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للمشروعات  (IFRS for SME's)دراسة العالقة بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
الصغيرة والمتوسطة المصرية وجودة التقارير والمعلومات المالية والمحاسبية لتحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة في جمهورية مصر العربية
 "دراسة ميدانية"

 إعداد                                                                                  
 د/أمجد حسن عبد الرحمن محمد                                                                              

 األستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة  
 جامعة عين شمس  –كلية التجارة                                                                           

 المستخلص :
 IFRS for)إلعداد التقارير المالية  الدولية هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين تطبيق المعايير 

SME's) قيااق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية وجودة التقارير والمعلومااات الماليااة والمياساابية لتي
, وأثااره  المشااروعاتجه تلاا  االتي تو المشكالتأهداف التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية ، وعالج 

على جودة التقارير والقوائم المالية ، ولتيقيق هدف الدراسة ، قام البايااب باساات دام الماانهف الوصاايي التيليلااي 
ف التي تدرس الظواهر اإلنسانية ، واست دام األسلوب لتجميع البيانات والمعلومات والذي يعتبر من أفضل المناه

المسيي للتعبير عن الظاهرة المراد دراستها ، كما تم است دام المنهف االستقرائي لإلطالع على الكتب والمراجع 
ف والدوريات المرتبطة بموضوع الدراسة للتوصل إلى أفضل النماذج واالشتراطات الواجب توافرها لتيقيق هد

يصلة ألبعاد الدراسة ، وتم صياغة فروض الدراسة بعد دراسة وتيليل التراب وإعطاء دراسة شاملة ومالدراسة  
ستقصاااء اسااتمارة ا 450اليكري المياساابي الماارتبط بمجااال الدراسااة ، وتاام إجااراء الدراسااة الميدانيااة بتوجيااه 

يوكمااة وأعضاااء اللجااان وأعضاااء الصااغيرة والمتوسااطة وتوزيعها على األكاااديميين والعاااملين فااي الشااركات 
هااذه العاملين في مؤسسات تمويل المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة والهيئااات الرقابيااة علااى ودارة اإللس امج

است دم البايب في تيلياال االستقصاااء وا تبااار اليااروض اليزمااة ، و المشروعات الذين ينتمون لمجال الدراسة
( ، وبالتيديااد تيلياال المسااار 24اإلاصاادار   (AMOS)( وأيضاااا اساات دام 25اإلصاادار   SPSSاإليصااائية 

تقنيااة  (SEM)لمتغيرات الدراسة المشاهدة لنتائف إجابات المستقصي منهم ، ييب تعتبر نمذجة المعادلة الهيكلية 
لبناااء وا تبااار النماااذج اإليصااائية بااالطرق اإليصااائية المتقدمااة فااي عمليااة تيلياال  يديثة ومتطورة  إيصائية

نموذج المعادالت البنائية امتداداا للنموذج ال طي العام الااذي يعااد االنياادار المتعاادد جاازءاا منااه ، البيانات ، ويعد 
مثل نماذج المعادلة البنائية ترجمات لسلسلة من عالقات السبب والنتيجة الميترضة بين مجموعااة توبمعني أوسع 

 من المتغيرات ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائف كان أهمها :
 IFRSتوجد عالقة معنوية ذات داللة إيصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -1

فااي  هااذه المشااروعاتالمياسبية التي توجااه  المشكالتوعالج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 جمهورية مصر العربية.

 IFRSإلعداد التقارير المالية توجد عالقة معنوية ذات داللة إيصائية بين تطبيق المعايير الدولية  -2
 وضريبياا. اا مالي هذه المشروعات يوكمةللمشروعات الصغيرة والمتوسطة و

 IFRSتوجد عالقة معنوية ذات داللة إيصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -3
 .وعاتلمشرلهذه ا وجود التقارير والقوائم الماليةللمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 IFRSتوجد عالقة معنوية ذات داللة إيصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -4
 لمشروعات.لهذه اوجودة المعلومات المالية والمياسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

قااارير الماليااة توجد عالقة معنوية ذات داللة إيصائية بين تطبيق آليات المعايير الدولية إلعداد الت -5
IFRS .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيقيق أهداف التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية 

 IFRSتوجد عالقة معنوية ذات داللة إيصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -6
 المشااروعاتهااذه  المياساابية التااي توجااه المشااكالتوعااالج للمشروعات الصااغيرة والمتوسااطة 

 وتيقيق أهداف التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية.

 IFRSتوجد عالقة معنوية ذات داللة إيصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -7
 المشااروعاتهااذه المياساابية التااي توجااه  المشااكالتوعااالج للمشروعات الصااغيرة والمتوسااطة 

 .لها لمالية والمياسبيةوجودة المعلومات ا
  IFRSإيصائية بين تطبيااق المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااةتوجد عالقة معنوية ذات داللة  -8

ويوكمااة هااذه الشااركات مالياااا وضااريبياا كمتغياار مسااتقل وجااودة  للمشروعات الصااغيرة والمتوسااطة
 لمشروعات كمتغير تابع.لهذه امياسبية التقارير والقوائم المالية كوسيط وجودة المعلومات المالية وال
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  :وكانت أهم توصيات الدراسة
زيادة الااوعي العلمااي والعملااي بتهميااة تطبيااق المعااايير الدوليااة إلعااداد يوصي البايب بضرورة  -1

للمشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة عاان طريااق الناادوات والمااؤتمرات  .IFRSالتقااارير الماليااة 
 العلمية في هذا الشتن.

بايب بضرورة عمل مجموعااة موياادة ماان الاادفاتر والسااجالت المياساابية التااي تمساا  يوصي ال -2
، للقضاء على تعدد مسمياتها التي تتسبب في أمسا  دفاتر غير منتظمااة  المشروعاتبمعرفة هذه 

 وتضارب نتائجها.

يوصي البايب بضرورة وجود قوانين وتشريعات توضح يقوق المجتمع علااى هااذه المشااروعات  -3
 IFRSتجاهها ، ما يؤدي لتيغيل آليات تطبيق المعايير الدولية إلعااداد التقااارير الماليااة وواجباتهم 

 لهذه المشروعات.

والتي يمكاان ماان  ااالل  المشروعاتيوصي البايب بضرورة توافر قوانين وتشريعات تيكم تل   -4
 تنييذها أيكام الرقابة عليها.

شااراف الم تليااة المساائولية عاان اإل يوصي البايب بضرورة التيديااد الاادقيق لمساائوليات الجهااات -5
 والرقابة على هذه المشروعات ، والتنسيق فيما بينهما.

الصااغيرة والمتوسااطة فااي مصاار  للمشروعاتيوصي البايب بضرورة تيعيل اليوكمة الضريبية  -6
تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليااة من  الل للدولة  الضريبيةما يؤدي زيادة اليصيلة 

IFRS .في هذه المشروعات 

يوصي البايب بضرورة تطبيق مبادئ وآليات اليوكمة علااى المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة  -7
 لهذه المشروعات. IFRSبالتزامن مع تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 مقدمة :
قتصااادية والتنميااة يز اار اليكاار المياساابي بااالكثير ماان الدراسااات ذات االهتمااام بمشااكلة التنميااة اال 

الصغيرة والمتوسطة و اصة بالنسبة للدول الناميااة  المشروعاتالمستدامة ، ويتتي على رأسها موضوع تطوير 
ة في ت صاايص المااوارد فااي هااذه بسبب ياجتها المتزايدة إلى إيجاد فرص عمل لتقليل يجم البطالة ورفع الكياء

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة  الدول ، ييب  اقتصاديات العديد ماان الاادول العظمااي  النطالقنواة ُ 
، مثاال  الناميااةدول الاا صناعياا ، مثل الواليات المتيدة والصااين واليابااان ، بجانااب دورهااا فااي تقاادم اقتصاااديات 

 اإلجمااالي % ماان الناااتف الميلااي90ماليزيا والبرازيل والهند ، ييب تسهم هذه المشروعات بنسااب تصاال إلااى 
فاا ن نساابة ( 2016اء، از المركاازي للتعبئااة العامااة واإليصاا الجهاا    من ةوفقاا لألرقام المعلن، دول العالم ألغلب

% من إجمالي المشروعات وتسااهم 80المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر تقترب من 
جمااالي رغاام % تقريباااا ماان الناااتف الميلااي اإلجمااالي ، إال أن التطااور المتباااطي للناااتف الميلااي اإل60بنساابة 

المبادرات المتعددة التي أطلقتها اليكومااة المصاارية لاادعم المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة يثياار العديااد ماان 
هااذه المبااادرات ، ومااد  انعكاسااها علااى األداء اإلنتاااجي والمااالي للمشااروعات  فعاليااةاؤالت يااول مااد  التساا 

 الصغيرة والمتوسطة في مصر.
هم بشكل كبير في تيقيق طيرات اقتصادية إذا اتوسطة يمكن أن تسالمشروعات الصغيرة والم أنييب  

ل فااي إنشاء المشروعات ال اصة وعاادم ال ااوف ماان اليشاا ويثهم على  كياءتهمنا بدعم الشباب فنياا ، لرفع ما قم
ظل وجود  طط ورؤ  سليمة ، وذل  من  الل استقدام ذوي ال برة من م تليااة القطاعااات لمساااعدة أصااياب 

دعمهم يتى النجاح ، فضالا عن تسهيل اإلجراءات المعقدة و يض الرسوم والضرائب لجذبهم في المشروعات و
التااي  المشااكالتو إال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من المعوقات،  إطار االقتصاد الرسمي

 انااب البناا  المركاازي والدولااةالمتعددة من ج تعرقل نموها ، وأبرزها مشكلة التمويل ، رغم المبادرات التمويلية
ويمكاان ، ذات التكلية المن يضة ، ييب تتييظ البنو  إلى يد كبير في منح القروض التمويلية لهذه المشااروعات

دوراا كبيراا لمواصلة دعم هذه المشروعات ، وذلاا  ماان  ااالل إقامااة ورت عماال مشااتركة بااين  للدولة أن تلعب
بينهم ب صوص إمداد الثانيااة لألولااي  فيما التعاون ة لمناقشة آلياتوالمشروعات الصغير مالكي المصانع الكبر 

اليكومة المصرية  اتجهت،و بمد الت إنتاج بمواصيات ميددة واالستمرار في الدعم التمويلي لهذه المشروعات
والعماال علااى تعزيااز وتطااوير ،  فااي انونااة األ ياارةنيو تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليجم 

، ومن المتوقع أن تكااون المشااروعات ال اصااة سااواء أهداف التنمية المستدامة ته في إطار جهودها لتيقيق قدرا
الصغيرة أو المتوسطة اليجم قاطرة للنمو االقتصادي في مصاار  اال العقااود القادمااة ، وماان ثاام تزايااد االهتمااام 

الاادول ألنهااا تعااد بمثابااة النااواة  فااي معظاام المشااروعاتبشكل كبير في انونة األ يرة بالعماال علااى تنميااة تلاا  
 المشااروعاتالكبياارة العمالقااة باادأت وانطلقاات ماان  المشااروعاتالعمالقااة ، ييااب تبااين أن  مشروعاألساسية لل
 الصغيرة.
واليضااائح الماليااة  ااالل  األزماااتوقد شهدت بيئة ممارسة األعمال على المسااتوي الاادولي كثياار ماان  

أهاام أساابابها تالعااب اإلدارة فااي التقااارير الماليااة للشااركات والممارسااات السنوات القليلة الماضية ، والتي كان 
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الم تلية للسياسات المياسبية مما أد  إلى ان ياض جودة التقارير المالية وتضليل مست دميها وتدهور ثقتهم فااي 
والقااوائم ( ، وقد ترتب على ما سبق إيداب تغيرات كبيرة في مجال التقارير 2007تل  التقارير  أيمد رجب ، 

الم تلية لمست دمي المعلومات المياسبية ، فقد أد  ذل  إلى تشجيع مجلس معايير  االيتياجاتالمالية وتغير في 
 IFRS for)الصغيرة والمتوسطة  المشروعاتل اصة بصياغة مجموعة من المعايير ا IASBالمياسبة الدولية  

SME's)   لتي تجعل التقااارير الماليااة تتميااز بااالجودة العاليااة وا المشروعاتوالتي يمكن فهمها وتطبيقها في تل
في العااالم والمساات دمين ان اارين  والشيافية وإمكانية المقارنة لتساعد المشاركين في أسواق رأس المال الم تلية

 (.2014القرارات االقتصادية  أيمد عبد الرييم ، و الد عريف ،  ات اذللمعلومات على 
الجهات المعنية جهوداا كبيرة لتطوير المعااايير المصاارية فااي  رية فقد بذلتفيما ي ص البيئة المصوأما  

 المشااروعاتالصااغيرة والمتوسااطة فقااد أصاادرت معياااراا  اصاااا ب المشااروعاتوإيماناا منها بتهمية  2015عام 
تل   المياسبي للتقارير المالية التي تصدرها فصاحالصغيرة والمتوسطة ، وذل  لتيسين االعتراف والقياس واإل

 ات اااذوتقلياال اال تالفااات فااي الممارسااات المياساابية ممااا يزيااد القابليااة للمقارنااة والمساااعدة فااي  المشااروعات
 المشااروعاتالقرارات االستثمارية والتمويلية علااى أساااس سااليم مااا قااد ييساان ماان جااودة التقااارير الماليااة فااي 

لااة االجتماعيااة ، باإلضااافة إلااى تااتثر ما يساااعد علااى  لااق فاارص العماال وتيقيااق العداالصغيرة والمتوسطة ، 
قرارات االستثمار المت ذة بجودة المعلومات المياسبية فتنها تتتثر أيضاا باإلمكانيااات اليرديااة ، نظااراا لميدوديااة 
تل  اإلمكانيات في مصر ف ن األنظار غالبا ما تتجه إلى االستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسااطة والتااي 

فااي م تلااف الاادول و اصااة فااي مصاار ماان أجاال تيقيااق برنامجهااا التنمااوي ومساااهمة هااذه تيتل أهمية كبيرة 
المشااروعات فااي تيقيااق اسااتراتيجيات النمااو االقتصااادي وعااالج مشااكالت البطالااة واليقاار وتمركااز الااد ل ، 
والمساعدة على يل مشاكل التض م بتوسيع القاعدة اإلنتاجية وزيادة الصااادرات  ، و ااالق فاارص عماال جدياادة 

شباب وكذل  زيادة اليصيلة الضريبية ، ما يساعد في ال ااروج ماان األزمااة االقتصااادية التااي تماار بهااا الاابالد لل
 يالياا.

الركود والبطالة كان البد ماان السااعي نيااو  وانتشارفي الدول النامية ونتيجة اشتداد األزمة االقتصادية  
المتااوافرة فااي المجتمااع بتقصااى درجااة ممكنااة واالستيادة القصو  ماان المااوارد االقتصااادية  المشكالتيل تل  

األمثل لالستثمار والااذي يتيقااق ماان  ااالل  رالقرا ات اذويتيقق االستغالل األمثل للموارد االقتصادية من  الل 
 اتتوفير المعلومة المياسبية المناسبة وتزداد قيمة المعلومة المياسبية بمد  التزام معدي القوائم المالية ب صاادار

وماان بعاادها مجلااس معااايير المياساابة الدوليااة  ، والمعاااير الدوليااة  (IASC)يير المياساابية الدوليااة لجنة المعااا
(IASC) ير يجنة معالإلى  ، إلى أن تصلIFRS  والتي تاارتبط بتطااور مجموعااة ماان المعااايير المقبولااة عالمياااا

الصااغيرة والمتوسااطة بصااية ة عالية الجودة لجميع الشااركات بصااية عامااة وللمشااروعات يللتقارير المالية الدول
 . (IFRS for SME's اصة  

 مشكلة الدراسة :
لمااا تتميااز بااه ماان للدولااة االقتصااادي  الكيااانأساسياا من  اا المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزتعتبر  

ب يالل الواردة وزيادة اإلنتاااج  كالبطالة المشكالتسهولة اإلنشاء لصغير يجم رأسمالها ونجايها في يل بعض 
 المشااكالتوقدرتها على التكيف مع المتغيرات االقتصادية ، ومازالت المشااروعات عرضااة للعديااد ماان  يليالم

مع عدم وجود  اإلنتاجيطابع هيكلي وآ ري متعلقة بالتمويل وأ ري تتعلق بالجهاز  هو ذومنها ، ما  والمعوقات
 المشروعات.تيكم وتيمي هذه بيئة تشريعية مالئمة 

متوسااطة  –الكيانات التجارية  كبياارة  أنواعم واية وايدة كبيرة يتواجد فيها جميع وبعد أن أصبح العال 
صغيرة( تعمل على منصة وايدة عالمياا ، ما يساعد على  لق األعمال وتدويل أسااواق رأس المااال والتااي ال  –

غيرهااا ماان الاادول وشيافية مقبولة دولياا ، األمر الذي دفع مصر و إفصاحيمكن الوصول إليها إال من  الل نظم 
فااي جميااع الشااركات بصااية عامااة ، وفااي  IFRSلمعااايير التقااارير الماليااة الدوليااة اإلااى السااعي نيااو تطبيااق 

ت ماان معلومااا تيتويااهالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصااية  اصااة لتيسااين جااودة التقااارير الماليااة ، ومااا 
ي جميااع إنياااء العااالم ، ممااا يمكاان تلاا  بااين تلاا  التقااارير ومثيلتهااا فاا  مياساابية تساااعد علااى عقااد المقارنااات

 لالقتصاد الوطني. دعمالمشروعات من اليصول على التمويل الالزم والمساهمة في 
 IFRS معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة دراسااة تطبيااقوبالتااالي فاا ن المشااكلة الرئيسااية تتمثاال فااي  

 ات اااذ فاايالجااودة العاليااة والتااي تساااعد المياساابية ذات  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول للمعلومات
يساااعد  قااد لتوجيه وتعزيز كياءة استثمار رأس المال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما ةالمالئم اتالقرار
ومن هذه المشكلة الرئيسية يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في اإلجابة على ،  تيقيق أهدف القيمة المستدامة في

 التساؤالت التالية :
عااالج و فااي مصاار (IFRS for SEM's)ما مد  مالئمة تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير  -1

 التي تواجهه هذه المشروعات ؟ المالية والمياسبية المشكالت
 ؟ (IFRS for SME's)لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  انليات الالزمةما هي  -2
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التقااارير الماليااة فااي يالااة الماليااة والمياساابية المساات رجة ماان  ما مد  توافق جااودة المعلومااات -3
للمشااروعات الصااغيرة  (IFRS for SME's)لمعاااير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة اتطبيااق 

 والمتوسطة المصرية؟

للمشااروعات  (IFRS for SEM's)كيف يساعد تطبيق المعايير الدولية إلعااداد التقااارير الماليااة  -4
سطة المصرية على توجيه االستثمار في تل  المشروعات مااا يساااعد فااي تيقيااق الصغيرة والمتو

 أهداف التنمية المستدامة؟

 أهمية الدراسة :
 تتمثل أهمية الدراسة في العوامل التالية : 
 IFRS for)ن تطبيااق المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة ل فااي أللبيب أهمية علمية تتمث -1

SME's) صغيرة والمتوسطة المصرية لها تتثيرات متنوعة م تلية علااى النااوايي للمشروعات ال
 المياسبية لليصول على تقارير مالية ذات جودة عالية.

ياسبية عن أوجهه االستثمار المتاية أمام المشروعات الصغيرة ماليصول على معلومات مالية و -2
 والمتوسطة لم تكن متاية من قبل.

طة في جميع دول العالم المتقدم والنامية من أهم وسائل تيقيااق تعد المشروعات الصغيرة والمتوس -3
 .المستدامة أهداف التنمية

المساهمة في إيجاد سبيل لتوجيه االستثمار نيو المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة لل ااروج ماان  -4
 األزمات االقتصادية في الدول النامية.

 أهداف الدراسة :
 ة : تتمثل أهداف الدراسة في العناصر التالي 
للمشااروعات  (IFRS for SME's)ة إلعااداد التقااارير الماليااة ياا المعااايير الدول أثر تطبيااقتيديد  -1

 المالية لهذه المشروعات. بالقوائمالصغيرة والمتوسطة على رفع جودة المعلومات المالية 
هااذه  إن جودة المعلومات المياسبية للتقارير المالية سيساعد في توجيااه االسااتثمار نيااوالتتكد من  -2

 المشروعات.

فااي ال ااروج ماان األزمااات المشروعات الصغيرة والمتوسطة سااوف يساااعد  نيواالهتمام توجيه  -3
 االقتصادية من الدول النامية.

للمشااروعات  (IFRS for SME's)بيااان أثاار تطبيااق المعااايير الدولااة إلعااداد التقرياار الماليااة  -4
لمشااروعات وتيديااد وعائهااا التااي توجهااه هااذه ا المشااكالتالصااغيرة والمتوسااطة علااى عااالج 

 الضريبي بشكل أفضل.

 فروض الدراسة :
توجد عالقة معنوية ذات داللااة إيصااائية بااين تطبيااق المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة  : الفرض األول 

IFRS  فااي  المشااروعاتهااذه المياساابية التااي توجااه  المشااكالتوعااالج للمشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة
 العربية.جمهورية مصر 
توجد عالقة معنوية ذات داللة إيصااائية بااين تطبيااق المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة  : الفرض الثاني 

IFRS مالياا وضريبياا. المشروعاتيوكمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و 
ة إلعااداد التقااارير الماليااة توجد عالقة معنوية ذات داللة إيصااائية بااين تطبيااق المعااايير الدولياا  : الفرض الثالث 

IFRS لمشروعاتلهذه اوأثره على جودة التقارير والقوائم المالية  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
توجد عالقة معنوية ذات داللة إيصااائية بااين تطبيااق المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة  : الفرض الرابع 

IFRS  لمشروعات.لهذه اة المعلومات المالية والمياسبية وجودللمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
توجد عالقة معنوية ذات داللة إيصائية بين تطبيق المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة  : الفرض الخامس 

IFRS .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيقيق أهداف التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية 
جد عالقة معنوية ذات داللة إيصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعااداد التقااارير الماليااة تو الفرض السادس : 

IFRS  وتيقيااق  المشااروعاتهااذه المياساابية التااي توجااه  المشااكالتوعالج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 أهداف التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية.

ذات داللة إيصائية بااين تطبيااق المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة توجد عالقة معنوية  : الفرض السابع 
IFRS  وجااودة  المشااروعاتهااذه  المياساابية التااي توجااه المشااكالتوعااالج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 .سبية لهاالمعلومات المالية والميا
 عااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااةتوجد عالقة معنوية ذات داللة إيصائية بااين تطبيااق الم : الفرض الثاامن 

IFRS هذه الشركات مالياا وضريبياا كمتغير مستقل وجااودة التقااارير  والمتوسطة ويوكمةالصغيرة  للمشروعات
 لمشروعات كمتغير تابع.هذه والقوائم المالية كوسيط وجودة المعلومات المالية والمياسبية ل
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 حدود الدراسة :
 IFRS for)تطبيق المعايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة  دراسة العالقة بينتقتصر الدراسة على  

SME's)  التااي  الماليااة والمياساابية والتمويليااة المشااكالتعااالج وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصاار
 لتيقيق أهداف التنمية المستدامة. المشروعاتتواجهه هذه 

 الدراسات السابقة :
 IFRS for)التقااارير الماليااة  الدوليااة إلعااداد معاااييرللالدراسات العربية واألجنبية  تناولت العديد من 

SME's) كما يلي : المشروعاتالصغيرة والمتوسطة ومد  مالئمتها لهذا النوع من  للمشروعات 
 :جودة المعلومات المالية والمحاسبية عالقة المعيار أوالً : الدراسات التي تناولت 

هدفت الدراسة إلى معرفة مد  تطبيااق المعيااار الاادولي للتقااارير :  (2017،  الفتاح ، هيااثم عبد دراسة )محمد
جااودة التقااارير والقااوائم الماليااة ،  علااى تيسااينالصغيرة والمتوسااطة فااي البيئااة المصاارية  للمشروعاتالمالية 

ئم المالية ، وقد أتضح أن وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق المعايير سوف يؤدي إلى تيسين جودة التقارير والقوا
فتشارت الدراسة المياسبية  المشكالتتطبيق المعيار سوف يعود بالنيع على أصياب المصالح ، أما فيما يتعلق ب

 المياسبية. المشكالتتطبيق المعيار سوف تقل  إلى أنه في يالة
 المشااروعاتفااي  الدراسااة إلااى مراجعااة الدراسااات السااابقة هاادفت :(Rachael, A. ET le. 2016)دراسااة 

وعالقتهااا  IFRSوتيديد  SME'sالصغيرة والمتوسطة وعالقتها بالتقارير المالية وتيديد التقارير التي تيتاجها 
ساايزيد ماان جااودة التقااارير  IFRS for SME's، وتوصلت الدراسة إلااى تطبيااق  SME'sبالتقارير المالية في 

 الكااوادر من  ااالل تااوفيرعلمية وعملية إلى بناء قدرات تيتاج  هاالصغيرة والمتوسطة ولكن للمشروعاتالمالية 
 المهارات والتوقعات اليالية لتيقيق كياءة التقارير.

للمشااروعات الصااغيرة  هاادفت الدراسااة إلااى تيلياال المعيااار المصااري:  (2016،  دروياا  دراسااة )محمااد
اا  اال ااتالف، وتيديااد أهاام أوجااه والمتوسااطة  المعيااار الاادولي و SME'sبااين المعيااار المصااري ال اااص با
المياساابي  فصاااحمتطلبااات القياااس واإل ان ياض إن الصغيرة والمتوسطة ، وتوصلت الدراسة إلى للمشروعات

كياااءة  ارتياااعالصغيرة والمتوسطة وأوجه التبسيط واليذف ماان المعالجااات البديلااة يااؤدي إلااى  لمشروعاتفي ا
بتطبيقهااا سااوف  االلتاازامأن ومي القااوائم الماليااة ، مساات د ايتياجاااتوجودة القوائم والتقارير وتعمل على تلبيااة 

 المشااروعات، وجااذب  األجنبااييعمل على تيقيق االنسجام في الممارسات المياسبية وتشااجيع علااى االسااتثمار 
 .المشروعاتالعالمية وإتاية فرص تمويلية أكثر لتل  

مقبولة قبوالا عاماا تهدف في المقام على أن المبادئ المياسبية التؤكد الدراسة :  (Guerreiro , 2015)دراسة 
، وقااد  مشااروعالالمالية فعالة ومييدة لمست دمي تل  البيانااات ، بغااض النظاار عاان يجاام األول إلى جعل القوائم 
المشروعات  أعمالالمعيار الدولي يعد بمثابة قيزة عمالقة لعالم المياسبة وقطاع تطبيق   لصت الدراسة إلى أن
 الصغيرة والمتوسطة.

التطورات والمستجدات  تيليل أهم إلى الدراستان هدفت :  (Stain, 2010)و  (Haywood , 2015)سااة درا
 IFRS for والمتوسااطة  الصااغيرة للمشااروعاتفااي مجااال التقرياار المااالي وباااأل ص علااى المعيااار ال اااص 

SME's  انيااة تطبيقااه ، وقااد إمكوعلى مد  تتثيره على جااودة وكياااءة التقااارير الماليااة  للتعرفوتيليله وتقييمه
 لصت الدراستان إلى أن المعيار الصادر يعد  طوة عالمية وهامااة فااي طريااق المشااروعات الصااغيرة ، وفااي 

فااي تعزيااز ذلاا  ، وسااوف يسااهم  (SME's)طريق التقارب العلمي الدولي لممارسات إعداد التقارير المالية في 
 م تلف أنياء العالم. والقابلية للمقارنة فيالتقارير والقوائم المالية  جودة

 الدوليااة إلعااداد لمعاييرلهدفت الدراسة إلى مياولة تيديد مد  قدرة االمتثال :  (2014، مني  ،دراسة )حسين
 SME'sالمياسبية والتي تساعد على توجيااه االسااتثمار نيااو  على رفع جودة المعلومات IFRS الماليةالتقارير 

تي تعصف باالقتصاااد المصااري يالياااا ، وتوصاالت الدراسااة إلااى كجزء من المساعدة في ال روج من األزمة ال
وجااودة  IFRSعالقة ارتباط بين االمتثال لمعايير التقارير الماليااة ودوج أهمها ما يلي :كان مجموعة من النتائف 

الصااغيرة والمتوسااطة  المشروعاتالمعلومات المياسبية المست رجة من التقارير المالية وتوجيه االستثمار نيو 
بالعديااد ماان ياارتبط  IFRS تطبيااق معااايير التيول إلااى، وأن  بالتالي ال روج من األزمة االقتصادية المصريةو

مما ي يساان نوعيااة المعلومااات الماليااة التااي يااتم الكشااف  اإلفصاحتنييذ متطلبات المعيار بشتن همها المزايا من أ
 الصغيرة والمتوسطة. لمشروعاتيعود باليائدة على اعنها ، مما 

هاادفت الدراسااة إلااى المقارنااة بااين جااودة التقااارير الماليااة لعينااة ماان  : (Cameran, et al., 2014)ارسااة د
وعينااة مقابلااة ماان  2008يتااى  2005في اليترة الزمنية من  (IFRS)الشركات اإليطالية التي تيولت إلى الا 

األوربااي  ، بمااا يييااد ميوضااية االتياااد الشركات التي التزال تست دم مبادئ المياسبة المقبولة قبوالا عاماا ميلياااا 
وقااد أظهاارت نتااائف ترتيبات التقرير المالي في يينهااا ، والمنظمين الوطنين في االتياد األوروبي في تقييم تتثير 

شركات القطاع ال اص ، ولكن علااى  فيالدراسة أن تبني معايير التقارير المالية الدولية لم تيسن جودة التقرير 
جاازأ ماان إلى أنه يمكاان للشااركات أن تسااتغل مسااتوي المرونااة كجاازء ال يت باإلضافةضتها ، العكس من ذل   ي

كمااا تاام إجااراء تيلياال آ اار بشااكل منيصاال تيقيق فوائد التقارير ال اصااة بهااا ، ة ليالدولمعايير التقارير المالية 
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م والثانيااة لتبساايط عمليااة امتثاالا لمتطلبات الشركات األ (IFRS)ساساا إلى عينتين من الشركات أيداها تيولت أل
ن كااان التااتثير باادأ ماان اليااريقين ، وإ النتائف عن عالمات تدهور جودة األرباح لكاال تالتقرير المالي ، وقد كشي

 .في البورصة أسوأ قليالا على الشركات التابعة للشركات المدرجة
لمياساابية المقاارر عنهااا بموجااب تيديد ما إذا كاناات القاايم ااستهدفت الدراسة :  (Eng., et al., 2014)دراسة 

المااال بالواليااات المتياادة قابلااة  درجااة فااي سااوقمن قبل الشااركات الم (IFRS)المعايير الدولية للتقارير المالية 
،  (GAAP)فااي الواليااات المتياادة  قبااوالا عاماااا للمقارنة مع تل  التي ذكرت في إطار مبادئ المياسبة المقبولة 

أساس القوة التيسيرية لكاال ماان السااعر والعائااد ونماااذج التاادفق النقاادي والتوقياات وقد تمت مقارنة العينتين على 
المناسب لتقديم التقارير وجودة االستيقاق والقدرة على التنبااؤ المياساابي ، وتبااين أن أهميااة والتوقياات المناسااب 

واليااات المتياادة ال ت تلااف فااي ال قبوالا عاماا للقيم المياسبية وجودة استيقاقها في إطار مبادئ المياسبة المقبولة 
، وال  2007، كما أن النظامين قابلين للمقارنااة فااي القاادرة التنبؤيااة بعااد عااام  (IFRS)كثيرا عنها في إطار الا 

تشير األدلة إلى ا تالفات كبيرة في الجودة المياسبية بين إعداد التقارير بموجب مبادئ المياسبة المقبولة قبااوالا 
وقد قدمت النتائف التي تم التوصل إليها أدلة تدعم سياسة هيئة ،  (IFRS)دة وبموجب الا عاماا في الواليات المتي

سوق المال األمريكية في السماح للشركات األجنبية المدرجااة فااي الواليااات المتياادة باساات دام المعااايير الدوليااة 
 والا عاماا في الواليات المتيدة.المياسبية المقبولة قب بينها وبين المبادئ دون المواءمة IFRSللتقرير المالي 

فيصاات الدراسااة تصااورات المهتمااين ب عااداد التقااارير الماليااة فااي أربعااة :  (Alba, et al., 2013)دارسااة 
 اقتصاديات ناشئة  جمهورية التشي  والمجر ورومانيا وتركيا( بشتن إمكانية تنييذ المعايير الدولية للتقرير المالي

IFRS وتم إجراء مقابالت ليف والعوائد وإستراتيجية تبنيها ، المتوسطة من ييب التكاعلى الشركات الصغيرة و
 –الهيئااات المهنيااة  –مراجعااي اليسااابات  –شبه منتظمة مع ممثلين عن هؤالء المهتمين  معدي القوائم الماليااة 

ة والمتوسااطة فااي هااذه المست دمين( وتبين وجود تتييد لتنييذ المعايير الدولية للتقرير المالي للمشروعات الصغير
 .2010نتائف مشاورات الميوضية األوروبية لإلتياد األوروبي عام  اقتريتهالدول األربع أكثر مما 

 IFRS تطبيااق معااايير التقااارير الدوليااةأن توصاالت هااذه الدراسااة إلااى :  (2011دراسة )أبو ريشة ، خالااد ، 
ياا على الميتو  المعلوماتي للتقارير المالية لتلاا  الصغيرة والمتوسطة اليجم ، يؤثر إيجاب المشروعاتال اصة ب

الصااناعية  للمشااروعات، وعلي مالئمة وموثوقية المعلومااات المياساابية الااواردة بالتقااارير الماليااة  المشروعات
وليااة إلعااداد التقااارير دالصغيرة ، والمتوسطة باألردن وأوصت الدراسة بضاارورة االلتاازام بتطبيااق المعااايير ال

الصغيرة والمتوسطة ، وتوييد آلية إعااداد التقااارير الماليااة ، وإيجاااد تعريااف واضااح لتلاا   مشروعاتالالمالية ب
 ، وكذل  تيديد المست دمين ال ارجيين لتقاريرها المالية. المشروعات

 للمشااروعاتتيليالا عن اعتماد معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة قدمت :  (Albu & Fekete, 2010)دراسة 
 المشااروعاتلهااذه  IFRS for  SME's) اعتمااادالمتوسطة في رومانيا ؛ وتوصلت الدراسة إلى إن الصغيرة و

سيعزز من مستوي الشيافية وجودة اإلبالغ المالي ، ويقو  ماان مقاادرتها فااي اليصااول علااى تموياال  ااارجي ، 
ماان درجااة  كلمااا كاناات جااودة اإلبااالغ المااالي مرتيعااة بشااكل كاااف ، ممااا يقلاال االقتراضوي يض من تكاليف 

 المشااروعاتلهذه  (IFRS for SME's)االعتماد على العالقات البنكية ، كون البيانات المالية المنشورة وفقاا لا 
 مالئمة وذات قيمة أكثر من تل  البيانات المنشورة وفقاا للمعايير المياسبية.

إيجااابي بااين وط قااوي جااود ارتباااإلااى  أشارات الدراستان:  Prena (2012) ودراسة Chen (2010)دراسة 
والعمالقااة ذات األوراق الماليااة القابلااة للتااداول بصااية  الكباار وكياءة الشااركات  (FRQ)جودة التقارير المالية 

عامة ، وكياءة الشركات الصغيرة ومتوسطة اليجم بصية  اصة ، موضية أهمية ودور المعلومااات المياساابية 
 في المشروعات الصغيرة ومتوسط اليجم. 

على أن المبادئ المياسبية أكدت الدراستان  : (Ruvendra, 2010)، ودراسة  (Rossouw, 2009)دراسة 
المقبولة قبوالا عاماا تهدف في المقام األول إلى جعل القوائم المالية فعالة ومييدة لمست دمي تل  البيانااات ، بغااض 

للمشاارعات  IFRSليااة الدوليااة معيااار التقااارير الما، وقااد  لصاات الدراسااة إلااى أن  مشااروعالنظر عن يجم ال
يعد بمثابة قيزة عمالقة لعالم المياساابة ، ولكنااه كبياار جااداا بالنساابة للمشااروعات الصااغيرة  الصغيرة والمتوسطة

 ط المعيار المقترح نيسه.تبسي بجنوب أفريقيا وأنها تيتاج إلى
أسااواق رأس المااال  توصلت إلى وجود عالقة إيجابيااة مااا بااين د ااول:  (Eierle & Haller, 2009)دراسة 
 العتماااداا ساا متي أكثاارمعايير اإلبالغ المالي الدولية ، وأن البلدان المهتمة بيتح أسواق رأس المااال تكااون  تطبيق

 معايير اإلبالغ المالي الدولية من أجل جذب االستثمار األجنبي ود ول أسواق رأس المال.
ر االقتصااادية إللزاميااة معااايير التقااارير الماليااة بيثت هااذه الدراسااة انثااا:   (Daske, et al., 2008)دراسة 
المااال فااي ساات  رأسيول العالم ، وقامت بتيليل آثارها على كاال ماان ساايولة السااوق وتكليااة  (IFRS)الدولية 

، وتوصاالت الدراسااة إلااى  IFRSالتي تم تكلييها بتبني الااا  المشروعاتوعشرين دولة باست دام عينة كبيرة من 
، كمااا أظهاارت الدراسااة أيضاااا ان ياضاااا  IFRSدت سيولة السااوق  ااالل فتاارة تقااديم الااا أنه في المتوسط قد زا

وقد تبين من  الل عينااة الدراسااة أن فوائااد  وزيادة في تقييمات األسهم ، مشروعمليوظاا في تكلية رأس مال ال
هنااا  صاارامة سوق رأس المال تيدب فقط في الدول التي لديها يوافز واضية وشيافة للشركات وييثما يكااون 
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يذ الاادول لجااودة التقااارير ونظم تني المشروعاتفي أنياذ القانون ، مما يؤكد على األهمية الرئيسية ليوافز تقرير 
س المااال تكااون أكثاار وضااوياا أر ة واال تيارية ، تبين أن آثار سوقوبمقارنة المتبنين لكل من اإللزاميالمالية ، 

سواء في نيس سنة التيااول أو فااي وقاات اليااق ، عنهااا عناادما  IFRSا في الشركات التي تتيول ا تيارياا إلى ال
وأظهرت نتائف المقابالت وجود ا تالفات بين فئات المهتمين وكذل  بين الدول بشتن إلزامية ،  IFRSتصبح للا 

ليااة أو تقااارب األنظمااة الوطنيااة مااع المعااايير الدو –تبني ا تياري  – إلزاميتنييذ النهف الميضل للتطبيق  تبني 
كما أظهرت المقابالت أن التتييد األكبر كان لنهف التقااارب ، لي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة( ، للتقرير الما

المعااايير الدوليااة للتقرياار المااالي للمشااروعات  اعتمااادومع ذل  فقد عارض المست دمون هااذا الاانهف وييضاالون 
يتياجااات المساات دمين إلااى تيضاايالت واسااتعداد الصغيرة والمتوسطة ، وأن نهف التقارب يير  االهتمااام ماان ا

والهيئااات المنظمااة  المشااروعاتمعدي التقارير المالية ، وهذا االستنتاج يتوقااف علااى عمليااة صاانع القاارار فااي 
 الوطنية والتي يجب أن توازن بين ايتياجات م تلف المست دمين واألهداف السياسية واالقتصادية للبالد.

المتبعااة فااي تطبيااق معااايير المياساابة الدوليااة  اإلسااتراتيجيةدفت إلااى توضاايح ه:  (Guthrie, 2007)دارسة 
IFRS الصغيرة والمتوسطة اليجم وإظهار األسباب التي دعاات مجلااس معااايير المياساابة الدوليااة  لمشروعاتل
إعداد مياسبة الدولية إلى هذا المعايير وتوصلت الدراسة إلى أن األسباب التي دعت مجلس معايير ال اقتراحإلى 

الصااغيرة ومتوسااطة اليجاام بمعااايير مياساابية  اصااة لتوييااد ممارسااتها  المشروعاتهذا المعايير كانت تزويد 
عماال مقارنااة البدائل المياسبية ويمكن كاال ماان المسااتثمرين والمقرضااين ماان  است دامالمالية ، كما أنه ييد من 

وإعااداد معيااار مالئاام ومناسااب ، س النااوع الصغيرة والمتوسطة اليجم ماان نياا  المشروعاتألداء المالي لجميع ل
 الصغيرة ومتوسطة اليجم. المشروعاتلجميع 

 IFRSالدراسات السابقة أنصب على تطبيق المعيار الدولي للتقااارير الماليااة  اهتماميري الباحث أن  
 للمقارنااة سيزيد من جودة التقارير والقوائم الماليااة لهااذه المشااروعات ، والقابليااة وألهللمشروعات الصغيرة 

وتلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية ويشجع على جذب االستثمارات األجنبية وإتاحااة الفاارص التمويليااة 
عوبات التااي تواجهااه هااذه والصاا  المشااكالتلهااذه المشااروعات ، ولاام تهااتم تلاا  الدراسااات ب هميااة عااال  

 المشروعات عند التطبيق.
 المحاسبي : فصاحاإل يار باإلفصاحعالقة المع ثانياً : الدراسات التي تناولت

هدفت إلى قياس مد  تيقيق معيار التقرياار المااالي للمشااروعات الصااغيرة :  (2017ي ، محمد ، ضدراسة )را
 فصاااحالمياسبي من  الل قياس مد  توافر كل من متطلبااات القياااس واإل فصاحوالمتوسطة لمتطلبات جودة اإل

للمشااروعات  IFRS ماليااة ومتطلبااات تطبيااق معيااار التقرياار الماااليالمياسبي وايتياجات مست دمي التقارير ال
،  المشااروعاتالمياسبي ب صوص هذا النااوع ماان  فصاحالصغيرة والمتوسطة ، بما يدفع نيو تيسين جودة اإل

وسد اليجوة بين ما تقدمه معايير التقرياار المااالي ومااا يطلبااه مساات دمو التقااارير الماليااة للمشااروعات الصااغيرة 
ثالثة فروض تم ا تبارها إيصائياا وتيليل نتائف اال تبار ،  اشتقاقة ، ومن  الل الدراسة النظرية ثم والمتوسط

 فصاااحإلااى وجااود عالقااة ذات داللااه إيصااائية بااين كاال ماان متطلبااات القياااس واإل الدراسااةوقد  لصت نتااائف 
يير للتقااارير الماليااة للمشااروعات المياسبي وايتياجات مست دمي القوائم والتقارير المالية ومتطلبات تطبيق معا

، وأنه ال توجد فااروق ذات  للمشروعاتالمياسبي لهذا النوع من  اإلفصاحالصغيرة ومتوسطة اليجم. مع زيادة 
المياسبي وايتياجااات  واإلفصاحداللة معنوية بين فئات الدراسة يول تتثير العالقة بين كل من متطلبات القياس 

لمالية ومتطلبات تطبيق معااايير التقااارير الماليااة للمشااروعات الصااغيرة ومتوسااطة مست دمي القوائم والتقارير ا
تطبيااق معااايير التقااارير الماليااة  أن إلااى انتهاات. كمااا المشااروعاتالمياساابي لهااذه  اإلفصاااحاليجم على جودة 

 روعاتالمشاا المياسبي لهذا النوع ماان  فصاحللمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليجم يساهم في زيادة جودة اإل
 في البيئة المصرية.

هذه الدراسة مااد  تااتثير االعتماااد اإللزامااي للمعااايير الدوليااة للتقااارير  فيصت:  (Li, Yang, 2016)دراسة 
اال تياري ، وباست دام تيليل اليروق في اال تالفات ، تم توثيق زيااادة كبياارة فااي تااترجح  فصاحالمالية على اإل

، بما يتيق مع فكرة ان اعتماااد تلاا  المعااايير يغياار ماان دوافااع  إجباريامعايير تنبؤات إدارة اإلرباح بعد اعتماد ال
باار بااين الشااركات عاال للطلااب المتزايااد علااى رأس المااال ، وتبااين أن الزيااادة تكااون أكالشااركات كاارد ف إفصاح

تياادي الموجودة في الدول التي تتمس  بالتطبيق القانوني ، مما يشير إلى اللياااق بركااب الشااركات التااي تواجااه 
قبل اعتمادها ، وقد اقتريت الدراسة  ثالب قنوات وا تبرتها والتي من  اللها يمكاان  فصاحاليوافز القانونية لإل
الشااركات ، هااي : تيسااين جااودة األرباااح ، وزيااادة الطلااب ماان قباال  إفصاااحدوافااع  IFRSان يغير اعتماد الا 

 تة على أتساق القنوات الثالب,.المساهمين ، وزيادة الطلب من الميللين ، وقد وجدت أدلة ثاب
فااي ناميبيااا ،  (IFRS for SME's)هاادفت الدراسااة إلااى فيااص تطبيااق :  (Petra Klink, 2016)دراسااة 

يكون إطااار لتقااديم معلومااات غياار من يضااة الجااودة ،  (IFRS for SME's)وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق 
الصغيرة والمتوسطة  للمشروعاتطبقاا لتكلية أقل  فصاحلقياس واإلل البسيطةألن هذه المعايير ستيدد المتطلبات 

 ECSAFAالصغيرة والمتوسطة للشرق األوسااط وجنااوب أفريقيااا  للمشروعات، وأن استبدال معايير التقارير 
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Guide  بمعاااييرIFRS for SME's  سااهولة فااي تيديااد متطلبااات القياااس  المشااروعات هااذه سااتجعل لااد
 هذا المعيار تقرير المراجع غير متييظ.سوف يعرض  وبالتبعية،  واإلفصاح
الاادولي   إمكانيااة تطبيااق المعيااار دهاادفت إلااى تيلياال ماا :  (2014،  محمااود إبااراهيم حسااين ، هيااامدراسة )

 SME'sوالعاارض المياساابي لااد   اإلفصاااحالصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تيسااين عمليااة  للمشروعات
المياساابي  فصاااحر الماليااة وفقاااا لاانيس متطلبااات القياااس واإلالناشاائة فااي إعااداد التقاااري المشااكالتوتيلياال 

والعمالقة في مصاار ، وتوصاالت الدراسااة إلااى أن تطبيااق المعيااار الاادولي للتقرياار المااالي  الكبر  للمشروعات
في بيئة األعمااال المصاارية قااد يااؤدي إلااى تيقيااق الشاايافية والمصااداقية والجااودة فااي القااوائم  SME'sال اص 

ووجود معالجات أكثاار سااهولة ويساار عاان معااايير المياساابة  اإلفصاحية نتيجة ان ياض متطلبات والتقارير المال
 المصرية الكاملة.
ماانهف لتطااوير التقااارير الماليااة التااي  اقتااراحهدفت الدراسااة إلااى :  (2010على جاب هللا ، ،دراسة )مصادف 

لت وقااد توصاا الكبياارة اليجاام ،  وعاتالمشاارتعدها المشروعات الصغيرة في ليبيا في إطااار المعااايير ال اصااة ب
المالئمة من المعايير ال اصة بالمشروعات الكبيرة اليجم  فصاحتيديد متطلبات اإلالدراسة إلى عدة نتائف أهمها 

 ، التي تتالءم مع المشروعات الليبية الصغيرة اليجم.
مياساابة الدوليااة هاادفت إلااى إلقاااء الضااوء علااى معااايير ال:  (Baskerville & Cordery, 2006)دراسااة 

، 2004الصااغيرة ومتوسااطة اليجاام والصااادر عاان مجلااس المعااايير الدوليااة فااي عااام  المشااروعاتال اصااة ب
وتوصلت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي في ظهور هذا المعيار يعود إلى اال تالفااات فااي آليااة اإلبااالغ المااالي 

 سين عام الماضية.الصغيرة ومتوسطة اليجم  الل ال م المشروعاتالمتبعة من قبل 
إلى إن المعلومات المياساابية المبنيااة علااى أساااس في هذه الدراسة توصل البايب :  (Lantto, 2006)دراسة 

والتقديرات الااواردة فااي متطلبااات معااايير اإلبااالغ المااالي الدوليااة  ، IFRS تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولي
 اذ قرارات توزيع الموارد االقتصادية.تكون مالئمة وموثقة وذات اعتمادية عالية الت 

علااى أن تطبيااق معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة  اهتمامها أنصبيري الباحث إن الدراسات السابقة  
IFR's المحاساابي  فصاحللمشروعات الصغيرة والمتوسطة له ت ثير إيجابي على الوفاء بمتطلبات القياس واإل

مالية من معلومات ما يحقق الشاافافية والمصااداقية والجااودة فااي القااوائم وتلبية احتياجات مستخدمي القوائم ال
الماليااة واإلداريااة  المشااكالتوالتقارير المالية لهذه المشروعات ، ولم تتطرق الدراسات السابقة ألهمية عال  

 والتمويلية والضريبية لتل  المشروعات. 
 :ثالثاً : الدراسات التي تناولت صعوبات ومشكالت التطبيق 

هدفت الدراسة إلى تيديااد العواماال التااي تااؤثر :  (Almhameed, M., & Mansour, E., 2016)دراسة 
، فااي األردن وتوصاالت الدراسااة إلااى أن هنااا  مياساابين فااي  (IFRS for SME's)علااى نجاااح تطبيااق 

يااق على الاارغم ماان أن تطب (IFRS for SME's)الصغيرة والمتوسطة لديهم معرفة متوسطة عن  المشروعات
(IFRS for SME's) تطبيااق  ييتوي على صعوبات ومشكالت تعااوق(IFRS for SME's)  ،إن تكليااة  كمااا

،  IFRS for SME'sالمنافع المتوقعة من تطبيق  عدم تيديد ، باإلضافة إلى عالية IFRS for SME'sتطبيق 
 والمتوسطة ؟ الصغيرة للمشروعاتايتياجات مست دمي القوائم المالية  ستوفيهذه المعايير وهل 

 المشااروعاتإلااى تقياايم التيااديات التااي تواجااه هاادفت :  (Rudzani, S. & David, M., 2016)دارسااة 
الصغيرة والمتوسطة في تطبيق معايير التقارير المالية الدولية في جنوب أفريقيا منهااا نقااص ال باارة المطلوبااة ، 

 القوائم المالية. وتعدد وتنوعقوائم المالية في إعداد ال SME'sوتوصلت الدراسة إلى أن هنا  مشكلة تواجه 
 44معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة ماان قباال  اعتمااادبيثت مااد  :  (Al-Mannai, Hindi, 2015)دراسة 

وتنييذ تلاا   مادتأعشركة مدرجة في بورصة قطر ، كما فيصت التيديات التي تمر بها هذه الشركات في عملية 
فااي قطاار  IFRSالااا  تطبيااق  راسة أن هنا  تيديات أربعة رئيسية تواجه عملية تبنيالمعايير ، وقد تبين من الد

هي مستوي التعليم والمهارات المهنية للقااائمين علااى إعااداد التقااارير الماليااة ، وإشااترط الاادعم ال ااارجي  مثاال 
لمياربااة التالعااب مة التي قد تؤدي إشرا  مراقبي اليسابات والمستشارين المهنيين ال ارجيين( ، وزيادة اليوك

وقد أوصت الدراسة بتنه لكي يكون هنا  تيعيل ومراقبة أفضاال العتماااد معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة فااي ، 
باعتماد معايير التقارير الماليااة الدوليااة مااع وجااود هيئااة مركزيااة والتشريعات قطر ، فيجب أن توصي القوانين 

 الشركات تطبيق تل  المعايير. وتلزم تيرض 
فااي  IFRS for SME'sهاادفت إلااى فيااص تطبيااق :  (Owolabi, F., & Onyinye, O. 2014)راسااة د

فااي  IFRS for SME'sصااغيرة ، وتوصاالت الدراسااة إلااى أن تطبيااق ال المشااروعاتنيجيريااا بااالتركيز علااى 
اليااة من د ول االستثمارات الدولية والمسااتثمرين والقااروض البنكيااة ومعاادالت ع المشروعاتنيجيريا مكن تل  

فااي نيجيريااا  IFRS for SME'sعن طريق وكالء االقتراض الدوليين ، إال أن هنا  تيديات تؤثر على تطبيق 
،  FRCNبسبب عم التد ل السريع من قبل الجهات المعنية المياسبية مثل مجلس التقارير الماليااة فااي نيجيريااا 

 .ANANنيجيريا ، وجمعية المياسبين الميليين ب ICANومعهد المياسبين النيجيري 
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المياساابة الدوليااة للمشااروعات الصااغيرة لااه العديااد ماان معااايير بينت أن تطبيااق :  (Gélard, 2014)دراسة 
مقارنااة القااوائم الهامة منها تسهيل عملية اليصول على التمويل على المستوي الدولي ، وسهولة والمزايا األبعاد 
 مع الشركات النظيرة. المالية
دولة  الل الساانوات  34عينة كبيرة من الشركات في على الدراسة  اشتملت :  (Kim, et al., 2014)دراسة 
علااى التكليااة  IFRSالدوليااة  ةير المالياا رالتقاا معااايير ا اال تياااري، بهاادف تقياايم تااتثير  2004يتى  1998من 

ثياار بالنساابة الضمنية لرأس مال الشركة ، وتوصلت الدراسة إلى أن التكلية الضمنية لاارأس المااال تكااون أقاال بك
هذه المعايير ، هذه تطبيق  الشركات التي ال تتبنيعن  IFRSة ير الماليمعايير التقارتطبيق للشركات التي تتبني 
كما توصلت الدراسة إلااى أن التكليااة الضاامنية لاارأس لى تيديد آليات اليوكمة والتطبيق ، النتيجة تدعم الياجة إ

ؤسسية ، عالوة على ذل  فتنها قدمت الدليل على أن التكليااة المن يضااة المال تن يض مع كياءة البنية التيتية الم
في الدول ذات البنية التيتية المؤسسية الضعيية مما هي عليه في الاادول  IFRSلرأس المال تتتثر أكثر بتبني الا 

 ذات البنية التيتية المؤسسية القوية.
معايير المياسبة الدوليااة فااي مجااال تطااوير  استهدفت تيليل جهود مجلس:  (2014دراسة )جزر ، ورويحة ، 

الصااغيرة والمتوسااطة سااواء فيمااا يتعلااق باإلطااار المياااهيمي أو المعااايير التااي تيكاام  المشروعاتالمياسبة في 
، ودراسااة مااد   المشااروعاتيتى إصدار المعيار الدولي ال اص بهذه  المشروعاتالممارسات المياسبية لتل  

الصغيرة والمتوسطة في مصر ، وتااتثير ذلاا  علااى تيديااد الوعاااء  المشروعاتى تطبيق ذل  المعيار عل مالئمة
و لصاات الدراسااة إلااى أنااه ال توجااد بيئااة في ظاال التشااريع الضااريبي المصااري ،  المشروعاتالضريبي لهذه 

مياسبية مالئمة لتطبيق هذا المعيار ، وا تياء عنصر اإللاازام ب مسااا  دفاااتر مياساابية منتظمااة ، وعاادم وجااود 
المياساابين والمااراجعين  لااد الصغيرة ، مع غياب الااوعي المياساابي والضااريبي  مشروعاق بشتن تعريف الاتي

 .المشروعاتالمصريين  اصة الذين يتعاملون مع تل  
مشكلة الدراسة في مياولة اسااتغالل االمتثااال تمثلت :  (2014،  منيحسين أبوالمعاطي، ، دراسة )الشرقاوي 

بية ذات الجااودة العاليااة والتااي تساااعد علااى ساا للوصول للمعلومااات الميا IFRSالدولية  لمعايير التقارير المالية
مااا لتوجيه وتعزيز كياءة استثمار رأس المال فااي المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة م ةالمالئم اتالقرار ات اذ

فااي التيااول وقااد توصاالت الدراسااة إلااى عاادة نتااائف اهمهااا : وجااود صااعوبات يساعد على التنمية االقتصادية ، 
وجااود مزايااا لهااذا مااع المالي منها تكاليف التاادريب ، وتكاااليف ورسااوم الباارامف االسااتثمارية ،  اإلبالغلمعايير 
المااالي  اإلبااالغنتائف الدراسة أيضاا علااى ضاارورة تبنااي معااايير  وأكدتوالشيافية ،  فصاحاإل من أهمهاالتيول 

لالسااتثمار بمااا ييساان ماان واقااع اليياااة  ألجنبيااةاللمشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة لجااذب رؤوس األمااوال 
البورصة المصرية ، كما توجد عالقة ارتباط بين االمتثال لمعااايير  أوضاعاالقتصادية بمصر ، وبالتالي تيسين 

 وجودة المعلومات المياسبية. IFRSالتقارير المالية 
اليظتهااا مباشاارة وهامااة قدمت أدلة على وجااود تكليااة يمكاان م : (De George, et la., 2013)دراسة 

 مشااروع، وذل  عن طريق فيص األتعاب التي تتكبدها ال (IFRS)لتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
تبين من  الل است دام مجموعااة بيانااات شاااملة ها المالية في اليترة االنتقالية ، من أجل المراجعة القانونية لبيانات
ة المسجلة للتداول العام وجود زيادة في متوسط تكاليف مراجعااة اليسااابات قاادرها عن جميع الشركات االسترالي

، وأشارت التقديرات إلااى زيااادة غياار طبيعيااة فااي تكاااليف مراجعااة  IFRS معاييرإلى  يالة االنتقال % في23
ة ما قبل الا % ، ب الف الزيادات السنوية العادية في األتعاب في فتر8تتجاوز  IFRSاليسابات ذات الصلة بالا 

IFRS  ، وقد ثبت من التيليل ما يدل على أن الشااركات الصااغيرة تتيماال أتعاااب أعلااي للمراجعااة فااي ظاال الااا
IFRS .على نيو غير متناسب 

الصااغيرة والمتوسااطة  للمشااروعاتهدفت إلااى بيااان مااد  وجااود قابليااة :  (2012دراسة )العبايجي ، زينب ، 
ياسبي الدولي ال اص بعرض البيانات المالية ، وتوصلت الدراسة إلى وجود اليجم األردنية لالمتثال للمعيار الم

لالمتثااال لمتطلبااات المعيااار المياساابي الاادولي ال اااص بعاارض البيانااات الماليااة  المشااروعاتقابلية لااد  هااذه 
 وال اصة بالبنود الواجب عرضها في القوائم المالية.

ي دولااة أ اقتصااادمشروعات الصغيرة ومتوسطة اليجاام فااي على أهمية الأكدت :  (Thomas, 2011)دراسة 
افية ومصداقية في المعلومات المالية ال اصة يمؤكدة على أن الشركات الصغيرة ومتوسطة اليجم التي تتمتع بش

اليصول على التمويل ال ارجي لها ، و لصت الدراسة إلى وجود درجة عاليااة  فيبها تواجه مشاكل أقل بكثير 
لتمويليااة تواجااه المشااروعات الصااغيرة ومتوسااطة اليجاام فااي البلاادان الناميااة ، ويرجااع الساابب ا المشكالتمن 

 .المشروعاتجودة التقارير والقوائم المعدة في تل   ان ياضالرئيسي في ذل  إلى 
هدفت إلى تقديم رؤ  يول بعض القضايا المرتبطة ب مكانية تطبيق المعيار الاادولي :  (Nadia, 2010)دراسة 
ر المالي ال اص بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة اليجم في رومانيااا ، وذلاا  عاان طريااق تيلياال النظااام للتقري

 . (IFRS for SME's)المياسبي المطبق برومانيا ومقارنته مع 
 للمشااروعاتة مد  مالئمة المعايير الدولية إلعااداد التقااارير الماليااة فهدفت إلى معر:  (2011دراسة )حماد ، 
تواجااه فااي األردن ، وكااذل  معرفااة المعوقااات التااي  المشااروعاتة اليجم للتطبيق على هااذه الصغيرة ومتوسط
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وقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائف أهمها أن هنا  تتييااد لوجااود معااايير  اصااة تطبيق هذه المعايير 
ايير الدولية الكاملة عنااد الصغيرة ، والمتوسطة اليجم باعتبارها أسهل ، وأقل تكلية من تطبيق المع للمشروعات

الصااغيرة ، والمتوسااطة اليجاام ، كمااا توجااد العديااد ماان الصااعوبات لتطبيااق  للمشااروعاتإعداد القوائم الماليااة 
الصغيرة والمتوسطة اليجم وأهمها ضعف الرقابة ، وغيابها   للمشروعاتالمعايير الدولية ألعداد التقارير المالية 

 المشااروعاتتيعياال الرقابااة بشااكل فعااال علااى ضاارورة ير  البايااب ،  المشروعاتفي بعض األييان في هذه 
 .المشروعاتالصغيرة والمتوسطة اليجم قبل البدء بتنييذ المعايير ال اصة بهذه 

توصلت إلى أن هنالاا  التاازام ماان قباال مؤسسااة الماادن الصااناعية بتطبيااق قواعااد :  (2010دراسة )حميدان ، 
الصااغيرة ومتوسااطة اليجاام  قياااس ، اعتااراف ،  المشروعاتولية ال اص بمعايير المياسبة واإلبالغ المالي الد

 ( عند إعدادها للتقارير المالية ال تامية.إفصاحعرض و
المياساابية ومااد  توفرهااا فااي أنظمااة  اإلسااتراتيجيةهاادفت إلااى نقااات :  (2010دراسااة )القشااي والعبااادي ، 

ذل  ماان  ااالل نقااات عملااي فلساايي لمسااتويات الصغيرة ومتوسط اليجم ، و المشروعاتفي  المطبقةالمياسبة 
لنظريااة وقااد  لصاات الدراسااة إلااى أن أغلااب بنااود اإلطااار المياااهيمي  .المشااروعاتاإلطار المياهيمي في تل  

الصغيرة ومتوسطة اليجاام بساابب اقتصااار  المشروعاتالمياسبة غائبة في نظام المعلومات المياسبي العام في 
علااى الميزانيااة العموميااة وقائمااة الااد ل  المشااروعاتقباال هااذا النااوع ماان  التقارير الماليااة الميصااح عنهااا ماان

هااداف المالي وفقاااا لأل اإلبالغأهداف  وعدم مالئمةلقائمة التدفقات النقدية ،  واستبعادهاوالماليظات التيسيرية ، 
لومااات العامااة المنصااوص عليهااا باإلطااار المياااهيمي للمياساابة ، وعاادم تااوفر جميااع ال صااائص النوعيااة للمع

نشاار القااوائم الماليااة للمؤسسااات  إلزاميااةالصااغيرة ومتوسااطة اليجاام ، وعاادم  المشروعاتالمياسبية في قوائم 
الصغيرة ومتوسطة اليجم ، وغياب نظرية الوكالة بشكل شبة كامل عن النظام المياسبي المعمول به ، وأن كاال 

الصااغيرة  المشااروعاتلدورية( غياار متااوافرة بروض المياسبية  الويدة االقتصادية ، واالستمرارية ، وااليمن 
، ولعاادم  مسااتقلةومتوسطة اليجم نظراا لعدم استقاللية المؤسسة عن مالكها ، وعدم امتالكها ش صااية اعتباريااة 

 ب عداد القوائم المالية بشكل دوري دقيق. إلزاميةوجود 
 أهميااةمتوسااطة ذات الصااغيرة وال المشااروعاتأوضاايت أن :  (Fitzpatrick & Farnk, 2009)دراسااة 

التااي بينتهااا الدراسااة فيمااا  (IFAC) اهتماماااتمتزايدة في اقتصاديات الدول ذات الد ل المن يض ، وماان أيااد 
، نظاام المعلومااات المياساابية يتعلق في الدول النامية هو قلة الثقافية والتعلاايم ، ونقااص تعلاايم المياساابة وغياااب 

علااى إصاادار إبااالغ مااالي  المشااروعاتإضااعاف قاادرة بعااض  وباإلضافة إلى عوامل أ ر  تؤدي بمجملها إلى
 .(IFRS)عادل وفقاا لا 

تناولت كاال ماان التغياارات االقتصااادية العالميااة ، وزيااادة رفعااة االقتصاااد :  (Briciu, et al., 2009)دراسة 
ور نظاام العالمي ، وظهور الشركات متعددة الجنسااية ، وإنشاااء أكباار األسااواق االسااتهالكية العالميااة ، وكااذل  د

الصااغيرة  المشااروعاتميهااوم  يضاااأالمعلومات المياسبية في تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة ، وتناولت 
إلااى أن االلتاازام الكاماال  هية ايتياجاتهم ، و لصت الدراسااةومتوسطة اليجم ومن هم مست دمي المعلومات وما

وليااة سااواء فااي كناادا أو رومانيااا يااؤدي إلااى للمشروعات الصغيرة ومتوسطة اليجم بتطبيق معايير المياسبة الد
وجود تكلية ال يوجد ما يبررها وأن االستمرار في االلتزام بتطبيق تل  المعااايير قااد يااؤثر علااى بقاااء واسااتمرار 

 141ذل  القطاع من المشروعات ، وكذل  إعادة النظر في تعريف المشروعات الصااغيرة الااوارد فااي القااانون 
 نمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة اليجم وتعديل المعايير المست دمة.في مصر ، بشتن ت 2004سنة 

  IFRSأشارت إلى إن العوامل المؤثرة على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية  :  (2007دراسة )دهبي ، 
 ة بسااوريام القانونياا بيئية دا لية كالنظ بعواملالصناعية الصغيرة والمتوسطة اليجم السورية تتمثل  للمشروعات

والقوانين الضريبية ومد  تد ل الدولة في النشاط االقتصادي ودور مهنة المياسبة ومد  تطور سااوق األوراق 
 المالية.

هدفت إلى تيديد البدائل المتاية لتطوير بيئة العمل المياساابي فااي لبيبااا :  (2005دراسة )أبن غريبة ، سالم ، 
ياساابية المطبقااة فااي الاادول الصااناعية المتقدمااة أو المعااايير مير الوتوصلت إلى عدة نتائف أهمها ، تبنااي المعاااي

عااد صااعب التطبيااق نظااراا لصااغر يجاام الشااركات الليبيااة ، وأن تبنااي المعااايير الدوليااة الدولية للتقارير المالية ي  
تتمين القبول  م بيئة العمل المياسبي في ليبيا يؤدي إلىلتالئ فصاحللتقارير المالية وتعديلها  اصة فيما يتعلق باإل

 الواسع لهذه المعايير وزيادة الثقة فيها.
توصلت إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه البنو  وتمنعهااا ماان تااوفير التموياال :  (2004دراسة )جرادات ، 

 ااتالف المعلومااات فااي سااوف االئتمااان عاان هااذه المطلااوب للمشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة هااي مشااكلة ا
 .المشروعات
الناشئة عن إعااداد التقااارير الماليااة فااي  المشكالتهدفت الدراسة إلى تيليل :  (2003اد ، طارق ، دارسة )حم
الصغيرة وما يمثله من عبء وتعقيدات قد ال يوجد ما يبررها من منيعة لمست دمي القوائم المالية ،  المشروعات

وتوصاالت الدراسااة إلااى أن هنااا  ،  المشااروعاتم تلاا  مياسبي إلعداد تقارير مالية تالئاا  ومياولة وضع منهف
الصااغيرة ، وأن تعاادد  المشااروعاتالكبياارة و للمشروعاتفروق بين ايتياجات مست دمي المعلومات المياسبية 
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وااللتزام بكامل معايير المياسبة تجاااوز التكليااة للعائااد الااذي يعااود منهااا ، وقااد  لصاات  فصاحوتعقد معايير اإل
الصغيرة ، ويعتمد المنهف المقترح  للمشروعاتعداد تقارير تياضلية الدراسة إلى وضع منهف مياسبي مقترح إل

على منح المشروعات الصغيرة إعياء كلي من بعض المعايير ، ولعائد الذي يعود منها ، وقااد  لصاات الدراسااة 
الصااغيرة ، ويعتمااد الماانهف المقتاارح علااى  للمشروعاتإلى وضع منهف مياسبي مقترح إلعداد تقارير تياضلية 

من بعض متطلبات المعايير األ اار  ،  المشروعات الصغيرة إعياء كلي من بعض المعايير ، وإعياء يزيمنح 
التقااارير  الدوليااة إلعااداد معاااييرالعلااى معوقااات تطبيااق  اهتمامهااايري الباحث أن الدراسااات السااابقة أنصااب 

تكلفااة  وارتفااا ق المعايير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها نقص الخبرة المطلوبة لتطبي IFRS المالية
تطبيق المعايير ووجااود جهااات او هيئااات مركزيااة تفاارض علااى هااذه المشااروعات تطبيااق المعااايير وصااعوبة 
حصول تل  المشروعات على التمويل على المستوي الدولي أو المحلي وضرورة وجود آليات مناسبة لحوكمة 

أغلااب بنااود اإلطااار المفاااهيمي  مشااروعات وغيااابها أحياناً في هااذه الهذه المشروعات وضعف الرقابة وغياب
دور هااذه  لتفعياال المشااكالتللمحاسبة في تل  المشروعات ، ولم تتطرق الدراسات السابقة لطاارق عااال  تلاا  

 المشروعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
 والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر المشكالت

 (2019،  إتياد المصارف العربيةالصغيرة والمتوسطة في مصر   ي تواجه المشروعاتالتيديات الت
المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر( في مصر من عدد ماان المعوقااات والقيااود  تعاني 

ياته ، تكمن بشكل  اص في ثالثة مجاالت رئيسية هي القيود التشريعية والتنظيمية ، وقيود التمويل وعدم تعدد آل
% ماان 66، فاا ن  2018،   للبناا  المركاازي المصااريلتقرياار والقيود المتعلقة بقدرات القطاااع نيسااه ، ووفقاااا 

اليوائااد والعمااوالت  ارتياااعالصغيرة والمتوسطة لديها مشاكل في التعامل مع المصارف تتمثل فااي  المشروعات
% فااي طااول اإلجااراءات 53، و % تتمثاال فااي كثاارة الضاامانات المطلوبااة 61، و  اإلداريااةوالمصاااريف 
أصااياب المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة معظم % في كثرة المستندات المطلوبة ، ويشكو 37وصعوبتها و 

من المريلة الطويلة إلعداد المستندات والضمانات الالزمة وصعوبة اساات راج التاارا يص ، كمااا يواجااه قطاااع 
ما يتعلق بالترا يص ، ومنها ما يتعلااق  االستثمار ، منهاالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاكل مرتبطة ببيئة 

 بالضرائب ومنها ما يتعلق بالجهات الرقابية.
ويري الباحث أن الوضع الحالي في بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يفتقر إلى وجود العواماال  
 اآلتية :
دارتااه وتمويلااه ومراقبااة إطار قوي لتنظيم القطاع ومراقبتااه بااداا ماان إنشاااء المشااروع ومااروراا ب  -1

 إنتاجه وتسويقه دا ل البالد و ارجها وتوفير م تلف المتطلبات اللوجستية إلنجاح ذل  القطاع.
ميااددة لتمويلااه ويااوفر  ويت ااذ آلياااتييكاام إدارة القطاااع الذي اإلطار القانوني والتشريعي  غياب -2

 ات.اليماية القانونية لم تلف األطراف ذات العالقة بعمل هذه المشروع

عدم توافر مؤسسات مت صصة في دعم هااذه المشااروعات ماان مؤسسااات ماليااة وهيئااات إقليميااة  -3
ودوليااة تااوفر منتجااات تمويليااة إبداعيااة و الفااه متنوعااة موجهااة  صيصاااا للمشاااريع الصااغيرة 

الصااغيرة  للمشااروعاتيااة للمؤسسااات التمويليااة ومناساابة والمتوسطة وآليات تمويل واضية مرب
 والمتوسطة.

لضاامان وتااتمين التموياال المقاادم ماان م تلااف الجهااات الماليااة  مركزيااة يكوميااة مؤسساااتإنشاء  -4
 والمصرفية الميلية واإلقليمية والدولية.

مبادرات  القة وإبداعية ميلية وإقليمية ودولية لتنمية وتطوير جانبي الطلب والعرض عدم وجود  -5
 في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

( ماان جانااب الصااندوق  2004لساانة  141الصااغيرة  رقاام  المشااروعاتيااة قااانون تنم رصدعندما و 
االجتماعي للتنمية وقام هذا القانون ب نشاء نظام الشاابا  الوايااد للقيااام بالتنساايق بااين كاال الجهااات لتلبيااة طلبااات 
الترا يص للمشروعات وإنشاء صناديق  اصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسااطة ، إال أن هااذا القااانون 

قابااة الياا من أي مزايااا ضااريبية أو تتمينيااة للمشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة فااي ظاال تعاادد جهااات الر جاء 
 مشااروعتعريف المشروعات الصغيرة في مصر على انها "كل شركة أو وتم والتيتيت على هذه المشروعات ، 

المدفوع عن  مسااين ألااف جنيااه ،  مالهارأسفردية تمارس نشاطاا اقتصادياا إنتاجياا أو تجارياا أو  دمياا ، وال يقل 
 وال يجاوز مليون جنيه وال يزيد عدد العاملين فيها على  مسين عامالا".

ميلية عدياادة ، ف نهااا تااوفر الساالع وال اادمات إلااى  مميزاتتل  المشاريع أن لديها   صائصومن أهم  
شجع است دام التكنولوجيا الميلية المواطنين بتسعار ر يصة وتوفر فرص عمل عديدة للعمالة ميدودة ال برة وت

% ماان 47الصناعية فااي مصاار وتوظااف يااوالي  المشروعات% من 98ع يوالي يالبسيطة وتمثل هذه المشار
 .(2016 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإليصاء ،  عمالة القطاع الصناعي المصري.
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 :ما يليالصغيرة والمتوسطة  للمشروعاتويوضح الوضع الحالي  
وذلاا  نظااراا لتعاادد القااانونيين  مشااروعالب اإلطااار التشااريعي والقااانوني الااذي ييكاام إدارة غيااا -1

الصااغيرة والمتوسااطة فااي مصاار ممااا يااؤدي إلااى تعااارض  المشااروعاتوالتشريعات التي تيكم 
 القوانين مع بعضها البعض.

واردة ممااا نظااراا لتعاادد القااوانين وتعاادد القاارارات الاا  المشروعاتغياب الهيكل الرقابي على تل   -2
 يسبب تعارض بين الجهات الرقابية.

غياب الهيكل التنظيمي وذل  لعدم وجود لوائح منظمة لتيسير العملية دا ل المؤسسة وكااذل  عاادم  -3
 اتساق القرارات.

المياساابية وغياااب الاادفاتر تل  المشروعات إلى المستندات  الفتقارغياب اإلطار المياسبي نظراا  -4
 يقااع عليهااا أي نظااام مياساابي سااليم ويترتااب علااى ذلاا  زيااادة ديااون المياسبية المنتظمة التي ال

المشروعات لمصلية الضرائب ، ييب أن متموري الضرائب ييرضااون الضاارائب علااى الطاقااة 
عاادم وجااود آي دفاااتر أو مسااتندات تثباات تكاااليف ومصااروفات لاإلنتاجية الكاملة للمشروع وذل  

ويضااطره إلااى إعااالن إفالسااه  بالتزاماتااهء مما يعجااز صااايب العماال عاان الوفااا مشروعالنشاط 
 والتوقف عن النشاط.

 التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى مجموعتان المشكالتيمكن تصنيف  
 : المشكالتالمجموعة األولي من 

 الصغيرة والمتوسطة : مشروعالمياسبية المرتبطة بطبيعة ال المشكالت 
وذل  أما لعدم معرفتهم بالقواعد واألصول  اتمشروعالياب هذه ب الوعي المياسبي لد  أصاغي -1

 المياسبية الالزمة أو لعدم  برتهم بهذا المجال.
م مع طبيعة المياسبي بالشكل الذي ال يتالئ فصاحتعدد طرق القياس المياسبي وزيادة متطلبات اإل -2

 الصغيرة ومتوسطة اليجم. المشروعاتو صائص 

المياساابية المرتبطااة بطبيعااة وواقااع الذمااة الماليااة  المشااكالتاساابية : اإل الل بمبدأ الوياادة المي -3
 .مشروعال اصة بصايب ال

 : المشكالتالمجموعة الثانية من 
المياسبية المرتبطة بطبيعة وواقع بيئة العمل المصرية والتااي تتااتثر بااالظروف االقتصااادية  المشكالت 

 واالجتماعية والسياسية.
التجاريااة  اإلرباااحضااريبة صاااا فااي ظاال التعااديل الجديااد لسااعر والضااريبية  ص المشااكالتتعدد  -1

ن عنصاار ب مااع مااا يتساام بااه النشاااط الصااناعي ماا والصناعية في القانون الجديد والااذي ال يتناساا 
 الم اطرة وبطء في دوران رأس المال.

وتعاادد مساامياتها ممااا  المشااروعاتعدد الدفاتر والسجالت والمياسبية التااي تمساا  بمعرفااة هااذه ت -2
 في النهاية إلى عدم إمسا  دفاتر منتظمة وتضارب نتائجها. يؤدي

 
التااي تواجااه المشااروعات  المشااكالتيمكاان تل اايص أهاام أنااه  (2016،  بماهر حساان ، إيهااا يري  

 الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في جميع أنياء العالم في البنود التالية : 
بيية هذه المشروعات من  الل الطلب إن هذه المشكلة تنعكس مباشرة على ر تكلفة رأس المال : -1

ماان المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة باادفع سااعر فائاادة مرتيااع مقارنااة بالسااعر الااذي تدفعااه 
ماان  االفتااراضالصغيرة والمتوسطة على  المشروعاتالكبيرة إضافة إلى ذل  تعتمد  المشروعات

 تكلية التي تتيملها هذه المشروعات.البنو  مما يؤدي إلى زيادة ال
كليااة العماال ممااا ساايؤدي يتماااا إلااى تالمواد األولية و أسعارمن ييب تتثيره في ارتياع  تضخم :ال -2

مشكلة رئيسية وهااي مواجهتهااا للمنافسااة  المشروعاتارتياع تكاليف التشغيل ، وهنا تعترض هذه 
من المشروعات الكبيرة مما يمنعها وييد من قدرتها على رفع األسعار لتجنب أثاار ارتياااع أجااور 

 عمالة وأسعار المواد األولية.ال

بساابب يجمهااا  نقااص  تمويليااةتواجااه المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة صااعوبات  التموياال : -3
التمويليااة إلااى  المشااروعاتالضمانات( وبسبب يداثتها  نقص السجل االئتماني( وعليااه تتعاارض 

موهااا جملة ماان الم اااطر عنااد تموياال المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة فااي م تلااف مراياال ن
( ونظااراا لهااذه الم اااطر تتجنااب االناادماج –النمااو اليعلااي  –النمو األولااي  –األولية  – التتسيس 

 المودعين. أموالالبنو  التجارية توفير التمويل الالزم لهذه المشروعات نظراا ليرصهم على 

 ظمةاألنجانب  يفتظهر بوضوح في الدول النامية  صوصاا وهذه مشكلة  اإلجراءات الحكومية : -4
 الصغيرة والمتوسطة. المشروعاتوالتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل 
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التااي تواجااه المشااروعات الصااغيرة  المشااكالتيعتباار نظااام الضاارائب أيااد أهاام  الضاارائب : -5
والمتوسطة في جميع أنياء العالم ، وتظهر هذه المشكلة من جانبين سواء ألصااياب المشااروعات 

لضرائب ، نظااراا لعاادم تااوفر البيانااات ا لمصليةلضرائب المتوسطة من ييب ارتياع االصغيرة و
 عمل جهاز الضرائب يعيقمما  المشروعاتالكافية عن هذه 

الجوهرية التي تتعرض لهااا المشااروعات الصااغيرة  المشكالتوالتسويق من المنافسة  المنافسة : -6
 والمتوسطة ، وأهم مصادر المنافسة هي الواردات والمشروعات الكبيرة.

وضاارورة اللجااوء إلااى  للمااواد األوليااة وناادرها عدم القاادرة علااى الت اازين اد األولية :ندرة المو -7
 وتغيرات أسعار الصرف.والمواجهة االستيراد 

 دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر: 
التموياال في إتايااة  وسطةالصغيرة والمت المشروعات تنمية تيرص اليكومة المصرية ممثلة في جهاز 
فنياا ، وفيما يلااي أهاام معلومااات عاان يجاام التمااويالت  ااالل و مالياا  لكافة المشروعات الواعدة ومساندتها الالزم
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من أهم القطاعات التي يمكن أن تقااود االقتصاااد  ييب أن 2018

،  2018، بوابااة األهاارام( و  عبااد العزيااز المصااري ،  2019 المصري  الل السنوات القادمة  إسالم سااعيد
 الوطن( على النيو التالي :

 (.2018مليار جنيه في  5.3إجمالي تمويالت المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر  •

 % من إجمالي التمويل.47اإلناب يصلن على  •

 مالي عدد العمالء.% من أج70تمثل اإلناب المستييدات من قروض التمويل متناهي الصغير نيو  •

 % من التمويالت  المقدمة للقطاع(.50تستيوذ على  ميافظات الصعيد •

 مازال النشاط التجاري ييتل المرتبة األولي مقارنة باألنشطة األ ر . •

 % لوجه بيري.33و% من التمويل 5مشاريع الميافظات اليدودية تيصل على  •

 مويالت.ألف فرصة عمل جديدة عبر هذه الت 395توفير قرابة  •

 % فقط.8% من التمويل والصناعي 58القطاع التجاري ييصل على  •

( أن دور المشروعات الصااغيرة 206( و  مصطيي ، سماح 2017،  هيثمعبد اليتاح ،  ويري كل من :  ميمد
 :يتم من  اللوالمتوسطة في تيقيق أهداف التنمية المستدامة 

 جديدة للشباب والقضاء على البطالة.  لق فرص عمل -
 .تيقيق العدالة االجتماعية والقضاء على اليقر وتمركز الد ل -
 يل مشكلة التض م بتوسيع قاعدة اإلنتاجية. -

 زيادة اليصيلة الضريبية للدولة وتنمية مواردها الضريبية. -

 تنمية الصادرات ونشاط إعادة التصدير. -

 ير الم ليات.تعظيم است دام ال امات الميلية وتعظيم است دام المنتجات الثانوية وتدو -

 تنمية المد رات الميلية واستثمارها. -

 تنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات و دمات اإلنتاج في الهيكل االقتصادي المصري. -

 المساهمة في تيقيق سياسة إيالل الواردات بالمنتجات الميلية. -

ية الكبياارة توازن هيكل النشاط الصناعي المصري من  الل توفير الصناعات الداعمة لألنشطة الصااناع -
 والمتوسطة وتيقيق التكامل فيما بينها.

 كن.اسم –سلع و دمات  –التنمية المكانية والتي تتطلب فرص العمل الجديدة  إستراتيجيةالمساهمة في تيقيق  -

ولكي تقوم هذه المشروعات بدورها في  دمة أهداف التنمية المستدامة البد من قيااام الدولااة واألجهاازة  
 راءات الداعمة من  الل ما يلي :المعنية ببعض اإلج

، ومنيهااا بعااض  IFRSإلزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق معايير التقااارير الدوليااة  -1
 اليوافز القانونية والضريبية لسهولة التطبيق.

تيييز المشروعات الصغيرة من  الل إجراء التعديالت الضريبية الالزمااة ب عياااء األرباااح التااي  -2
مشروعات والغير ممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية من الضرائب لماادة  مااس تيققها تل  ال

ق بااين رقااد فاا  2005( لساانة 91سنوات ، ييب ناليااظ أن قااانون الضاارائب علااى الااد ل رقاام  
المعاملة الضريبية بين المشروعات الصغيرة وفقاا لمصدر التمويل وأشار إلى إعياء األرباح التااي 

رة والممولااة ماان الصااندوق االجتماااعي للتنميااة فااي ياادود نساابة هااذا تيققها المشروعات الصااغي
التمويل ولمدة  مسة سنوات من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء اإلنتاج بيسب األيوال فااي يااين ال 

 يسري هذا اإلعياء على المشروعات الممولة من مصادر أ ر .

 تنمية صادرات المشروعات الصغيرة من  الل. -3

بيااوت مت صصااة تااوفر المعلومااات الالزمااة لتلاا  المشااروعات عاان  أوإنشاء شركات  -أ
 السلع المطلوبة للتصدير وأماكن تسويقها وتوقيتها.
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العمل على ت ييض تكلية المنتف النهااائي ماان  ااالل ت ياايض التعرييااة الجمركيااة علااى  -ب
المواد ال ام المستوردة مع ت ييض تكلية النقاال لهااذه المنتجااات وزيااادة جودتهااا بتااوفير 

 آالت تكنولوجية يديثة بتقل تكلية.
 تشجيع المشروعات الصغيرة لليصول على شهادة الجودة. -جا

 المتعلقة بتسجيل الشركات. التوسع في إنشاء مجمع ال دمات الوايد لجميع المصالح -4

تشجيع البنو  على تقديم التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من  الل تطبيق نظااام  -5
ض المقدمة لتل  المشااروعات وال شاا  أن هااذا النظااام ساايجعل عمليااة التموياال ماان ضمان للقرو

 مؤسسات التمويل عملية سهلة وميسرة.

توفير دليل شامل بالقوانين التي تتعامل معها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مع العماال علااى  -6
 المشااروعاتتيسااير اإلجااراءات والتشااريعات والقااوانين التااي تيكاام عمليااات تسااجيل وتشااغيل 

 الصغيرة ودمجها في االقتصاد الرسمي.

العمل على تنمية وإنشاء التجمعات الصناعية ماان  ااالل إدراج م صصااات ماليااة لهااذا الغاارض  -7
ضمن الموازنااة العامااة للدولااة ثاام طاارح هااذه التجمعااات للبيااع بسااعر التكليااة أو ب يجااار لشااهري 

 ألصياب المشروعات الصغيرة.

 مشروعات الصغيرة والمتوسطة من  الل مظلة النظام التتميني.توفير يماية للعاملين بال -8

المظلة التتمينية على الممتلكات في المشروعات الصغيرة والمتوسااطة والم اااطر األ اار   امتداد -9
  كم اطر التشغيل وم اطر التعثر في سداد الديون .. .. (.

الصغيرة والمتوسااطة  عاتالمشرووعية لتل  المشروعات ب نشاء معهد  اص بزيادة التدريب والت -10
 : انتيةيوفر البرامف التدريبية 

 الصغيرة والمتوسطة. المشروعاتبرنامف تدريب المديرين : لزيادة الوعي لد  المسئولين عن  -أ

 .التقدم الينيبرامف تدريب اليني : لرفع مهارات العاملين ولمواكبة  -ب
ال اصة باإلرادة والتمويل والضرائب وقاوانين العمال  البرامف اإلدارية : لتقديم ال دمات اإلرشادية   -جا

 .معقولة تناسب هذه المشروعاتالمتعلقة بالمشروعات الصغيرة على أن يكون بتكلية 
توفير شبكة من المعلومات واإليصاءات عن المواد ال ام ومستلزمات اإلنتاج المتوفرة في الاادول  -11

لصغيرة بييب يسهل على الدولااة المساااهمة فااي العربية والعالمية والالزمة لتشغيل المشروعات ا
 تكلية ممكنة. بتقلتوفير ايتياجات تل  المشروعات 

زيادة التنسيق بين الوزارات واإلدارات الميلية بييب يتم تقديم ال دمات المقدمة إلى المشروعات  -12
 الصغيرة بكياءة عالية.

 التشجيع على االستثمار في مجال المشروعات الصغيرة من  الل. -13

 والترا يص للميال التجارية والصناعية. واألجنبيتعديل القوانين ذات العالقة باالستثمار الميلي  -أ

 المباشرة. األجنبيةتنظيم يمالت ترويف عامة لجذب االستثمارات  -ب

 إقامة معارض مت صصة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة في الدا ل وال ارج. -14

المتوسااطة علااى مسااتيقاتها ماان الباااطن فااي األوقااات الصااغيرة و المشااروعاتضرورة يصااول  -15
المتعاقد عليها عن طريق تيعيل مواد القانون ال اصااة بتنميااة المشااروعات الصااغيرة بشااتن فااض 
المنازعات وإعطاء األولوية لتسوية مدفوعات اليكومة التي تجاوزت تاريخ االسااتيقاق لشااركات 

 لمتوسطة.الصغيرة وا المشروعاتالقطاع ال اص المتعاقدة مع 

 الصغيرة عن طريق : المشروعاتالكبيرة على التعاقد مع  المشروعاتتيييز  -16

يلية ماان قباال اليكومااة ( بمااا يساامح بتقااديم مزايااا تيصاا 189ن تغيياار قااانون المناقصااات  قااانو -أ
 الصغيرة والمتوسطة. المشروعاتللشركات الكبيرة المتعاقدة مع 

 المشااروعاتالميليااة أو األجنبيااة المتعاقاادة مااع الكبياارة  للمشااروعاتتقديم يااوافز ضااريبية  -ب
 الصغيرة أو المتوسطة.

تعميم إنشاء ويدة تنمية المشروعات الصغيرة في كال ماان الااوزارات والجهااات اليكوميااة بهاادف  -17
بييااب فااي كاال ميافظااة من  الل ويدة مركزية لتنمية المشااروعات الصااغيرة  فيما بينهاالتنسيق 

نميااة تلاا  المشااروعات كااال فااي مجالااه مثاال أن تقااوم وزارة تتولي كل وياادة البيااب عاان ساابل ت
المشااروعات وقيااام وزارة الصناعية بالبيب عاان كيييااة تااوفير المعاادات اإلنتاجيااة الالزمااة لتلاا  

البيب العلمي بالبيب عن كييية تطوير وسائل اإلنتاج ، وبيب وزارة التجارة ال ارجية عن سبل 
 ت في غزو األسواق ال ارجية.تعزيز القدرة التنافسية لتل  المشروعا

 إتيااادتشجيع المشروعات الصغيرة على صنع القرار من  الل زيادة تمثل تل  المشروعات فااي  -18
 الصناعات المصرية وذل  ب نشاء غرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
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ييااب ماان التنمية في أي بلااد لاام تعااد مساائولية اليكومااة وياادها ،  أن و تاماا فتنه البد من التتكيد على 
الممكن أن يقوم القطاع ال اص بل ويجب أن يقوم بدور رئيسي لضمان إيراز التقدم المسااتمر وب مكااان القطاااع 

 .المستدامة  ال اص المصري القيام بالكثير لمساعدة مصر على تيقيق أهداف التنمية
ورهاا فااي تحقيااق وتفعياال د (http://www.ahram.org.eg12/1/2014)مقترحاات لتنميااة المشاروعات الصااغيرة 

 أهداف التنمية المستدامة :

تيعيل دور مؤسسات المتجمع المدني مثل الجمعيات األهلية وجمعيات رجال األعمال وتااوفير التموياال  -
لها إلعادة إقراضها في ظل ما لديها من  برة في التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهيااة الصااغر 

 . عمالئها( ا على متابعة أعضائهاقدرته إلىضافة باإلبتساليب غير تقليدية 
الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيعيل دورهااا مثاال : شااركات  انتشارالتوسع في  -

 الئتماني ، شركات ومؤسسات الضمان والتتمين.التتجير التمويلي ، واالستعالم ا
تم فيها تيدياد أناواع الصاناعات إنشاء جهاز بيثي الستكشاف فرص االستثمار الجديد وعمل دراسات للسوق ي  -

 ويتم توجيه الراغبين في إقامة مشروعات إلى هذه المجاالت. وأماكنهاوالمشروعات التي بها فجوة 

المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة  أصاايابالتوسع في إقامة المعارض الميلية وال ارجية لمساعدة  -
مل جانب كبير ماان تكاااليف ذلاا  نيابااة على تسويق اإلنتاج وقد يكون ذل  من  الل الميافظات مع تي

 من منطلق المسئولية المجتمعية. األعمالعن أصياب المشروعات وبمساعدة رجال 
البيب عن يوافز ومزايا لدمف القطاع الرسمي من  الل إجراءات ميسرة لليصول على الترا يص ماع تقاديم  -

 لهم. يعم اليني واإلداري والتمويليوافز ضريبية مع عدم المياسبة الضريبية بتثر رجعي مع تقديم الد

اليماية والذي طبق في بعض الدول من  االل ت صايص سالع معيناة ال ياتم  بتسلوبمياولة تطبيق ما يسمى  -
المشاروعات التاي تيصال علاى  التازامإنتاجها إال من  االل المشاروعات الصاغيرة والمتوساطة إضاافة إلاى 

 ت ألصياب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.مناقصات يكومية بتن يكون هنا  نصيب في المد ال

أن يكااون هنااا  نساابة طواعيااة أو إلزاميااة فااي ميااافظ كاال البنااو  لتموياال المشااروعات الصااغيرة  -
والمتوسطة ويجب أن تصل النسبة إلى المستوي الذي يتيق مع أهمية هااذه المشااروعات والياجااة إلااى 

 قيمتها لما لها من إيجابيات متعددة المياور.
بالمساتوي المهناي  االرتقااءمراكاز التادريب المهناي بماا يساهم فاي تادعيم باالتعليم اليناي وتطاويره واالهتمام  -

 لل ريجين.

هكذا يعد تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم روافد عملية التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة  
ن ناييااة ، والمساااهمة فااي معالجااة مشااكلتي ساسياا لزيادة الطاقة اإلنتاجية مأفي مصر ، وذل  باعتبارها منطلقاا 

هذه المشاريع اهتماماا متزايداا وقدمت لها العون  اليكومة المصريةاليقر والبطالة من نايية أ ر  ، ولذل  أولت 
 والمساعدة بم تلف السبل ووفقاا لإلمكانيات المتاية.

 .اوالمتوسطة وكيفية تحقيقهمفهوم وخصائص ومحددات جودة التقارير المالية في المشروعات القصيرة 
القرارات في  وات اذبي ومصدر للمعلومات سالمنتف النهائي للنظام الميا والقوائم المالية تعتبر التقارير 

الدول النامية ، وتعتبر التقارير المالية وسيلة إلظهار أداء المشروعات وإيضاح مراكزها المالي وتيتاااج العديااد 
قرارات االستثمار والتمويل كمااا تعااد  ات اذفي  الست دامهاالتقارير بجودة مرتيعة من الجهات واألفراد إلى هذه 

 التقارير المالية األساس الت اذ القرارات في جميع مستويات االقتصاد القومي.
 مفهوم جودة التقارير المالية :

رة ماان ير الصاااديهااا علااى أنهااا التقاااريعريمكاان تهنا  تعاريف م تلية لجودة التقارير المالية ، ييااب  
بر عن صدق المعلومات ال اصة بكافة األنشطة التي تقوم بها الشااركات ماان البنااود الشركات المساهمة والتي تع

التقارير وبعاادها عاان التييااز وغياار مضااللة لتكااون أكثاار فائاادة لمت ااذي القاارارات و القوائم المعروضة في تل 
تلاا  التقااارير ،  ب عاادادوكياءة ومهنية القائمين  مشروعم به الاالستثمارية ومقياساا لطبيعة العمل المنظم الذي تقو

على أنها درجة الدقة التي تجعل التقارير المالية ذات قاادرة علااى نقاال المعلومااات  (FASB, 2010)كما عرفها 
بالشااكل الااذي  مشااروعإلى مست دمي هذه التقارير المالية   صوصاااا المسااتثمرين فااي األسااهم( عاان عمليااات ال

ن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومساعدتهم في إتمام التعاقدات الم تلية ، كمااا عرفهااا  طااه يمكنهم م
( إن جودة معايير المياسبة تنعكس على جودة التقارير المالية ألنه ينااتف ماان معااايير 2007،  مدثر،  أبو ال ير

شاايافية أكثاار ، وتكااون قابلااة للمقارنااة ، إال أن المياسبية ذات جودة عالية تقارير تتصااف باإلفصاااح الكاماال وال
البايب يتيق مع الرأي القائل بتن جودة المعايير المياسبية هي شرط من مجموعة شروط يجب توافرها لتيقيااق 

( أنه يوجد أتياق بين البايثين علااى أن جااودة 2007، مدثر  ،يضاا ذكر  طه أبو ال يروأ ، يةجودة التقارير المال
الية تبدأ من جودة الربح ، أو اساات دام جااودة األرباااح كمقياااس لقياااس جااودة التقااارير الماليااة ، فااي التقارير الم

يسااانين ،  رأي  تغيانمالية ، إال أن البايب يتيق مع النهاية يمكن القول أن جودة األرباح تعني جودة التقارير ال
ن جااودة الااربح ال ة التقااارير الماليااة أل( بتن جودة الربح هو ميهوم ميدد لميهوم عام هااو جااود2012،  ميمود

إلااى إن جااودة  (FASB, 2001)تعبر عن كل المعلومات بل تقتصر على المعلومات المالية فقط ، وأيضاا أشار 
التقارير المالية يمكن تيقيقها من  الل التوسع في اإلفصاح المياسبي وزيادة جودته ، وذل  من  الل اإلفصاح 
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والعمليات والتوقعات األساسية ، ومن ثم تيقيق جودة المعلومااات المياساابية وبالتااالي  األيداببشيافية عن كافة 
جودة التقارير المالية ، ويري البعض أنه يمكن تيقيق جودة التقارير المالية من  الل كااالا ماان المااد لين همااا : 

( كما 2012ميمود ، نين ، يسا تغيانمد ل تلبية ايتياجات المست دمين ، ومد ل يماية المال  والمستثمرين  
ن تيقااق جااودة المعلومااات ماا ( "تتيقق جودة التقااارير الماليااة 2017،  نورة،  برايس و، هوام، عرفها  جمعة 

المياسبية وهي تعني ما تتمتع به المعلومات المياسبية من  صائص نوعية  أساسية أو معززة( ، مااع ضاارورة 
 ركز على يجم المعلومات المقدمة لألطراف المستييدة منها".تكامل هذه ال صائص مع ال صائص الكمية التي ت

التعرييات التي قدمها الكتاب والبااايثين والجهااات المهنيااة لتعريااف جااودة التقااارير الماليااة ،  باستقراء 
ياليظ عدم وجود اتياق على تعريف ميدد لجودة التقارير المالية ييب تناولت التعرييات السابقة جودة التقااارير 

جهات نظر م تلية منها  جودة اإلفصاح ، جودة المعايير المياسبية ، جودة األرباااح ، جااودة المعلومااات ، من و
 (.القابلية للمقارنة تلبية ايتياجات المست دمين

 خصائص جودة التقارير المالية :
ن الياااليين هاام المسااتثمريوتسهم التقارير المالية في توفير معلومات مييدة لمست دمي التقااارير الماليااة  

، وقااد  مشااروععالقااة بالالوغياارهم ماان األطااراف ذات  ومصاالية الضاارائب والميتملين والمقرضين والاادائنين
يددت الجهات المسئولة عن وضع المعايير المياسبية عدة  صائص للمعلومات التي يجب أن تتضمنها التقارير 

يير المياسبة المصرية ، إطااار إعااداد وعاارض المالية لتيقيق جودة التقارير وهذه ال صائص هي فيما يلي  معا
 (.2015القوائم المالية ، 

 أوالً : الخصائص النوعية األساسية :
ماان  ات اذهان المعلومات المالية المالئمة قادرة على إيداب فرق في القرارات التي يتم أ المالئمة : -

ات اااذ القاارارات إذا كاناات قبل المست دمين ، وتكون المعلومات المالية قادرة على إيداب فرق فااي 
لديها القيمة التنبؤية أو القيمة التتكيدية أو كليهما وأن األهمية النسبية هي جانااب ماان المالئمااة تسااتند 

 إلى طبيعة أو يجم البنود أو كليهما.
لكي تكون المعلومات ذات مصداقية يجب إن تتصاال بثالثااة  صااائص هااي  االكتمااال المصداقية :  -

 األ طاء(.واليياد وال لو من 

يتضح مما سبق أن المعلومات المالية تكون مييدة الت اذ القرارات عندما تكون مالئمة للقاارارات ويااتم  
 عرضها بشكل عادلة أو صادق.

 : المكملة ثانياً : الخصائص النوعية

ات تنطوي قرارات المست دمين على اال تيار بين البدائل ، وبالتالي ف ن المعلوماا  القابلية للمقارنة : -
المصدرة للقوائم المالية تكون أكثر فائدة إذا كان يمكن مقارنتها مااع معلومااات مماثلااة  مشروعالعن 

 ليترة أ ر  أو في تاريخ آ ر. مشروعالعن منشآت أ ر  وبمعلومات مماثلة عن نيس 

لاايس  – ءانراوالمسااتقلين قااد تصاال إلااى توافااق فااي دا لين بين القيعني أن م تلف المرا التحقق : -
تم بمصداقية ، والتيقااق يمكاان المالية والمياسبية المعلومات  عرضأن  –لضروري تمام التوافق با

 أن يكون مباشراا أو غير مباشراا.

يعني وجود المعلومات المتاية لمت ذي القاارار فااي الوقاات المناسااب لتكااون قااادرة علااى  التوقيت : -
 التتثير على قراراتهم.

 رض المعلومات بوضوح ودقة يجعلها ميهومة.عيز وتعني تبويب وتمي القابلية للفهم : -

 ثالثاً : قيد التكلفة على التقارير المالية المفيدة :
إن التكلية هي القيد الرئيسي على المعلومات التي يمكاان أن يااتم تقااديمها فااي التقااارير الماليااة فعاارض  

، وماان المهاام تبرياار هااذه التكاااليف  عمشااروالبعض التكاليف التااي تتيملهااا  تستلزمالتقارير المالية للمست دمين 
 باليوائد من عرض تل  المعلومات.
 محددات جودة التقارير المالية :

المياسبي المنشااود ،  اإلفصاحتتتثر جودة التقارير المالية بمجموعة من الميددات التي تيد من تيقيق  
 (Junewica, J. 2002 – 2012، 2012ميمود ، يسانين ،  تغيانم هذه الميددات فيما يلي  ويتمثل أه

 المعايير المحاسبية :
إعداد وعرض التقارير المالية وبالتالي ف ن القصور في جااودة  مالتي تيك األداةالمعايير المياسبية هي  

التقارير المالية قد يكون ناتجاا عن قصور في تل  المعايير ، وإن جودة المعايير ال ترتبط فقااط بطريقااة إعاادادها 
واعد أو على أساس المبادئ( وإنما ترتبط بتنظيم الهيئة المعينة ب صدار المعايير ومااا ياارتبط بهااا الق أساس على 

 من تيسيرات ، وكذل  طريقة تطبيق تل  المعايير ومتابعة اإللتزام بها.
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 البيئة القانونية :
جودة التقارير الماليااة ، القانونية السائدة في الدولة إيد  الميددات الهامة التي قد تؤثر على تعد البيئة  

عاان   الاازام( ييب يمكن القول بتن جودة التقارير المالية تكون أعلي في الدول التي تسودها قواعد القانون العااام
 سود فيها قواعد القانون ال اص لتنظيم اإلفصاح.يتل  التي 

 :اتجاهات اإلدارة
 د جااودة التقااارير الماليااة ماان ييااب كميااةاإلدارة ورغبتها يكون لها دوراا فعاااالا فااي تيدياا  اتجاهاتإن  
 Sarbans Oxely 2002 –الميصح عنها ونوعيتها وتوقيت اإلفصاح عنها ، لذل  فقااد أهااتم قااانون  المعلومات

بتيسااين دور اإلدارة علااى جااودة التقااارير الماليااة ماان  ااالل مطالبتهااا بالتتكيااد والتصااديق علااى فعاليااة قواعااد 
 .(Junewicz, J., 2002)ة الرقابة الدا لية على التقارير المالية وإجراءات اإلفصاح وأيضاا فعالي

الكاماال بتطبيااق جميااع  االلتاازامالصااغيرة والمتوسااطة اليجاام فاا ن  المشااروعاتونظااراا ل صوصااية  
( 2017متطلبات القياس واإلفصاح المياسبي يعد بمثابة عبء كبير وتكلية ليس لها ما يبررها  ميمد راضي ، 

التااي  2015معايير المياسبة المصرية المعدلة  إصداربتطوير معاييرها المياسبية ، فقد تم  ، لذل  قامت مصر
الصغيرة والمتوسطة اليجم ، وبالتالي سيؤدي هذا  المشروعاتال اص ب  47تتضمن ألول مرة معيار كامل رقم  
يااار المصااري أن هاادف الصغيرة والمتوسطة ، وقد ياادد المع المشروعاتإلى تيسين جودة التقارير المالية في 

التااي تكااون  مشروعالقوائم المالية "هو توفير معلومات يول المركز المالي واألداء التشغيلي والتدفقات النقدية لل
من المست دمين الذين يكونون في موقع ال يسمح لهاام بطلااب تقااارير  للعديدمييدة في صنع القرارات االقتصادية 
 (.2015لسنة  47لومات"  معايير المياسبة المصرية ، معيار رقم مالية  اصة تلبي ايتياجاتهم من المع

الصااغيرة والمتوسااطة اليجاام مشااكلة نقااص المعلومااات  المشااروعاتوعلااي الاارغم ماان ذلاا  تواجااه  
المياسبية والمالية ، وبالتالي عدم القدرة على تلبية ايتياجات مست دمي المعلومات أو األطراف ال ارجيااة ذوي 

قاارارات ماليااة  ات اذعلى  المشروعات، باإلضافة إلى عدم قدرة إدارة هذه  المشروعاتتل  المصلية ال اصة ب
، وقد ترجع مشكلة عدم توافر معلومات  الكافيأكثر رشداا ، نظراا لغموض أو عدم توافر البيانات المالية بالشكل 

  أهميااة هااذه التقااارير ومااا الصغيرة والقائمين على إدارتها بمااد المشروعاتإدرا  أصياب  عدم مياسبية إلى
القاارارات  ات اااذيمكن أن يتوفر من النظم المياسبية الم تلية من معلومات قد تساهم مساااهمة فعالااة فااي عمليااة 

 (.2016،  ميمد درويت ، يناناالقتصادية  
الصااغيرة والمتوسااطة فااي البيئااة  المشااروعاتإن وجااود معيااار  اااص ب مجموعة من البااايثينوير   

 2014 الااد ، وعااريف ، ، أيمد عبد الرييم  2016، ميمد درويت ، ينان   : ق عدة مزايا مثلالمصرية ييق
 (.2017،  هيثمعبد اليتاح ، ، ميمد 

  يض تكاليف التقارير المالية وتيقيق التوازن بين التكلية والمنيعة. -
 طرق المعالجة المياسبية المست دمة. توييد -

 .واالتساقتيقيق القابلة للمقارنة  -
 م أفضل للبيانات المياسبية وتلبية ايتياجات المست دمين من المعلومات المياسبية.فه -

 زيادة ثقة المستثمرين في المعلومات المالية. -

 زيادة جودة المعلومات المياسبية. -

 تيسين نوعية المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها. -

 مستوي إدارة اإلرباح. ان ياض -

 جنبي وتنشيط سوق األوراق المالية.المساعدة على تيييز رأس المال األ -

 المشروع.ألنشطة المساعدة في الت طيط والرقابة  -

ثااالب أنااواع ماان التبساايط عاان معااايير المياساابة  SME'sكما ياادد المعيااار المياساابة المصااري للااا  -
 (.2016،  47المصرية الكاملة وهما  معايير المياسبة المصرية ، معيار رقم 

متهاا المعاايير الكاملاة وذلا  لعادم مالئ  موضاوعات التاي وردت فايلم يتناول المعيار بعاض ال -1
الصااغيرة والمتوساطة اليجاام مثاال  نصايب السااهم فااي األربااح ، القااوائم الماليااة  للمشاروعات

 الدورية ، التقارير القطاعية ، المعالجة ال اصة لألصول الميتيظ بها لغرض البيع(.

 .SME'sير الكاملة للتبسيط الذي يناسب إلغاء بعض المعالجات البديلة التي في المعاي -2
 ير الكاملة.يتبسيط بعض مبادئ االعتراف والقياس الوارد في المعا -3

،  ميمااد دروياات ، ينااان : ورغم المزايا السابقة إال أن هذا المعيار يتضمن بعض العيوب منهااا 
 (2015 ، ، معايير المياسبة المصرية المعدلة 2017،  هيثمعبد اليتاح ،  ، ميمد 2016

الصغيرة والمتوسطة مجرد تجميع للمعايير الكاملة فااي معيااار وايااد  المشروعاتإن المعيار ال اص ب -
 فقط.

عاابء إداري ضاا م علااى هااذه الكيانااات  إلااى تاادريب المياساابين وذلاا  بمثاال المشروعاتياجة تل   -
 الصغيرة والمتوسطة



 -  18  - 

 أنها عملية معقدة للغاية بالنسبة لهذه الكيانات الصغيرة. -

الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى تعااارض  المشروعاتالقوانين والتشريعات والقرارات التي تيكم  تعدد -
 تل  الجهات والقوانين.

 إن تطبيق هذا المعيار قد ال ينتف عنه عرض عادل للمعلومات المياسبية. -

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف االقتصادية الحالية/الراهنة : IFRSمعايير 
فااي اليتاارة األ ياارة ييااب واصاالت مؤشاارات البورصااة  االنهيااارواجه البورصة المصرية يالة ماان ت 

 المصرية الهبوط المدوي وسط مبيعات قوية للمستثمرين المصريين واألجانب.
لذل  يتيتم األمر االتجاه إلى كافة اليلااول التااي تساااعد علااى ال ااروج ماان األزمااة الياليااة وماان تلاا   
 اليلول.

ع كياااءة أداء المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة كتيااد الركااائز الهامااة فااي مصاار مياولااة رفاا  •
الستغالل الموارد المتاية والعمل مرة أ اار  علااى رفااع مؤشاار األسااهم ال اااص بهااا ماان  ااالل 

 تشجيع االستثمار الميلي واألجنبي لالستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ستثمار نيو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكاان تيقيقااه يري البايب : أن االهتمام بتوجيه اال •
مااا كللمؤسسات الصغيرة والمتوسااطة والااذي يعلااب دوراا بااارزاا  IFRSلمعايير  تطبيقمن  الل 

سبق توضييه في جذب رؤوس األمااوال األجنبيااة وتيسااير اليصااول علااى عمليااات التموياال ماان 
هااي أداة جااذب بلية التقارير لليهم والمقارنة ال ارج ، ييب تمثل مستويات اإلفصاح والشيافية وقا

وتااوفير المعلومااة المياساابية الجياادة والتااي ماان ناييااة  تساااعد فااي ثقااة  هامة للمسااتثمر األجنبااي
لمسااتثمرين االمستثمرين في البيانات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي عدم ت لي 

 ى زيادة نسبة استثماراتهم.االطمئنان إلو، الميليين واألجانب عن يصصهم 

 (IFRS for SME's)الصغيرة والمتوسطة اليجاام  للمشروعاتيقدم المعيار الدولي للتقارير المالية و 
 خمسة أنوا  من التسهيالت الخاصة بالتطبيق.

 .SME'sيذف بعض الموضوعات الواردة في المعايير الدولية والتي ال تمت بصلة لا  -1
العتااراف والقياااس ككاال ماان األصااول وااللتزامااات واإلياارادات تبساايط العديااد ماان المبااادئ ا -2

 إلعداد التقارير المالية. الدولية ريوالمصروفات بالمعاي

 فصايات التي يتطلبها إلى يد كبير.ت ييض يجم اإل -3

يسمح هذا المعيار بال يارات األبسط في الوقت التي تساامح فيااه المعااايير الدوليااة الكاملااة با تيااار  -4
 سبية.السياسة الميا

 إعادة الصياغة بصورة تتسم بالبساطة. -5

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. IFRSمزايا تطبيق معايير التقارير المالية الدولية 
هااي تكنولوجيااا  IFRSالماليااة  إلعااداد التقاااريرالدوليااة  معاااييرتطبيااق الأيد أهاام الاادوافع وراء تبنااي  
الدولي وتلبية ايتياجااات الشااركات المتعااددة الجنسااية ، وهااي التعاون االقتصادي وتطورها السريع والمعلومات 

 تتمتع بمجموعة من المزايا :
أنها تؤدي إلى االعتماد على مجموعة وايدة من معايير التقارير الماليااة المقبولااة دولياااا مقارنااة بمعااايير  -

ير وبالتااالي تعاازز ميلية متنوعة وم تلية مما يساعد على موائمة المياسبة التي يعد على أساسااها التقااار
معلومات البيانات المالية مما يزيد القدرة على فهمها وقابليتها للمقارنة مما يساااعد المسااتثمرين الة يقوموث
كياااءة تشااغيل السااوق.  ورفااعقرارات استثمارية رشيدة تساعد على تيقيااق المنافسااة العادلااة  ات اذعلى 

كل ذلاا  يساااعد علااى يمايااة المسااتثمرين  (Libusela, 2013, p. 3)ودفع النمو االقتصادي إلى األمام 
تكلية رأس مال الشركات بجانااب زيااادة التنافسااية الماليااة وبناااء  وان ياضوزيادة الثقة في أسواق المال 

 هاااويتيقااق مع .عليه تيسين فعالية االقتصاد وجذب مستثمرين دوليين وجعل التقارير المالية أكثر شيافية
ة من  الل مستويات اإلفصاح والشيافية المطلوبة في التقارير الماليااة ، األماار زيادة جودة التقارير المالي

 وارتياااعالذي يساعد إلى  يض مستوي إدارة األرباح الذي قد تسعى اإلدارة إليه من اجل زيادة المنااافع 
الهامااة درجة تماثل المعلومات والتييظ المياسبي بالتقارير المالية وكافة تل  العوامل هااو ماان المقاااييس 

لليكم على جودة التقارير المالية ، وبالتالي جودة المعلومات المياسبية المست رجة من تلاا  القااوائم ماان 
 وكما تتمتع بمجموعة من المزايا.، أجل زيادة المنافع للمستثمرين وتيسين فعالية األسواق المالية 

للمشااروعات الصااغيرة  IFRSالماليااة  اريرالدولية إلعداد التق معاييرالالخاصة بتطبيق  المشكالتالصعوبات و
 :والمتوسطة
تتعلق تل  الصعوبات بمد  مالئمة البيئة االقتصادية والنظم والقوانين وفعالية الهيئات المهنيااة وجااودة  

التعليم بصية عامة والتعليم المياسبي بصية  اصة بجانب مشاااكل اللغااة ونقااص الم تصااين والينيااين المااؤهلين 
ييااب ييذ تل  المعايير وارتياع تكلية التطبيق وتزداد ياادة تلاا  الصااعوبات فااي الاادول الناميااة والمدربين على تن

بااع ماان وجود ا تالفااات بااين البلاادان ماان تن ، نتيجةهامة واجه تنييذ المعايير في الدول النامية والناشئة إشكالية ي
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مة بجانب عدم وجود مااوارد اقتصااادية تقاليد م تلية بسبب بيئة أعمالهم الميدودة والباقي شركات مملوكة لليكو
معااايير لتطبيااق بالم اطر كل هذا يمثل بيئة غير مواتيااة كافية والموقع الجغرافي وغيرها من النوايي المييوفة 

فااي االقتصاااد  االناادماجالتقارير المالية ، وتزداد تل  الصااعوبات مااع اسااتمرار ضااغوط العولمااة والياجااة إلااى 
 (.2012 مهاوةو العالمي  عزاوي

التااي تواجااه تطبيااق المعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة  المشااكالتويمكن تيديد مجموعة الصعوبات و 
IFRS :للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العوامل التالية 
عدم إدرا  أصايب المشروعات الصغيرة والقائمين على إدارتها بمد  أهمية المياسبة وما يمكن  -1

 ات اااذة فااي عمليااة معلومااات قااد تساااهم مساااهمة فعالاا ية الم تلية من ان يتوفر من النظم المياسب
 القرارات االقتصادية.

معظاام الجهااات العلميااة والمنظمااات وضااع المعااايير المياساابية فااي مصاار علااى  اهتمااامتميااور  -2
التي تسجل أسهمها في سوق األوراق المالية وفااي البورصااات ، دون األ ااذ  الكبر  المشروعات

 الصغيرة والمتوسطة وايتياجات مست دمي المعلومات المياسبية فيها. روعاتالمش االعتبارفي 

الكامل بالمعااايير  االلتزاموتركها إلى  المشروعاتإصدار معايير مياسبية  اصة بتل   التت ر في -3
 .والكبر العمالقة  المشروعاتالمياسبية التي تعمل في المقام األول إلى  دمة 

د ح المياساابي قااد يعااد بمثابااة يماال زائاا افة متطلبات القياس واإلفصاااالكامل لتطبيق ك االلتزامإن  -4
 الصغيرة والمتوسطة اليجم. المشروعاتوجد ما يبررها  اصة على يوتكلية ال 

 مست دمي المعلومات فيها. عدد ان ياض -5

 مبدأ التكلية والعائد بالنسبة لتل  المشروعات. غياب -6

 مع طبيعة المشروعات الصغيرة. تتالءمياسبي ال رة من اإلفصاح الموجود تيصيالت ومتطلبات كثي  -7
 سيؤدي إلى مشاكل مياسبية منها : SME'sأن تطبيق المعايير الكاملة على  -8

وايتياجااات  SME'sا تالف بين ايتياجات وطبيعة مست دمي القااوائم الماليااة فااي  وجودإن  -
 الكبيرة. المشروعاتمست دمي 

وذلاا  لضااعف المااوارد فااي تلاا   SME'sلااة فااي التكاليف عند تطبيق المعااايير الكام ارتياع -
 الكبيرة. المشروعاتمقارنة ب المشروعات

 ر عدد المعايير.بكثرة وك -

 وجود العديد من التياصيل والتعقيدات في النس ة الكاملة من المعايير. -

 قيام معظم المعايير ل دمة المشروعات الكبري. -

 عدد مست دمي المعلومات. ان ياض -
تاام تتساايس سااوق الشااركات المتوسااطة والصااغيرة  بورصااة النياال( رساامياا فااي  وفي البيئة المصاارية 

للتداول من دا ل البورصة المصرية كجدول  اص بنظام الجداول بدالا من إنشاء بورصة  اصة.  3/6/2010
الصغيرة والمتوسط سريعة النمو ، من م تلف القطاعااات ، مااع  المشروعاتييب كانت تستهدف بورصة النيل 

قيد ، عن طريق وضع متطلبات وإجراءات القيد بشكل أبسااط ماان البورصااة الرئيسااية وتشااجيعها علااى تسهيل ال
 (.2013 أيمد يلمي ،  : القيد في البورصة ، ومن مميزات ذل  ما يلي

 رض والطلب على أسمهما.نتيجة الع مشروعإمكانية زيادة رأس المال وزيادة القيمة السوقية لل -
الصااغيرة والمتوسااطة فااي منظومااة االقتصاااد  المشااروعاتطاع كبير من المساهمة في دمف وإد ال ق -

 الرسمي.

بساابب االلتزامااات التااي تتيملهااا للقيااد فااي  المشااروعاتزيادة كياااءة اإلدارة الماليااة والتنظيميااة لهااذه  -
 البورصة.

ليصول على التمويل الالزم وإتاية اليرصة لالقتراض طويل األجل عاان طريااق إصاادار سااندات أو ا -
 سهم.رأس المال عن طريق بيع األ زيادة
 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. IFRSن تطبيق معايير متنتج التي  المحاسبية جودة المعلومات

 األوراق المالية من  الل النقاط التالية : قتساعد على تنشيط سو 
أو إنشاااء  المياسبية المالئمة جزءاا أساسياا من المعلومات التي تساااعد فااي وضااع تمثل المعلومات -1

أو تركيب هيكل األسعار النسبي لألوراق المالية ، كمااا تلعااب دوراا هاماااا فااي ت صاايص المااوارد 
 الم تلية وفي توزيع األوراق المالية بين المستثمرين. االستثمارالميدودة بين مشروعات 

ة وذلاا  وراق مالياا األالمياسبية المناسبة للمستثمرين في ا تيار أفضاال مييظااة  تساعد المعلومات -2
 عن طريق اإلفصاح عن المعلومات المياسبية المناسبة.

المياسبية المعالجة بنماذج رياضااية وإيصااائية فااي قياااس م اااطر البورصااة  تست دم المعلومات -3
 وتقييم األسعار اليقيقية لألسهم.
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ية المياسااب اتتتتثر أسعار ويجم التداول في سوق الوراق المالية بتيليل السالسل الزمنية للمعلوم -4
من تتثير على تكوين أو تعديل التوقعات للمتعاملين فااي السااوق يااول  اتلهذه المعلوم لما المناسبة
 نشاط الويدة االقتصادية في المستقبل. واتجاهيجم 

 القرار السليم الذي ييقق المنيعة. ات اذالمياسبية يؤدي إلى ت ييض درجة عدم التتكد  توافر المعلومات -5

لصغيرة والمتوسطة في مصر ليس باألمر الجديد ف ن مصر دائمة العناية بهااذه االهتمام بالمشروعات ا •
دائماا موجودة في  طط التنمية االقتصادية و لق فرص عمل ، ف ن البن  المركاازي فهي المشروعات 

عاان مبااادرة طمويااة تعتباار جاازءاا ال يتجاازأ ماان المريلااة الثانيااة لبرنااامف  2008أعلن في ديساامبر 
وذل  للمشروعات الصغيرة والمتوسااطة لتشااجيع البنااو  علااى  2011:  2008اإلصالح المصرفي 

تاام إنشاااء وياادة مت صصااة للمشااروعات  2009تقااديم  اادمات مصاارفية متنوعااة لهااا ، وفااي عااام 
الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصاارفي بالتعاااون مااع مشااروع دعاام  اادمات تطااوير األعمااال التااابع 

وذل  وفقاااا لقاارار البناا  المركاازي المصااري فيمااا  (BDSSP/CIDA)للوكالة الكندية الدولية للتنمية 
إلى تااوفير  الصغيرة والمتوسطة ي ص تيسير اليصول على التمويل ، ييب تهدف ويدة المشروعات

العاااملين بوياادات المشااروعات المتوسااطة والصااغيرة  دمات غير تمويلية م تلية لدعم بناااء قاادرات 
ي أصياب هذه المشروعات المرتبطة باليصول علااى التموياال وعافة البنو  ، كما تعمل على رفع بك

 الالزم لها.

 اهتمااتولااذل  بالبورصااة المصاارية ،  باالرتقاااءبالبورصااة المصاارية ، فاا ن مصاار اهتماات  االرتقاء •
وسعت لتوفيق أوضاعها مع هذه المعايير وأوصت أن تعد الشركات المدرجة  IFRS الدولية بالمعايير

يتيااق مااع االتياقااات التااي تعقاادها هااا و IFRSطبقاااا للمعااايير  الماليااة  ئمهااافي البورصة المصرية قوا
البورصة المصرية مع البورصات األ ر  اإلقليمية والعالمية ، وذل  لتشااجيع االسااتثمارات األجنبيااة 

فااي مصاار بماارور الوقاات  IFRSويزداد مستوي التوافق مااع هااذه المعااايير للتقااارير الماليااة الدوليااة 
 ن.يتى األ 2002

البورصااة  اهتمااتهااذا التوافااق وتشااجع المااراجعين بااالتيقيق ماان ذلاا  كمااا  تتبناا الجهات اليكوميااة  •
العمليااة  اإلجااراءاتالمصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتن إدارة البورصة بدأت فااي ات اااذ 

شاار شركات البورصة "النيل للمشروعات الصااغيرة والمتوسااطة" مؤ أداءلتيعيل أول مؤشراتها لقياس 
النيل وأن تدشين المؤشر يتتي في إطار سعي البوصة الدائم لتطوير السوق واستيداب األدوات المالية 

مااة لقياااس زوالمؤشرات بهدف زيادة القدرة التنافسية وتلبية ايتياجات المسااتثمرين بتااوفير األدوات األ
 أداء السوق وتنشيط سوق بورصة النيل لألوراق المالية.

 2011لية التداول المستمر في نهاية آالتداول في بورصة النيل من آلية المزايدة إلى وبعد تغيير آليات  •
بهدف زيادة معاادالت ساايولة السااوق وجااذب  2013وزيادة عدد ساعات التداول في بداية أكتوبر عام 

المستثمرين إلى بورصة النيل كتيد األسواق الواعدة في السوق المصرية ، فضالا عاان كونهااا السااوق 
لي من نوعها في المنطقة العربية ، إال أن م اوف المستثمرين العاارب ماان الوضااع السياسااي فااي األو

 البالد قد دفع مؤشرات البورصة نيو التراجع البسيط جداا.

مستوي التوافق ليشمل المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة وهااي ماان  تعديلأن الوضع اليالي يتطلب  •
معااايير مياساابية مصاارية يراعااي فيهااا طبيعااة تلاا   ضمن المقتريات في مصر و اصة لعدم وجااود

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 IFRS الدوليااة ها المعاااييرتينبغي االستعداد لتيمل كافة التكاليف واألعباء الستغالل اليرصة التي يقق •
ألنها تتناسااب مااع طبيعااة المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة لتيقيااق أهاادافها المياساابية االقتصااادية 

 ب االستثمار األجنبي المباشر بتقل تكلية وفي أقصر وقت.وجذ

 .الصغيرة والمتوسطة في مصر لمشروعاتل IFRS إلعداد التقارير المالية ةر الدولييياآليات تطبيق المع
اق الصااغيرة والمتوسااطة فااي سااي المشااروعاتمن أجل توفير إطااار ليهاام أنشااطة المياساابة ال اصااة ب 

المشااروع اق اساات دامها ماان  ااالل فهاام العالقااة القائمااة بااين وسااي وتنميتهااا إلااى ظهورهااا أدتالظااروف التااي 
،  المركز المالي ونتائف أعمال المشااروع والمياسبة لما لها من أثر بالغ األهمية على كش صية اعتبارية مستقلة

 .تتثيرها على تنمية وتطور المشروع ومن ثم
 :كما يلي  IFRSالمياسبة المالية التنظيمي لنظام المياهيمي وولقد تم تيديد اإلطار  

البيانااات بالمرتبطااة  والشاايافيةوالمصااداقية  الدوريااةيجااب أن تسااتوفي المياساابة الماليااة التزامااات  -
 التي تعالجها ورقابتها وتبلغيها وعرضها. واأليداب االقتصادية والمعلومات

 تمس  م تلف دفاتر نظام المياسبة المالية بالعملة الميلية الوطنية. -

 .يق عليهاكل العمليات المدونة بالعملة األجنبية إلى العملة الوطنية يسب الشروط المت م تيويليت -
علااى  ساانوي هذا القانون إلااى جاارد مااادي تلتزم بهذا النظامالتي  المشروعاتت ضع أصول و صوم  -

 أساس فيص مادي دقيق.
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ألعباااء وعنصاار ماان بين عناصر األصول وال صوم ال بااين عنصاار ماان ا ال يمكن إجراء أي مقاصة -
 إال إذا تمت هذه المقاصة على أساس قانوني أو تعاقدي.يرادات اإل

أي كاال تسااجيل يشاامل تعتمد كل الدفاتر المياسبية ال اضعة لهذا النظااام مباادأ  القيااد الماازدوج( ييااب  -
التسلساال الزمنااي لأليااداب الماليااة  مراعاااةمدين وان اار دائاان مااع  أيدهمايسابين على األقل عملية 

 هذا الكيان. تتم فيلمياسبية التي وا

كل تسجيل في الدفاتر يجب أن ييدد بدقة مصدر البيان أو المعلومة ومضمونها أو ت صيصها ومرجع  -
 الوثيقة الدولية التي استند إليها في كتابة هذه المعلومات أو البيان.

أو أي شاايء يضاامن ومثبتة علااى ورق   مستند أو عقد(كل تسجيل مياسبي يجب أن يستند على وثيقة  -
 المصداقية والييظ وإمكانية إعادة ميتواها على األوراق.

مجبرة على مس  مجموعة من الدفاتر القانونيااة هااي :  دفتاار اليوميااة ،  النظامالكيانات ال اضعة لهذا  -
دفتر األستاذ ، دفتر الجرد على دفاتر فرعية مساعدة يسب ايتياجات المؤسسة( مااع مراعاااة األيكااام 

 الصغيرة. المشروعاتبال اصة 
 من تاريخ قيل كل سنة مالية. ابتداءعلى األكثر تيتيظ م تلف الدفاتر والوثائق الدولية لمدة عشر سنوات  -

 اليومية ودفتر الجرد( من قبل رئيس ميكمة مقر المؤسسة. دفتريتم ترقيم وتتشير الدفاتر المياسبية   -

في الدفاتر المياسبية  تغير أو النقل إلى الهامتأنواع الال يجب تر  بياض أو تشطيب أو أي نوع من  -
 إال في إطار ما يسمح به قانون المياسبة المالية.

الصااغيرة  المشااروعاتالضاابط اليااومي لإلياارادات والنيقااات الاادفاتر إجااراءات  مساا  تيديااد كيييااة -
 .والمتوسطة عن طريق الالئية الدا لية لهذه المشروعات

انلااي مقتضاايات الييااظ  طبااق علااى الياساابانلااي وي الياساابق تمس  المياسبة يدوياا أو عاان طرياا  -
 افية والشروط القانونية.شيوالسالمة واألمن والمصداقية وال

 خاالل  في أي مؤسساة مانبصفة عامةً معايرها و والشفافية المحاسبة المالية نظامتدعيم وتعزيز تطبيق يتم 
 توافر مجموعة من المقومات ومنها :

 توضح يقوق المجتمع على المؤسسة وواجباتهم تجاهها. وجود قوانين وتشريعات -

 األدوات التي تكيل تيقيق هذه الرؤية.ووجود رؤية واضية تيدد المعالم اإلستراتيجية للمؤسسة  -

مثاال النظااام  األنظمااةمجموعة من  ميدد به السلطات والمسئوليات تيكمهواضح  يوجود هيكل تنظيم -
يااوفر مجموعااة ماان مااا مياساابة المساائولية الرقابااة الدا ليااة واألهاام نظااام  الاادا لي للمؤسسااة نظااام
 ر المالية لمسائلة وتقييم األداء في هذه المشروعات.المؤشرات المالية وغي

المشااروع الرقااابي علااى أعمااال  صالييات ما يكيل له تيقيق ممارسااة دوره له نظام للمراجعةوجود  -
 ما تيتويه هذه التقارير من مقتريات وتوصيات. بتنييذشروع لتتكد من قيام إدارة الموا

فااي ات اااذ  تساااعدوجود نظام فعال للتقااارير يتساام بالشاايافية وبقاادر يكياال تااوفير المعلومااات األ اار   -
التقااارير دوراا فااي تقلياال الم اااطر وأضاارار وتضااارب  لمست دمي القوائم المالية ، كمااا أنالقرارات 

 .املين معها والمتع المصالح الميتملة بين المؤسسة
الصااغيرة والمتوسااطة فااي مصاار عاان  المشااروعاتفااي  IFRSتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليااة 

 الضريبية لهذه المشروعات.دارية واإلمالية والطريق الحوكمة 

ماان قااوة مد التااه ومقترياتااه ،  المطبااق قوتااهالنظااام المياساابي  يكتساابتطبيق أي معيااار  من  الل •
  لجميااع عمليااات المشااروعت أي نظام مياساابي فااي المسااتندات المياساابية واليااواتير وتتمثل مد ال

أما م رجات أي نظام مياسبي  توالمصروفااإليرادات سواء للشراء أو البيع والتيصيل والسداد و
ات اااذ القاارارات السااليمة في  مشروعالعالقة بال ألطراف ذاتتتمثل في التقارير المالية التي تساعد ا

 .مشروعالتل  تجاه 

الصااغيرة والمتوسااطة  مشااروعيجب أن تتااوافر فااي بيئااة ال مشروعلتطبيق أي معيار مياسبي في أي  •
 الكبياارة بعض آليات التنييذ ال اصة :  تشريعية ، تنظيمية ، مياسبية ، رقابيااة( بالقياااس بالشااركات

 اضااعة ليوكمااة هيئااة سااوق المااال ، واللرقابااة المقياادة ببورصااة األوراق الماليااة والتااي ت ضااع 
التااي انليااات فوجود ذل   ، هذه المعاير البيئة المصرية غير مالئمة لتطبيق يتى ال تكونالشركات 

الصغيرة والمتوسطة وتدعمها مياسبياا واقتصادياا تيت إشراف هيئة مستقلة هااذا  المشروعاتت دم 
 النااواييقصااور فااي ال سااتعالف، وماان ناييااة أ اار   بتيسر عمليااة تطبيااق هااذه المعااايير من نايية

 بم يسمى  اليوكمة الضريبية(. المشروعاتالضريبية ، األمر الذي يتطلب معه يوكمة تل  
         الصااغيرة والمتوسااطة البااد  المشااروعاتعلى  )المالية واإلدارية والضريبية( لتنفيذ حوكمة الشركات 

 من تنفيذ اآلليات اآلتية :
والتي يمكاان  المشروعاتوافر قوانين وتشريعات تيكم تل  يعني البد من تآليات تنفيذ تشريعية :  -1

 من  الل تنييذها أيكام الرقابة عليها.
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يعني البد من توافر هيكل تنظيمي ييقق أهداف اليوكمة ويتمثل في تيديااد  آليات تنفيذ تنظيمية : -2
الساالطات  تيدياادووالمراجااع ال ااارجي ولجااان المراجعااة  مشااروعا تصاصااات مجلااس إدارة ال

 ككل. مشروعلل ئوليات للهيكل التنظيميوالمس

الم تلية المسئولية عاان اإلشااراف الرقابية يعني التيديد الدقيق لمسئوليات الجهات  آليات رقابية : -3
 على هذه المشروعات. والرقابة

 
الصااغيرة  لمشااروعاتالماليااة واإلداريااة ليوكمااة اليجااب تيعياال اليوكمااة الضااريبية بجانااب ييااب  

المعااايير الدوليااة إلعااداد  وبصااية  اصااةلمعااايير الدوليااة لضاامان تطبيااق أمثاال وأفضاال والمتوسطة في مصر ل
 الصغيرة والمتوسطة اليجم. المشروعاتبال اص  IFRS التقارير المالية.

 تفعيل الحوكمة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يااة تتضاامن يساان بوضع مجموعااة قواعااد وضااوابط وإجااراءات تنظيم المشروع الضريبي التزامهي  

العمل وتيقيق األهااداف وباااأل ص تااوافر الشاايافية وتعزيااز المصااداقية باام يوطااد الثقااة المتبادلااة بااين مصاالية 
الشاايافية عنواناااا  اإلفصاحالذي جعل من  2005لسنة  91الضرائب ومموليها وهي من أهم أهداف القانون رقم 

تطبيق السليم لكافة مواد القانون ويري البايااب أن ذ والفي التنيي االنضباطليوكمة اإلدارة الضريبية يتى يتيقق 
 .IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية ذل  يمكن أن يتيقق من  الل تطبيق المعايير 

 .IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تفعيل دور المراجعة في تدعيم تطبيق 
المعااايير عنااد إعااداد البيانااات الماليااة علااى أساااس  تعاون وثيق بين مكاتااب المراجعااة وموكليهااا يوجد 

 مراقبااي عاابة األولااي ماان إشااكالية وتقعيااد ييااب للما يمثله تنييااذها للماار IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية. 
 .IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية  لمعاييرلفي االمتثال وإيجابياا اليسابات دوراا ياسماا 

بات اإلفصاح ألنها شاملة جداا وتتطلب الكثير من العمل التقنااي وهااذا األماار ال ينطبااق فيما يتعلق بمتطل 
 قطاع األعمال(  إنما ينطبق أيضاا على الشركات المملوكة للدولة  صغيرة وكبيرة(  فقط على الشركات ال اصة

 .IFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في بذوي ال برة  ييب تستعين
 :الصغيرة والمتوسطة للمشروعات IFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أسباب مقاومة 

تيقااق القبااول التااام ألن تطبيااق مجموعااة  تلااق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم IFRSن معايير إ -
لغايااة بالنساابة وباإلضااافة إنااه الزال يعتباار عمليااة معقاادة ل االبتكاااروييدة ماان المعااايير يقضااي علااى 

ة متعلقة باعتماد المعايير الدولية باإلضااافة إلااى أن يللكيانات الصغيرة نظراا لما تتكبده من تكاليف إدار
 اعتماد مشروعات مياسبية جديدة

نيو تدريب مياسبين وإعداد نهااف جديااد للنمااو بكاال ذلاا  ساايؤدي إلااى عاابء  االيتياجاتسيؤدي إلى  -
 .المشروعاتإداري ض م على 

الصااغيرة والمتوسااطة نظااراا  المشااروعات هاااقواعد التنظاايم بااا تالف البلاادان التااي تتواجااد في ت تلف -
 عمليااات التقاااريرصااف األرباااح باإلضااافة إلااى أن ال تالف السياسات المالية التي تؤثر على كييية و

 : بيئية التقرير المالي نيسها مثل تتثراا كبيراا عليه بتن جدة التقارير المالية مردود  وهذا
عماق ساوق  مادي =دا ل الدولاة  يالضريبي والمؤسس النظام = البورصة =اليوافز  نظام =النظام القانوني  -

 ارير المالية ذات الجودة العالية من جانب مست دمي القوائم المالية.الطلب على التق مدي =رأس المال 

تطااوير والعولمااة يكااون مياااط ويري البايب : أن تل  اليجف مردود عليها وذلاا  ألن السااعي نيااو ال -
دائماا بالصعاب والتكاليف في بادئ األمر ، وإذا تم االستسالم أو عدم مواكبة الواقااع العااالمي ساايتيمل 
دائماا الم اليون لتكاليف ومشكالت أكبر بكثير من المستقبل ولذل  فاا ن تيماال بعااض العاابء والتكليااة 

 ي باقي المرايل. الل المرية األولي من التطبيق سوف يتم تعويضه ف

 :الدراسة التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية واختبار الفروض وتحليل مسار العالقة بين متغيرات

الباحث في تحليل االستقصاء واختبار  البحث استخدمفي ضوء مشكلة الدراسة ولتحقيق أهداف 

ويتناول الباحث  ،24ار اإلصد(AMOS) واستخدم 25اإلصدار  SPSS الفروض الحزمة اإلحصائية

وكذلك أداة البحث المستخدمة، وصدقها  الدراسة،في هذا الجزء من الدراسة توصيف خصائص عينته 

وثباتها، وتوصيف لإلجراءات التي قام بها الباحث في تقنين أدوات البحث وتطبيقها، وأخيرا المعالجات 

لتحليل بيانات الدراسة واختبار ، اسةاإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل بيانات الدر

 (Cronbach Alpha"خكرو نبامعامل الثبات "ألفا  فرضياتها، تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية

لبيان مدى االتساق الداخلي للعبارات المكونة للمقاييس التي اعتمدتها الدارسة، معامل الصدق الذاتي ،  ( 

كل فقره بمحورها وأيضا لمدى ارتباط كل محور مع االخر ،  التجزئة النصفية لدراسة مدى ارتباط

مقاييس اإلحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة،  

 لمعرفة الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية: وتشمل المتوسطات
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 ة المستقل ات لمتغيرات ) المتغير أسئلة االستقصاء مجموعاتالمستقصي منهم ل إجابات تركز مدى

 تحليل المساركما استخدم ( ،طوالوسي ة المتغيروالتابع

Path Analysis أحد تحليالت SEM (Structural equation modeling).  باستخدام الحزمة

 (24) :اإلصدار(AMOS)( 25اإلصدار ) SPSS اإلحصائية

 

 الدراسة:خصائص عينة 

 ( خصائص افراد العينة1ل )جدو

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغيرات

 النوع
 %72 324 ذكر

 %28 126 انثى

 الوظيفة

 %39.6 178 محاسب

 %2.9 13 مراجع

 %17.8 80 مراقب حسابات

 %2.2 10 مراجع داخلي 

 %6.7 30 مدير مالي

 %4.4 20 مدير حسابات

 %20 90 محل مالي

 %6.4 29 أخرى 

 لمؤهلا

 %18.9 85 دبلوم

 %47.8 215 بكالوريوس

 %22.2 100 ماجستير

 %9.1 41 دكتوراه

 %2 9 أخري 

 الخبرة

 %11.1 50 سنوات5أقل من 

 %17.8 80 10وأقل من 5

 %22.2 100 15واقل من 10

 %19.8 89 20وأقل من 15

 %13.6 61 25واقل من 20

 %10.2 46 30وأقل من  25

 % 5.3 24 30ثر من أك

 اعداد الباحث ن( م1الجدول )                    

 :وصف عينة البحث 
% من أفراد العينة إناث، واشتملت عينة 28% من أفراد العينة ذكور، و72أظهرت نتائج تحليل عينة الدراسة أن 

حسابات بنسبة %( و مراقبين 2.9%( و مراجعين بنسبة )39.6الدراسة مجموعة من محاسبين بنسبة )
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%( و مديرين حسابات بنسبة 6.7%( و مديرين ماليين بنسبة )2.2%( و مراجعين داخلي بنسبة )17.8)

%(وظائف أخرى)مأمور ضرائب وأعضاء لجان حوكمة  6.4%( ونسبة )20%(  و محليين ماليين بنسبة )4.4)

وعات الصغيرة والمتوسطة لجان حوكمة وأعضاء مجلس إدارة ( من  العاملين في مؤسسات تمويل المشر

 والهيئات الرقابية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

( %22.2ونسبة ) بكارلوس( حاصلة على %47.8( حاصلة على دبلومات فنية ونسبة )%18.9وأن نسبة )

 ( أخرى )دبلوم دراسات حره( وان%2( دكتوراه بينما نسبة )%9.1ماجستير ونسبة )

( 15واقل من 10من ) %22.2( و10وأقل من 5%من )17.8سنوات و5أقل من ( 11.1سنوات الخبرة أن )

%من افراد العينة تتراوح سنوات الخبرة 10.2( و25واقل من 20%من )13.6( و20وأقل من 15%من )19.8و

 %من افراد العينة ثالثون عام فأكثر 5.3( وان نسبة 30وأقل من  25من )

 :اعتمادية المقياس 
لالزمة لقياس متغيرات الدراسة وقد تم تحديد هذه المتغيرات في ضوء االدبيات ذات الصلة  تم تنمية المقاييس ا

 internal Consistencyوتم تكيفها الستخدامها في هذه الدراسة ،اعتماد البحث على طريقة االتساق الداخلي 

ائي وبما يساعد في االعتماد على لقياس معامل الثقة /الثبات بالنسبة للمقاييس المجمعة لتقليل اخطاء القياس العشو

المقاييس المتعلقة بمتغيرات الدراسة في نفس المجال التطبيقي وقد تم استخدام مقياس الفا كرو نباخ 

Cronbach's Alpha  وقد اظهرت نتائج تحليل االعتمادية وتم تأكيد معنويتها كما بلغت قيمة معامل الفا  ،

α(89,5الكلية ل )%وهى الحد األدنى المقبول لمعامل الفا، %60من مفردة وهى اكبر 450(Sekaran, 2000) 

مما يعنى ثبات االداة )االستقصاء( كما تم تأكيد ثبات كل محور من محاور االستقصاء ، وهذه نتيجة مقبولة 

  .... فيقصد به ان األداة تقيس ما وضعت Validityالعتبار أداة البحث ثابتة ، اعتماد طريقة الصدق 
 االول  للمحور0, 711ان قيمته تساوى . مكن التحقق من الصدق الذاتي لمقاييس الدراسة حيث تبينوألقياسه

المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة  المشكالتوعالج  IFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

ني تفعيل آليات تطبيق المعايير للمحور الثا (0, 844بلغت )والمتوسطة في جمهورية مصر العربية. ،  كما 

وأثرة على حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ماليا وضريبيا.، وبلغت  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 

وأثرة على جودة التقارير  IFRS( للمحور الثالث تطبيق اليات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 0, 700)

(للمحور الرابع تطبيق المعايير الدولية إلعداد  0, 912نشآت الصغيرة والمتوسطة. ، وبلغت )والقوائم المالية للم

, 926وجودة المعلومات المالية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبلغت ) IFRSالتقارير المالية 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة IFRS( للمحور الخامس تطبيق آليات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 0

فيقصد بها ان   Validityاعتماد طريقة الصدق ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية.

وأمكن التحقق من الصدق الذاتي لمقاييس الدراسة حيث تبين ان معامل الصدق  األداة تقيس ما وضعت لقياسه 

(والمحور الثاني يساوى ,843للمحور األول يساوى الصدق الذاتي )(و0, 946ى للفقرات كلها يساوى )ذاتال

(وهي نسبه عالية تدل على ان  ,962(والمحور الخامس ),955(والمحور الرابع ),837(والمحور الثالث ),919)

 االستقصاء يقيس ما وضع لقياسه وبناء عليه يمكن تأكد ثبات وصدق أداة الدراسة.  

 (2جدول رقم )

 والصدق الذاتي   ات لالتساق الداخلي )ألفا كرو نباخ( ألداة الدراسةقيم معامل الثب

 لذاتي ا  الصدق معامل  الفاكرونباخ    اسم المتغير والُبعد

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   المحور األول: 
IFRS  المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة  المشكالتوعالج

 مصر العربية.والمتوسطة في جمهورية 
711 , 843 , 

المحور الثاني: تفعيل آليات تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير 
وأثرة على حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة   IFRSالمالية 

 ماليا وضريبيا.

844 , 919 , 

المعايير الدولية إلعداد التقارير تطبيق اليات  : الثالث المحور
دة التقارير والقوائم المالية للمنشآت وأثرة على جو IFRSالمالية 

 الصغيرة والمتوسطة.

700 , 837 , 

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  : الرابع  محورال
IFRS  وجودة المعلومات المالية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة

 والمتوسطة.
 
 

912 , 955 , 
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إلعداد التقارير  المعايير الدوليةآليات  تطبيق: الخامس  رالمحو
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف IFRSالمالية 

 التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية. 

926 , 962 , 

 , 946 , 895   ة( عبار54كل عبارات االستقصاء وعددهم )

 .اعداد الباحث  ن( م2الجدول )
( استمارة 485)عينة الدراسة حيث تم توزيع من  ( معدل االستجابة والفئات التي استجابت3الجدول رقم )يوضح 

( استمارة 12( واستبعدت )462ستقصاء المستردة )الا اتاستقصاء على مجتمع الدراسة وبلغ عدد استمار

ستقصاء المستوفاة والجاهزة للتحليل الا اتاستقصاء لعدم صالحيتها للتحليل، وعلى ذلك أصبح عدد استمار

 .( استمارة 450)

 ( 3  رقم الجدول
 دراسة عينة المن جابت ستالتي ا اتمعدل االستجابة واليئ

 .اعداد البايب  ن( م3الجدول  

 
 
 الجهة

 اسم الشركة
 او القطا 

 المستبعدة المستلمة الموزعة نفئة المستجيبي

االستمارات 
الصحيحة 
والخاضعة 
 للتحليل

نسبة 
االستمارات 
الصالحة 
للتحليل 
 اإلحصائي

العاملين  -1
مؤسسات   في

تمويل 
المشروعات 
الصغيرة 

 توسطةوالم

 

البن   -
 المركزي

البنو   -
 التجارية

)األهلي  
 ومصر(

 محاسب -
مراقب  -

 حسابات
 مدير مالي -

مراجع  -
 داخلي

95 90 3 87 91,5 % 

الهيئات  -2
الرقابية على 
المشروعات 
الصغيرة 
 والمتوسطة

وزارة  -
 االستثمار

مصلحة  -
 الضرائب

جهاز تنمية  -
المشروعات 
الصغيرة 
 والمتوسطة

 محاسب -
 مدير مالي -
 محلل مالي -

 مراجع -
 م مور -

 ضرائب

100 96 1 95 95 % 

الجهاز - 3
المركزي 
 للمحاسبات

الجهاز 
المركزي 
 للمحاسبات

 محاسب -
 مراجع -
 مدير مالي -

مراقب  -
 حسابات

85 83 3 80 94,12 % 

أعضاء - 4
 هيئة تدريس

أعضاء هيئة 
 تدريسال

 مدير مالي -
أعضاء          -

 لجان حوكمة
عضو  -

 مجلس إدارة

100 95 1 94 94 % 

سماسرة  -5
وبيوت خبرة 
 وبورصة

 أبرا  مصر  -
مركز  -

القاهرة 
 المالي

البوصة  -
 المصرية

 محاسب -
 مراجع -
 محلل مالي -
 مدير مالي -

100 98 4 94 94 % 

 % 92,8 450 12 462 485   اإلجمالي
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 أداة البحث:
ل على المعلومات االزمة من مفردات العينة اعتمد الباحث على االستقصاء كأداة اساسية لجمع في سبيل الحصو

البيانات المطلوبة لدعم البحث وتحقيق أهدافه وذلك بعد االطالع وتحليل الدراسات السابقة ، قام الباحث ببناء 

وعالج  IFRSإلعداد التقارير المالية   إحصائية بين تطبيق المعايير الدوليةوتطوير استقصاء بهدف تحديد العالقة 

المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية وأثرة على حوكمة  المشكالت

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ماليا وضريبيا و وأثرة على جودة التقارير والقوائم المالية للمنشآت الصغيرة 

لمالية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. والمتوسطة وتحقيق أهداف والمتوسطة وجودة المعلومات ا

 التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية.

 مس محاور تمثل فروض الدراسة كما يلي: خوقد اعتمد الباحث في بناء االستبانة على دراسة 

 IFRSعايير الدولية إلعداد التقارير المالية معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق الم ةتوجد عالق : الفرض األول

 المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.  المشكالتوعالج 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  : الفرض الثاني 

IFRS شآت الصغيرة والمتوسطة ماليا وضريبيا.وأثرة على حوكمة المن 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  :  الفرض الثالث

IFRS .وأثرة على جودة التقارير والقوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

حصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  توجد عالقة معنوية ذات داللة إ:  الفرض الرابع

IFRS .وجودة المعلومات المالية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق اليات المعايير الدولية إلعداد التقارير :  الفرض الخامس

 والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية. للمشروعات الصغيرةIFRSالمالية 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   السادس :الفرض 

IFRS  المستدامة  المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية  المشكالتوعالج

 في جمهورية مصر العربية

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  :  فرض السابعال

IFRS  المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة و جودة المعلومات المالية  المشكالتوعالج

 المتوسطةوالمحاسبية للمشروعات الصغيرة و

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  :  الفرض الثامن

وحوكمة هذه الشركات ماليا وضريبيا كمتغير مستقل وجودة التقارير  IFRS للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 حاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمتغير تابع.والقوائم المالية كوسيط وجودة المعلومات المالية والم

 :الخماسي لقياس استجابات المستقصي منهم  ليكرثاعتماد مقياس 

 .غير )موافق تماما( 1.79-1االتجاه األول :

 .)غير موافق(2.59 -1.8االتجاه الثاني: 

 .)محايد( 3.39-2.6االتجاه الثالث: 

 .)موافق(4.19- 3.4االتجاه الرابع 

 .)موافق تماما(5-4.2جاه الخامس: االت
 ( 4جدول رقم )

 IFRSعالقة بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تقيس وجود مجموعة من العبارات التي  لاالول: يتناو رالمحو

 المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية. المشكالتوعالج 

القة بين تطبيق المعايير الدولية عوجود -1

وعالج  IFRSإلعداد التقارير المالية 

المحاسبية التي توجه المنشآت  المشكالت

جمهورية مصر  الصغيرة والمتوسطة في

 العربية.

معامل 

االتساق 

 الداخلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
درجة 

 االستجابة

مستوى 

 الداللة

t-test 

 يبالترت

1 
أهم أحد ما مدي تأييدك على أن 

عدم تتمثل في المشروعات الصغيرة 

 للمشروع؟إظهار رأس المال الحقيقي 

 

**810 , 
موافق  91% , 745 4.55

 تماما
000 , 15 

2 

ما مدى تأييدك على وجود تدخل من 

جانب أصحاب المشروعات الصغيرة في 

قرارات اإلدارة مما يعيق العمل 

 اإلداري؟

موافق  % 92,6 , 863 4.63 , 494**

 تماما
000 , 7 
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3 

ما مدى موافقتك على أن االقتناع 

الدولية إلعداد التقارير  بأهمية المعايير

الصغيرة  للمشروعات IFRSالمالية 

 على تطبيقه؟ يشجع

موافق  % 91,4 , 735 4.57 , 726**

 تماما
000 , 13 

4 

 تحديد تكلفةما مدى موافقتك على أن 

ية إلعداد التقارير الدول التحويل المعايير

مشروعات الصغيرة لل    IFRSالمالية 

 يشجع على تطبيقه؟

موافق  92% , 740 4.60 , 688**

 تماما
000 , 10 

5 

 أن التنفيذما مدى موافقتك على 

الدولية إلعداد  المرحلي المعايير

مشروعات لل    IFRSالتقارير المالية 

 الصغيرة يشجع على تطبيقه؟

موافق  % 91,6 , 642 4.58 , 775**

 تماما
000 , 12 

6 

 أن تدريبما مدى موافقتك على 

الدولية إلعداد  المحاسبين المعايير

 للمشروعات IFRSالتقارير المالية 

 على تطبيقه؟ الصغيرة يشجع

موافق  93% . 565 4.65 , 696**

 تماما
000 , 5 

7 

 المشكالتما مدى تأييدك أن من أهم 

الدولية  تطبيق المعاييرالتي تواجه 

تتمثل  IFRSعداد التقارير المالية إل

انخفاض الوعي العلمي والعملي في 

 المعيار؟بأهمية تطبيق 

موافق  % 95,4 , 677 4.77 , 827**

 تماما
000 , 2 

8 

 المشكالتما مدى تأييدك أن من أهم 

الدولية  تطبيق المعاييرالتي تواجه 

تتمثل  IFRSإلعداد التقارير المالية 

ية مدربة وجود كفاءات مهن في عدم

لهذا على إعداد القوائم المالية طبقاً 

 ؟لمعيارا

موافق  % 93,8 , 657 4.69 , 763**

 تماما
000 , 3 

9 

 المشكالتما مدى تأييدك أن من أهم 

الدولية  تطبيق المعاييرالتي تواجه 

تتمثل  IFRSإلعداد التقارير المالية 

البرامج التدريبية المقدمة من  في نقص

ة للتوجيه نحو بيوت الخبرة المختص

 ؟تطبيق المعيار

موافق  % 91,2 , 746 4.56 , 807**

 تماما
000 , 14 

10 

 المشكالتما مدى تأييدك أن من أهم 

التي تواجه تطبيق المعايير الدولية 

تتمثل  IFRSالمالية التقارير  إلعداد

اإلطار التشريعي والقانوني  في غياب

الصغيرة  المنشآتالذي يشجع 

ضمام إلى االقتصاد والمتوسطة على االن

 ؟للدولة الرسمي

موافق  % 92,8 , 864 4.64 , 494**

 تماما
000 , 6 

11 

 المشكالتما مدى تأييدك أن من أهم 

التي تواجه تطبيق المعايير الدولية 

تتمثل  IFRSالمالية التقارير  إلعداد

ارتفاع تكلفة االمتثال )التطبيق( في 

 للمعيار؟

موافق  % 92,2 , 731 4.61 , 726**

 اماتم
000 , 9 

12 

 المشكالتما مدى تأييدك أن من أهم 

التي تواجه تطبيق المعايير الدولية 

تتمثل  IFRSالمالية التقارير  إلعداد

غياب الهيكل الرقابي على تلك في 

المنشآت لتعدد القوانين والقرارات مما 

 بينها؟يسبب التعارض فيما 

موافق  % 92,4 , 742 4.62 , 688**

 تماما
000 , 8 
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 اعداد الباحث  ن( م4الجدول )

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير  " اختبار الفرض األول:

المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر  المشكالتوعالج  IFRSالمالية 

 العربية. "

( بالمركز االول التي تنص على 15( جاءت العبارة رقم )4الجدول رقم )ئج التحليل اإلحصائي في تبين من نتا

تتمثل في  IFRSالتي تواجه تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  المشكالت)ما مدى تأييدك أن من أهم 

شآت وتعدد مسمياتها مما يؤدي في النهاية تعدد أنواع الدفاتر والسجالت المحاسبية التي تمسك بمعرفة هذه المن

( وبانحراف معياري قدره 4.81إلى إمساك دفاتر غير منتظمة وتضارب نتائجها؟( بمتوسط حسابي يساوى )

التي  المشكالت( وهي تدل على الموافقة الشديدة على أن من أهم %96,2,( والوزن النسبي لها يساوى )680)

تتمثل في تعدد أنواع الدفاتر والسجالت المحاسبية  IFRSعداد التقارير المالية تواجه تطبيق المعايير الدولية إل

التي تمسك بمعرفة هذه المنشآت وتعدد مسمياتها مما يؤدي في النهاية إلى إمساك دفاتر غير منتظمة وتضارب 

  نتائجها.

التي تواجه تطبيق  المشكالت ( بالمركز الثاني التي تنص على )ما مدى تأييدك أن من أهم7جاءت العبارة رقم )

تتمثل في انخفاض الوعي العلمي والعملي بأهمية تطبيق المعيار؟(  IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

( وهي %95,4,( والوزن النسبي لها يساوى )677( وبانحراف معياري قدره )4.77بمتوسط حسابي يساوى )

التي تواجه تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  المشكالتن أهم تدل على الموافقة الشديدة على أن م

IFRS  تتمثل في انخفاض الوعي العلمي والعملي بأهمية تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةIFRS 

التي تواجه تطبيق  المشكالت( بالمركز الثالث التي تنص على )ما مدى تأييدك أن من أهم 8جاءت العبارة رقم )

تتمثل في عدم وجود كفاءات مهنية مدربة على إعداد القوائم المالية  IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

,( والوزن النسبي لها يساوى 657( وبانحراف معياري قدره )4.69طبقاً لهذا المعيار؟( بمتوسط حسابي يساوى )

التي تواجه تطبيق المعايير الدولية إلعداد   المشكالتلشديدة على أن من أهم %( وهي تدل على الموافقة ا93,8)

 تتمثل في عدم وجود كفاءات مهنية مدربة على إعداد القوائم المالية طبقاً لهذا المعيا IFRSالتقارير المالية 

ن في الدراسة لعبارات  كما يتضح من الجدول ان المتوسط الحسابي لكافة استجابات افراد العينة الدراسة المشاركي

( مما يشير الى الموافقة على  %92,4( بوزن نسبى يساوى )4.62محور ككل والذي يمثل الفرض األول بلغ )

المحاسبية التي توجه  المشكالتوعالج  IFRSوجود عالقة بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

قوة االرتباط بين المحور كما أظهرت نتائج التحليل العربية.  المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر

13 

التي  المشكالتما مدى تأييدك أن من أهم 

  إلعداد تواجه تطبيق المعايير الدولية 

غياب  تتمثل في  IFRSالمالية التقارير 

ما يعرض   اإلطار المحاسبي لهذه المنشآت

 ؟ هذه المنشآت للعسر المالي واإلفالس

موافق  % 91,8 , 649 4.59 , 775**

 تماما
000 , 11 

14 

 شكالتالمما مدى تأييدك أن من أهم 
  إلعداد التي تواجه تطبيق المعايير الدولية 

تعدد  تتمثل في  IFRSالمالية التقارير 

الضريبية في ظل  المشكالت وتنوع 

سعر الضريبة بما ال  التعديالت الجديدة في

يتناسب مع طبيعة أنشطة هذه المنشآت  

وزيادة عنصر المخاطرة وبطء دوران رأس 

 العامل؟ المال 

موافق  % 93,4 , 566 4.67 , 696**

 تماما
000 , 4 

15 

 المشكالتما مدى تأييدك أن من أهم 

التي تواجه تطبيق المعايير الدولية 

تتمثل  IFRSالمالية التقارير  إلعداد

تعدد أنواع الدفاتر والسجالت في 

 المحاسبية التي تمسك بمعرفة هذه

دي في ؤالمنشآت وتعدد مسمياتها مما ي

تظمة إلى إمساك دفاتر غير من النهاية

 ؟وتضارب نتائجها

موافق  % 96,2 , 680 4.81 , 830**

 تماما
000 , 1 

16 

 المشكالتما مدى تأييدك أن من أهم 

التي تواجه تطبيق المعايير الدولية 

تتمثل  IFRSالمالية التقارير  إلعداد

رواتب اإلدارة المالية  في تدني

 والمتوسطة؟المشروعات الصغيرة ب

ق مواف % 90,8 , 608 4.54 , 390**

 تماما
000 , 16 
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أي انه توجد عالقة  ,(830**-, 390)**ارتباط التجزئة النصفية لبيرسون تراوحت بين االول وفقرات المحور ب

مما يدل على ان اإلجابات   األول.بين عبارات المحور  0.01طردية ذات داللة احصائية عند مستوى معنويه 

 تؤيد ترابط ومعنوية العالقة بين جميع عبارات محور. كانت

,( وبناء عليه فإننا نقبل الفرض 05,( > من )000كما يشير الجدول الى ان مستوى داللة اختبار )ت(يساوى )

 األول الذي ينص على ان 

وعالج  IFRSتوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.  المشكالت

 (5) رقم جدول

المحور الثاني يتناول مجموعة من العبارات التي تقيس وجود عالقة بين تفعيل آليات تطبيق المعايير الدولية 

 الصغيرة والمتوسطة ماليا وضريبيا. وأثرة على حوكمة المنشآت IFRSإلعداد التقارير المالية 

المعايير الدولية إلعداد  آليات تطبيقتفعيل  -2

وأثرة على حوكمة المنشآت  IFRSالتقارير المالية 

 الصغيرة والمتوسطة ماليا وضريبيا.

معامل 

االتساق 

 الداخلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
الوزن 

 النسبي

درجة 
االستجابة

  

مستوى 

 الداللة

t-test 

 الترتيب

تطبيق المعايير    آليات تفعيلألن ما مدى تأييدك  1

يتطلب وجود  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 

قوانين وتشريعات توضح حقوق المجتمع على هذه 

 المنشآت وواجباتهم تجاهها؟

موافق  % 84,4 ,860 4.22 , 550**

 تماما

000 , 1 

 

2 

تطبيق المعايير    تآليا تفعيلألن ما مدى تأييدك 

يتطلب وجود  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 

هيكل تنظيمي واضح تحدده السلطات والمسئوليات 

تقرره مجموعة من النظم مثل النظام الداخلي للمنشأة 

ونظام الرقابة الداخلية واألهم وجود نظام محاسبة 

المسئولية الذي يوفر مجموعة من المؤشرات المالية 

 ر المالية للمسائل وتقييم األداء؟وغي

**745 , 3.88

  

 4 , 000 موافق  % 77,6 1.09

المعايير الدولية  آليات تطبيق تفعيلألن ما مدى تأييدك  3

يتطلب وجود نظم  IFRSإلعداد التقارير المالية 

مراجعة ورقابة داخلية لها صالحيات تكفل لها 

 ممارسة دورها الرقابي بكفاءة وفعالية؟

**742 , 4.06

  

 3 , 000 موافق  % 81,2 0.849

المعايير الدولية  آليات تطبيق تفعيلألن ما مدى تأييدك  4

يتطلب وجود آليات  IFRSإلعداد التقارير المالية 

تنفيذ تشريعية: ما يعني ضرورة توافر قوانين 

وتشريعات تحكم تلك المنشآت والتي يمكن من خالل 

 تنفيذها أحكام الرقابة عليها؟

**721 , 3.57

  

 8 , 000 موافق  % 71,4 0.959

 

5 

المعايير الدولية  آليات تطبيق تفعيلألن ما مدى تأييدك 

يتطلب وجود آليات  IFRSإلعداد التقارير المالية 

رقابية: ما يعني التحديد الدقيق لمسئوليات الجهات 

 المختلفة المسئولية عن اإلشراف والرقابة؟

**751 , 3.71

  

 6 , 000 موافق  % 74,2 0.953

6 

 

المعايير الدولية  آليات تطبيق تفعيلألن ما مدى تأييدك 

يتطلب تفعيل الحوكمة  IFRSإلعداد التقارير المالية 

الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر ما 

 يؤدى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة؟

 2 , 000 موافق  % 81,6 991 , 4.08 , 659**

المعايير الدولية  آليات تطبيق عيلتفألن ما مدى تأييدك  7

يتطلب تفعيل حوكمة  IFRSإلعداد التقارير المالية 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ماليا في مصر ما يدعم 

ثقة المتعاملين مع المنشأة في القوائم المالية لهذه 

 الشركات؟

**682 , 3.62

  

 7 , 000 موافق  % 72,4 0.990
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 اعداد الباحث  ن( م5لجدول )

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير  "اختبار الفرض الثاني : 

 " وأثرة على حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ماليا وضريبيا. IFRSالمالية 

( بالمركز االول التي تنص على )ما 1( جاءت العبارة رقم )5الجدول رقم )تبين من نتائج التحليل اإلحصائي في 

يتطلب وجود قوانين  IFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    آليات ألن تفعيلمدى تأييدك 

( 4.22وتشريعات توضح حقوق المجتمع على هذه المنشآت وواجباتهم تجاهها؟( بمتوسط حسابي يساوى )

 ( وهي تدل على الموافقة الشديدة على تأييد%84,4,( والوزن النسبي لها يساوى )860قدره ) وبانحراف معياري

يتطلب وجود قوانين وتشريعات توضح  IFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    آليات تفعيل

ز الثاني التي تنص على )ما ( بالمرك6جاءت العبارة رقم )، حقوق المجتمع على هذه المنشآت وواجباتهم تجاهها

يتطلب تفعيل الحوكمة  IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  آليات تطبيق ألن تفعيلمدى تأييدك 

الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر ما يؤدى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة؟( بمتوسط حسابي 

( وهي تدل على الموافقة  %81,6,( والوزن النسبي لها يساوى )991( وبانحراف معياري قدره )4.08يساوى )

يتطلب تفعيل الحوكمة الضريبية  IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  آليات تطبيق تفعيل تأييد على

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر ما يؤدى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة 

مركز الثالث التي تنص على )ما مدى تأييدك ألن تفعيل آليات تطبيق المعايير الدولية ( بال3جاءت العبارة رقم )

يتطلب وجود نظم مراجعة ورقابة داخلية لها صالحيات تكفل لها ممارسة دورها  IFRSإلعداد التقارير المالية 

والوزن النسبي لها  ,(849( وبانحراف معياري قدره )4.06الرقابي بكفاءة وفعالية؟( بمتوسط حسابي يساوى )

تأييد تفعيل آليات تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  الموافقة على( وهي تدل على %81,2يساوى )

IFRS يتطلب وجود نظم مراجعة ورقابة داخلية لها صالحيات تكفل لها ممارسة دورها الرقابي بكفاءة وفعالية 

بي لكافة استجابات افراد العينة الدراسة المشاركين في الدراسة لعبارات  كما يتضح من الجدول ان المتوسط الحسا

العالقة بين تطبيق المعايير يشير الى الموافقة على  ا( مم%77,4( بوزن نسبى يساوى )3.87محور ككل بلغ )

 ا.وأثرة على حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ماليا وضريبي IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 

ارتباط التجزئة النصفية لبيرسون قوة االرتباط بين المحور االول وفقرات المحور بكما أظهرت نتائج التحليل  .

 0.01معنويه  ذات داللة احصائية عند مستوى ة أي انه توجد عالقة طردي (,751**- ,550**)تراوحت بين 

رابط ومعنوية العالقة بين جميع عبارات ( ما يدل على ان اإلجابات كانت تؤيد تالثاني)بين عبارات محور 

 محور.

عليه فإننا نقبل الفرض األول الذي  ء,( وبنا05,( > )000كما يشير الجدول الى ان مستوى داللة اختبار )ت( )

 IFRSتوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ينص على : 

 وكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ماليا وضريبيا.وأثرة على ح

 (6جدول رقم )

المعايير الدولية إلعداد تطبيق اليات عالقة بين تقيس وجود مجموعة من العبارات التي  لالثالث يتناو رالمحو

 وأثرة على جودة التقارير والقوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. IFRSالتقارير المالية 

المعايير  تطبيق لياتآتفعيل ما مدي تأييدك إلى أن  8

له تأثير إيجابي  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 

على تطبيق آليات الحوكمة في المنشآت الصغيرة 

 والمتوسطة؟

**671 , 3.77

  

 5 , 000 موافق  % 75,4 0.959

  مجمع فقرات المحور 

 ( 0,01** تعنى دالة عند مستوى معنوية اقل من )

1 3.87

  

  , 000 موافق  % 77,4 , 747

  IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يق اليات تطب -3

وأثرة على جودة التقارير والقوائم المالية للمنشآت الصغيرة  

 والمتوسطة.

معامل  

االتساق  

 الداخلي  

المتوسط  

 الحسابي 

 

االنحراف  

 المعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة 

 االستجابة

مستوى 

 الداللة 

t-test 

 الترتيب 

تطبيق  مشكالت بينعلى أن عالج ما مدى موافقتك  1

  IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اليات 

يؤدي إلى توفير إطار مالئم عن النشاط المحاسبي 

 والمتوسطة؟ الخاص بالمنشآت الصغيرة 

**619 , 4.11

  

 3 , 000 موافق   % 82,2 1.134

المعايير الدولية  على أن تطبيق اليات ما مدى موافقتك  2

الشفافية  يدعم االفصاح و IFRSداد التقارير المالية إلع

في عرض المعلومات المالية والمحاسبية مما يسهل  

عملية القابلية للمقارنة بين المشروعات وزيادة ثقة  

**670 , 3.94

  

 5 , 000 موافق   % 78,8 1.074
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 اعداد الباحث  ن( م6الجدول )

اللة إحصائية بين تطبيق المعايير توجد عالقة معنوية ذات د ينص الفرض ا الثالث على " اختبار الفرض الثالث:

 " وأثرة على جودة التقارير والقوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 
 ( 6الجدول رقم )تبين من نتائج التحليل اإلحصائي في 

طبيق اليات المعايير ( بالمركز االول التي تنص على )ما مدى تأييدك ألن ت6جاءت العبارة رقم ) •

يتطلب أن كل تسجيل في الدفاتر يجب أن يحدد بدقة مصدر البيان  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 

أو المعلومة مؤرخة ومثبتة بما يضمن المصداقية والحفظ وإمكانية االسترجاع؟( بمتوسط حسابي 

( وهي تدل %97,2لها يساوى ),( والوزن النسبي 6094( وبانحراف معياري قدره )4.86يساوى )

يتطلب أن  IFRSعلى الموافقة الشديدة على تأييد تطبيق اليات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 كل تسجيل في الدفاتر يجب أن يحدد بدقة مصدر البيان أو المعلومة

 مؤرخة ومثبتة بما يضمن المصداقية والحفظ وإمكانية االسترجاع.

( بالمركز الثاني التي تنص على )ما مدى تأييدك لضرورة أن تطبيق اليات المعايير 3رقم ) جاءت العبارة •

يؤدي الي وجود نظام فعال إلعداد القوائم والتقارير المالية وتوفير  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 

( 1.058معياري قدره )( وبانحراف 4.22المعلومات المالئمة التخاذ القرارات؟( بمتوسط حسابي يساوى )

( وهي تدل على الموافقة الشديدة على التأييد لضرورة أن تطبيق اليات %84,4والوزن النسبي لها يساوى )

يؤدي الي وجود نظام فعال إلعداد القوائم والتقارير المالية   IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 رات. وتوفير المعلومات المالئمة التخاذ القرا

( بالمركز الثالث التي تنص على )ما مدى موافقتك على أن عالج مشكالت بين تطبيق 1جاءت العبارة رقم ) •

يؤدي إلى توفير إطار مالئم عن النشاط المحاسبي  IFRSاليات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

وبانحراف معياري قدره  (4.11الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟( بمتوسط حسابي يساوى )

( وهي تدل على الموافقة الشديدة علي على أن عالج  %82,2( والوزن النسبي لها يساوى )1.134)

يؤدي إلى توفير إطار مالئم عن  IFRSمشكالت بين تطبيق اليات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 .النشاط المحاسبي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ما يتضح من الجدول ان المتوسط الحسابي لكافة استجابات افراد العينة الدراسة المشاركين في الدراسة  ك •

( مما يشير الى الموافقة على العالقة بين تطبيق %82( بوزن نسبى يساوى )4.10لعبارات محور ككل بلغ )

 المستخدمين في القوائم المالية؟ 

ايير المعتطبيق اليات  لضرورة أنما مدى تأييدك  3

وجود  يؤدي الي  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 

نظام فعال إلعداد القوائم والتقارير المالية وتوفير  

 المعلومات المالئمة التخاذ القرارات؟

**660 , 4.22

  

موافق   % 84,4 1.058

 تماما

000 , 2 

 

4 
 

المعايير تطبيق اليات  آليات بينما مدى تأييدك ألن 

 يتطلب أن IFRSلتقارير المالية الدولية إلعداد ا

تستوفي المحاسبة المالية التزامات االنتظام والمصداقية  

والثقافية المرتبطة بعملية مسك البيانات والمعلومات  

 ؟ التي تعالجها ورقابتها وتبلغيها وعرضها 

**667 , 3.42

  

 6 , 000 موافق   % 68,4 1.361

 

5 

ر الدولية المعاييتطبيق اليات  ألن بينما مدى تأييدك 

كل الدفاتر  اعتماديتطلب  IFRSإلعداد التقارير المالية 

المحاسبية الخاضعة لهذا النظام على المبدأ الدولي  

 كل تسجيل شمل المسمى )القيد المزدوج( حيث ي

على األقل أحدهما مدين واآلخر   للعمليات على حسابين

التسلسل الزمني لألحداث المالية   ةالمراعادائن مع 

 ه المنشآت؟ هذتحدث في بية التي والمحاس

**549 , 4.02

  

 4 , 000 موافق   % 80,4 1.037

 

6 

 

المعايير الدولية إلعداد  تطبيق اليات ن أما مدى تأييدك 

كل تسجيل في الدفاتر  أن يتطلب IFRSالتقارير المالية 

يجب أن يحدد بدقة مصدر البيان أو المعلومة مؤرخة 

ظ وإمكانية يضمن المصداقية والحف بماومثبتة 

 االسترجاع؟

**414 , 4.86

  

موافق   % 97,2 , 520

 تماما

000 , 1 

  مجمع فقرات المحور 

 ( 0,01** تعنى دالة عند مستوى معنوية اقل من )

  , 000 موافق   % 82 , 6094 4.10 
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ر والقوائم المالية للمنشآت الصغيرة وأثرة على جودة التقاري IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

ارتباط التجزئة  قوة االرتباط بين المحور االول وفقرات المحور بكما أظهرت نتائج التحليل والمتوسطة. 

أي انه توجد عالقة طردية ذات داللة احصائية عند  ,(670**-, 414)**النصفية لبيرسون تراوحت بين 

 .(الثالث)بين عبارات المحور  0.01مستوى معنويه 

 مما يدل على ان اإلجابات كانت تؤيد ترابط ومعنوية العالقة بين جميع عبارات محور. •

,( وبناء عليه فإننا نقبل الفرض الثالث الذي  05,( > )000كما يشير الجدول الى ان مستوى داللة اختبار )ت( )

الدولية إلعداد التقارير المالية توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير : ينص على ان

IFRS وأثرة على جودة التقارير والقوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
 ( 7جدول رقم )

: يتناول مجموعة من العبارات التي تقيس وجود عالقة بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  رابعال  رالمحو 

IFRS لية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجودة المعلومات الما 

العالقة بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير   -4

وجودة المعلومات المالية والمحاسبية   IFRSالمالية 

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

معامل  

االتساق 

الداخلي

  

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة 

 جابةاالست

مستوى 

 الداللة

t-test 

 الترتيب 

ما مدى موافقتك على أن جودة المعلومات المالية  7

والمحاسبية من خالل تطبيق المعايير الدولية إلعداد 

للمشروعات الصغيرة  IFRSالتقارير المالية 

والمتوسطة يساعد على التخطيط السليم لعمليات 

 المشروع؟

**680

, 

4.41

  

906 , 88,2

% 

موافق 

 ماتما

000 ,  

ما مدى موافقتك على أن جودة المعلومات المالية  2

والمحاسبية من خالل تطبيق المعايير الدولية إلعداد 

للمشروعات الصغيرة  IFRSالتقارير المالية 

 والمتوسطة يساعد على الرقابة على أنشطة المشروع؟

**722

, 

4.49

  

1.068 89,8

% 

موافق 

 تماما

000 , 4 

لى أن جودة المعلومات المالية ما مدى موافقتك ع 3

والمحاسبية من خالل تطبيق المعايير الدولية إلعداد 

للمشروعات الصغيرة  IFRSالتقارير المالية 

 والمتوسطة يساعد على تقيم أداء المشروع بشكل جيد؟

**497

, 

4.39

  

 1.042 87,8

% 

موافق 

 تماما

000 , 8 

ية ما مدى موافقتك على أن جودة المعلومات المال 4

والمحاسبية من خالل تطبيق المعايير الدولية إلعداد 

للمشروعات الصغيرة  IFRSالتقارير المالية 

والمتوسطة يساعد هذه المشروعات على تحديد مركزها 

 المالي والوفاء بواجباتها ومسئوليتها تجاه الغير؟

**798

, 

4.46

  

888 . 89,2

% 

موافق 

 تماما

000 , 5 

ودة المعلومات المالية ما مدى موافقتك على أن ج 5

والمحاسبية من خالل تطبيق المعايير الدولية إلعداد 

للمشروعات الصغيرة  IFRSالتقارير المالية 

والمتوسطة يساعد في تحسين قدرة المشروع على 

 تدبير موارده المالية بشكل ذاتي؟

**700

, 

4.14

  

1.311 82,8

% 

 14 , 000 موافق 

 

6 

المعلومات المالية ما مدى موافقتك على أن جودة 

والمحاسبية من خالل تطبيق المعايير الدولية إلعداد 

للمشروعات الصغيرة  IFRSالتقارير المالية 

والمتوسطة يساعد على سهولة تقييم الوضع المالي 

 لهذه الشركات؟

**773

, 

4.44

  

1.018 88,8

% 

موافق 

 تماما

000 , 6 

ة ما مدى موافقتك على أن جودة المعلومات المالي 7

والمحاسبية من خالل تطبيق المعايير الدولية إلعداد 

للمشروعات الصغيرة  IFRSالتقارير المالية 

والمتوسطة يساعد على توجيه االستثمارات نحو هذه 

 المشروعات؟

**748

, 

4.11

  

1.350 82,2

% 

 15 , 000 موافق 
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 اعداد الباحث  ن( م7الجدول )

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير  على " الفرض الرابعينص  اختبار الفرض الرابع:

 "وجودة المعلومات المالية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 

 ( 7الجدول رقم )ليل اإلحصائي في تبين من نتائج التح

( بالمركز االول التي تنص على )ما مدى تأييدك على أن تطبيق المعايير الدولية  16جاءت العبارة رقم ) •

له تأثير ايجابي على جودة المعلومات المالية والمحاسبية للقوائم المالية  IFRSإلعداد التقارير المالية 

,( 670( وبانحراف معياري قدره )4.72متوسط حسابي يساوى )للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟( ب

أن تطبيق المعايير الدولية إلعداد   ( وهي تدل على الموافقة الشديدة على%87,2والوزن النسبي لها يساوى )

له تأثير ايجابي على جودة المعلومات المالية والمحاسبية للقوائم المالية للمشروعات  IFRSالتقارير المالية 

 غيرة والمتوسطة.الص

ما مدى موافقتك على أن جودة المعلومات المالية  8

تطبيق المعايير الدولية إلعداد  والمحاسبية من خالل ت

للمشروعات الصغيرة  IFRSالتقارير المالية 

والمتوسطة يسهل عمليات االستحواذ واالندماج مع 

غيرها من المشروعات وتسهيل عملية تقييم 

 المشروعات؟

**750

, 

4.17

  

1.120 83,4

% 

 12 , 000 موافق 

ما مدى موافقتك على أن جودة المعلومات المالية  9

محاسبية من خالل تطبيق المعايير الدولية إلعداد وال

للمشروعات الصغيرة  IFRSالتقارير المالية 

والمتوسطة يساعد على جذب االستثمارات األجنبية 

وتوسيع قاعدة االستثمار في هذه المشروعات وجذب 

 المستثمر األجنبي؟

**730

, 

4.10

  

 16 , 000 موافق  82% 1.107

ن جودة المعلومات المالية ما مدى موافقتك على أ 10

والمحاسبية من خالل تطبيق المعايير الدولية إلعداد 

للمشروعات الصغيرة  IFRSالتقارير المالية 

الضريبية  المشكالتوالمتوسطة يساعد على عالج 

وعالج أزمة الثقة بين الممول والفاحص الضريبي 

وتحديد الوعاء الضريبي بشكل صحيح واالستفادة 

لضريبية وسهولة الطعن على التقدير باإلعفاءات ا

 المبالغ فيه للضريبة؟

**775

, 

4.34

  

945 , 86,8

% 

موافق 

 تماما

000 , 10 

ما مدى موافقتك على أن سهولة جودة عرض  11

المعلومات المالية والمحاسبية في القوائم المالية يساعد 

 على تنشيط سوق األوراق المالية؟

**526

, 

4.16

  

1.100 83,2

% 

 13 , 000 موافق 

ما مدى موافقتك على أن جودة المعلومات المالية  12

والمحاسبية يساعد في قياس المخاطر وتحديد األسعار 

 الحقيقية لألسهم في المشروعات الصغيرة؟

**485

, 

4.31

  

802 , 86,2

% 

موافق 

 تماما

000 , 12 

ما مدى موافقتك على أن جودة المعلومات المحاسبية في  13

للمشروعات الصغيرة يساعد في اتخاذ  القوائم المالية

 قرارات االستثمار والتمويل؟

**707

, 

4.56

  

851 , 91,2

% 

موافق 

 تماما

000 , 3 

ما مدى تأييدك على أن عدم توافر المعلومات المحاسبية  14

الجيدة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعوق 

 تحقيق أهدافها المحاسبية واالقتصادية؟

**409

, 

4.59

  

859 , 91,8

% 

موافق 

 تماما

000 , 2 

ما مدى تأييدك على عدم توافر المعلومات المالية  15

والمحاسبية المالئمة على المشروعات الصغيرة ال يؤدي 

 إلى جذب االستثمارات األجنبية؟

**789

, 

4.37

  

1.044 87,4

% 

موافق 

 تماما

000 , 9 

ما مدى تأييدك على أن تطبيق المعايير الدولية إلعداد  16

له تأثير ايجابي على جودة  IFRSالتقارير المالية 

المعلومات المالية والمحاسبية للقوائم المالية 

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

**489

, 

4.72

  

702 , 94,4

% 

موافق 

 تماما

000 , 1 

 مجمع فقرات المحور  

 ( 0,01** تعنى دالة عند مستوى معنوية اقل من )

1 4.36 670 , 87,2

% 

موافق 

 ماتما

000 ,  
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( بالمركز الثاني التي تنص على )ما مدى تأييدك على أن عدم توافر المعلومات 14جاءت العبارة رقم ) •

المحاسبية الجيدة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعوق تحقيق أهدافها المحاسبية واالقتصادية؟( 

( %91,8لوزن النسبي لها يساوى ),( وا859( وبانحراف معياري قدره )4.59بمتوسط حسابي يساوى )

وهي تدل على الموافقة الشديدة على أن عدم توافر المعلومات المحاسبية الجيدة على المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة يعوق تحقيق أهدافها المحاسبية واالقتصادية.

لمعلومات ( بالمركز الثالث التي تنص على )ما مدى موافقتك على أن جودة ا 13جاءت العبارة رقم ) •

المحاسبية في القوائم المالية للمشروعات الصغيرة يساعد في اتخاذ قرارات االستثمار والتمويل؟( بمتوسط 

( وهي تدل  %91,2,( والوزن النسبي لها يساوى )851( وبانحراف معياري قدره )4.56حسابي يساوى )

المالية للمشروعات الصغيرة يساعد في   على الموافقة الشديدة على أن جودة المعلومات المحاسبية في القوائم

 .اتخاذ قرارات االستثمار والتمويل

كما يتضح من الجدول ان المتوسط الحسابي لكافة استجابات افراد العينة الدراسة المشاركين في الدراسة   •

( مما يشير الى الموافقة وجود عالقة بين %87,2نسبى يساوى ) ن( بوز4.36لعبارات محور ككل بلغ )

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف  IFRSيق آليات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تطب

قوة االرتباط بين المحور االول كما أظهرت نتائج التحليل التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية. 

أي انه توجد عالقة   ,(798**-, 356)**ارتباط التجزئة النصفية لبيرسون تراوحت بين وفقرات المحور ب

(مما يدل على ان اإلجابات الرابعبين عبارات محور ) 0.01طردية ذات داللة احصائية عند مستوى معنويه 

 كانت تؤيد ترابط ومعنوية العالقة بين جميع عبارات محور.

ل الفرض الرابع الذي  ,( وبناء عليه فإننا نقب05,( > )000كما يشير الجدول الى ان مستوى داللة اختبار )ت( )

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية :  ينص على انه

IFRS .وجودة المعلومات المالية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 (8جدول )

القة بين تطبيق آليات المعايير الدولية المحور الخامس: يتناول مجموعة من العبارات التي تقيس وجود ع

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في  IFRSإلعداد التقارير المالية 

 جمهورية مصر العربية.

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية آليات  تطبيق   -5

IFRS للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف

  مية المستدامة في جمهورية مصر العربية.التن

 

 معامل

االتساق 

 الداخلي

 

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن  

 النسبي
درجة 

 االستجابة 

 

مستوى 

 الداللة

t-test 

 الترتيب

ما مدى موافقتك على وجود اختالف جوهري  1

في مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 

 (؟قدمةمت –دولة آلخري )نامية 

**356

, 

4.44

  

موافق  88,8 , 634

 تماما

000 , 7 

ما مدى موافقتك على االقتصار على محددين  2

)حجم رأس لتصنيف المنشآت الصغيرة فقط 

 بالمشروع(؟وعدد العاملين  المال، 

**533

, 

4.49

  

655 , 89,8

% 

موافق 

 تماما

000 , 6 

ما مدى موافقتك على أن المشروعات  3

 ين المنظور المالمالصغيرة والمتوسطة 

تطلب تمويل كافي )تمويل ذاتي وتمويل عن ت

كافة  البنوك( لتحملطريق االقتراض من 

والتكاليف لتحقيق أهدافها المحاسبية  عباءاال

 واالقتصادية؟

**730

, 

4.70

  

موافق  94% 688

 تماما

000 , 4 

4 
 

ما مدى موافقتك على أن المشروعات 

في ة الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبير

ما فرص عمل جديدة للشباب  مصر إلتاحة

 ؟على البطالةيساهم في القضاء 

**422

, 

3.71

  

1.235 74,2

% 

 8 , 000 موافق 
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 ( من اعداد الباحث 8الجدول )

ة إحصائية بين تطبيق ينص الفرض الخامس على " توجد عالقة معنوية ذات دالل اختبار الفرض الخامس:

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية IFRSاليات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 المستدامة في جمهورية مصر العربية. "
 ( بالمركز االول التي تنص على )ما1( جاءت العبارة رقم )8الجدول رقم )تبين من نتائج التحليل اإلحصائي في 

مدى موافقتك على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة في مصر لتحقيق العدالة االجتماعية 

,( والوزن 540( وبانحراف معياري قدره )4.77والقضاء على الفقر وتمركز الدخل؟( بمتوسط حسابي يساوى )

روعات الصغيرة والمتوسطة لها ( وهي تدل على الموافقة الشديدة على أن المش%95,4النسبي لها يساوى )

 أهمية كبيرة في مصر لتحقيق العدالة االجتماعية والقضاء على الفقر وتمركز الدخل.

( بالمركز الثاني التي تنص على )ما مدى موافقتك على أن المشروعات الصغيرة 6جاءت العبارة رقم ) •

ة االنتاجية وزيادة الصادرات؟(  والمتوسطة لها أهمية كبيرة في مصر لحل مشكلة التضخم بتوسيع قاعد

( %95,2,( والوزن النسبي لها يساوى )586( وبانحراف معياري قدره )4.76بمتوسط حسابي يساوى )

وهي تدل على الموافقة الشديدة على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة في مصر لحل  

 ات. مشكلة التضخم بتوسيع قاعدة االنتاجية وزيادة الصادر

( بالمركز الثالث التي تنص على )ما مدى موافقتك على أن المشروعات الصغيرة 7جاءت العبارة رقم ) •

والمتوسطة لها أهمية كبيرة في مصر لتحقيق زيادة الحصيلة الضريبية للدولة؟( بمتوسط حسابي يساوى 

تدل على الموافقة  ( وهي %94,2,( والوزن النسبي لها يساوى )599( وبانحراف معياري قدره )4.71)

الشديدة على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة في مصر لتحقيق زيادة الحصيلة  

 الضريبية للدولة. 

كما يتضح من الجدول ان المتوسط الحسابي لكافة استجابات افراد العينة الدراسة المشاركين في الدراسة   •

( مما يشير الى الموافقة على العالقة بين %90,6اوى )( بوزن نسبى يس4.53لعبارات محور ككل بلغ )

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف  IFRSتطبيق اليات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

قوة االرتباط بين المحور االول كما أظهرت نتائج التحليل التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية. 

أي انه توجد عالقة   ,(751**-, 356)**ارتباط التجزئة النصفية لبيرسون تراوحت بين ر بوفقرات المحو

 (الخامسبين عبارات المحور ) 0.01طردية ذات داللة احصائية عند مستوى معنويه 

 مما يدل على ان اإلجابات كانت تؤيد ترابط ومعنوية العالقة بين جميع عبارات محور.

,( وبناء عليه فإننا نقبل الفرض الخامس الذي  05,( > )000توى داللة اختبار )ت( )كما يشير الجدول الى ان مس

 ينص على انه 

 

5 

ما مدى موافقتك على أن المشروعات لصغيرة 

تحقيق في مصر لوالمتوسطة لها أهمية كبيرة 

العدالة االجتماعية والقضاء على الفقر 

 ؟كز الدخلروتم

**751

, 

4.77

  

540 , 95,4

% 

موافق 

 تماما

000 , 1 

 

6 

ما مدى موافقتك على أن المشروعات 

في الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة 

حل مشكلة التضخم بتوسيع قاعدة ل مصر

 ؟االنتاجية وزيادة الصادرات

**554

, 

4.76

  

586 , 95,2

% 

موافق 

 تماما

000 , 2 

 

7 

ما مدى موافقتك على أن المشروعات 

في سطة لها أهمية كبيرة الصغيرة والمتو

لتحقيق زيادة الحصيلة الضريبية مصر 

 للدولة؟

**576

, 

4.71

  

599 , 94,2

% 

موافق 

 تماما

000 , 3 

ما مدى تأييدك على أن تطبيق المعايير الدولية  8

مشروعات لل IFRSإلعداد التقارير المالية 

له  نوالمتوسطة في مصر سيكوالصغيرة 

التنمية أهداف  تأثير ايجابي في تحقيق

 المستدامة؟

**704

, 

4.69

  

704 , 93,8

% 

موافق 

 تماما

000 , 5 

  مجمع فقرات المحور 

** تعنى دالة عند مستوى معنوية اقل من 

(0,01 ) 

 4.53 381 , 90,6

% 

موافق 

 تماما
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توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق اليات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  

IFRS مصر العربية.للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جمهورية 

 : اختبار الفرض السادس والسابع والثامن
(لتفسير العالقة بين المحاور AMOSستخدم أسلوب النمذجة البنائية وبالتحديد تحليل المسار ببرنامج اموس )تم ا 

ألنها تتيح للباحث تخطيط النموذج المفترض أو مجموعة من  SEMمخططات المسار أساسية لـ .....تعد 

المخططات مفيدة في توضيح أفكار الباحث حول العالقات بين المتغيرات ويمكن ترجمتها مباشرة  العالقات. هذه

 إلى المعادالت الالزمة للتحليل. 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  : الفرض السادس 

IFRS  جه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المحاسبية التي تو المشكالتوعالج

 في جمهورية مصر العربية
توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية : فرض السابع

IFRS  معلومات المالية المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجودة ال المشكالتوعالج

 .والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية : الفرض الثامن 

وحوكمة هذه الشركات ماليا وضريبيا كمتغير مستقل وجودة التقارير  IFRS للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 وائم المالية كوسيط وجودة المعلومات المالية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمتغير تابع.والق
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 :   اختبار جودة المطابقة للنموذ 
( كما هو GOODNESS of Fit Testأظهرت نتائج تحليل المسار للنموذ  المقترح  مدى جودة المطابقة )

 . (9) رقم موضح بالجدول
 (9جدول )

 نتائج اختبار جودة المطابقة

القيمة الدالة على   رمز المؤشر  المؤشر 
 جودة المطابقة 

 قيمة المؤشر 

Chi-square 

 11.983مربع كاي تربيع=
Degrees of freedom=4 

 =(CMIN/DF)إلى درجات الحرية  Chi-squareنسبة 
مما يدل على أن النموذ  المقترح مطابق   5تقل عن  2.996

 ض لبيانات العينة للنموذ  المفتر 

 Chi²   Chi² >0,05  

Goodness of fit index 
 مؤشر حسن المطابقة 

GFI GFI>0,90 990 , 

incremental fit index    
 المعياري  ة مؤشر المطابق

NFI NFI>0,90 968 , 

RFI  مؤشر المالءمة النسبية RFI RFI>0,90 920 , 

 , CFI CFI>0,90 978 مؤشر المطابقة المقارن   

 , IFI  incremental fit index IFI  IFI>0,90 978 المطابقة المتزايدمؤشر 

 , TLI TLI TLI >0,90 945    لويس   -مؤشر توكر

 , RMSER RMSER <0.08 067 الجذر التربيعي لمتوسط الخطاء التقريبي  

Probability level = .017 

 اعداد البايب  ن( م9الجدول  
 نستنتج:( فإننا 9) رقم هو موضح بالجدول كما بالنظر لقيم مؤشرات المطابقة

ى أن النموذج   المقترح مالئم تماماا لبيانات  ل مما يدل ع 0.9أكبر من كل مؤشرات المطابقة 
 .الدراسة

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج قيم أوزان االنحدار المعيارية للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع: 
ر المعيارية، ومن  الل الجدول التالي تم توضيح العالقة المباشرة بين تم است راج معامالت اوزان االنيدا

 المتغير التابع والمتغيرات المستقلة عن طريق السهم ال ارج من كل متغير الى المتغير اال ر 
 (10جدول )

 )جدول أوزان االنحدار المعيارية(

اوزان  المتغير التابع  الت ثير متغير مستقل 
 االنحدار

الخط  
 عياري الم

مستوى 
 الداللة 

 فرض
 السادس 

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير 
 المشكالتوعال   IFRSالمالية 

المحاسبية التي توجه المنشآت  
  x1الصغيرة والمتوسطة

وتحقيق أهداف التنمية  ---->
المستدامة في جمهورية  

  x5مصر العربية

486 , 029 , *** 

 فرض
 السابع

 

الدولية إلعداد التقارير تطبيق المعايير 
 المشكالتوعال   IFRSالمالية 

المحاسبية التي توجه المنشآت  

جودة المعلومات المالية  ---->
والمحاسبية للمشروعات 

 x4الصغيرة والمتوسطة

572 , 058 , *** 
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 x1الصغيرة والمتوسطة

 فرض
 الثامن 

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير 
صغيرة المالية للمشروعات ال

هذه وحوكمة  IFRS والمتوسطة
 x2وضريبياماليا الشركات 

التقارير والقوائم  جودة ---->
 x3المالية 

247 , 037 , *** 

جودة المعلومات المالية  ----> x3التقارير والقوائم المالية  جودة 
والمحاسبية للمشروعات 

 x4الصغيرة والمتوسطة

185 , 047 , *** 

 ***  

 البايب من اعداد (10جدول  

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير ": اختبار الفرض السادس

المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية  المشكالتوعالج  IFRSالمالية 

 "المستدامة في جمهورية مصر العربية
 المشكالتوعالج  IFRSار انه عندما ترتفع تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تبين من تحليل المس

، ترتفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في   1المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدار 

,   مما يؤكد 029حوالي معياري يبلغ(تحتوى على خطاء 0.468.   وهذه النسبه )0.486جمهورية مصر العربية 

   0,001عند مستوى معنوية =  P< 0,05وجود  عالقة طرديه معنوية عند 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير : "السابع اختبار الفرض

المحاسبية التي توجه  المشكالتوعالج  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 

وسطة و جودة المعلومات المالية والمحاسبية للمشروعات المنشآت الصغيرة والمت

 "الصغيرة والمتوسطة
 المشكالتوعالج  IFRSتبين من تحليل المسار انه عندما ترتفع تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

لية والمحاسبية ، ترتفع جودة المعلومات الما 1المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدار 

,   058(تحتوى على خطاء معياري يبلغ حوالي0.572.   وهذه النسبه )0.572للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

   0,001عند مستوى معنوية =  P< 0,05مما يؤكد وجود  عالقة طرديه معنوية عند 

ايير الدولية إلعداد التقارير توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المع" :الثامن  اختبار الفرض

وحوكمة هذه الشركات ماليا وضريبيا كمتغير مستقل وجودة  IFRS المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

التقارير والقوائم المالية كوسيط وجودة المعلومات المالية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمتغير 

 "تابع.

عندما بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمشروعات الصغيرة تبين من تحليل المسار انه 

، وجودة التقارير والقوائم  1وحوكمة هذه الشركات ماليا وضريبيا كمتغير مستقل بمقدار  IFRS والمتوسطة

ا انه عندما كم ,   ،037(تحتوى على خطاء معياري يبلغ حوالي0.247.   وهذه النسبه )0.247المالية كوسيط 

وترتفع جودة المعلومات المالية والمحاسبية يرتفع المتغير الوسيط )جودة التقارير والقوائم المالية( بمقدار الواحد 

(تحتوى على خطاء معياري 0.185,وهذه النسبه )185للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمتغير تابع بمقدار 

 .0,001عند مستوى معنوية =  P< 0,05عنوية عند مما يؤكد وجود  عالقة طرديه م ,047يبلغ حوالي

 :  الدراسة نتائج
توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير الدراسة انه أكدت  .1

المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية  المشكالتوعالج  IFRSالمالية 

 مصر العربية. 

وأثرة  IFRSوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ت .2

 على حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ماليا وضريبيا.

وأثرة  IFRSتوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .3

 لتقارير والقوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.على جودة ا

 IFRSتوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .4

 وجودة المعلومات المالية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  يات التوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق  .5

IFRS.للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية 
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 IFRSتوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .6

جه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المحاسبية التي تو المشكالتوعالج 

 في جمهورية مصر العربية

 IFRSتوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .7

لية المعلومات الما جودةو المحاسبية التي توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشكالتوعالج 

 والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمشروعات  .8

التقارير  وضريبيا كمتغير مستقل وجودةماليا هذه الشركات وحوكمة  IFRS الصغيرة والمتوسطة

كمتغير  علومات المالية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوالقوائم المالية كوسيط وجودة الم

 تابع.

تعدد تتمثل في  IFRSالمالية التقارير   إلعدادالتي تواجه تطبيق المعايير الدولية  المشكالتأن من أهم  .9

دي في ؤالمنشآت وتعدد مسمياتها مما ي أنواع الدفاتر والسجالت المحاسبية التي تمسك بمعرفة هذه

 إلى إمساك دفاتر غير منتظمة وتضارب نتائجها ايةالنه

تتمثل في  IFRSالتي تواجه تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  المشكالتأن من أهم  .10

 IFRSانخفاض الوعي العلمي والعملي بأهمية تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

يتطلب وجود قوانين وتشريعات  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية تطبيق المعايير    آليات تفعيلان  .11

 توضح حقوق المجتمع على هذه المنشآت وواجباتهم تجاهها

يتطلب تفعيل الحوكمة الضريبية  IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  آليات تطبيق تفعيلأن  .12

 ة الحصيلة الضريبية للدولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر ما يؤدى زياد

يتطلب وجود نظم مراجعة ورقابة  IFRSأن تفعيل آليات تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .13

 داخلية لها صالحيات تكفل لها ممارسة دورها الرقابي بكفاءة وفعالية

كل تسجيل في الدفاتر يجب يتطلب أن  IFRSأن تطبيق اليات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .14

أن يحدد بدقة مصدر البيان أو المعلومة مؤرخة ومثبتة بما يضمن المصداقية والحفظ وإمكانية 

 .االسترجاع

يؤدي الي وجود نظام فعال  IFRSلضرورة أن تطبيق اليات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .15

 لومات المالئمة التخاذ القرارات. إلعداد القوائم والتقارير المالية وتوفير المع

له تأثير ايجابي على جودة المعلومات المالية  IFRSأن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .16

 والمحاسبية للقوائم المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يعوق تحقيق أهدافها  أن عدم توافر المعلومات المحاسبية الجيدة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة .17

 المحاسبية واالقتصادية

أن جودة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية للمشروعات الصغيرة يساعد في اتخاذ قرارات  .18

 االستثمار والتمويل

تحقيق العدالة االجتماعية والقضاء في مصر لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة  .19

 خل كز الدرعلى الفقر وتم

حل مشكلة التضخم بتوسيع قاعدة ل في مصر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة  .20

 االنتاجية وزيادة الصادرات

لتحقيق زيادة الحصيلة الضريبية في مصر على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة  .21

 للدولة. 

 :المقترحةالتوصيات 

عي العلمي والعملي بتهمية تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يوصي البايب بضرورة زيادة الو .1
IFRS.للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الندوات والمؤتمرات العلمية في هذا الشتن . 

يوصي البايب بضرورة عمل مجموعة مويدة من الدفاتر والسجالت المياساابية التااي تمساا  بمعرفااة هااذه  .2
 قضاء على تعدد مسمياتها التي تتسبب في أمسا  دفاتر غير منتظمة وتضارب نتائجها.المشروعات ، لل

يوصي البايب بضرورة وجود قوانين وتشريعات توضح يقوق المجتمع على هذه المشروعات وواجباااتهم  .3
 ات.لهذه المشروع IFRSتجاهها ، ما يؤدي لتيغيل آليات تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

يوصي البايب بضرورة توافر قوانين وتشريعات تيكم تلاا  المشااروعات والتااي يمكاان ماان  ااالل تنييااذها  .4
 أيكام الرقابة عليها.
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يوصي البايب بضرورة التيديد الدقيق لمسئوليات الجهات الم تلية المسئولية عن اإلشراف والرقابة علااى  .5
 هذه المشروعات ، والتنسيق فيما بينهما.

بضرورة تيعيل اليوكمة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فااي مصاار مااا يااؤدي يوصي البايب  .6
فااي هااذه  IFRSللدولة من  الل تطبيق المعايير الدولية إلعااداد التقااارير الماليااة  الضريبيةزيادة اليصيلة 
 المشروعات.

طة بااالتزامن يوصي البايب بضرورة تطبيق مبادئ وآليات اليوكمة على المشااروعات الصااغيرة والمتوساا  .7
 لهذه المشروعات. IFRSمع تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

بضرورة تخصيص مساحة من األرض المتاحة في المناطق  الجهات الحكومية المصرية يوصي الباحث .8
الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات الترخيص واإلنشاء لهذه المشروعات ما 

 هم في تخفيض نسبة البطالة. يسا
يوصي الباحث بضرورة تحفيز المؤسسة المالية على تمويل هذه المشروعات بقروض ميسرة للخروج من  .9

 حقوقها.  المشروعاتحالة التعثر التي تعاني منها هذه المشروعات بالضمانات التي تكفل لهذه 
وقطع الغيار  والمعدات اآلالت دالستيرايوصي الباحث بضرورة منح ميزات جمركية لهذه المشروعات  .10

 الالزمة لإلنتاج أسوة بالمشروعات الكبيرة.
يوصي الباحث بضرورة توفيق أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  .11

انضمامها  عملية هذه المشروعات وزيادة اإلعفاءات المقررة لها وتسهيل األوضاع المالية.لتتناسب مع 
 لرسمي وتشجيعهم على إمساك دفاتر منتظمة.لالقتصاد ا 

الخاصة بها لما له من   IFRSزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية لإ .12

آثار إيجابية على زيادة جودة المعلومات المالية والمحاسبية ما يساعد على التخطيط السليم لعملية المشروع 
تقييم أداء المشروع والتعرف على مركزه  –الرقابة على أنشطة المشروع قرارات وال واتخاذالمختلفة 

قدرة المشروع على تدبير موارده المالية   وتحديدت المشروع ومسئولياته تجاه الغير الوفاء بواجبا –المالي 
هذه  المالية ومصلحة الضرائب وسوق األوراق المالية في  المشروعات، ومن ناحية أخرى يعزز ثقة 

 المشروعات.
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 :المراجع
 

 :أوالً : المراجع باللغة العربية
"تطوير العمل المياسبي ، وإمكانية االستيادة من نتائف الجهود السابقة في ، 2005أبن غربية ، سالم محمد ،

مركااز بيااوب العلااوم االقتصااادية  – مجلة البحوث االقتصاديةتطوير البيئة الوطنية للمياسبة" ، 
 بيا ، المجلد السادس عشر ، العدد الثاني.بنغازي ، لي

"واقع اإلبالغ المالي في المشااروعات الصااناعية والمتوسااطة فااي ضااوء  ، 2011أبو ريشة ، ،،عريج خالد 
 IFRS for،معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة ال اصااة بالمشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة 

SME'sردنية ، مجلة البيوب الماليااة والتجاريااة " ، دراسة ميدانية في المشروعات الصناعية األ
 جامعة بورسعيد ، بور سعيد ، مصر ، المجلد الثاني عشر ، العدد الثاني. –، كلية التجارة 

"واقااع قطاااع المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة فااي مصاار" إدارة  ، 2019إتحاااد المصااارف العربيااة ،
 .463العدد  –الدراسات والبيوب ، مجلة االتياد 

"جودة تقارير األعمال السنوي المنشورة للشااركات المياساابة المصاارية"  ، 2007رجب عبد المل  ، أحمد ،
 20 – 1، ص ص  1، عدد  11مجلة اليكر المياسبي ، مجلد 

"معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة بالمشااروعات الصااغيرة  : 2014أحمااد عبااد الاارحمن ، وخالااد عااربج ،
، عدد  5جلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية ، مصر ، مجلد والمتوسطة اليجم باألردن" ، الم

 .356 – 339،  ص ص  3
"واقع المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة فااي مصاار  ، 2016الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، 

 .2014/2015،  2009/2010 الل اليترة ،
المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليجم األردنية  مد  قابلية"  ، 2012العبايجي ، زينب عبد الهادي محمد ،

، رسااالة ماجسااتير " لالمتثال لمتطلبات المعيار المياسبي الدولي ال اص بعرض البيانات الماليااة 
غير منشورة في ت صص مياسبة ، أجيزت ونوقشت في جامعة الشرق األوسط ، كليااة األعمااال 

 ، قسم المياسبة والتمويل ، األردن.

علااى  IFRS"أثر االمتثال لمعايير التقارير الماليااة الدوليااة  ، 2014،مني  ،ين أبو المعاطيالشرقاوي ، حس
تعزيز كياءة استثمار رأس المال في المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة" ، بيااب مقاادم للمااؤتمر 
األكاديمي والمهني السنوي ال امس بعنوان "المياساابة فااي عااالم متغياار" المياساابة فااي مواجهااة 

كليااة التجااارة ، جامعااة  –االقتصادية والسياسية المعاصرة ، المنعقد في قسم المياساابة  التغيرات
 القاهرة لعام.

أثاار غياااب اإلسااتراتيجية المياساابية فااي المشااروعات الصااغيرة  ، 2010القشااي ، ظاااهر ، هيااثم العبااادي ،
لتجااارة ، جامعااة ومتوسطة اليجم على كياءة األداء ، مجلة الدراسات الماليااة والتجاريااة ، كليااة ا

 بني سويف ، العدد الثاني.

"مياور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر من منظور بعض التجااارب  ، 2014، بوابة األهرام
  http://www.ahram.org.eg/newadv، الرابط  12/1/2014الدولية؟ 

متااوفر  2018أرقام عن تمويل المشروعات الصغيرة  ااالل  10أسالم سعيد  : 2019ر بوابة األهرام ،يناي
 .http://www.ahram.org.eg.newabrعن طريق الرابط التالي 

لبورصااة "دور اإلفصاااح اال تياااري فااي تاادعيم جااودة التقرياار المااالي با ، 2012حسانين محمااود ،،تغيان 
 .2012المصرية" ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة سوهاج ، 

: "دور القطاااع المصاارفي األردنااي فااي تموياال المشاااريع الصااناعية الصااغيرة فااي  2004جرادت ، سهاد ،
 األردن. –" رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة آل البيت  ،2001 – 1982األردن ،

"انعكاس تطبيق معايير التقارير المالية الدولية على جااودة المعلومااات ، 2017جمعة هوام ، وبرايس نور ، 
وأثره على قيمة الشركة" ، مجلة رماح للبيوب والدراسااات ، مركااز البيااب والتطااوير المااوارد 

 .21 – 1، ص ص  2017،  24العدد ، البشرة رماح ، األردن 
زيااز كياااءة اسااتثمار رأس المااال فااي المشااروعات "أثر االمتثال على تع ، 2014منى ، ،ن أبو المعاطييحس

الصغيرة والمتوسطة" ، المؤتمر األكاديمي والمهني السنوي ال امس بعنوان "المياسبة فااي عااالم 
متغير ، المياسبة في مواجهة التغيرات االقتصادية والسياسية المعاصرة" ، كلية التجارة ، جامعة 

 القاهرة.

طبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمشااروعات الصااغيرة ومتوسااطة مد  ت ، 2007دهبي ، دينا موفق ،
 اليجم في سورية ، جامعة دمشق ، سوريا.

http://www.ahram.org.eg/newadv
http://www.ahram.org.eg.newabr/
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"اثر معايير المياسبة الدوليااة والعواماال النظاميااة علااى جااودة التقااارير  ، 2007طه السيد ابو الخير مدثر ،
صول ، مجلااة التجااارة والتموياال ، المالية دراسة ميدانية عن تطبيق معيار االن ياض في قيمة األ
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 أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في  . م.   -1

  علااى وجااود ا ااتالف جااوهري فااي ميهااوم المنشااآت ما مد  موافقت 1
 متقدمة( ؟ –الصغيرة والمتوسطة من دولة ن ري  نامية 

     

ما مد  موافقت  على االقتصار على ميددين فقط لتصاانيف المنشااآت  2
 الصغيرة  يجم رأس المال ، وعدد العاملين بالمشروع(  ؟

     

لي للمنشااآت الصااغيرة ال ما مد  تتييد   على أن تصنيف البناا  الاادو 3
 يتناسب مع الدول النامية ؟

     

مااا مااد  موافقتاا  علااى أن المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة ماان  3
المنظورالمالي تتطلب تمويل كافي  تمويل ذاتااي وتموياال عاان طريااق 
االقتراض من البنو (  لتيمل كافة االعباء والتكاليف لتيقيق أهاادافها 

 المياسبية واالقتصادية؟

     

ما مااد  موافقتاا  علااى أن تااوفير الدولااة البنيااة التيتيااة للمشااروعات  4
الصااغيرة والمتوسااطة ماان العواماال األساسااية لجااذب االسااتثمارات 

 األجنبية؟

     

5 
 

ما مد  موافقت  على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهميااة 
كبياارة فااي مصاارإلتاية فاارص عماال جدياادة للشااباب مااا يساااهم فااي 

 ضاءعلى البطالة؟الق

     

 
6 
 

ما مد  موافقت  على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهميااة 
كبياارة فااي مصاار لتيقيااق العدالااة االجتماعيااة والقضاااء علااى اليقاار 

 وتمركز الد ل؟

     

 
7 

ما مد  موافقت  على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهميااة 
بتوساايع قاعاادة االنتاجيااة وزيااادة كبيرة في مصر ليل مشكلة التض م 

 الصادرات؟

     

 
8 

ما مد  موافقت  على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهميااة 
 كبيرة في مصر لتيقيق زيادة اليصيلة الضريبية للدولة ؟

     

ما مد  موافقت  على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهميااة  9
قيااق اسااتراتيجيات النمااو االقتصااادي كبيرة في مصر للمساهمة في تي

 للدولة؟

     

فااي المشااروعات   IFRSمااا مااد  تتييااد  علااى أن تطبيااق معيااار  10
الصغيرة والمتوسطة  فااي مصرساايكون لااه تااتثير ايجااابي فااي تيقيااق 

 أهداف التنمية المستدامة؟

     

توجااه المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة فااي وعااال  المشااكالت المحاساابية التااي  IFRSتطبيااق معيااار التقااارير الدوليااة   -2
 جمهورية مصر العربية

ما مدي تتييد  على أن أيد أهم المشااكالت التااي تواجااه المشااروعات  1
 الصغيرة تتمثل في عدم إظهار رأس المال اليقيقي للمشروع ؟

     

ما مد  تتييد  علااى وجااود تااد ل ماان جانااب أصااياب المشااروعات  2
 مما يعيق العمل اإلداري؟ الصغيرة في قرارات اإلدارة

     

للمشااروعات   IFRSما مد  موافقت  على أن االقتناع بتهمية معيااار  3
 الصغيرة  يشجع على تطبيقه؟ 

     

   IFRSمااا مااد  موافقتاا  علااى أن تيديااد  تكليااة التيوياال لمعيااار  4
 للمشروعات الصغيرة يشجع على تطبيقه؟
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   IFRSياااذ المريلاااي لمعياااار ماااا ماااد  موافقتااا  علاااى أن  التني 5
 للمشروعات الصغيرة يشجع على تطبيقه؟

     

  IFRSمااا مااد  موافقتاا  علااى أن  تاادريب المياساابين علااي معيااار  6
 للمشروعات الصغيرة  يشجع على تطبيقه؟

     

مااا مااد  تتييااد  أن ماان أهاام المشااكالت التااي تواجااه تطبيااق معيااار  7
ن ياااض الااوعي العلمااي والعملااي فااي ا تتمثاال IFRSالتقارير الدولية 

 بتهمية تطبيق المعيار ؟

     

مااا مااد  تتييااد  أن ماان أهاام المشااكالت التااي تواجااه تطبيااق معيااار  8
وجااود كياااءات مهنيااة مدربااة  فااي عاادم تتمثل IFRSالتقارير الدولية 

 على إعداد القوائم المالية طبقاا لهذا المعيار؟

     

شااكالت التااي تواجااه تطبيااق معيااار مااا مااد  تتييااد  أن ماان أهاام الم 9
البرامف التدريبية المقدمااة ماان  في نقص تتمثل IFRSالتقارير الدولية 

 بيوت ال برة الم تصة للتوجيه نيو تطبيق المعيار؟

     

مااا مااد  تتييااد  أن ماان أهاام المشااكالت التااي تواجااه تطبيااق معيااار  10
ريعي والقااانوني اإلطااار التشاا  في غياااب تتمثل IFRSالتقارير الدولية 
الصغيرة والمتوسطة على االنضمام إلى االقتصاد  المنشاةالذي يشجع 

 للدولة؟ الرسمي

     

مااا مااد  تتييااد  أن ماان أهاام المشااكالت التااي تواجااه تطبيااق معيااار  11
فااي ارتياااع تكليااة االمتثااال  التطبيااق(  تتمثاال IFRSالتقارير الدوليااة 

 للمعيار ؟

     

ن ماان أهاام المشااكالت التااي تواجااه تطبيااق معيااار مااا مااد  تتييااد  أ 12
فااي غياااب الهيكاال الرقااابي علااى تلاا   تتمثاال IFRSالتقارير الدوليااة 

 المنشآت لتعدد القوانين والقرارات مما يسبب التعارض فيما بينها ؟

     

مااا مااد  تتييااد  أن ماان أهاام المشااكالت التااي تواجااه تطبيااق معيااار  13
فااي غياااب اإلطااار المياساابي لهااذه  تتمثاال IFRSالتقااارير الدوليااة 

 المنشآت ما يعرض هذه المنشآت للعسر المالي واإلفالس؟

     

مااا مااد  تتييااد  أن ماان أهاام المشااكالت التااي تواجااه تطبيااق معيااار  14
في تعدد وتنوع المشاااكل الضااريبية فااي  تتمثل IFRSالتقارير الدولية 

اسااب مااع طبيعااة ظل التعديالت الجديدة في سااعر الضااريبة بمااا ال يتن
أنشااطة هااذه المنشااآت وزيااادة عنصاار الم اااطرة وبااطء دوران رأس 

 العامل؟المال 

     

مااا مااد  تتييااد  أن ماان أهاام المشااكالت التااي تواجااه تطبيااق معيااار  15
فااي تعاادد أنااواع الاادفاتر والسااجالت  تتمثاال IFRSالتقااارير الدوليااة 

اتها مما يااؤدي المياسبية التي تمس  بمعرفة هذه المنشآت وتعدد مسمي
 في النهاية إلى إمسا  دفاتر غير منتظمة وتضارب نتائجها؟

     

مااا مااد  تتييااد  أن ماان أهاام المشااكالت التااي تواجااه تطبيااق معيااار  16
رواتاااب اإلدارة المالياااة  فااي تااادني تتمثااال IFRSالتقااارير الدولياااة 

 بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟

     

 وجودة المعلومات المالية والمحاسبية للقوائم المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. IFRS العالقة بين تطبيق معيار -3

ما مد  موافقتاا  علااى أن جااودة المعلومااات الماليااة والمياساابية ماان  1
 للمشروعات الصغيرة  IFRS الل تطبيق المعيار الدولي 

 السليم لعمليات المشروع؟ على الت طيطوالمتوسطة يساعد 
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ما مد  موافقتاا  علااى أن جااودة المعلومااات الماليااة والمياساابية ماان  2
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  IFRS الل تطبيق المعيار الدولي 

 يساعد على الرقابة على أنشطة المشروع ؟

     

ما مد  موافقتاا  علااى أن جااودة المعلومااات الماليااة والمياساابية ماان  3
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  IFRS الل تطبيق المعيار الدولي 

 يساعد على تقيم أداء المشروع بشكل جيد ؟

     

ما مد  موافقتاا  علااى أن جااودة المعلومااات الماليااة والمياساابية ماان  4
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  IFRS الل تطبيق المعيار الدولي 

يساعد هذه المشروعات على تيديد مركزها المالي والوفاء بواجباتهااا 
 ومسئوليتها تجاه الغير؟

     

ما مد  موافقتاا  علااى أن جااودة المعلومااات الماليااة والمياساابية ماان  5
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  IFRS الل تطبيق المعيار الدولي 

يساعد في تيسين قاادرة المشااروع علااى تاادبير مااوارده الماليااة بشااكل 
 ذاتي؟

     

 
6 

ات الماليااة والمياساابية ماان ما مد  موافقتاا  علااى أن جااودة المعلوماا 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  IFRS الل تطبيق المعيار الدولي 

 يساعد على سهولة تقييم الوضع المالي لهذه الشركات؟

     

ما مد  موافقتاا  علااى أن جااودة المعلومااات الماليااة والمياساابية ماان  7
طة للمشروعات الصغيرة والمتوس IFRS الل تطبيق المعيار الدولي 

 يساعد على توجيه االستثمارات نيو هذه المشروعات ؟

     

ما مد  موافقتاا  علااى أن جااودة المعلومااات الماليااة والمياساابية ماان  8
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  IFRS الل تطبيق المعيار الدولي 
مااع غيرهااا ماان المشااروعات  واالناادماجيسااهل عمليااات االسااتيواذ 
 عات؟وتسهيل عملية تقييم المشرو

     

ما مد  موافقتاا  علااى أن جااودة المعلومااات الماليااة والمياساابية ماان  9
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  IFRS الل تطبيق المعيار الدولي 

يساعد على جذب االستثمارات األجنبية وتوسيع قاعاادة االسااتثمار فااي 
 هذه المشروعات وجذب المستثمر األجنبي؟

     

أن جااودة المعلومااات الماليااة والمياساابية ماان  ما مد  موافقتاا  علااى 10
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  IFRS الل تطبيق المعيار الدولي 

يساعد على عالج المشكالت الضريبية وعالج أزمة الثقة بين الممول 
والياااايص الضاااريبي وتيدياااد الوعااااء الضاااريبي بشاااكل صاااييح 

التقاادير المبااالغ  واالستيادة باإلعياءات الضريبية وسهولة الطعن علااى
 فيه للضريبة ؟

     

ما مد  موافقت  على أن سهولة عرض المعلومات المالية والمياسبية  11
 في القوائم المالية يساعد على تنشيط سوق األوراق المالية؟

     

ما مد  موافقت  على أن جودة المعلومات الماليااة والمياساابية يساااعد  12
ار اليقيقية لألسااهم فااي المشااروعات في قياس الم اطر وتيديد األسع

 الصغيرة؟

     

مااا مااد  موافقتاا  علااى أن جااودة المعلومااات المياساابية فااي القااوائم  13
الماليااة للمشااروعات الصااغيرة يساااعد فااي ات اااذ قاارارات االسااتثمار 

 والتمويل؟

     

ما مد  تتييد  على أن عدم توافر المعلومات المياساابية الجياادة علااى  14
الصااغيرة والمتوسااطة يعااوق تيقيااق أهاادافها المياساابية  المشااروعات
 واالقتصادية؟

     

ما مد  تتييد  على عدم توافر المعلومات المالية والمياسبية المالئمة  15
 على المشروعات الصغيرة ال يؤدي إلى جذب االستثمارات األجنبية؟
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بي علااى لااه تااتثير ايجااا IFRSما مد  تتييد  على أن تطبيااق معيااار  16
جااودة المعلومااات الماليااة والمياساابية للقااوائم الماليااة للمشااروعات 

 الصغيرة والمتوسطة؟

     

وأثاارة علااى جااودة التقااارير والقااوائم الماليااة للمنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة  IFRSآليات تطبيق المعيار الدولي  تفعيل -4
 .وضريبيا مالياوحوكمة هذه الشركات 

أن عااالج مشااكالت تطبيااق المعيااار الاادولي  مااا مااد  موافقتاا  علااى 1
IFRS  يؤدي إلى توفير إطار مالئاام عاان النشاااط المياساابي ال اااص

 بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟

     

 ياادعم IFRSتيعياال تطبيااق المعيااار الاادولي  على أنما مد  موافقت   2
االفصاااح والشاايافية فااي عاارض المعلومااات الماليااة والمياساابية ممااا 

لية القابلية للمقارنة بين المشروعات وزيادة ثقة المساات دمين يسهل عم
 في القوائم المالية؟

     

يااؤدي  IFRSتيعيل تطبيااق المعيااار الاادولي  على أنما مد  موافقت   3
الااي تيديااد آليااات ميااددة لإلياارادات والمصااروفات فااي المنشااآت 

 الصغيرة والمتوسطة؟

     

 IFRSل تطبيااق المعيااار الاادولي تيعياا  لضاارورة أنمااا مااد  تتييااد   4
يؤدي الي وجود نظام فعال إلعااداد القااوائم والتقااارير الماليااة وتااوفير 

 المعلومات المالئمة الت اذ القرارات؟

     

لااه تااتثير  IFRSما مدي تتييد  إلى أن تيعيل وتطبيق المعيار الدولي  5
ليوكمة في إيجابي على إعداد القوائم والتقارير المالية وتطبيق آليات ا

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

     

ينااتف عنااه  IFRSما مد  تتييد  من أن تيعيل تطبيق المعيار الاادولي  6
 تيسين جودة المعلومات المالية والمياسبية لهذه المشروعات ؟

     

 
7 
 

 IFRSمااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي 
الماليااة التزامااات االنتظااام والمصااداقية تسااتوفي المياساابة  يتطلب أن

والثقافية المرتبطااة بعمليااة مساا  البيانااات والمعلومااات التااي تعالجهااا 
 ورقابتها وتبلغيها وعرضها؟

     

 
8 
 

 IFRSمااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي 
يتطلب أن ت ضع أصول و صوم هذه المشااروعات إلااى جاارد مااادي 

 ى أساس فيص مادي دقيق؟في السنة عل

     

 
 
9 
 

 IFRSمااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي 
يتطلب عدم إجراء أي مقاصة بين عناصر األصول وال صوم ال بااين 
عنصر من األعباء وعنصر من المنتجااات إال إذا تماات هااذه المقاصااة 

 على أساس قانوني او تعاقدي؟

     

 
 
10 
 
 
 

 IFRSيااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي مااا مااد  تتي
كل الدفاتر المياسبية ال اضعة لهذا النظام علااى المباادأ  اعتماديتطلب 

 علىالدولي المسمى  القيد المزدوج( ييب يشمل كل تسجيل للعمليات 
التسلساال  ةالمراعاااعلى األقل أيدهما مدين وان ر دائاان مااع  يسابين

 والمياسبية التي تيدب في هذه المنشآت ؟ الزمني لأليداب المالية

     

 
11 
 
 

 IFRSمااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي 
يتطلب أن كل تسجيل في الدفاتر يجب أن ييدد بدقة مصدر البيااان أو 
المعلومااة مؤر ااة ومثبتااة بمااا يضاامن المصااداقية والييااظ وإمكانيااة 

 االسترجاع ؟

     

 
12 

 IFRSتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي مااا مااد  ت
بم تلف الدفاتر والوثائق لمدة عشاار ساانوات  المنشتةيتطلب أن تيتيظ 

 ؟
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13 
 

 IFRS مااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي
الضاابط اليااومي لإلياارادات والنيقااات فااي المؤسسااات والصااغيرة يتطلااب 

  والمتوسطة ؟

     

14 
 
 
 

 IFRSمااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي 
يتطلب أن تنيذ المياسبة يدوياا أو عاان طريااق الياسااب انلااي ويطبااق 

انلي مقتضاايات الييااظ والسااالمة واألماان والمصااداقية  على الياسب
 والثقافية والشروط القانونية ؟

     

15 
 
 

 IFRSمعيااار المياساابة الاادولي مااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق 
يتطلب وجااود قااوانين وتشااريعات توضااح يقااوق المجتمااع علااى هااذه 

 المنشآت وواجباتهم تجاهها ؟

     

 
16 
 

 IFRSمااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي 
يتطلااب وجااود رؤيااة وأهااداف واضااية تياادد المعااالم اإلسااتراتيجية 

 ل تيقيقهما ؟التي تكي واألدواتللمنشتة 

     

 
17 
 
 
 

 IFRSمااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي 
يتطلااب وجااود هيكاال تنظيمااي واضااح تياادده الساالطات والمساائوليات 
تقرره مجموعة من النظم مثل النظام الاادا لي للمنشااتة ونظااام الرقابااة 

وعة من الدا لية واألهم وجود نظام مياسبة المسئولية الذي يوفر مجم
 وتقييم األداء ؟ للمسائلالمؤشرات المالية وغير المالية 

     

 
18 

 IFRSمااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي 
يتطلب وجود نظم مراجعااة ورقابااة دا ليااة لهااا صااالييات تكياال لهااا 

 ممارسة دورها الرقابي بكياءة وفعالية؟

     

 
19 
 

 IFRSت تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي مااا مااد  تتييااد  ألن آليااا
يتطلب وجود نظام فعال للتقااارير يتساام بالشاايافية وبقاادر يكياال تااوفير 

لذوي العالقة بالمنشتة فاي ات ااذ القارارات ، وتقليال الم ااطر، المعلومات 
العالقاة وتضارب المصالح الميتملة بين المنشاتة واألطاراف األ ار  ذات 

  ؟ بالمنشتة

     

 IFRS  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي مااا مااد 20
قااوانين  ضاارورة تااوافروجود آليات تنييذ تشريعية : مااا يعنااي  يتطلب

وتشريعات تيكم تل  المنشآت والتي يمكاان ماان  ااالل تنييااذها أيكااام 
 الرقابة عليها؟

     

21 
 
 
 

 IFRSمااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي 
هيكاال  ضاارورة تااوافرتنييذ تنظيميااة :  مااا يعنااي  وجود آليات يتطلب

تنظيمي ييقق أهداف اليوكمة ويتمثل في تيديد ا تصاصااات مجلااس 
إدارة المنشااتة والمرجااع ال ااارجي ولجااان المراجعااة تيديااد هيكاال 

 تنظيمي للمنشتة ككل؟

     

 
 
22 

 IFRSي مااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادول
وجود آليات رقابية :ما يعني التيديد الدقيق لمسئوليات الجهات  يتطلب

 الم تلية المسئولية عن اإلشراف والرقابة؟

     

 
23 

 IFRSمااا مااد  تتييااد  ألن آليااات تطبيااق معيااار المياساابة الاادولي 
تيعيل اليوكمااة الضااريبية بجانااب يوكمااة المنشااآت الصااغيرة  يتطلب

ضمان تطبيق أمثل وأفضل للمعيااار المياساابي والمتوسطة في مصر ل
 ال اص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة اليجم؟ IFRSالدولي 

     


