.10714286 0.006 0.062 0.056 اٌوسٍط

 0.02857143 0.001 0.036 0.035 األدٔى اٌحذ

 0 0 0.077 0.077 األلصى اٌحذ

اٌٍّىٍتاٌعائذ عٍى  ِعذي بٍان  ROE  

 

EASs IFRSs ِعذي اٌتغٍزفً إٌسبت  ِٕسوب ٌٍمٍّت األصٍٍت وهً لٍُ اٌتغٍز EASs 

 0.227979275- 0.044- 0.149 0.193 اٌوسط

 0.12195122- 0.02- 0.144- 0.164 اٌوسٍط

 0.655172414- 0.019- 0.01- 0.029 األدٔى اٌحذ

 0.356190476- 0.187- 0.338 0.525 األلصى اٌحذ

 
بيمدة ومنده تبددو  Paired t-testار بدختنتدائا اظهدر يُ  (10الجدول رقم ) ُنَ  وَبَينَ  الباحث بد ُسمف وكان

P- value   وكدذلكt statistic     وكدذلك إختبدارF  )Levene's Test for Equality of 
Variances بيمددة  ُي دداً  ومندده تبدددوP- value   وكددذلكF. statistic  وفدد   ددَو هدداذين الادددولين

 -عمى النحو التال  :ألول اض الدراسة ر يمكن إختبار ف( 11، رقم  10رقم   السابقين 
 -:  ROAصول لعائد عمى األا مدى تثنر معدل 3-5-4-1-1

لددم يتغيددر الحددد األدنددى لهددذل النسددبة وكددذلك الحددد األبصددى فدد  كدد  النظددامين   المعددايير ببددل التعددديل وبعددد 
تقريبددًا لكددل   -0.117647059التعددديل ( بينمددا  تغيددر كددل مددن الوسددط الحسدداب  والوسدديط  بددالنقق بمعدددل 

يئدددير الدددى إتادددال معددددل  العائدددد عمدددى األصدددول نحدددو   (  ، وهدددذا التغيدددر 12جـــدول رقـــم منهمدددا   ُنظدددر 
اإلنخفدداض ، ممددا يعنددد  ُن المعددايير الحاليددة ُكثدددر تحفظددًا مدددن المعددايير السددابقة ، وعدددن مدددى معنويدددة ذاك 
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اددول   بدالراوع الدى و  ، 00مدن اددول ربدم  F&Tالتغير ف  هذل النسبة سيتم الراوع لكل من إخدددددددددددددددتباري 
ُكبدر وهد    P- value =  0.442بيمدة و  t statistic= -0.798 بيمدة   ُنَ  باحدثال واددَ  ( 00 ربدم

، بكممدددات لتغيدددراتا تادددانس مددددى قيددداسل F،   وبدددالراوع الدددى نتدددائا اختبدددار  a=0.05مدددن القيمدددة الحرادددة 
 F- statisticبيمددة ُن ظهددر لمباحددث ُ والددذي  ُخددرى لقيدداس مدددى  تئددتت لمقدديم عددن وسددطها الحسدداب ،

ممدا يددعو الدى ببدول فدرض  a=0.05ُي ُكبدر مدن القيمدة الحرادة  P- value= 0.434، وبيمدة  0.635
بالمعدددايير المصددددرية   ROAصـــول األالعددددم المندددادي بعددددم وادددود فددددروق اوهريدددة بدددين نسدددبة العائددددد عمدددى 

 IFRSsالمحاسبية ببل تعديمها عن نفس النسبة بعد تعديمها باإلتفاق م  
   ROEمعدل العائد عمى حقوق الممكية مدى تثنر  3-5-4-1-2

وكددذلك  -0.655172414احددظ الباحددث حدددوث تغيددر فدد  الحددد األدنددى لهددذل النسددبة حيددث إنخفددض بمعدددل 
وذلك بالمعايير ببل التعديل وبعدد التعدديل ( ، كدذلك   0.356190476-الحد األبصى الذي انخفض بمعدل 

-كمدا إنخفدض الوسديط  بمعددل   0.227979275-احظ الباحدث  تغيدر الوسدط الحسداب  بدالنقق بمعددل  

إتادال معددل  العائدد عمدى  عمدى(  ، وهدذا التغيدر ياكدد ُي دًا  00تقريبًا   ُنظر ادول ربدم   0.12195122
نحددو الددنقق ، ممددا يعندد  ُن المعددايير الحاليددة ُكثددر تحفظددًا مددن المعددايير السددابقة ، وحتددى  ROEالممكيددة 

 كاندت 00المو دحة باددول ربدم   Tمعنويدة التغيدر سدالف الدذكر تدم الرادوع اختبدارات مدى يختبر الباحث 
 مددى قيداسل F، وبدالراوع الدى نتدائا اختبدار P value = 0.07و بيمدة t statistic =2.011بيمدة 
 P- value=    0.632، وبيمدة  F- statistic= 0.2365ُظهدر لمباحدث بيمدة والدذي ، لتغيدراتا تادانس

مما يدعو الى ببول فرض العدم المنادي بعددم تدأثر نسدبة العائدد عمدى  a=0.05ُي ُكبر من القيمة الحراة 
 IFRSsبتطبيق المعايير المصرية المحاسبية بعد تعديمها باإلتفاق م    ROE ممكيةال
 -: ATOمعدل دوران االصول مدى تثنر 3-5-4-1-3

، ولدددم يتغيدددر الحدددد 0.02857143- احدددظ الباحدددث إنخفددداض الحدددد األدندددى لهدددذل النسدددبة بدددالنقق بمعددددل 
، بينمدا إنخفدض الوسديط بنسدبة  0.05357143-األبصى ، ُما الوسط الحساب  فقد إنخفض بالتبعية بمعدل 

وادد  Tبـار اختإلختبدار معنويدة الفدروق السدابقة مدن خد ل  00، وبالراوع الى ادول ربدم  0.10714286-
،  واألخيدرة ُكبدر مدن القيمدة P- value= 0.07 قيمـة و  t statistic = 1.971الباحدث ُن بيمدة 

ُظهدر لمباحدث بيمدة والدذي ، لتغيدراتا تادانس مددى قيداسل Fوبدالراوع الدى نتدائا اختبدار  a=0.05الحراة 
F- statistic= 0.204  وبيمددة ، P- value= 0.655  ُكبددر مددن القيمددة الحراددة  وهددa=0.05  ممددا

بتطبيددق   ATO يدددعو الددى ببددول فددرض العدددم فددرض العدددم المنددادي بعدددم تددأثر نسددبة معدددل دوران األصددول
 IFRSsالمعايير المصرية المحاسبية بعد تعديمها باإلتفاق م  

   NPMدي حـصافي الربح النسبة  مدى تثنر 3-5-4-1-4   
 وادددد الباحدددث إنخفددداض الحدددد األدندددى لهدددذل النسدددبة بالزيدددادة بمعددددل  00عندددد الرادددوع الدددى الاددددول ربدددم 

، ُمدددا الوسدددط الحسددداب  فقدددد  0.00198807-تغيدددر الحدددد األبصدددى  بدددالنقق بنسدددبة ، كمدددا 0.310344828
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، وهكددذا يبدددو مددن تغيددر  0.033333333-ُمددا الوسدديط فقددد إرتفدد  بمعدددل  0.168918919إرتفدد  بمعدددل   
مدددن المعدددايير الحاليدددة ، ولتحديدددد مددددى بدرادددة ُكبدددر ة تدددتحفظ الوسددديط بدددالنقق ُن المعدددايير الحاليدددالوسدددط و 
مددن خدد ل إلختبددار معنويددة الفددروق السددابقة  00الفددروق بددام الباحددث بددالراوع الددى ادددول ربددم  مُ مُكددمعنويددة تِ 

،  P- value= 0.07 قيمــة و  t statistic = 1.971بيمددة  ُنالباحددث  وادددحيددث ،  Tختبددار إ
، لتغيدراتا تادانس مددى قيداسل Fختبدار ، وبدالراوع الدى نتدائا إ a=0.05واألخيرة ُكبر من القيمة الحرادة 

ُكبدر مدن  واألخيدرة P- value= 0.492 ، وبيمدة  F- statistic= 0.204بيمدة ُن ُظهدر لمباحدث والدذي 
 الددربح الحددديالمنددادي بعدددم تددأثر نسددبة معدددل عو الددى ببددول فددرض العدددم ممددا يددد،  a=0.05القيمددة الحراددة 

NPM    بتطبيق المعايير المصرية المحاسبية بعد تعديمها باإلتفاق مIFRSs   
  الفرض الناني : 3-5-4-2

لمبنــوك المصــرية بتطبيــق معــايير المحاســبة المتوافقــة مــ   الماليــة لقوائمبــا الرفــ  المــالي ةلــم تتــثنر نســب
 . IFRSsالمعاييرالدوليةإلعداد التقارير المالية

  يو ح معدل التغير ف  الحد األدنى واألبصى والوسيط والوسط الحساب  لنسبة الرفد  المدال 12رقم الادول التال  
  منسوبة لمقيم األصمية .

 12جدول رقم 
 معدل التغير في نسبة الرف  المالي منسوبة لمقيم األصمية .

 
 بٍأاث اٌزفع اٌّاًٌ 

IFRSs EASs التغير 
منسوباً  معدل التغير

 EASs األصلية للقيم

 0.1030447- 1.2952- 12.5693 11.2741 الوسط

 0.124191- 1.2933- 10.4138 9.1205 الوسٍط

 0.0666667- 0.35- 5.25 4.9 الحذ األدوى

 0.0802489- 2.45- 30.53 28.08 الحذ األقصى

 
تغيددر الحددد فقددد  ، الرفدد  المددال  نسددبةح مدددى التغيددر الددذي طددُر عمددى (  يت دد 03السددابق   ربددم  الادددولمددن 

عمى التدوال  ، بينمدا تغيدر الوسديط  0.0802489-،  0.0666667- .0-بنسبة  األدنى واألبصى بالسمب
مدن الناحيدة عمى التوال  ممدا يئدير   0.124191-،  0.1030447-             والوسط الحساب  بنسبة

   بسدط النسدبة (  المصدرية خد ل هدذل الفتدرة  التد  عمدى البندوك الى إنخفاض بيمدة اإللتزامداتإما  الريا ية 
ويددراح الباحددث اإلحتمددال األول نظددرا لعدددم ،   مقددام النسددبة ( ُو الددى إرتفدداع بدديم إامددال  األصددول الممموكددة 

( حيدددث مدددا زال نمدددوذج التكمفدددة  00حددددوث تغييدددر مممدددوس فددد  معالادددات البندددوك لؤلصدددول   معيدددار ربدددم 
المحصددمة النهائيددة تاكددد واددود تغيددرات فدد  كافددة األحددوال و التاريخيددة هددو السددائد بالنسددبة لتقيدديم األصددول  ، 

إلختبدار  (10الرجـوع لمجـدول رقـم )معنويدة هدذل الفدروق سديتم  بالسالب ف  هذل النسبة ، ولمتحقدق مدن مددى
 -P كاندت بيمدةو  t statistic= -2.056بيمدة  كاندت فقدد،  Tمعنويدة الفدروق السدابقة مدن خد ل اختبدار 

value =  0.06  وعند الرادوع الدى اختبدار   0.05كبر من القيمة الحراة ُ األخيرةو ،F  وادد الباحدث ُن



 

 حسن كامل فرج خميسد/                               AUJAAــ  المحاسبة والمراجعةمجمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

927 
 

كبدر مدن القيمدة الحرادة ُ كاندتُي دًا  األخيدرةو  P- value = 0.676وبيمدة  F- statistic=  0.178بيمة 
a=0.05  نسدبة الرفد  المدال  المنادي بعدم تدأثرلى ببول فرض العدم إمما يدعو LEVERAGE   بتطبيدق

   IFRSsالمعايير المصرية المحاسبية بعد تعديمها باإلتفاق م  
 
 :الفرض النالث 3-5-4-3

بتطبيـق معـايير المحاسـبة المتوافقـة لمقـوائم الماليـة التـدفقات النقديـة مـن أنشـطة التشـغيل لم تتثنر نسبة 
   :  IFRSsالمعاييرالدولية إلعداد التقارير الماليةم  

 منسوبا لمقيم األصمية ( يوضح نسبة التغير في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 13الجدول التالي  ) رقم 
 

 EAS منسوبًا لمقيم األصمية نسبة التغير في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل(   13جدول  ) رقم 
 

 بيان
 نسبة التغير التغير EASصافي التدفق النقدي في ظل  IFRSصافي التدفق النقدي في ظل 

 0.24693 0.0201 0.0814 0.1015 وسط
 1.26116 0.0565 0.0448 0.1013 وسٌط

 8.311111 1.496 0.18- 1.316 حد ادنى

 0 0 1.334 1.334 حد اقصى

 
،  بينمددا   -180.-تغيددر الحددد األدنددى واألبصددى بددالنقق بنسددبة  13مــن الجــدول رقــم احددظ الباحددث حيددث 

إلختبدار  (10بالرجوع الى جدول رقـم )، و 1.26116،  0.24693تغير الوسيط والوسط الحساب  بنسبة 
الُمنددادي ختبددار مدددى صددحة الفددرض الثالددث ، بكممددات ُخددرى إ Tمعنويددة الفددروق السددابقة مددن خدد ل اختبددار 

معددايير المحاسددبية لمقددوائم الماليددة بتطبيددق ال CFO تددأثر نسددبة التدددفقات النقديددة مددن ُنئددطة التئددغيل بعدددم
  - = t    statisticبيمددة  كانددتحيددث ، الدوليددة إلعددداد التقددارير الماليددة المعدداييرعمددى  ةالمعتمددد
بدام الباحدث  كمدا ، a=0.05كبر من القيمة الحرادة ُ القيمة األخيرةو  P- value = 0.89وبيمة 0.236

وهد   P- value = 0.218بينمدا بيمدة  1.628(10رقم )لجدول اوالت  كما يت ح من   Fبتحديد بيمة 
لددى ببددول فددرض العدددم المنددادي بعدددم تددأثر نسددبة التدددفقات إممددا يدددعو  a=0.05كبددر مددن القيمددة الحراددة ُ

مددن ُنئددطة التئددغيل لمقددوائم الماليددة بتطبيددق النظددام الاديددد المعتمددد عمددى  CFO مددن ُنئددطة التئددغيل النقديددة
 .IFRSs معايير التقارير المالية

 الفرض الراب  : 3-5-4-4
بقــيم القــوائم  IFRSsالمعــايير المحاســبية المتوافقــة مــ  ال يمكــن تفســير قــيم القــوائم الماليــة المعــدة وفــق

 .المعايير المصرية قبل تعديميا المعدة وفقالمالية 
وهدد  ُن الباحددث ،  الُمتبعددة اختبددار الفددرض المددذكورهددذا الفددرض ينبغدد  تبيددان القاعدددة العامددة  ختبددارإببددل 

بين كد  النظدامين  اذا لم يكن هناك فروبا % 100مساوي لمنسبة  R2معامل التحديد مرب  يتوب  ُن يكون 
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ُي الواحددد  ،β + =1.00رتبدداط ، وبالتبعيددة يتوبدد  الباحددث ُن تكددون بيمددة معامددل اإل عمددى حدددة لكددل نسددبة
معدايير ًا لنسدب المعددة وفقدالبسديط فيمدا يخدق ال نحددارويستدع  األمدر  درورة القيدام بتحميدل اإل الصحيح ،

تفسدير ان يمكدن لتحديدد مدا إذا كد د التعدديل، وعديدة بتقدارير المالالمحاسبة المصرية ببل التعديل مد  معدايير ال
ببرندداما  تددم تئددغيل البيانددات EASsبقدديم القددوائم المعدددة وفددق IFRSsبدديم القددوائم الماليددة المعدددة وفددق معددايير 

 (02( ،  02م  اربُول ا، فحصل الباحث عمى النتائا التالية المو حة بالاد SPSSالتحميل اإلحصائ  
 األربعة( تحميل اإلنحدار البسيط لنسب الربحية 14جدول رقم )

 
R2 β (EASs) variable ( IFRSs ) Dependent 

   

Profitability Ratios 

0.885 

 

Coefficient ROA 

 

1.009 ( 0.000) t statistic (P- value) 

 
0.866 

 

Coefficient ROE 

 

0.745 (0.000) t statistic (P- value) 

 
0.835 

 

Coefficient NPM 

 

0.949 (0.000 ) t statistic (P- value) 

 
0.686 

 

Coefficient ATO 

 

0.717 (0.000) t statistic (P- value) 

  
 المالية التدفق النقدي والرافعة تي( تحميل اإلنحدار البسيط لنسب15جدول رقم )

 
R2 β (EAS) variable ( IFRSs ) Dependent 

0.922 

 

coefficient LEVERAGE 

 

0.849 (0.000) t statistic (P- value) 

 
0.375 

 

coefficient CFO 

 

0.618 (0.012) t statistic (P- value) 

  
 -تم التوصل لآلت  :( 15( و )14الجداول أرقام )من OLS بطريقة  بمستقراَ نتائا تحميل اإلنحدارو 
وكدذلك  ROAمدن   نسدب العائدد عمدى األصدول  الت  ت م ك ً وهى تمكم النسب  فيما يخق نسب الربحية 

( ف دً  ATOمعددل دوران األصدول و   NPMونسدبة صداف  الدربح الحددي  ROEنسبة العائد عمى الممكيدة 
احددظ الباحددث ُن ،  CFOنئددطة التئددغيل ُوالتدددفقات النقديددة مددن  LEVERAGEالرفدد  المددال  تىنسددب عددن

وهدددو نسدددب القدددوائم الماليدددة الُمعددددة وفقدددًا لدددد  مدددن المتغيدددر التددداب  رتبددداط بويدددة لمغايدددة بدددين كددد ً إهنددداك ع بدددة 
(IFRSs)  وهدو نسدب القدوائم الماليدة الُمعددة وفقدًا لدد سدتقل المُ المتغيدر و (EASs) معامدل مربد  ، حيدث بمدد
،  0.686،  0.835،  0.866،  0.885لمنسددب الماليددة سددابق اإلئددارة إليهددا  عمددى الترتيددب R2التحديددد 
مدددا : نسدددبتا معددددل دوران األصدددول، ه تينال دددعيف تينالوحيدددد تينالنسدددب، عمدددى التدددوال   0.375،  0.922

 R2) 0.686 ،0.375  معامدددل تحديددددهمامربدد  صدداف  التددددفقات النقديددة مدددن ُنئدددطة التئددغيل حيدددث بمدددد 
 حصدائيةٍ إ دالدةٍ  ااتدو ذَ مدا يادب ذكدرل هدو ُن هداتين النسدبتين مدا زالتدا  لكدن ،مقارندة ببداب  النسدبعمى التوال  
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  وكدذا a=0.05 لكمتاهمدا ُبدل مدن مسدتوى المعنويدة  (P- value) القيمة الحراة           حيث كانت 
a=0.01  عددددة  وفدددق معدددايير النسدددب الماليدددة المُ  نَ ُلدددى إ وبددداط  نهدددائ النتدددائا بئدددكل هدددذل تئدددير ، وبالتدددال

المحاسددبة المصددرية نفس النسددب المقابمددة لهددا وفددق معددايير بدد قويــاً  ارتباطــاً  تــرتبطُ  (IFRSs)التقددارير الماليددة 
عدلددة مددن زاويددة واددود معددايير المُ ملددى واددود تددأثير ل نتقددال لإا يً ددُوتئددير النتددائا  ،(EASs)ببددل التعددديل

حيدث كاندت بيمدة  ROAصدول العائدد عمدى األ معدل ف  بعض النسب وباألخق نسبة Volatilityذبذب ت
بينمدا بداب   ،( 14) أنظـر جـدول رقـم  1.009ُكبر من الواحد الصحيح  لذات الددددددنسبة  β معامل اارتباط

 .بل من الواحد الصحيحُ βالنسب كان معامل اارتباط 
 يمكن ببول الفرض البديل المنادى بأنه يمكدن تفسدير بديم القدوائم الماليدة المعددة وفدق نظدام مفف   َو ما س

لكدددن  EASsالمعدددايير المصدددرية بقددديم القدددوائم المعددددة وفدددق نظدددام  IFRSsمعدددايير التقدددارير الماليدددة الدوليدددة 
 نتدائا مما ياكد وادود إخت فدات. وهد   %100لمقيمة  R2التفسير ليس كام  لعدم وصول معامل التحديد 

 (  (Michel et al ., 2013 وكذلك ((ibiamke et al ., 2014تتئابه بئكل كبير م  دراسات كل من  
 ص والنتائج:خَ مَ المُ -4

مندددذ  بدددالبنوك المصدددرية  عمدددى المعدددايير المحاسدددبية المعمدددول بهدددا  تطبيقددداً بتمدددك الدراسدددة الباحدددث  بدددام       
بالتوافق مً  المعاييرالدولية إلعداد التقارير الماليدة ،وبدد  تمك المعايير الُمعدلة ( ، وه 3002حتى  و  3003

 تصدوير القدوائم الماليدةسدس إعدداد و تم تطبيقها بالبنوك المصرية  ف  إطار بواعدد البندك المركدزي الخاصدة بأ
تسددتمزم  التدد ،  ل بدداز  ع البنددك المركددزي فدد  تطبيددق متطمبددات لانددة،  كمددا تددأت  هددذل الدراسددة كددذلك ببددل ئددرو 

تطبيددق كافددة المعددايير الدوليددة إلعددداد التقددارير الماليددة ، وهدد  خطددوة  يمكددن ُن تددأت  فدد  األاددل المنظددور، 
فيمددا يتعمددق بتطبيددق المعددايير الدوليددة لمتقددارير الماليددة  وذلددك حتددى ُتسدداير البنددوك المصددرية التطددور العددالم 

IFRSs  وتنب  ُهمية هذل الدراسة من زاوية إمكانية إعتبارها مائرًا لمبنك المركزي ببل الئروع فد  تطبيدق ،
من ناحية ، ومن ناحية ُخرى من زاويدة عددم وادود دليدل عممد  يو دح  IFRSsمستادات المعايير الدولية 

والمتعمقدة بتطبيدق المعدايير المحاسدبية المصدرية الُمعدلدة وفدق  البندك المركدزي المصدريتأثير تطبيق تعميمات 
ك عمددى النسددب الماليددة الرئيسددية لمقددوائم الماليددة بهددذل البنددوك ، وفدد  سددبيل ذلدد IFRSsمعدايير التقددارير الماليددة 

التد  صددر فيهدا بدرار البندك المركدزي المصدري بدالتحول نحدو تطبيدق  3003بام الباحث بالتطبيق عمى سدنة 
 مبحدثباإلطدار العدام لنده م تعمـق القسـم األولالدى ُربعدة ُبسدام  ،  قسيم هذا البحدثهذل المعايير ،  وبد تم ت

بيدددام الباحدددث  ف دددً  عدددن لودوحدددد المئدددكمة ُوهدددداف البحدددث ُوهميتددده وفرو دددهو الدددذي ئدددمل بطبيعدددة الحدددال 
،  مدن بع دها تومدواطن اإلسدتفادة  تعقيب الباحدث عميهداُذيمت ب ذات الصمة والت  ت السابقةالدراسا بمرااعة

ختبدار  فتعمدق  بالتحميدل العممد  أما القسم النالـث،  بتبيان اإلطار النظري لمبحث نيبينما تعمق القسم النا وا 
ببددل وبعددد تطبيددق المعددايير  باسددتخدام ُسددموب المقارنددة بددين المتوسددطاتام الباحددث يددبالفددروض الددذي إسددتمزم 

بئددكل مبدددئ  واددود فددروق بددين نظامددا المعددايير الُمحاسددبية التحميددل العممدد  ُظهددر  وبددد،  المحاسددبية المعدلددة
ياابيدًا ، بعدض هدذل الفدروق كدان إ األربدام المحاسدبيةفيمدا يخدق اوذلدك    ببل وبعد تعديمها (  محل الدراسة
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، ممددا  سددمبيةتغيددرات المحاسددبية فكددان ُ مددب تغيراتهددا النسددب  سددمبيًا ، ُمددا امخددر لددبعضا فدد  حددين كددان، 
الفدروق مدن عدمده ، حيدث  مددى معنويدة ِتمكدمُ لتحديدد   Fو T  ياختبــــــــــــار اسدتدعى بيدام الباحدث باسدتخدام 

 مدد  اإلسددتعانة بمدددخل  Compare Means بددام الباحددث بمسددتخدام ُسددموب المقارنددة بددين المتوسددطات 
التدد   - نسددب الربحيددة فيمددا يخددقبئددكل مبدددئ   الددذي ُظهددر(   p-value approach القيمددة الحراددة 

العائددد عمددى األصددول والددربح الحدددي ومعدددل دوران األصددول ُوخيددرا العائددد عمددى الممكيددة  ت ددم كددل مددن نسددب
ROA – NPM – ATS–ROE))- محاسدبة المصدرية المتفقدة معدايير الالنسدب بعدد تطبيدق نخفداض هدذل إ

ونفدس القدول ينطبدق  ، EASsمحاسدبة المصدرية معدايير العمدا كدان الو د  عميده وبدت تطبيدق  IFRSsم 
 -هذل النتائا إلى عدة ُسباب منها : ، وبد ُرا  الباحث ُسبابLeverageعمى نسبة الرف  المال  

فدد  إعددداد بعددض المعالاددات المحاسددبية  يددر التدد  كانددت مواددودة ببددل  المصددري ( تدددخل البنددك المركددزي0 
ذلك بالمعايير السابقة ، منهدا عمدى سدبيل المثدال معالادة مخصصدات القدروض والسدمفيات   الُمسدمى الاديدد 

 اا مح ل ف  بيمة القروض (  خصمًا من الربح والخسارة بدًا من حقوق الممكية.
توزيعددات األربدداح عمددى  "- عددرض القددوائم الماليددةومو ددوعه  0ربددم ريمعيددار المحاسددبة المصددتطبيددق ( 3 

دارة ا يددتم إدرااهددا كمصددروفات  ددمن بائمددة الدددخل بددل تثبددت كتوزيدد  لمددربح العدداممين ُوع دداَ مامددس اإل
عمددى كددل مددن معيددار  مممددوستددأثير وممددا ا ئددك فيدده ُن لهددذا التعددديل   .تطبيقددا لممتطمبددات القانونيددة لددكوذ

( 22نصيب السدهم فد  األربداحر ومعيدار المحاسدبة المصدري ربدم   "ومو وعه  33 ي ربم المحاسبة المصر 
 ."رمزايا العاممينومو وعه 

، وبخاصة فيما يتعمدق بمعدادة تصدنيف  القياس المحاسبى بالقيمه العادلة(عدم التوس  ف  استخدام نموذج 2 
 ااستثمارات المالية.

 يددددر ُن نتددددائا التحميددددل اإلحصددددائ  ُئددددارت الددددى ُن  نسددددبة التدددددفقات النقديددددة مددددن ُنئددددطة التئددددغيل كانددددت 
لكنهددا ارتفعددت عنددد تطبيددق المعددايير المتفقددة مدد  المعددايير  EASsمنخف ددة عنددد تطبيددق المعددايير المصددرية 

لمعددايير المحاسددبية . لكددن المحصددمة النهائيددة فدد  اإلامددال تئددير إلددى ُن اIFRSsالدوليددة لمتقددارير الماليددة 
مدددن المعدددايير ببددددل  Conservatismباتدددت ُكثدددر تحفظدددا   IFRSsالمصدددرية بعدددد التعدددديل باإلتفددداق مددد  

 التعديل.
خت فددات بددين المعددايير المحاسددبية المصددرية الُمطبقددة حاليَّددا معنويددة اا فدد  إثبددات وبئددكل عددام فئددل الباحددث

عنددد  EASوالمعددايير المصددرية ببددل التعددديل  IFRSاليددة بددالبنوك والمتفقددة مدد  المعددايير الدوليددة لمتقددارير الم
عددم وادود ُي فدروق اوهريدة بدين  T&F، حيدث ُظهدر إختبداري a=0.05  وكدذا a=0.01مسدتوى معنوبدة
عمدى تطبيقدًا   (Abdul-Baki , 2014)دراسدات كدل مدن  وتُـدعمبـل  وىذه النتـائج تتسـقك  النظامين، 
لكنهددا تختمددف مدد  مددا ، و  عمددى المممكدده المتحدددلتطبيقددًا   (Voulgaris ,2013) ، ودراسددة دولدده نيايريددا
تطبيقدا عمدى اسدتراليا، ُوخيدرا يمكدن القدول ُن نتدائا هدذل  (Michel et al .,2013)  دراسدةتوصدمت إليده 

الدراسددة  يمكنهددا ُن تسدداعد مسددتخدم  القددوائم الماليددة عمددى تحديددد امثددار النهائيددة مددن اددراَ هددذل التعدددي ت 
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. ف ددد  عدددن مسددداعدتها 3003التددد  حددددثت بعدددد تطبيدددق المرحمدددة األولدددى مدددن معدددايير التقدددارير الماليدددة عدددام 
لوا ع  السياسات البنكية والمصدرفية عمدى تصدحيح توبعداتهم ببدل الم د  بددًما فد  تعمديم بداب  مسدتادات 

الباحددث بددين الحددين عمددى القطدداع المصددرف ، وهدد  خطددوة يتوبعهددا  IFRSالمعددايير الدوليددة لمتقددارير الماليددة 
 . 3002لسنة  000وامخر وبخاصة بعد صدور برار وزير ااستثمار األخير ربم 

 -الدراسات المستقبمية الُمقترحة:و التوصيات  -5
 ما يم  : IFRSs فيما يخق تطبيق معاييرمدراسات المستقبمية يقترح الباحث ل

   -عامة :بحنية مقترحات  5-1
بطاعدات ُخدرى خدد ف لقيدداس تدأثير تطبيدق المعددايير المحاسدبية المعدلدة تطبيقدًا عمددى  التطدرق  درورةمنهدا  

بتعددددديل المعددددايير   3002لسددددنة    000 ربددددم الددددوزاري  القددددرار ، وخاصددددة بعددددد صدددددور القطدددداع المصددددرف 
( مددد  المعدددايير تقريبـــامتفقدددة بالكامدددل  هدددذل المعدددايير   لغيدددر القطددداع المصدددرف  ( بحيدددث ُ دددحت  المصدددرية

،  رورة مراعدداة زيددادة حاددم العينددة دد  ددرورة التأكيددد عمددى مدد ،  IFRSs ة إلعددداد التقددارير الماليددة الدوليدد
بدددد يدددادي الدددى دى الدددى الدددذي  ُو اإلنخفددداض   دددرورة تحميدددل ُهدددم المعدددايير المسدددئولة عدددن اإلنخفددداضوكدددذا 

   التأثبر عمى بعض النسب المحاسبية.
 مقترحات بحنية خاصة : 5-2
قيدداس الع بددة بددين اددودة عمميددة المرااعددة ومدددى اإللتددزام بتطبيددق  ددرورة التعددرض ليقتددرح الباحددث  5-2-1

 .مستادات معايير التقارير المالية
بتطبيدق المعددايير الدوليدة إلعددداد الئدركات  لتددزام إ تطدرق ألهددم العوامدل المداثرة فدد  درادة درورة ال 5-2-2

 .وخ فه ام الوحدة ، وربحيتها وعمرهاكحالتقارير المالية 
يوص  الباحث بمستكمال الاهد الحال  وتتوياه بتحميل تدأثير تطبيدق المرحمدة الثانيدة مدن معدايير  5-2-3 

التقدارير الماليددة بالقطدداع المصددرف  حددال إبدددام البنددك المركددزي عمددى تعددديل المعددايير الحاليددة الُمطبقددة بددالبنوك 
المصدرية المسدتخدمة بواسدطة مسدتخدم   من معايير التقارير المالية عمى النسدب الرئيسدية المحاسدبية لمبندوك

 القوائم المالية.
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 المراج -6
 -:العربيةالمراج   6-1

 
-التددددددددددددددددددددددددددددددددال  : ( عمددددددددددددددددددددددددددددددددى الموبدددددددددددددددددددددددددددددددد 3002 الهيئددددددددددددددددددددددددددددددددة العامددددددددددددددددددددددددددددددددة ل سددددددددددددددددددددددددددددددددتع مات -

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2373#.Vnr
CIVK7ApE 

عمددددددددددددددددددى الموبدددددددددددددددددد  التددددددددددددددددددال  0333ة نلسدددددددددددددددددد 32بددددددددددددددددددانون سددددددددددددددددددوق المددددددددددددددددددال المصددددددددددددددددددري ربددددددددددددددددددم  -
1992.pdf-95-whttp://www.incometax.gov.eg/New%20LAWs/la 

بمصدددددددددددددار بددددددددددددانون البنددددددددددددك المركددددددددددددزي : عمددددددددددددى الموبدددددددددددد  التددددددددددددال  2003لســــــــــــنة 88القــــــــــــانون  -
post_11.html-blog.com/2013/10/blog-http://egyptlayer.over 

ايير المحاسددددددددددددددددددبة المصددددددددددددددددددرية بئددددددددددددددددددأن معدددددددددددددددددد 0331لسددددددددددددددددددنة  202القددددددددددددددددددرار الددددددددددددددددددوزاري ربددددددددددددددددددم  -
Job:92701-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF 

 3000سنة  عن  لبنك كريدي اجريكول المنئورة القوائم المالية -
 
 
 :غٍز اٌعزبٍتاٌّزاجع  6-2
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