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عمى جودة التقارير  IFRSأثر تبنى معايير التقارير المالية الدولية 
المالية مقاسة بمستوى التحسن فى دقة توقعات المحممين الماليين 

 دراسة تجريبية -
  (1)د. سمير إبراىيم عبدالعظيم محمد

 الممخص:
 IFRSاستيدف البحث دراسة واختبار العالقة بين تبنى معايير التقارير المالية الدولية 

مقاسة بمستوى التحسن فى دقة توقعات المحممين الماليين.  -وجودة التقارير المالية 
ولتحقيق ىدف البحث تم تحميل الدراسات المحاسبية السابقة الشتقاق فرض البحث 

لمدخل التجريبي الختبار الفرض الرئيسي لمبحث عمى عينة الرئيسى. وقد تم إستخدام ا
محماًل ماليًا من العاممين فى شركات الوساطة المقيدة بالبورصة وفى  54مكونة من 

شركات تداول األوراق المالية. وفى ىذا الصدد تم اإلعتماد عمى اإلختبارات اإلحصائية 
(. بيدف إختبار وجود إختالفات معنوية Wilcoxon-signed ranks testالالمعممية )

 فى تنبؤات عينة الدراسة باألرباح.
لتقارير المالية أظيرت نتائج الدراسة التجريبية وجود تأثير إيجابى ومعنوى لتبنى معايير ا

عمى دقة تنبؤات المحممين الماليين باألرباح. وذلك من خالل إنخفاض  IFRSالدولية 
نسبة أخطاء التنبؤات باألرباح لعينة الدراسة فى فترة ما بعد تبنى تطبيق معايير التقارير 

قبل المالية الدولية بالمقارنة بنسبة أخطاء التنبؤات باألرباح لنفس العينة فى فترة ما 
تطبيق معايير التقارير المالية الدولية, األمر الذى ينعكس إيجابًا عمى جودة التقارير 

 المالية ممثمة فى زيادة دقة تنبؤات المحممين الماليين باألرباح.
جودة  –توقعات المحممين الماليين   –الكممات المفتاحية: معايير التقارير المالية الدولية 

 المالية التقارير

                                                             
 ( مدرس بقسم المحاسبة كلية التجارة جامعة بنى سويف.  1

 Samir.Mohamed@commerce.edu.egالبريد اإللكترونى 
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The Impact of Adopting International Financial 

Reporting Standards (IFRS) on the Quality of 

Financial Reports Measured By the Level of 

Improvement in the Accuracy of Financial 

Analysts` Expectations – An Experimental Study 

The research aims to test the relationship between the adoption of 

IFRS standards and the quality of financial reports - measured by 

the level of improvement in the accuracy of financial analysts' 

expectations. To achieve the research goal, previous accounting 

studies were analyzed to derive the main research hypothesis. The 

experimental approach was used to test the main hypothesis of the 

research through using a sample of 45 financial analysts working 

in the listed brokerage firms and in securities trading companies. 

The study relied upon non-parametric statistical tests (Wilcoxon-

signed ranks test) in order to test the existence of significant 

differences in the predictions of profits.  

The results of the study showed a positive and significant effect of 

adopting IFRS standards on the accuracy of financial analysts' 

forecasts of profits. This is observed through the decrease in the 

level of errors in profit forecasts in the period following the 

adoption of international financial reporting standards compared 

to the level of errors in forecasting profits prior to the adoption of 

international financial reporting standards. This has positively 

affected the quality of financial reports through increasing the 

accuracy of financial analysts’ forecasts of earnings. 

Key Words: International Financial Reporting Standards (IFRS)- 

Financial reporting quality-  Financial analysts' expectations. 
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 مقدمة:  -1

تعتبر المعمومات المحاسبية من أىم المعمومات التى يعتمد عمييا المستثمرون     
والدائنون والمحممون الماليون, وغيرىم من أصحاب المصالح فى اتخاذ القرارات. ولكى 
تتسم ىذه القرارات بالرشد االقتصادى ينبغى أن تكون ىذه المعمومات ذات جودة مرتفعة. 

عممية اتخاذ القرار بجودة أعمى. دعم ية عالية الجودة عندما ت  وتكون المعمومات المحاسب
عالية الجودة,  الدعم األمثل لمقرار ىو الغرض الرئيسى لممعمومات المحاسبيةحيث بات 

حيث تزايد اإلدراك ألىمية استخدام تمك المعمومات المحاسبية فى سوق األوراق المالية فى 
لذا شيدت اآلونة األخيرة من القرن الحالى اىتمام امن,  صناعة القرارات من أجل استثمار

عموماتى لمتقارير المالية لما لو من تأثير العديد من األكاديميين والمينيين بالمحتوى الم
 باشر عمى اتخاذ القرارات االستثمارية من قبل مستخدمى التقارير المالية.م

ت ستمد من تقارير مالية ولكى تحقق المعمومات المحاسبية ىذا الغرض, يجب أن       
حيث تعد المعايير والمبادئ المحاسبية بمثابة  أعدت عمى أساس معايير عالية الجودة.

اإلطار المنظم لإلفصاح عن مخرجات نظام معمومات المحاسبة المالية متمثاًل فى القوائم 
لية مرىونة والتقارير المالية, وبالتالى فإنو من الطبيعى أن تكون جودة تمك التقارير الما

 (.8112)محمود, ية التى تنظم إعداد تمك التقاريرومرتبطة بجودة وقوة المعايير المحاسب

ة العديد من المنظمات والييئات المينية والمحاسبية األمر الذى أدى إلى مطالب      
المعايير المحاسبية التى الدولية واإلقميمية المعنية بتنظيم وتطوير المينة بضرورة توحيد 

عد عمى أساسيا التقارير المالية, وذلك فى أعقاب التطورات السريعة والمتالحقة التى ت  
تشيدىا بيئة األعمال المعاصرة, والتى أصبحت تعمل تحت مظمة نظام عالمى جديد تتمثل 
معالمو فى العديد من األبعاد, منيا عولمة االقتصاد, وانتشار الشركات متعددة الجنسيات, 

 فى وسائل االتصال والحاسبات اآللية وتكنولوجيا المعمومات. والتقدم اليائل

, قام 8111وبصفتو الجية المسئولة عن وضع وتطوير المعايير الدولية منذ عام       
بتطوير المعايير المحاسبية الدولية, وذلك من  IASBمجمس معايير المحاسبة الدولية 
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ية عالية الجودة والقابمة لمفيم خالل إصداره لمجموعة وحيدة من المعايير المحاسب
, IFRS (8)ء العالم والمعروفة بمعايير التقارير المالية الدولية والتطبيق فى جميع أنحا

والتى تتطمب وجود معمومات فى التقارير المالية ذات جودة عالية, تتمتع بالشفافية 
والمستخدمين  , بحيث تساعد المشاركين فى أسواق المال المختمفة والقابمية لممقارنة

 (.8112مات فى اتخاذ قرارتيم االقتصادية )حسين, اآلخرين لتمك المعمو 

وقد تبنت العديد من دول العالم المتقدمة والنامية عمى حٍد سواء, تطبيق معايير      
تطبيقًا إلزامياً,  IFRSدولة حاليًا تطبق  134, فيناك  IFRSالتقارير المالية الدولية 

التحاد األوروبى, أستراليا, جنوب إفريقيا , سنغافورة, ىونج كونج, وعمى رأسيا دول ا
ومنيا الواليات المتحدة  IFRSونيوزيمندا, فى حين أن ىناك دواًل مازالت لم تطبق 

  (.Houqe et a., 2016األمريكية, واليابان )

وب تبنى وعمى الرغم من وجود جدل واسع فى األوساط المحاسبية حول مزايا وعي      
 Barth et) الدولية, إال أن الغالبية العظمى من الدراساتمعايير التقارير المالية 

al,2008; Trimble,2018; Pascan,2015)   تؤكد عمى أن جودةIFRS  أعمى
فسر توقع زيادة جودة المعمومات , األمر الذى ي  من جودة المعايير المحمية فى أى بمد

نتائج دراسة  ظيرتووىذا ما أ. IFRSالمحاسبية بعد تطبيق معايير التقارير المالية الدولية 
(Chua et al.,2012 وذلك من خالل اختبار عينة تكونت من )شركة استرالية  128

معايير , وتوصمت الدراسة إلى أن تبنى 8112إلى عام  8115خالل الفترة من عام 
IFRS  أدى إلى تحسين جودة المعمومات المحاسبية من خالل زيادة الشفافية وأمكانية

لجنة  المقارنة لمقوائم المالية مقارنة بتطبيق المعايير المحمية. وفى نفس السياق تعتقد
  Securities Exchange Commissionتداول األوراق المالية بالواليات المتحدة 

(SEC) ير محاسبية موحدة وعالية الجودة سوف يعود بالنفع عمى أن وجود معاي
المستثمرين في الواليات المتحدة, وىو ما يتوافق مع رسالتيا المتمثمة في حماية 

                                                             
( سوف يشار فى هذا البحث إلى معايير التقارير المالية الدولية باالختصار المتعارف  (2

 IFRSعليه لهذه المعايير وهو 
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المستثمرين, والحفاظ عمى أسواق مالية عادلة وذات كفاءة, ولذلك فيي تشجع التوافق 
, وتتوقع U.S GAAP ييابادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عموم IFRSبين معايير 
وفي سبيل تحقيق ذلك فقد اتخذت  ختالف بينيم ضيق وأقل مع مرور الوقت.أن يكون اإل

في  IFRSالعديد من الخطوات واإلجراءات المتعمقة بتحقيق ذلك التوافق وتبني معايير 
 (.8115)عثمان, خالل السنوات القادمة الواليات المتحدة

وعمى صعيد بيئة األعمال المصرية, وفى ظل الحاجة إلى االندماج فى األسواق       
المالية العالمية, وعماًل عمى تشجيع وجذب االستثمارات األجنبية بيدف دعم االقتصاد 

, صار لزامًا عمى الدولة أن ترضخ لمتطورات العالمية بشأن ( 8113)أبو طالب, المصرى
الدولية , حيث شيدت السنوات األخيرة العديد من التطورات  معايير التقارير المالية

تطوير وتحسين معايير المحاسبة المصرية, وىو ما  استيدفتالتشريعية والتنظيمية التى 
, والذى يقضى  8114لسنة  111ظير جميًا من خالل صدور قرار وزير االستثمار رقم 

طار إعداد وعرض 32عددىا )بأن تحل المعايير المحاسبية المرفقة بيذا القرار و  ( معيارًا وا 
القوائم المالية محل المعايير المحاسبية المصرية السابقة, وي مغى العمل بالمعايير 

, وي عمل بو من أول يناير 8112لسنة  853المحاسبية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 
اريخ, حيث , وتطبق عمى المنشآت التى تبدء سنتيا المالية فى أو بعد ىذا الت8112

أعدت معايير المحاسبة المصرية طبقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ) مرقص, 
8112.) 

أحد أىم  Financial Analystsفئة المحممين الماليين  عدت   من ناحية أخرى      
 األكثر فيماً()  المالية, بل يمكن أعتبارىم أحد المستخدمين المتطورين مستخدمى التقارير

Sophisticated Users حيث يستخدمون  الواردة بتمك التقارير لممعمومات المالية ,
لمستخدمة لممعمومات عن باقى الفئات األخرى ا ومغاير تمك المعمومات بشكل مختمف

(. يضاف Barron et al,2002ك لمتنبؤ أو تقدير القيمة السوقية لممنشأة )المالية, وذل
 Intermediaries ofفى االسواق المالية  األساسيين وسطاءال إلى ذلك, دورىم كأحد

Financial Markets  حيث يؤدون دورًا ىامًا وحيويًا فى تسييل تدفق المعمومات
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 Ramnath etداخل األسواق المالية ) من المنشأت إلى باقى المستخدمين المالية
al,2008; Bradshaw,2011; Sun,2011). 

المحممين الماليين والتى تستند بشكل رئيسى عمى ىؤالء ومما الشك فيو أن تنبؤات      
شفافية اإلفصاح بالتقارير المالية المنشورة, تعد بمثابة النواة األساسية التى تعتمد عمييا 
قرارات االستثمار فى األوراق المالية, األمر الذى يجعل تخفيض أخطاء تنبؤات المحممين 

أخر تحسين دقة توقعات المحممين الماليين ىدفًا درجة ممكنة أو بمعنى  ألدنى الماليين
ممحًا من قبل العديد من الجيات والمنظمات المحاسبية الميتمة بأمر المينة 

(Personne& Paajarvi,2013. ) 

 ;Bhat et al.,2006; Lang and Maffett.,2011 ) البعض يتفقو      
Dhaliwal et al.,2012) كبير حد إلى ترتبط الماليين المحممين تنبؤات دقة أن عمى 

, وأن المنشورة المالية بالتقارير جودة المعمومات المحاسبية المفصح عنيا بمستوى
تنبؤات المحممين الماليين لمشركات التى لدييا مستوى شفافية جيد تكون أكثر دقة وأقل 

 تحيزًا وتشتتًا من الشركات التى لدييا مستوى شفافية منخفض.

 Hodgdon et al.,2008; Cheong et )أيضاً  الصدد اتفق البعضوفى ذلك     
al.,2010; Byard et al.,2011; Tan et al., 2011;Cotter, et al., 
2012; Jiao et al.,2012; Li and Yang,2015; Preiato, et al., 2015; 

Pathiranage & Jubb.,2018)  عمى أن االلتزام بتطبيق معايير التقارير المالية
, ماليين ومن ثم تحسين دقة تنبؤاتيميؤدى إلى تخفيض أخطاء المحممين ال IFRSلدولية ا

وذلك من خالل تحسين جودة المعمومات المحاسبية المعمن عنيا بالتقارير المالية 
 المنشورة, األمر الذى ينعكس إيجابًا عمى سوق األوراق المالية.

 مشكمة البحث: -8 

 حركة فى تأثيرىم وتزايد الماضية السنوات خالل الماليين المحممين دور تعاظم مع     
 والمستثمرين االستثمار مدراء اعتماد لتزايد ونتيجة, العالمية المالية األسواق فى األسعار
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 المحممين ىؤالء إلييا يتوصل التى والنتائج التقارير عمى األسواق ىذه فى الرئيسين
 Byard et al.,2011; Tan et al., 2011; Jiao et) البعض واتفاق, الماليين

al.,2012; Pathiranage& Jubb.,2018  )لتطبيق إيجابى تأثير وجود عمى 
 زادت, الماليين المحممين وتنبؤات توقعات عمى IFRS الدولية المالية التقارير معايير
 المالية التقارير جودة عمى المعايير ىذه مثل تبنى أثر وبيان فحص ضرورة إلى الحاجة
 .الماليين المحممين تنبؤات دقة فى التحسن بمستوى مقاسة

ًا وعمميًا عمى األسئمة وعميو فيمكن التعبير عن مشكمة البحث فى كيفية اإلجابة نظري 
 التالية:

تجاه العالقة بين جودة التقارير المالية وتوقعات المحممين الماليين فى  - ما ىو شكل وا 
 والمصرية ؟ ضوء الدراسات األكاديمية األجنبية

ىل يؤثر تبنى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية عمى جودة التقارير المالية من  -
 ؟ فى مصر خالل تحسين توقعات المحممين الماليين

 ىدف البحث: -3

تطبيق معايير التقارير المالية ييدف البحث إلى دراسة وتحميل واختبار العالقة بين       
وجودة التقارير المالية ) مقاسة بمستوى التحسن فى دقة توقعات المحممين  IFRSالدولية 

 .المحممين الماليين فى مصرالماليين ( وذلك بالتطبيق عمى عينة من 

 أىمية ودوافع البحث: -5

من مسايرتو لمبحوث التى اتجيت لدراسة أثر التحول إلى  تنبع أىمية البحث األكاديمية   
والتى كانت معظم نتائج  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية عمى جودة التقارير المالية,

( IFRSدراساتيا غير حاسمة, فيما يتعمق بمدى تحسن جودة التقارير المالية بعد تبنى )
الرغم من تناول الكثير من البحوث لموضوع أثر بالمقارنة بالوضع قبل ىذا التبنى. وعمى 

عمى جودة التقرير المالى إال أنيا اعتمدت عمى مقاييس تقميدية مثل  IFRSتبنى معايير 
مومات, ) مستويات إدارة األرباح , مستويات التحفظ المحاسبى , مستويات عدم تماثل المع
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جودة التقارير المالية. لذلك فى قياس  مستويات األداء المحاسبى والتشغيمى لممنشأة (
ىناك ندرة ممموسة فى الدراسات السابقة فى البيئة المصرية التى اعتمدت عمى مقياس 

لقياس جودة التقارير المالية, عمى الرغم ما يميز ىذا  (توقعات المحممين الماليين)
ونفعية  ىلمدى جدو  Direct Measure المقياس من كونو ي عد مقياس مباشر

  من جانب المستثمرين.لقياس األرباح  المعمومات

كما يستمد البحث أىميتو العممية من تطبيقو فى البيئة المصرية, والتى تعتبر من     
ين المحميين واألجانب األسواق الناشئة التى تضم استثمارات كثيرة وفرص جاذبة لممستثمر 

المحاسبى فى ذلك المجال, ويزيد من عمى السواء, وىو ما يؤدى إلثراء مردود البحث 
دراك المحممين الماليين ومستخدمى المعمومات المحاسبية, ألىمية التحقق من أثر  وعى وا 

 تبنى معايير التقارير المالية الدولية عمى جودة المعمومات المحاسبية.

مسايرة االتجاه المتزايد لواضعى المعايير فى ورغم كثرة دوافع البحث إال أن أىميا؛     
الدول المختمفة نحو تطبيق معايير التقارير المالية الدولية, وزيادة الجدل األكاديمى حول 
أثر ىذا التحول عمى المتغيرات المحاسبية التى تعكس جودة التقارير المالية. ومن دوافع 

لمجال وذلك من خالل قياس جودة البحث أيضًا تضييق فجوة البحث المحاسبى فى ىذا ا
رتباطًا بعممية اتخاذ القرار األستثمارى إال وىو بمقياس غير تقميدى وأكثر االتقارير المالية 

مدى التحسن فى توقعات المحممين الماليين بعد تبنى تطبيق معايير التقارير المالية 
 فى الدول النامية. الماليةار االستثمار فى األوراق وىو ما يساىم فى ترشيد قر الدولية, 

 حدود البحث: -4
 قتصر ىذا البحث عمى دراسة وتحميل أثر تبنى معايير التقارير المالية الدوليةي     

IFRS  .عمى جودة التقارير المالية مقاسة بمستوى التحسن فى توقعات المحممين الماليين
ية من خالل نموذج وبالتالى يخرج عن نطاق ىذا البحث قياس جودة التقارير المال

دارة اإلرباح ونموذج مالءمة القيمة ومستويات التحفظ المحاسبى وعدم  اإلستحقاقات وا 
ختبار العالقات محل الدراسة فى تماثل المعمومات . ويخرج أيضًا عن نطاق البحث دراسة وا 

الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية. كما يخرج عن نطاق البحث أثر المتغيرات 
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وأخيرًا فإن قابمية نتائج البحث لمتعميم  بية األخرى الخاصة بخصائص المحمل المالى. الرقا
 ستكون مشروطة بضوابط اختيار عينة البحث.

 خطة البحث: -2
 لتحقيق ىدف البحث, وفى ضوء مشكمتو وحدوده, سوف يستكمل عمى النحو التالى:

 . من منظور محاسبى دور المحممين الماليين داخل األسواق المالية أىمية -2/1
 العالقة بين جودة التقارير المالية وتوقعات المحممين الماليين.  -2/8
تحميل أثر تبنى معايير التقارير المالية الدولية عمى جودة التقارير المالية مقاسة  -2/3

 ى تحسن توقعات المحممين الماليين, واشتقاق فروض البحث.بمستو 
 منيجية البحث. -2/5
 والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة.النتائج  -2/4
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من منظور  دور المحممين الماليين داخل األسواق المالية أىمية -2/1
 : محاسبى

ي عد وسطاء المعمومات من أىم مصادر المعمومات عن الشركات داخل سوق األوراق      
المالية, وذلك نظرًا لما يقدمونو من تقارير وتوصيات لممستثمرين تساعدىم عمى اتخاذ 
القرارت االستثمارية داخل سوق األوراق المالية, حيث يقوم المستثمر بتجميع وتحميل تمك 

مى األداء المالى لتمك الشركات, وبما يمكنو من اتخاذ القرار السميم ) المعمومات لمتعرف ع
 شراء/ احتفاظ/ بيع( عمى أسيم ىذه الشركات.

, د أىم وسطاء المعمومات داخل اسواق األوراق الماليةالمحممون الماليون أح ويعتبر      
التحميل ألنيم يقومون بالحصول عمى المعمومات من الشركة ثم معالجتيا من خالل 

والتقييم والتفسير بغرض توفيرىا لممستثمرين إلتخاذ قرارات إستثمارية أفضل. ويؤدى ىذا 
لتنشيط اسواق المال والتأثير عمى كفاءتيا, وبصفة خاصة فى األسواق التى تنخفض فييا 

 (.8111مومات الواردة بالتقارير المالية )عياد,مقدرة المستثمرين عمى تفسير المع

 ;Womock,1996; Orens& Nadine,2010فقت العديد من الدراسات ) بداية إت   
Campbell& Richard,2011 عمى أىمية دور المحممين الماليين داخل األسواق )

( عمى أن المحممين الماليين يمعبون دوراً Orens& Nadine,2010المالية. حيث يؤكد )
مومات ذات المحتوى المالئم ىامًا فى أسواق المال, وذلك من خالل تحميل وتقديم المع

لممتعاممين فى األسواق المالية فى الوقت المناسب, مما يخفض من حاالت عدم التأكد 
 &Campbellالمرتبطة بالتنبؤات والخطط المستقبمية. ويتفق مع ما سبق )

Richard,2011 عمى أىمية دور المحممين الماليين كوسطاء داخل أسواق المال, مما )
 عدم تماثل المعمومات بين المشاركين فى األسواق.يخفض من حالة 

العديد من  أكدت تأثير دور المحممين الماليين داخل األسواق المالية,ب وفيما يتعمق      
 Womack,1996; Krische and lee,2000; Schmid and)الدراسات

Zimmerman ,2003; Chauhan et al.,2009; Soucek and 
Wasserek,2014)     تجاه  سوق األوراق المالية من جانب رد فعل وجود عمى
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أسفرت توصيات  122111221ففى عامى  ماليين.لتوصيات الصادرة عن المحممين الا
عن تحركات غير عادية  Wall Street Journal`sالمحممين الماليين التى ن شرت فى 

 Davies andنتائج دراسة ) أشارتفى األسعار فى يومى النشر والتالى لو حسبما 
Canes,1978.) ( وىو ما أكدت عميو دراسةDesai et al,2000 من أن األسيم )

تتفوق عمى األسيم   Wall Street Journal`sالتى أوصى بيا المحممون الماليون فى 
 األخرى لباقى الشركات. 

( إلى أن التغيرات فى التوصيات من قبل Womack,1996)دراسة  أشارتكما      
الماليين ليا تأثيرات معنوية عمى األسعار فى سوق األوراق المالية بعد عدة المحممين 

اسابيع الحقة.كما شاىدت أحجام معامالت األوراق المالية أرتفاعًا ممحوظًا فى فترة 
اإلعالن عن تنبؤات المحممين الماليين لألرباح, وكذلك عند إجراء تعديالت من قبل 

الفيا بين المستثمرين الصغار ومؤسسات االستثمار وذلك المحممين الماليين لألرباح, واخت
 (. Kim et al,1997فى نتائج دراسة )

( إلى أن توصيات Krische and lee,2000دراسة ) أشارتوفى ذات السياق      
المحممين الماليين ليا محتوى معموماتى بشكل يعزز من كفاءة سوق األوراق المالية من 

عمى تقييم أصول الشركات بشكل أكثر دقة ومساعدتيم فى خالل مساعدة المستثمرين 
قرارتيم االستثمارية, وتوصمت إلى أن الشركات التى تحصل عمى توصيات إيجابية من قبل 
المحممين الماليين تزيد فييا العوائد خالل الفترة من ستة اشير إلى اثنى عشر شيراً 

( من أن توصيات Barber et al.,2001التالية لمتوصيات. وىو ما أيدتو دراسة )
 Schmid and%. وكذلك دراسة )5.8المحممين الماليين ت زيد من عوائد األسيم بنسبة 

Zimmerman,2003ردود فعل معنوية ألسعار وأحجام التداول فى السوق  وجود ( من
 . السويسرى خالل أسبوع نشر توصيات المحممين الماليين فى كبرى الصحف

ات الداعمة لممحتوى المعموماتى لتوصيات المحممين الماليين ومدى واستمرارًا لمدراس    
( Bonini and Capizz,2007تأثيره عمى سوق األوراق المالية, فقد توصمت دراسة )

لعالقة ارتباط موجبة بين تنبؤات األرباح من جانب المحممين الماليين وعوائد األسيم. كما 
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اختبار تأثير توصيات المحممين الماليين ( Chauhan et al.,2009دراسة ) استيدفت
إلى أن لبورصة الوطنية فى اليند, وتوصمت بالبيع أو الشراء عمى أسعار األسيم فى ا

توصيات الشراء تساعد المستثمرين عمى تحقيق عوائد غير عادية فى يوم نشر 
مت التوصيات, بعكس توصيات البيع ال ت ظير عوائد سمبية غير عادية كبيرة. كما توص

( لردود فعل معنوية ألسعار األسيم لتوصيات Jegadeesh and Kim,2010دراسة )
اليا, اليابان, تحديدًا كندا, فرنسا, ألمانيا, بريطانيا, إيط المحممين الماليين فى سبع بمدان )

  الواليات المتحدة(.

( اختبار تأثير Soucek and Wasserek,2014دراسة ) استيدفتفى ذات الصدد    
توصيات الصادرة عن المحممين الماليين ) االرتفاع, االنخفاض, الثبات( عمى عوائد ال

األسيم فى سوق ألمانيا, وما إذا كان من المحتمل أن يستفيد المستثمرون من ىذه 
وحاولت الدراسة توضيح رد فعل السوق من شير قبل اإلعالن عن  التوصيات أم ال؟,

, وتوصمت إلى أن التغيرات فى التوصيات فى حالة التغيرات حتى ستة أشير بعد اإلعالن
االرتفاع )االنخفاض( ليا تأثير معنوى إيجابى )سمبى( عمى عوائد األسيم, فى حين عدم 
وجود أى تأثير فى حالة التأكيدات, كما أن رد فعل السوق يكون أقوى فى يوم اإلعالن 

فى حالة التوقعات باالرتفاع ولمدة أربعة أشير فى حالة  ويستمر حتى ستة أشير بعدىا
% فى نياية الستة 1.552التوقعات باالنخفاض, حيث ارتفعت عوائد األسيم بنسبة 

% فى 1.534أشير بعد اإلعالن فى حالة التوقعات باالرتفاع, فى حين انخفضت بنسبة 
 نياية الشير األول فى حالة التوقعات باالنخفاض.

( فى النمسا من خالل التطبيق Murg et al., 2016إظيرت نتائج دراسة )كما       
شركة من الشركات المدرجة فى مؤشر التداول النمساوى, إلى أن عوائد األسيم  82عمى 

توصيات و جد أن تزيد بشكل معنوى مع توصيات المحممين الماليين يوم النشر, حيث 
كان التأثير سمبى لتوصيات سيم, فى حين الشراء كان ليا تأثير إيجابى عمى عوائد األ

( Suliga,2016ما أكدت عميو دراسة )وىو  .ه العوائد خالل فترة األزماتالبيع, وتزيد ىذ
%, وفى 4من وجود رد فعل قوى لمتوصيات اإليجابية فى يوم النشر عند مستوى معنوية 
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%, وتستمر ىذه التأثيرات حتى اليوم الخامس عمى 1اليوم التالى عند مستوى معنوية 
التوالى, بعكس التوصيات السمبية كانت غير معنوية رغم أنيا تحقق عوائد سمبية بعد 
ثالث ايام من الحدث, كما أوضحت الدراسة أن مستوى التوصية السابق يكون عامل حاكم 

عمى سموك المستثمرين وبالتالى أسعار السيم, فالتوصيات فى تأثير التوصيات الحالية 
يضاً, حيث يثق أاإليجابية تكون ذات داللة إذا ما كانت التوصية السابقة إيجابية 

 كون التوصيات السابقة إيجابية أيضاً.توصيات المحممين الماليين عندما تالمستثمر ب

 ;8113Yu, 2008,  حسين؛ 8112خر أشار كل من )سمعان ,وعمى نحو أ       
Degeorge et al., 2013;    )أن متابعة وتغطية المحممين الماليين الدورية لمشركات 

قد يساىم فى الحد من ممارسات إدارة األرباح مقارنة بغيرىا من  داخل األسواق المالية
, حيث يتاح ليم العديد من التى ال تنال أى متابعة أو تغطية من جانب المحممين الشركات

الفرص فى اإلطالع عمى ظروف الشركة, األمر الذى يعنى اعتبارىم أداة رقابية ىامة 
ىناك من أعتبر متابعة . بل السميمة لمحاسبيةاإلدارة لمسياسات اتساىم فى اختيار 

ليم  , حيث يمكنكمة فى تحقيق الرقابة عمييا بدياًل لمحو  المحممين الماليين ليذه الشركات
 Sun and) صدار التقارير ومن خالل تساؤالت توجو لإلدارةارة من خالل إمراقبة اإلد

liu,2011.)  

بناء عمى ما سبق يخمص الباحث من تحميل الدراسات السابقة إلى وجود اتفاق        
أىمية دور المحممين الماليين ومدى تأثير توصياتيم عمى السوق المالى,  فيما بينيا حول
, سواء كان ىذا ارتفاع المحتوى المعموماتى لتوصيات المحممين الماليين وكذلك حول

مثل  -التأثير تأثيرًا مباشرًا أو أنو مرىونًا ببعض العوامل األخرى التى قد تكون منظمة ليا
ومن ثم زيادة طمب المستخدمين عمى خدمات  –حمل المالى حجم الشركة وسمعة وخبرة الم

 المحممين الماليين.
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 .الماليين المحممين وتوقعات المالية التقارير جودة بين العالقة  -2/8

حاسبية بالنسبة ليذه ت عد القوائم المالية ىى المصدر األساسى واألىم لممعمومات الم    
 Barron et al.,2002; Barker)  -المحممين الماليين –الفئة من المستخدمين 

and Imam,2008فصاح (. وبالتالى فإن أى تغيير يطرأ عمى  طريقة قياس وعرض وا 
, وذلك فى ظل المعمومات المحاسبية من شأنو أن ينعكس عمى توقعات المحممين الماليين

 Behn et) وتبرير آرائيمأعتمادىم الكمى عمى المعمومات الواردة بتمك القوائم فى تحديد 
al.,2008 )النظيرة  لشركاتإعتمادىم عمى تقارير تحميل أداء ا , إضافة إلى Peer 

Firm Analysis   النيائية  توقعاتيم من أجل صياغة وتحديدفى نفس الصناعة
(Penman,2006; Demirakos et al.,2009; Wahlen et al.,2011 ). 

 العرض ختبار العالقة بين التغير فى مستوياتبأ العديد من الدراسات لذلك أىتمت       
ة ودقة توقعات المحممين الماليين داخل القوائم المالي المحاسبية اإلفصاح عن المعموماتو 

حاولت  فعمى سبيل المثال, نظرًا لما يمكن أن ي حدثو ىذا التغيير فى تحديد توقعاتيم.
( فحص تأثير إستخدام المعمومات المحاسبية Ionascu and Ionascu,2012دراسة )

عمى دقة تنبؤات المحممين الماليين فى رومانيا بالتركيز عمى النماذج المستخدمة والعوامل 
وخمصت الدراسة إلى أن اإلفصاح المالى المتزايد يقود إلى  المؤثرة عمى دقة التنبؤات.

إلى الدور الذى تمعبو كمية  وصولأنو لم يتم ال إال ,زيادة دقة تنبؤات المحممين الماليين
 المعمومات المالية فى تحسين دقة تنبؤات المحممين الماليين.

( بفحص ما إذا كانت Acker et al.,2002فى نفس السياق قامت دراسة )    
( وىى قيام 3المعمومات اإلضافية التى يتطمبيا معيار التقرير المالى االنجميزى رقم )

بنشر مجموعة أوسع من المعمومات ضمن تقاريرىا المالية لكى تساعد الشركات 
المستخدمين عمى تقييم األداء الحالى لمشركات وتكوين رأى عن مستويات األداء فى 

ىذه المعمومات عمى دقة تنبؤات المحممين الماليين بأرباح األسيم ليذه  المستقبل وتأثير
شركة إنجميزية من أكبر  22ة مكونة من الشركات. وتم تطبيق ىذه الدراسة عمى عين

الشركات التى يتابعيا المحممين الماليين قبل وبعد تطبيق المعيار. وتوصمت نتائج الدراسة 
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إلى أنو عند تقديم الشركات لمتقارير المالية وفقًا لمتطمبات المعيار فى السنة األولى 
إلى زيادة أخطاء تنبؤات المحممين بأرباح األسيم  أدى مقارنة بالتقارير المالية قبل التطبيق

وذلك بسبب بعض الغموض فى تطبيق الشركات لممعيار الجديد مما أدى إلختالف الربحية 
قبل وبعد تطبيق المعيار, أما فى السنوات التالية تم توفير معمومات إضافية تفسيرية أزالت 

لشركات التى لماليين بأرباح أسيم االغموض مما أنعكس فى زيادة دقة تنبؤات المحممين ا
 (.8112قامت بتطبيق المعيار )عبدالرحيم,

من مستويات  ( عمى فحص العالقة بين كالً Hope,2003بينما ركزت دراسة )       
ين دقة تنبؤات اإلفصاح المالى فى التقرير السنوى ودرجة اإللزام بالمعايير المحاسبية وب

اسة إلى أن اإلفصاح المالى عمى مستوى الشركة ي زيد من وتوصمت الدر  المحممين الماليين.
دراسة إلى أن تشجيع مديرى دقة التنبؤات وي وفر معمومات ىامة لممحممين, كما خمصت ال

عدم التأكد بالنسبة  حاالت باإللتزام بالمعايير المحاسبية يؤدى إلى تخفيض الشركات
 لممحممين الماليين عن األرباح المستقبمية.

 ;Pae and Yoon,2012دراسة كل من ) استيدفت فقد ,س النحوعمى نف     
Deslauriers.,2011)  إختبار تأثير اإلفصاح عن المعمومات الخاصة بالتدفقات النقدية

بإعتبارىا من المعمومات المالية التى ت حد من  بعض ممارسات وأساليب إدارة االرباح عن 
لمستحقات عمى دقة وتشتت تنبؤات المحممين طريق زيادة شفافية المعمومات الخاصة با

الماليين. وتم قياس دقة التنبؤات من خالل مقدار الخطأ فى تمك التنبؤات وذلك بإيجاد 
الفرق بين القيم المقدرة والقيم الفعمية. وتوصمت نتائج تمك الدراسات إلى أن زيادة 

إيجابى عمى دقة توقعات اإلفصاح عن المعمومات المتعمقة بالتدفقات النقدية يؤثر بشكل 
 المحممين الماليين باألرباح المستقبمية.

فحص ما إذا كان تطبيق ( بGlaum et al.,2013دراسة ) فى نفس اإلتجاه قامت    
معايير المحاسبة الدولية فى الشركات األلمانية ي حسن من دقة تنبؤات المحممين الماليين 

 Structural Equationباألرباح, وذلك بإستخدام وتطوير نموذج لممعادلة الييكمية 
Model  الذى يسمح بفصل تأثير جودة اإلفصاح فى الشركات عن التأثيرات األخرى
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عمى دقة تنبؤات المحممين الماليين باألرباح.  طة بتطبيق معايير المحاسبة الدوليةالمرتب
والذى يتطمب من الشركات  -وتوصمت الدراسة إلى أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

يؤدى إلى  -اإلفصاح عن معمومات وتفاصيل أكثر من الموجودة فى المعايير المحمية 
وزيادة جودتيا مما ينعكس إيجابًا عمى دقة تنبؤات  تخفيض ممارسات إدارة اإلرباح

 المحممين الماليين.

تى أكدت عمى أن من أىم وما تجدر اإلشارة إليو أيضًا أن ىناك بعض الدراسات ال      
ة المستمدة من التقارير الماليمحددات دقة تقديرات المحممين الماليين ىى مستوى شفافية 

) وذلك من  -و كمما زاد مستوى الشفافية فى التقارير المالية , أى أنجودة التقارير المالية
كمما  -خالل تحسين طبيعة ونوعية وكمية المعمومات المتاحة عن الشركة محل التحميل(

 8113Bhat et, محمد ;8114بالل , زادت درجة دقة توقعات المحممين الماليين )
al.,2006 ; Mihaela,2011;.) 

سبق إلى أن حدوث أى تغيير عمى المعايير الخاصة باالعتراف يخمص الباحث مما      
وخاصة عندما  ,داخل القوائم المالية اح المتعمقة ببعض البنودوالقياس والعرض واإلفص
ل يؤثر وبشك , فإن ذلكدة المعمومات المفصح عنيا بشأن بند معين يتطمب ىذا التغيير زيا

قعات المحممين صياغة تو  ومن ثم التأثير عمىجودة التقارير المالية المنشورة  مباشر عمى
ت بإختبار العالقة بين وذلك وفقًا لما توصمت إليو الدراسات السابقة التى أىتم ,الماليين

 قعات المحممين الماليين.و وتجودة المحتوى المعموماتى لمتقارير المالية 

من ( Pathiranage and Jubb.,2018) يؤيد الباحث ما إشار إليو  لذلك         
 المحاسبية أن المحممين الماليين كمما كانوا أكثر كفاءة فى اختيار واستخدام المعمومات

وىو ما يساعد المستثمرين عمى  , فإن نتائج توقعاتيم سوف تكون أكثر دقة المناسبة
ى " ىنا إلى قدرة المحمل المالى عم الكفاءة . وتشير "اتخاذ قرارات أكثر رشدًا من ذى قبل

األرباح المستقبمية المتضمنة فى  المحاسبية فى توقع استخدام محتوى المعمومات
 .المعمومات األساسية لمقوائم المالية
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 التقارير جودة عمى الدولية المالية التقارير معايير تبنى أثر تحميل -2/3
 فروض واشتقاق, الماليين المحممين توقعات تحسن بمستوى مقاسة المالية
 .البحث
استنتج الباحث من خالل عرض وتحميل الدراسات السابقة لممحور الثانى من        

ن الماليين البحث, أن ىناك مجموعة من المحددات التى تؤثر فى صياغة توقعات المحممي
 زيادة ,تخفيض حالة عدم تماثل المعمومات الشفافية,فصاح و وىى ) زيادة مستوى اإل

 -قابمية القوائم المالية لممقارنة(. ولما كانت خصائص جودة المعمومات ىى ) المالءمة
التوقيت المناسب(, بالتالى فان  -القابمية لممقارنة -القابمية لمفيم -التعبير الصادق

تعد أىم   Financial statement comparability خاصية القابمية لممقارنة 
 . بيا المحممين الماليينخصائص المعمومات التى ييتم 

 التالى:مك المحددات من خالل الشكل ويمكن توضيح ت

 
بعد  حممين الماليين باألرباحصياغة تنبؤات المىم المحددات التى تؤثر فى أ( 1شكل رقم )

 IFRS المالية الدولية تبنى معايير التقارير

 ( المصدر: إعداد الباحث )

تبنى معايير التقارير المالية 

 يؤدى إلى IFRSالدولية 

 

 

 يؤدى إلى

تخفيض حالة عدم تماثل 

المعلومات نتيجة االعتراف 

 بالخسائر فى الوقت المناسب

تعزيز مستوى اإلفصاح 

 والشفافية

زيادة قابلية القوائم المالية 

 للمقارنة

زيادة دقة تنبؤات المحللين 

 الماليين باألرباح 
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 ن تبنىمن أ ( (Pathiranage and Jubb.,2018ووفقا لما أكدتو دراسة      
IFRS وذلك من حيث  ,قد يأتى بالعديد من التغييرات عمى بعض عناصر القوائم المالية

لذلك . األعتراف والقياس والعرض واإلفصاح مقارنة بالمعايير المحاسبية المحمية لكل دولة
 ةمن المتوقع أن ي حسن من جودة التقارير المالي الدولية فإن تبنى معايير التقارير المالية

وتحسين  وذلك من خالل زيادة قابمية القوائم المالية لممقارنة , زيادة مستوى اإلفصاح ,
تحسين دقة توقعات المحممين , ومن ثم , تخفيض عدم تماثل المعمومات  مستوى الشفافية
 .(ICAEW,2007;Ineum Consulting,2008) الماليين باألرباح

 ;Anandarajan & Hasan,2010دراسة )  وىذا أيضًا ما أكدتو نتائج     
Chalmers et al.,2011; Mohammadrezaei et al.,2015) ;  ,طمخان

الغرض األساسى من تبنى معايير التقارير المالية الدولية ىو زيادة شفافية  , أن8112
ومالءمة منفعة المعمومات المحاسبية الموجودة بالتقارير المالية ألغراض التقييم, وزيادة 

 لألرقام المحاسبية لتفسير التغيرات فى أسعار وعوائد قدرة التفسيرية لممحتوى المعموماتىال
األسيم, وزيادة القابمية لممقارنة لممعمومات المالية. وزيادة االعتراف بالخسائر فى الوقت 
المناسب ومن ثم تخفيض حالة عدم تماثل المعومات, وبذلك يتحقق الدور التقويمى 

Valuation  والدور التعاقدىStewardship  لممعمومات المحاسبية المفصح عنيا فى
وفير معمومات مفيدة فى اتخاذ القرارات ألصحاب المصالح وخاصة القوائم المالية وذلك لت

 المحممين الماليين.

العالقة بين تبنى  الدراسات السابقة التى تناولت عمى ما سبق يمكن تناولبناء      
وجودة التقارير المالية مقاسة بمستوى التحسن فى دقة  يةالمالية الدول معايير التقارير

 , وذلك عمى النحو التالى:الماليينتوقعات المحممين 
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دراسات تناولت العالقة بين تبنى معايير التقارير المالية الدولية  -2/3/1
 قابمية القوائم المالية لممقارنة وتوقعات المحممين الماليين.وزيادة 

تعد خاصية القابمية لممقارنة من أىم الخصائص النوعية لممعمومات والتى تعزز من        
 Accounting ي عرف واضعى المعايير المحاسبيةفائدة المعمومات المالئمة والصادقة. و 

Standard Setters نوعية  خاصية " قابمية القوائم المالية لممقارنة " بأنيا عبارة عن
مكن المستخدمين من تحديد أوجو التشابو واالختالف بين مجموعتين من المعمومات التى ت  

تؤثر القابمية لممقارنة عمى و  (.FASB,2008; IASB,2008" ) الظواىر االقتصادية
فى أى  Peer Firmsة وذلك ألن الشركات المناظرة المستخدمين النيائيين لمقوائم المالي

فى مجال  Benchmarksقطاع أو صناعة غالبًا ما بتؤدى دور المقاييس المرجعية 
تحميل المعمومات المحاسبية لمشركات. لذلك غالبًا ما تؤكد المؤلفات الخاصة بتحميل 

لمشركات مع نسب الشركات النظيرة القوائم المالية عمى أىمية المقارنة بين النسب المالية 
 (.Penman, 2006) أى حكم بشأن أداء الشركة وذلك لصياغة 

 Bae et al.,2008; Bradshaw) الدراسات الحاليةلذلك أكدت العديد من نتائج      
et al.,2009; De franco et al.,2011) رتباط مباشر بين قابمية عمى وجود إ

عتماد عمى عينة من األالقوائم المالية لممقارنة ودقة توقعات المحممين الماليين. فب
فات فى ( أن وجود أختالBae et al.,2008الشركات الدولية إظيرت نتائج دراسة )

من شأنو أن يؤدى إلى  ,بين مختمف البمدان  GAAPمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 
تخفيض قابمية القوائم المالية لممقارنة, وىو ما ينعكس سمبًا عمى دقة توقعات المحممين 

دليل عمى أن االختالفات المحاسبية تؤثر مباشرة عمى  والماليين. وىو ما يفسرونو عمى أن
أكثر فئات المستخدمين تخصصًا فى جمع  المحممين الماليين , وذلك عمى الرغم من كونيم

 وتحميل ونشر المعمومات المحاسبية.

وبالمثل أيضاً, وبالتطبيق عمى عينة من الشركات األمريكية, قدمت دراسة     
(Bradshaw et al., 2009) دلة واضحة عمى أن وجود أختالفات فى تطبيق أ

الممارسات والطرق المحاسبية لمشركات داخل نفس الصناعة, يقمل أيضًا من دقة توقعات 
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يل واضح عمى أن قابمية القوائم المالية لممقارنة دل عتبروه ما االمحممين الماليين. وىو 
العديد من العواقب  وأن ىذا لوليست متجانسة وال موجودة داخل نفس الصناعة, 

 قتصادية الوخيمة عمى المستخدمين النيائيين لمممعومات المحاسبية.اال

( إلى أن القابمية لممقارنة ت مكن De franco et al.,2011دراسة ) لك إشارتكذ     
لمشركة بصورة أفضل. كما المحممين الماليين من تقييم األداء االقتصادى الحالي والسابق 

كيفية انعكاس األحداث االقتصادية فى األداء المحاسبي بصورة أفضل أنيم يفيمون 
لمشركات ذات المستوى المرتفع من القابمية لممقارنة. لذا فمن المتوقع أن يؤدى زيادة 

ومن ناحية أخرى, فمن  القابمية لممقارنة إلى تحسين دقة تنبؤات المحممين الماليين.
ن الماليين مع زيادة القابمية لممقارنة. وذلك ألن المتوقع زيادة إجماع أو توافق المحممي

زيادة القابمية لممقارنة تؤدى إلى زيادة المعمومات العامة مما يخفض مستوى عدم تماثل 
المعمومات بين المحممين, كما أنو من المحتمل أن يعطى المحممون وزنًا نسبيًا أكبر 

يتوقع انخفاض درجة تشتت  لممعمومات العامة مقارنة بالمعمومات الخاصة, ومن ثم
 التنبؤات.

ستكمااًل لمدراسات الداعمة لمعالقة اإليجابية      ة بين دقة تنبؤات المحممين والقابميوا 
( إلى أن القابمية لممقارنة ترتبط بصورة Lang et al. 2010توصمت دراسة ) .لممقارنة

التنبؤات, وبصورة عكسية طردية مع عدد المحممين الماليين الذين ي تابعون الشركة ودقة 
مع تشتت التنبؤات. ومن خالل استخدام عينة من الشركات األوروبية, توصمت دراسة 

(Andre` et al.2012 إلى أن القابمية لممقارنة ترتبط بصورة طردية مع دقة تنبؤات )
 & Youngكما توصمت دراسة ) المحممين الماليين وبصورة عكسية مع تشتت التنبؤات.

Zeng,2015 إلى وجود عالقة طردية بين القابمية لممقارنة ودقة نماذج التقييم )
, وىو ما يمكن تفسيره, Peer-based Valuation Modelsالمستندة إلى المناظرين 

 وبصورة رئيسية, بأن القابمية لممقارنة تحسن من اختيار الشركات المناظرة.

مدى تأثير التطبيق اإللزامى لمعايير التى قامت بإختبار  وعمى صعيد الدراسات السابقة    
 Financial statement عمى خاصية القابمية لممقارنة IFRS التقارير المالية الدولية
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comparability  ,( قامت دراسةJones and Finley,2011 بقياس القابمية )
لعدد من المقاييس  Coefficients of Variance ستخدام معامالت التباينلممقارنة بإ

لمجموعة من  Return on Assets (ROA)المحاسبية مثل معدل العائد عمى األصول 
( وبعد التطبيق 8115حتى 1225الشركات. حيث قاموا بمقارنة ىذه المعامالت قبل )عام 

دولة ) دول من اإلتحاد األوروبى وأستراليا(,  83فى  8112فى عام  IFRSاإللزامى لـ 
-وكذلك قاموا بمقارنتيا أيضًا فى صناعات مختمفة. وأظيرت النتائج أن قابمية المقارنة 

 IFRSبعد تبنى تطبيق معايير  بشكل ممحوظ قد تحسنت -التباين( ت)إنخفاض معامال
 وذلك عمى مستوى كل من الدولة والصناعة.

( بالتحقق Yurisandi & Puspitasari,2015فى نفس السياق قامت دراسة )       
من توافر خصائص جودة المعمومات المالية ) المالءمة, القابمية لممقارنة, التعبير 

شركة مقيدة فى سوق المال فى  44الصادق( فى التقارير المالية لعينة تمثمت فى 
( وأيضًا من خالل عامى IFRSطبيق )قبل ت 8111, 8112إندونيسيا خالل عامى 

(, وذلك من خالل وضع مجموعة مؤشرات فرعية IFRS) بعد تطبيق  811318118
تقيس مدى توافر الخصائص السابقة عمى التقارير المالية لمشركات محل التطبيق , 

نتيت الدراسة إلى إن تطبيق  أسيم فى زيادة جودة التقارير المالية بالنسبة إلى  IFRSوا 
ائص التالية )القابمية لممقارنة, المالءمة(, بينما انخفضت جودة التقارير المالية بعد الخص
 بإستخدام خاصية التعبير الصادق. IFRSتطبيق 

ختبار تأثير ( إYip and Young,2012دراسة ) استيدفتفى نفس اإلتجاه        
دولة  12عمى خاصية القابمية لممقارنة فى  IFRS تطبيق معايير التقارير المالية الدولية

ستخدمت ىذه 8112إلى عام  8118من عام بداية من دول اإلتحاد األوروبى  . وا 
ىو " تشابو ؛ البديل األول. لقياس خاصية القابمية لممقارنةمقاييس بديمة  الدراسة ثالثة

 De Francoمحاسبية " )وظائف المحاسبة التى تترجم المعامالت اإلقتصادية إلى بيانات 
et al.,2011ىو " درجة نقل المعمومات " والتى يتم إحتسابيا عمى  ؛(. البديل الثانى

أساس العالقة بين حجم األرباح الغير متوقعة لمشركة المعمنة وحركة أسعار األسيم 
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ق لألرباح وحقو المحتوى المعموماتى تماثل" ىو  ؛الحالية لمشركات األخرى. البديل الثالث
, والتى يتم تفسيرىا عمى أنو " يجب عمى الشركات التى تمارس أنشطة أقتصادية " الممكية

مماثمة أن تمتمك نفس المحتوى المعموماتى لألرباح وكذلك نفس المحتوى المعموماتى 
لمقيمة الدفترية لألسيم وذلك إذا كانت اإلنظمة المحاسبية لتمك الشركات قابمة لممقارنة ". 

ن قابمية القوائم م زيدتائجيم إلى أن تبنى معايير التقارير المالية الدولية ي  ن أشارتوقد 
 .المالية لممقارنة

( نقل المعمومات كمقياس بديل لقياس Wang,2014كذلك إستخدمت دراسة )     
( أنو عندما تعمن الشركة األجنبية التى تستخدم Wangخاصية القابمية لممقارنة, وتوقع )

ية إلعداد التقارير المالية عن إرباحيا, سيكون رد فعل السوق المحمى المعايير الدول
لمشركات المحمية التى تستخدم نفس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أقوى خاصة 

( أنو بعد تبنى الشركات Wangبعد أعتماد معايير التقارير المالية الدولية. ويرى أيضًا )
أكثر قابمية  لمعايير التقارير المالية الدولية, ستكون البيانات اإلجنبية والشركات المحمية

إلى  8111لممستثمرين والمحممين الماليين. وبإستخدام عينة من عام  لممقارنة بالنسبة
وذلك من خالل إظيار أن رد فعل  ,( دعمًا لتوقعو السابقWang, وجد )8112عام 

السوق )سواء لعوائد األسيم أو لحجم التداول عمى حد سواء( أقوى إلعالنات أرباح 
تبنى عنيا فى فترة ما قبل التبنى.األمر الذى ي ستدل الشركات األجنبية فى فترة ما بعد ال

المالية  لقوائمحسن من قابمية اأن اعتماد معايير التقارير المالية الدولية ي   منو عمى
 لممقارنة بين البمدان.   

ممقارنة عمى دقة تناولت مدى تأثير خاصية القابمية ل وفيما يخص الدراسات التى       
ت عد دراسة , فى ظل تبنى معايير التقارير المالية الدولية توقعات المحممين

(Petaibanlue et al.,2015أحد الدراسات الرائدة التى أىتمت باختبار )  دقة تنبؤات
نحدار ة, حيث استخدمت الدراسة تحميل اإل المحممين الماليين المرتكزة عمى القابمية لممقارن

, عمى عينة تمثمت فى  وبعده  IFRSلتقدير أخطاء تنبؤات المحممين الماليين قبل تطبيق 
. 8112حتى عام  8115دولة أوروبية خالل الفترة من عام  15شركة فى  224
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, تحسنت فى المعمومات  القابمية لممقارنةخاصية إلى أنو فى ظل توافر  وخمصت الدراسة
إلزاميًا عمى الدول األوروبية  تطبيقاً  IFRSدقة تنبؤات المحممين الماليين بعد تطبيق 

 الممثمة فى عينة الدراسة.

تأثير  مدى قمة الدراسات التى تناولت أنو وبرغم يخمص الباحث إلى ,مما سبق      
, إضافة إلى أن معظم ىذه خاصية القابمية لممقارنة عمى دقة تنبؤات المحممين الماليين

أوروبية. إال أنو يمكن القول أن نتائج  تم تطبيقيا عمى شركات إمريكية و الدراسات قد
 بؤاتدقة تنخاصية القابمية لممقارنة عمى ىذه الدراسات قد إظيرت وجود تأثير إيجابى ل

ن ىذه العالقة تزداد إرتباطًا بعد ,بشكل عام الماليينالمحممين  تبنى تطبيق معايير  وا 
 لمشركات المناظرة دام ىؤالء المحممين الماليينوذلك من خالل إستخ محاسبية موحدة.

Peer Firms  داء الشركات ومساعدتيم فى لتقييم ألمعمل كمعيار أو كمقياس مرجعى
 . األسيمبشأن أسعار  صياغة توقعاتيم وآرائيم

دراسات تناولت العالقة بين تبنى معايير التقارير المالية الدولية  -2/3/8
وتوقعات  تخفيض مستويات عدم تماثل المعمومات, ,وزيادة مستوى اإلفصاح

 المحممين الماليين.

عمى  IFRSاختبار أثر تطبيق  استيدفت( والتى Jiao et al .,2012فى دراسة )       
عمى قدرة المحممين  IFRSجودة التقارير المالية, من خالل دراسة أثر التحول إلى 

الماليين عمى التنبؤ باألرباح بدقة وبأقل قدر من األخطاء, وكذلك مدى اإلتفاق بين ىؤالء 
 8115دولة أوروبية خالل الفترة من  12المحممين فيما يتعمق بالتنبؤ باألرباح, وذلك فى 

وجدت الدراسة أن تنبؤات المحممين الماليين  ,IFRSأى قبل وبعد تطبيق  8112وحتى 
, كما وجدت مقارنة بالفترة قبل تطبيقيا IFRSباألرباح أصبحت أكثر دقة بعد تطبيق 

ختالف فى التنبؤ فيما بين ىؤالء المحممين انخفض بعد تطبيق الدراسة أن مستوى اإل
IFRS  ,ن تطبيق وذلك أل مقارنة بالفترة قبل تطبيقياIFRS د حسن من جودة القوائم ق

وبالرغم من أن ىذه الدراسة  دى إلى تخفيض مستويات عدم تماثل المعمومات.المالية وا  
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وجودة التقارير المالية بصورة غير مباشرة, إال أن  IFRSاختبرت العالقة بين تطبيق 
زيادة جودة تنبؤات المحممين الماليين إنما يرجع إلى زيادة جودة المعمومات المحاسبية بعد 

, األمر الذى استنتج منو الباحثون أن استخدام معايير موحدة ذات جودة IFRSتطبيق 
المختمفة المشاركة فى األسواق المالية.  عالية يجعل المعمومات المالية أكثر إفادة لمفئات

حسن من جودة التقارير المالية مقاسة ي   IFRSدعم فكرة أن تطبيق وىذه النتيجة ت  
 بالتحسن فى دقة توقعات المحممين الماليين.

 Chen etولقد جاءت نتائج الدراسة السابقة متسقة مع ما توصمت إليو دراسة )     
al., 2010 ثر االلتزام بتطبيق بيان أ استيدفت( التىIFRS  .عمى جودة التقارير المالية

( مشاىدة خالل 18222ولتحقيق ىدف الدراسة تم فحص التقارير المالية لعينة قواميا )
, فى مقابل عينة قواميا IFRS( قبل تطبيق معايير 8115 – 8111الفترة من )

ىذه ىى لعينة من  مالية(, التقارير ال8112-8114من )( مشاىدة خالل الفترة 2182)
الدراسة  من دول اإلتحاد األوروبى. وتوصمت ( دولة14شركات المساىمة موزعة عمى )

محل معايير المحاسبة المحمية لو  IFRSإلى أن إحالل معايير التقارير المالية الدولية 
لحد الدراسة إلى أن السبب يرجع إلى ا أشارتآثار إيجابية عمى جودة التقارير المالية, و 

من عدم تماثل المعمومات نتيجة االعتراف بالخسائر فى الوقت المناسب, وتحسين القيمة 
المالءمة لممعمومات المحاسبية نتيجة جودة األرباح المحاسبية, األمر الذى إنعكس إيجاباً 

 عمى توقعات المحممين الماليين باألرباح لتمك الفترة. 

الدراسات التى أظيرت تحسنًا فى دقة توقعات وعمى نفس النيج جاءت نتائج بعض      
(, وىى Li& Yang,2015المحممين الماليين بعد تطبيق معايير التقارير المالية الدولية )

دولة فى الفترة من  32( التى إجريت عمى Preiato et al.,2015نفس نتائج دراسة )
مالية الدولية يقمل توصمت إلى أن تطبيق معايير التقارير ال  8112إلى عام  8113عام 

األخطاء المتوقعة ويحسن من دقة التنبؤ من قبل المحممين الماليين. كذلك تناولت دراسة 
(Lance et al.,2016 تأثير تطبيق )IFRS  عمى تعديالت األرباح الناتجة عن إستخدام

, القيمة العادلة من قبل الشركات والمحممين وأىمية اإلفصاح عن تمك التعديالت لممحممين
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خالل  )شركة  576وقد أجريت الدراسة عمى الشركات المدرجة بالبورصة األسترالية )
, وقد توصمت نتائج الدراسة إلى التأثير اإليجابى 8111إلى عام  8112الفترة من عام 

ستخدلم القيمة العادلة طبقًا لتطبيق الـ يجة التوسع فى إلإلفصاح عن تعديالت األرباح نت
IFRS اح عن األرباح طبقًا لمـ مقارنة باإلفصGAAP. 

عمى  IFRS( والتى اختبرت أثر تطبيق Horton et al.,2013أما فى دراسة )       
دولة من دول االتحاد االوروبى, وذلك من خالل دراسة مدى تأثير  12بيئة المعمومات فى 

عمى تنبؤات المحممين الماليين, وقد وجدت الدراسة أنو خالل فترة التحول  IFRSتطبيق 
فإن التحسن الكبير فى بيئة المعمومات قد حدث فى الشركات  IFRSاإللزامى إلى تطبيق 
ياريًا قبل فرض تطبيقيا إلزامياً, وأن التحسن فى بيئة اخت IFRSالتى كانت تطبق 

ولقد إتفقت  لمحممين الماليين بالتنبؤ باألرباح.المعمومات انعكس إيجابًا عمى قدرة ا
نى تطبيق معايير التقرير مع نتائج الدراسة من حيث أن تب (Byard et al,2011)دراسة

المالى الدوليو من شأنو أن يحسن من بيئة معمومات المحممين الماليين وذلك من خالل 
المالية, وىذا يعنى زيادة قدرة تعزيز مستوى الشفافية واإلفصاح لمعناصر الواردة بالقوائم 

 ىؤالء المحممين الماليين عمى التوقع باألرباح. 

 ;Aboud & Roberts,2016)فى ذات السياق إتفقت العديد من الدراسات        
Glaum et al,2013; Cotter et al,2012; Ashbaugh and 

Pincus,2001) ن أصدار معايير التقرير المالى الدولية كان بيدف تحسين عمى إ
منفعة مستوى اإلفصاح عن المعمومات المالية ومنفعة المعمومات الواردة فى القوائم 
والتقارير المالية, لذا حاولت ىذه الدراسات فحص تأثير تبنى معايير التقارير المالية 

ماليين باألرباح كأحد مستخدمى عمى دقة وتشتت تنبؤات المحممين ال IFRSالدولية 
( إلى أن إصدار Aboud& Roberts,2016المعمومات الرئيسين. وتوصمت دراسة )

والذى يطالب الشركات بعمل إفصاحات واسعة  IFRS 8معيار التقرير المالى الدولى رقم 
تتضمن معمومات مالية وغير مالية سوف يساىم إيجابًا فى تحسين دقة تنبؤات المحممين 
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عمى التغير فى خصائص تنبؤات  IFRSاليين باألرباح بما يدعم منافع تبنى معايير الم
 المحممين الماليين. 

( بفحص العالقة بين Ashbaugh and Pincus,2001قامت دراسة ) كما       
ودقة توقعات المحممين الماليين. وتوقعت الدراسة أن  IASتبنى معايير المحاسبة الدولية 

تبنى معايير المحاسبة الدولية يمكن أن يزيد من جودة تقارير الشركات وذلك من خالل 
زيادة مستوى اإلفصاح والحد من اختيار السياسات والمعالجات المحاسبية البديمة. حيث 

 13عايير المحاسبة الدولية فى شركة غير أمريكية تستخدم م 123قامت الدراسة بتحديد 
ظيرت نتائج الدراسة أن تبنى تطبيق معاي 1223دولة حتى عام  ير المحاسبة الدولية , وا 
 يجابى بزيادة توقعات المحممين الماليين. يرتبط بشكل إ

شركة  154بفحص ( Cotter et al,2012) وفى دراسة أخرى قام كل من      
عمى سموك  IFRSمعايير التقارير المالية الدولية  تبنى إسترالية وذلك لدراسة تأثير

النتائج التى توصموا إلييا إلى أن اعتماد معايير  أشارت. و الماليين توقعات المحممين
زيد من دقة توقعات المحممن الماليين ويقمل من تشتت التوقعات التقارير المالية الدولية ي  
 8114فى فترة ما بعد التبنى من عام ستوى إفصاح ىذه الشركات وذلك راجع إلى زيادة م

 . 8112إلى 

بأختبار تأثير تبنى تطبيق  (Wang et al.,2008قامت دراسة ) ,وفى سياق مشابو     
دولة  12عمى دقة توقعات المحممين وتشتتيا فى  IFRSمعايير التقارير المالية الدولية 
 نتائج الدراسة إلى أن المحممين الماليين كان لدييم أشارتمن دول االتحاد األوروبى. و 

مقارنة بفترة ما  ,(8112 -8114دقة أعمى وتشتت إقل فى فترة ما بعد التبنى )  مستوى
ن ىذه النتائج تم مالحظتيا (.8115 -8118) قبل التبنى لكل الشركات التى  أيضاً  وا 

الدراسة إلى  أشارت, و لمالية الدوليةقامت بالتطبيق اإلختيارى واإللزامى لمعايير التقارير ا
 يمكن إرجاعو إلى زيادة مستوى اإلفصاح لقوائم تمك الشركات. ثير اإليجابىأن ىذا التأ
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( اختبار تأثير مستوى Hodgdon et al,2008فى نفس الصدد استيدفت دراسة )     
بؤات المحممين اإلفصاح والشفافية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية عمى أخطاء تن

الماليين, واعتمدت الدراسة فى الحصول عمى تنبؤات المحممين الماليين عمى قاعدة بيانات 
(IBES وفى الحصول عمى التقارير المالية لمشركات عمى قواعد بيانات مختمفة لعينة )

من الشركات الدولية, وخمصت الدراسة إلى انخفاض أخطاء تنبؤات المحممين الماليين مع 
 تزام بمعايير التقارير المالية الدولية.االل

أن ىناك  بناءًا عمى ما سبق, ومن خالل تحميل الدراسات السابقة يتضح لمباحث      
 IFRSالعديد من الدراسات السابقة التى تناولت أثر تبنى معايير التقارير المالية الدولية 

عمى جودة التقارير المالية بشكل عام. ولقد اختمفت ىذه الدراسات من حيث منيجيتيا 
وعمى  ومقاييسيا المتعمقة بجودة التقارير المالية, وكذلك البيئة التى قامت بالتطبيق فييا.

إال إنو يمكن القول أن ىناك شبو إجماع واتفاق بين معظم  ,الرغم من ىذا اإلختالف
 & Pathiranage and Jubb.,2018; Yurisandi)الدراسات السابقة

Puspitasari,2015; Yip and Young,2012; Wang,2014; Petaibanlue 
et al.,2015; Chen et al., 2010)   حول األثر اإليجابى لتطبيق معايير التقارير

ىناك لذلك يمكن القول إن  عمى جودة التقارير المالية بشكل عام. IFRSالمالية الدولية 
 ة. تأثير إيجابى لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية عمى جودة التقارير المالي

وفى إطار اعتماد الباحث عمى تحسين دقة تنبؤات المحممين الماليين لقياس جودة       
 Ashbaugh and) التقارير المالية, وفى ظل إتفاق الكثير من الدراسات

Pincus,2001 Jones and Finley,2011; Jiao et al.,2012; Horton et 
al.,2013)    حول اإلثر اإليجابى لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية عمى تحسين

يمكن اشتقاق فرض البحث الرئيسى عمى النحو  لذلكدقة توقعات المحممين الماليين. 
 :التالى
 التقارير المالية يؤدى تطبيق الشركات المصرية المقيدة بالبورصة لمعايير  : 1ف

 الدولية إلى تحسين دقة تنبؤات المحممين الماليين.
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 :البحث منيجية -2/5
. ن ثم اختبار فرضو الرئيسى, سيتم القيام بدراسة تجريبيةتحقيقًا ليدف البحث, وم      

, مجتمع وعينة الدراسة, التجريبية  وفيما يمى يعرض الباحث لكل من؛ أىداف الدراسة
جراءات الدراسة, وأدوات التتوصيف وقياس  حميل االحصائى, متغيرات الدراسة, أدوات وا 
 البحث, وذلك عمى النحو التالى: نتائج اختبار فرض

 :أىداف الدراسة التجريبية -2/5/1
 IFRSاختبار أثر تبنى معايير التقارير المالية الدولية  تستيدف الدراسة التجريبية      

مقاسة بمدى التحسن فى دقة توقعات المحممين الماليين( عمى جودة التقارير المالية )
 ;Jiao et al.,2012)لمشركات المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية قياسًا عمى 

Petaibanlue et al.,2015; Pathiranage and Jubb.,2018; 
Song,2017)   

 :)المشاركين فى الدراسة التجريبية( مجتمع وعينة الدراسة -2/5/8
المقيدة أ جريت الدراسة التجريبية عمى فئة المحممين الماليين فى شركات الوساطة      

, وكذلك المحممين الماليين فى شركات تداول األوراق المالية. وقد تم اختيار بالبورصة
مشاركًا من  24العينة بطريقة انتقائية تحك مية لتحقيق أغراض الدراسة, تكونت العينة من 

 (.8114؛ بالل,8112؛ يوسف,8112وذلك قياسًا عمى ) عبدالرحيم, المحممين الماليين
جراءات الدر  -2/5/3  اسة التجريبية:أدوات وا 

 تعتمد الدراسة عمى إجراء الباحث لمخطوات التالية:
فى تمك الدراسة  الخطوة األولى: قام الباحث باإلعتماد عمى أسموب الدراسة التجريبية -

دقة تنبؤات لقياس  ير من الدراسات السابقةعمى إعتبار أنو المنيج المطبق فى الكث
, كما (8114؛ بالل, 8112؛ يوسف, 8112) عبدالرحيم, مثل دراسة المحممين الماليين

أن موضوع البحث كبحث يتناول بعض الجوانب السموكية التى قد تؤثر عمى تكوين المحمل 
المالى لتنبؤه بأرباح الشركة, باإلضافة إلى أن حداثة موضوع البحث يفرض عدم توافر 

تم  ين( فى البيئة المصرية . لذلكبيانات فعمية لقياس متغير )دقة توقعات المحممين المالي
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تصميم إثنين من الحاالت لبيانات فعمية ألفضل الشركات المقيدة فى البورصة المصرية, 
 وتتمثل الحالتين فى:

 ( الحالة األولىAحالة فعمية تتمث :) ل فى شركة ت عد قوائميا وفقًا لمعايير
صدور قرار وزير  وذلك قبل 8113المحاسبة المصرية. وتم اإلعتماد عمى عام 

, والذى يقضى بأن تحل المعايير المحاسبية  8114لسنة  111االستثمار رقم 
طار إعداد وعرض القوائم المالية محل 32المرفقة بيذا القرار وعددىا ) ( معياراً وا 

المعايير المحاسبية المصرية السابقة, وي مغى العمل بالمعايير المحاسبية الصادرة 
, 8112, وي عمل بو من أول يناير 8112لسنة  853م بالقرار الوزارى رق

وتطبق عمى المنشآت التى تبدء سنتيا المالية فى أو بعد ىذا التاريخ, حيث 
 .أعدت معايير المحاسبة المصرية طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية

 ( الحالة الثانيةB ًوتتمثل فى حالة فعمية لشركة ت عد قوائميا المالية وفقا :) 
, حيث إعتمد الباحث ىنا عمى تقديم IFRSلمعايير التقارير المالية الدولية 

والتى تع د قوائميا  8113القوائم المالية الفعمية لنفس الشركة المختارة فى عام 
 .8112فى ضوء معايير التقارير المالية الدولية, وتم اختيار عام 

)المحممين الماليين( تمك الحاالت الخطوة الثانية: تم إعطاء المشاركين فى العينة  -
الفعمية لقوائم الشركة, وقد طمب من المشاركين اإلجابة عن الحالتين لتحديد مقدار 

 ( فى ضوء المعمومات المعطاه.8112, 8115) األرباح المتنبأ بيا لألعوام التالية

الخطوة الثالثة: سعى الباحث إلى التأكد من فعالية إجابات المشاركين وذلك من  -
مطالبتيم باإلجابة عمى إستبيان يتضمن سؤالين بعد الحالة األولى ) إعداد خالل 

القوائم المالية فى ضوء معايير المحاسبة المصرية ( عن مدى كفاية المعمومات 
بؤات األرباح, مدى حاجتو لقوائم مالية مع دة وفقاً الواردة بتمك القوائم عند قياميم بتن

لمساعدتيم فى  IFRSلمعايير محاسبية موحدة مثل معايير التقارير المالية الدولية 
تنبؤاتيم باألرباح بشكل أدق. وأربعة أسئمة بعد الحالة الثانية )قوائم مالية مع دة فى 

تأثير المعمومات المعدة فى ( عن مدى IFRSضوء معايير التقارير المالية الدولية 
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عمى قابمية تمك القوائم المالية لممقارنة, وعمى مستوىاإلفصاح  IFRSضوء 
والشفافية, وتخفيض حالة عدم تماثل المعمومات, وما إذا كان إعداد القوائم المالية 

سوف يساعد عمى توفير معمومات إضافية تفسيرية ت زيل الكثير  IFRSفى ضوء 
عن بعض البنود داخل تمك القوائم مما يعمل عمى تحسين دقة  الكثير من الغموض

 توقعاتيم باألرباح مقارنة بالحالة األولى. 
 ( أعداد ونسب الحاالت الموزعة والمستممة والسميمة لمتجربة 1جدول )

 
 العينة

قوائم 
الحاالت 
 الموزعة

قوائم 
الحاالت 
 المستممة

نسبة 
 الردود

قوائم 
الحاالت 
 السميمة

قوائم 
الحاالت 
 المستبعدة

المحممين 
 الماليين

24 42 22% 54 18 

 )المصدر: الجدول من إعداد الباحث( 

 التجريبية: توصيف وقياس متغيرات الدراسة -2/5/5
لمدراسة, نجد أن ىناك متغيرًا مستقاًل واحدًا وىو تطبيق  الرجوع إلى الفرض الرئيسىب     

(, ومتغير تابع واحد وىو جودة التقارير المالية IFRSمعايير التقارير المالية الدولية )
يمكن قياسيم عمى  )والذى تم قياسو بمستوى التحسن فى دقة توقعات المحممين الماليين(

 ;Ashbaugh & Pincus.,2001;Jiao et al.,2012النحو التالى 
Hope,2003) ): 

 Adoption ofتطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية   : المتغير المستقل - أ
IFRS: 

الختبار ما إذا كان لتطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية تأثير عمى جودة التقارير       
المالية )مقاسة بمستوى التحسن فى توقعات المحممين الماليين(, سوق يتم قياس ىذا 

الشركات المدرجة الحاالت التى تم تصميميا وفقًا لبيانات فعمية إلحدى المتغير باستخدام 
( فترة ما قبل تطبيق معايير التقارير Aفى البورصة المصرية حيث تمثل الحالة األولى )

 .( فترة ما بعد التطبيقBالمالية الدولية, وتمثل الحالة الثانية )
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 :Reporting Qualityجودة التقارير المالية :  المتغير التابع -ب
ي عبر بيا التقرير المالى عن الوضع اإلقتصادى واألداء وتعنى " درجة الدقة التى        

اإلقتصادى لموحدة ومدى توفيره لمعمومات مالئمة تساعد فى اتخاذ قرارات نافعة من قبل 
ى دقة " مستوى التحسن ف " وتم قياسيا بداللة) المحممين الماليين(   األطراف المختمفة

 .توقعات المحممين الماليين باألرباح"
 :Forecast Accuracyالمتغير التابع: دقة توقعات المحممين الماليين  -1ب/
والتى تقاس من خالل نسبة أخطاء التنبؤات وىى الفرق المطمق بين األرباح المتنبأ       

بيا ألى عام واألرباح الفعمية لنفس العام مقسومة عمى األرباح الفعمية لنفس العام وذلك 
 Ashbaugh & Pincus.,2001;Jiao et al.,2012; Hope,2003قياسًا عمى )

  :(. وذلك باالعتماد عمى المعادلة التالية

ForecastErrort,I = (                                 )
      

 

 :حيث
- ForecastError: ىو عبارة عن الخطأ فى توقعات المحممين الماليين. وىو عبارة عن

 مقاسة السيم حد واألرباح الفعمية لنفسالفرق المطمق بين األرباح المتنبأ بيا لمسيم الوا
   .t-1بسعر السيم فى نياية السنة 

- Consensus Forecastt,i : لشركة لسيم ا األرباح المتوقعةi  فى السنةt. 
- ActualEPSt,i: .عبارة عن األرباح الفعمية لمسيم 

  أمكن لمباحث توصيف وقياس متغيرات الدراسة كما يمى: وبذلك
 قياسياالدراسة وطرق ( متغيرات 8جدول )  

 طريقة قياسو وصف المتغير نوع المتغير
 
 

 لمتغير المستقلا

تبنى تطبيق معايير 
التقارير المالية 

 الدولية

 (.Aالحالة األولى ) IFRSالقوائم المالية لمشركة المختارة قبل تطبيق  -
( Bالحالة الثانية ) IFRSالقوائم المالية لمشركة المعدة بعد تطبيق  -

 (.8112يوسف,؛ 8112)عبدالرحيم,
 

 المتغير التابع
 

 

 (Petaibanlue et al.,2015) المحممين الماليين دقة تنبؤات فى نتحسمدى ال جودة التقارير المالية
دقة توقعات المحممين 

 الماليين
  ForecastError( Ashbaugh & Pincus., 2001) نسبة أخطاء التنبؤات
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 :التصميم التجريبى المستخدم -2/5/4
( إلختبار الفرض الرئيسى لمبحث وىو 1×8قام الباحث بإستخدام التصميم التجريبى )     

أثر تبنى معايير التقارير المالية الدولية عمى جوة التقارير المالية مقاسة بمستوى التحسن 
فى دقة توقعات المحممين الماليين وذلك عمى عينة من المحممين الماليين. كما ىو موضح 

 :(Ghosh & Wu,2007) ىفى الجدول التال
 ( التصميم التجريبى لممعالجات3جدول )

 تأثير العامل            
 عينة الدراسة

( ما قبل تبنى Aحالة)
 IFRSمعايير 

( ما بعد تبنى Bحالة )
 IFRSمعايير 

 المعالجة الثانية المعالجة األولى  المحممون الماليون
التجريبية وتجميع الم شاىدات, تمييدًا لتحميميا وبناًء عمى ىذا التصميم تم إجراء الدراسة 

مكن الباحث من اختبار فرض البحث. وقد احتوت التجرية عمى إحصائيًا عمى النحو الذى ي  
 معالجتين فقط ىما: 

 8115المعالجة األولى : ي طمب من المحممين الماليين القيام بالتنبؤ باألرباح لعام  -
قوائم المالية الم عدة فى ضوء معايير المحاسبة المصرية بإستخدام المعمومات الواردة بال

 لمشركة المستخدمة فى التجربة. 8113لعام 
 8112المعالجة الثانية : ي طمب من المحممين الماليين القيام بالتنبؤ باألرباح لعام  -

بإستخدام المعمومات الواردة بالقوائم المالية المع دة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 
IFRS  لمشركة المستخدمة فى التجربة. 8112لعام 

 تحميل نتائج الدراسة التجريبية. -2/5/2
الردود  بعد اإلنتياء من الحصول عمى ردود أفراد العينة )المحممين الماليين( تم تفريغ     

, تمييدًا إلجراء اإلختبارات Microsoft Excelفى جداول إلكترونية بإستخدام برنامج 
, وقد إستخدم الباحث اإلختبارات IBM SPSSاإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى 

 اإلحصائية التى تتفق مع طبيعة بيانات الدراسة تماشيًا مع الدراسات السابقة كما يمى:
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 تحديد نوعية اإلختبارات التى تناسب بيانات العينة.( 2/5/2/1)
إعتمد الباحث بصدد تحميل البيانات الواردة بالتجربة التى تم جمعيا عمى بعض        

األساليب واإلختبارات اإلحصائية بما يتفق وطبيعة البيانات التى تم التعامل معاه إحصائياً, 
نات ترتيبية, ونظرًا لعدم معمومية توزيع وحيث أن معظم البيانات التى تم تجميعيا بيا

البيانات محل الدراسة أو عدم التأكد من أنيا تتبع توزيعًا معتداًل, فإنو تم إجراء كل من 
ختبار  Kolmogorov Smirnovإختبار  لتحديد مدى تبعية بيانات  Shapiro-Wilkوا 

العينة لمتوزيع الطبيعى المعتدل. حيث أن اإلختبارات اإلحصائية المعممية تكون مناسبة فى 
حالة تبعية توزيع بيانات العينة لمتوزيع الطبيعى المعتدل, بينما تكون اإلختبارات 

ى المعتدل. الالمعممية ىى المناسبة فى حالة عدم تبعية بيانات العينة لمتوزيع الطبيع
 ويتمثل الفرض العدم والفرض البديل ليذه االختبارات فيما يمى:

 : توزيع بيانات العينة يساوى التوزيع الطبيعى المعتدل H0الفرض العدم 
 : توزيع بيانات العينة ال يساوى التوزيع الطبيعى المعتدلH1الفرض البديل 

 : وفيما يمى جدول يوضح نتائج ىذين اإلختبارين كما يمى
 ( نتائج اختبارات توزيع بيانات العينة5جدول )

 

نسبة الخطأ فى ظل 

 الحالتين

Kolmogorov-Smirnov Shapiro - Wilk 

Statistic P-Value Statistic  P-Value 

نسبة الخطأ فى الزبح 

الوتنبأ به فى ظل الحالة 

A 

.220 .000 .827 .000 

نسبة الخطأ فى الزبح 

الوتنبأ به فى ظل الحالة 

B 

.250 .000 .850 .000 

 )المصدر: التحميل اإلحصائى لمبيانات(

( أنو وفقًا إلختبارى اإلعتدال السابقين تم رفض فرض العدم وقبول 5يتضح من جدول )
( وىى أقل من مستوى المعنوية 0.000لإلختبارين ) P-Valueالفرض البديل حيث أن 

(. وبذلك فإن بيانات العينة ال تتبع التوزيع الطبيعى المعتدل, وبالتالى ال يمكن 0.05)
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, ولكن يتم اإلعتماد عمى اإلختبارات T-Testاإلعتماد عمى اإلختبارات المعممية 
 الالمعممية إلختبار فروض الدراسة.

 االختبارات اإلحصائية المستخدمة الختبار الفرض الرئيسي. (2/5/2/8)
 اإلحصاءات الوصفية: -)أ(

يوضح الجدول التالى اإلحصاءات الوصفية لألرباح المتنبأ بيا ونسبة االخطاء ودقة 
 ات لعينة الدراسة فى ظل الحالتين:التنبؤ 

 ( متوسط تنبؤات األرباح وأخطاء ودقة التنبؤات فى ظل الحالتين4جدول )
 

 

 العينة

 IFRS( بعذ تطبيق Bالثانية )الحالة  IFRS( قبل تطبيق Aالحالة األولى )

هتوسط رقن 

الزبح الوتنبأ به 

FC 

 التنبؤ أخطاء 
(     )

  
 

 دقة التنبؤات

نسبة  ––1)

 األخطاء(

هتوسط رقن 

الزبح الوتنبأ 

 FCبه 

 أخطاء التنبؤ
(     )

  
 

 

 

 دقة التنبؤات

نسبة  -1)

 األخطاء(

الوحللين 

 الواليين

894.2222 0.10578 0.89422 927.889 0.07211 0.92789 

 اإلحصائى لمبيانات()المصدر: التحميل 
لعينة الدراسة بين الحالتين وذلك فى  ( وجود إختالف جوىرى4يتضح من جدول )      

متوسط أخطاء دقة التنبؤات باألرباح. كذلك وجود إختالف جوىرى من خالل زيادة متوسط 
بالمقارنة  (B( )927.889رقم الربح المتنبأ بو لعينة الدراسة فى ظل الحالة الثانية )

 (.A( )894.2222بمتوسط رقم الربح المتنبأ بو لعينة الدراسة فى ظل الحالة األولى )

أخطاء التنبؤات باألرباح لعينة الدراسة فى ظل  مع ىذه النتيجة إنخفاض نسبةويتفق     
( IFRS( )0.07211)حالة إعداد القوائم المالية بعد تبنى معايير  Bالحالة الثانية 

) حالة أعداد  Aلتنبؤات باألرباح لعينة الدراسة فى ظل الحالة األولى بالمقارنة مع أخطاء ا
( IFRSالقوائم المالية فى ضوء معايير المحاسبة المصرية وقبل تبنى معايير 

 إعتمادىم عمىوبالتالى تزداد دقة التنبؤات األرباح لعينة الدراسة فى ظل  (.0.10578)
 (B)الحالة الثانية  IFRS فى ضوء معايير التقارير المالية الدولية التى ت عد القوائم المالية

بالمقارنة بدقة التنبؤات باألرباح لعينة الدراسة عند إعتمادىم عمى القوائم  (.927890)
. وبذلك (A( )0.89422المالية التى ت عد فى ضوء معايير المحاسبة المصرية )الحالة 



36 
 

)قبول الفرض ( والقائل بإن تبنى الشركات المصرية يتم تدعيم الفرض الرئيسى لمبحث 
المقيدة بالبورصة لمعايير التقارير المالية الدولية يؤدى إلى زيادة جودة التقارير المالية 

 المقاسة بمستوى التحسن فى دقة توقعات المحممين الماليين.

 Wilcoxon Signed Rank Testإختبار ويمكوكسون  -)ب(
 Wilcoxon Signed Rankتم اإلعتماد عمى أحد اإلختبارات الالمعممية وىو     

Test , لعينتين غير مستقمتين بيدف إختبار وجود إختالفات معنوية فى تنبؤات عينة
 الدراسة باألرباح فى ظل الحالتين, وتتمثل فروض ىذا اإلختبار فى :

وجود إختالفات ض عدم : وسيط الفروق = صفر, ويعنى ىذا الفر H0الفرض العدم  -
 معنوية فى تنبؤات العينة فى ظل الحالتين.

: وسيط الفروق ال يساوى صفر, ويعنى ىذا الفرض وجود إختالفات H1الفرض البديل  -
 معنوية فى تنبؤات العينة فى ظل الحالتين.

)  Significance Level 5%( αوتم إفتراض أن مستوى المعنوية المسموح بو )      
وىو فى الواقع صحيح.  H0إحتمال إرتكاب خطأ من النوع األول( أى رفض فرض العدم 

ويتم إتخاذ القرار فى اإلختبارات اإلحصائية المستخدمة إستنادًا إلى قيمة مستوى المعنوية 
 , وىىP-Valueوالذى يطمق عمييا  Observed Significance Levelالمشاىد 

لنوع األول ولكن محسوب من بيانات العينة. ويتم إتخاذ تناظر إحتمال إرتكاب خطأ من ا
-P(, بحيث إذا كانت )%5( عند )مستوى معنويةP-Valueالقرار بناًء عمى قيمة )

Value( المحسوبة أقل من مستوى المعنوية المفترض )فأننا نرفض فرض العدم 0.05 )
 ونقبل الفرض البديل.

ات معنوية فى التنبؤ باألرباح لعينة الدراسة ويوضح الجدول التالى مدى وجود إختالف     
( و ) حالة ما بعد تطبيق معايير IFRS) حالة ما قبل تطبيق معايير  فى ظل الحالتين

IFRS بإستخدام إختبار )Wilcoxon Signed Rank Test. 
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 ( مدى وجود إختالفات معنوية فى التنبؤات فى ظل الحالتين 2جدول )
 
 
 العينة

 Aرقم الربح المتنبأ بو فى ظل الحالة األولى 
 Bرقم الربح المتنبأ بو فى ظل الحالة الثانية 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

N P-Value 
 0.000 31  المحممون الماليون

 )المصدر: التحميل اإلحصائى لمبيانات(

( أن عدد المحممين الماليين التى زادت مقدار تنبؤاتيم باألرباح 2يتضح من جدول )    
عنو فى  IFRSتوفير قوائم مالية معدة فى ضوء معايير التقارير المالية الدولية فى ظل 

حالة, بينما تساوى  31ظل قوائم مالية معدة فى ضوء معايير المحاسبة المصرية بمغت 
لمحممين الماليين, ولم تظير أى حاالت يزيد فييا التنبؤ باألرباح من ا 15كال التنبؤين فى 

فى ظل إعداد قوائم مالية فى ضوء معايير المحاسبة المحمية ) فترة ما قبل تبنى معايير 
IFRS ( عنو فى ظل إعداد قوائم مالية فى ضوء معايير التقارير المالية الدولية )فترة ما

ختبار ويمكوكسون فإنو يتم قبول الفرض البديل حيث أن (. ووفقًا إلIFRSبعد تبنى تطبيق 
(, بما يعنى وجود 0.05( وىى أقل من مستوى المعنوية )0.000) P-Valueقيمة 

 IFRSإختالفات معنوية بين تنبؤات األرباح فى ظل تطبيق معايير التقارير المالية الدولية 
 الدولية.بالمقارنة بفترة ما قبل تطبيق معايير التقارير المالية 

 Wilcoxon Signed Rankويخمص الباحث مما سبق إعتمادًا عمى اختبار      
Test  إلى تأييد وتدعيم الفرض الرئيسى لمبحث ) قبول الفرض( بأن تبنى الشركات

ي زيد من دقة توقعات  IFRSالمصرية المقيدة بالبورصة لمعايير التقارير المالية الدولية 
اح بدرجة أكبر من اإلعتماد عمى المعايير المحاسبية المحمية فى المحممين الماليين باألرب
  إعداد القوائم المالية.

 ;Aboud & Roberts,2016) تتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقةو      
Glaum et al,2013; Cotter et al,2012; Ashbaugh and 
Pincus,2001; Horton et al.,2013; Preiato et al.,2015; Jiao et al 
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أن تبنى تطبيق معايير التقرير المالية الدوليو من شأنو أن التى توصمت إلى  (2012,.
خالل تعزيز مستوى الشفافية يحسن من بيئة معمومات المحممين الماليين وذلك من 

واإلفصاح لمعناصر الواردة بالقوائم المالية, وىذا يعنى زيادة قدرة ىؤالء المحممين الماليين 
 .عمى التوقع باألرباح

ويرى الباحث أن اتفاق النتيجة السابقة مع معظم نتائج الدراسات السابقة يستند فى      
يؤديو المحممين الماليين داخل األسواق المالية, وذلك عمى الدور الفعال الذى المقام األول 

من خالل تقديم المشورة وتقديم توصيات يكون ليا األثر الفعال عمى قرارات المستثمرين. 
من شأنو أن يعظم من  IFRSئة المصرية لمعايير التقارير المالية الدولية وأن تبنى البي

 صاد.ىذا الدور الذى يكون لو بالغ األثر عمى اإلقت

 نتائج إختبار تساؤالت إستبيان الدراسة التجريبية. -2/5/2/3
لمتأكد من نتائج تأثير تطبيق معايير التقارير المالية الدولية عمى دقة تنبؤات المحممين     

مة. الماليين باألرباح, قام الباحث بعمل إستبيان ممزوج بالمقابالت الشخصية لستة أسئ
 تائج االحصائية ليذه التساؤالت: ونستعرض فيما يمى الن

 اإلحصاء الوصفى لتساؤالت الدراسة التجريبية. - أ
 ( اإلحصاءات الوصفية لتساؤالت التجربة.2جدول )

 عينة المحممين الماليين 
 غير موافق تماماً  غير موافق غير محدد موافق موافق تماماً 

Q1 4 6 8 12 15 
8.88% 13.33% 17.87% 26.66% 33.33% 

Q2 16 20 6 3 0 
35.55% 44.44?% 13.33% 6.66% 0% 

Q3 12 23 3 6 1 
26.66% 51.11% 6.66% 13.33% 2.22% 

Q4 27 13 5 0 0 
60% 28.88% 11.11% 0% 0% 

Q5 19 21 5 0 0 
42.22% 46.66% 11.11% 0% 0% 

Q6 30 11 4 0 0 
66.66% 24.44% 8.88% 0% 0% 

 لمبيانات()المصدر: التحميل اإلحصائى 
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 يتضح ما يمى : السابق من الجدول

( والذى يتعمق بمدى كفاية القوائم المالية الحالية التى يتم Q1بالنسبة لمسؤال األول ) -
إعدادىا فى ضوء معايير المحاسبة المصرية لمتنبؤ باألرباح بشكل دقيق, وتوصمت 

( بالمقارنة بنسبة %60الدراسة لزيادة نسبة رفض السؤال األول لعينة الدراسة إلى )
 ,.Chen et al) ( وتدعم ىذه النتيجة ما توصمت إليو الدراسات السابقة%22الموافقة )

2010 Aboud& Roberts,2016)  اإللتزام بتطبيق  التى استيدفت بيان أثرIFRS 
عمى جودة التقارير المالية, وتوصمت إلى إن إحالل معايير التقارير المالية الدولية محل 
معايير المحاسبة المحمية لو آثار إيجابية عمى جودة التقارير المالية ممثمة فى تحسين 

  دقة تنبؤات المحممين الماليين.
ئم مالية مع دة فى ضوء والذى يتعمق بمدى الحاجة إلى قوا (Q2) بالنسبة لمسؤال الثانى -

معايير التقارير المالية الدولية, توصمت الدراسة لزيادة نسبة القبول بين إفراد العينة إلى 
 (. ويمكن إرجاع ذلك إلى%6.66( بالمقارنة بنسبة الرفض التى وصمت إلى )80%)

رغبة المحممين الماليين عمى تشجيع الشركات المقيدة بالبورصة لتبنى تطبيق معايير 
ائد التى العديد من الفو  التقارير المالية الدولية, وتحذو حذو الشركات األجنبية التى حققت

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية. حققتيا من

ادة تطبيق معايير التقارير المالية ( والخاص بمدى زيQ3بالنسبة لمسؤال الثالث ) -
( %77.77الدولية لخاصية القابيمة لممقارنة لمقوائم المالية, وجاءت نسبة القبول بـ )

 Bae et) (. وىو مايتفق تمامًا مع الدراسات السابقة%15.5مقابل نسبة رفض )
al.,2008; Bradshaw et al.,2009; De franco et al.,2011 Yip and 

Young,2012)  التى أكدت عمى أن تطبيق معايير التقارير المالية الدولية يزيد من قدرة
  القوائم المالية لممقارنة.

 الدولية عمى المالية التقارير معايير ( والخاص بمدى قدرةQ4بالنسبة لمسؤال الرابع ) -
 منفعة ومالءمة واإلفصاح الشفافية مستوى تعزيز خالل من المعمومات بيئة ت حسين

 المحاسبية لألرقام المعموماتى لممحتوى التفسيرية القدرة المحاسبية, وزيادة المعمومات
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 معايير ضوء فى الم عدة بالقوائم مقارنة األسيم وعوائد أسعار فى التغيرات لتفسير
(. وىو أيضًا ما %0( مقابل نسبة رفض )%89, وجاءت نسبة القبول )المحمية المحاسبة

 Anandarajan & Hasan,2010; Chalmersت السابقة ) يتفق مع نتائج الدراسا
et al.,2011; Mohammadrezaei et al.,2015) . 

 المقيدة لمشركات المالية القوائم أعداد والخاص بإن (Q5بالنسبة لمسؤال الخامس ) -
 تماثل عدم حالة تخفيض عمى يساعد الدولية المالية التقارير لمعايير وفقاً  بالبورصة
 المالءمة القيمة وتحسين, المناسب الوقت فى بالخسائر االعتراف نتيجة المعمومات
االستثمارى من خالل  القرار اتخاذ ترشيد في المساعدة ثم ومن المحاسبية لممعمومات

( مقابل نسبة رفض %89توفير تنبؤات دقيقة باألرباح, وكانت نسبة قبول ىذا التساؤل )
 Paglietti, 2009; Okpala, 2012; Khlif وىو ما يتفق مع نتائج دراسة ) (.0%)

,2013 ; Mohammadrezaei et al.,2015  )انخفاض عدم  التى أكدت عمى
ساىم جوىريًا فى تحسين قد  تماثل المعمومات بعد تبنى معايير التقارير المالية الدولية, 

 دقة التنبؤ باألرباح من قبل المحممين.

( والمتعمق ببيان مدى تأثير تبنى معايير التقارير المالية Q6بالنسبة لمسؤال السادس ) -
الدولية عمى تحسين دقة تنبؤات المحممين باألرباح والتأثير عمى القرار الذى تم إتخاذه فى 

(,  وذلك من خالل توفير معمومات IFRSالحالة األولى ) حالة ما قبل تطبيق معايير 
بعض البنود داخل تمك القوائم مما يعنى  أضافية تفسيرية من شأنيا إزالة الغموض عن

زيادة القدرة التفسيرية لمتغيرات فى األرباح من جانب المحممين, جاءت نسبة القبول 
 ( وىو ما يدعم صحة الفرض الرئيسى لمبحث.%0( مقابل نسبة رفض )91%)
 .Wilcoxon Signed Rankإختبار ويمكوكسون  -ب

لكل  Wilcoxon Signed Rank Testى إختبار قام الباحث أيضًا باإلعتماد عم      
سؤال من األسئمة الستة ذات اإلجابات الترتيبية, بيدف إختبار درجة شدة موافقة 
المستقصى منيم عمى كل سؤال من األسئمة, حيث تتراوح درجة الموافقة إلجابات األسئمة 

سؤال من خالل وفقًا لمقياس ليكرت الخماسى. وقد قام الباحث بتحميل كل  4إلى  1من 
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إختبار وسيط درجة الموافقة عمى السؤال حيث يعتمد ىذا االختبار عمى ما إذا كان وسيط 
 4إلى  1وىى القيمة التى تعبر عن ترتيب الوسيط ما بين القيم  3درجة الموافقة يتجاوز 

 أم ال, وتتمثل فروض ىذا اإلختبار فى :
ويعنى هذا الفزض عذم هوافقة أفزاد العينة  3 ≥ (Median: الوسيط )H0الفرض العدم 

 على السؤال.

يعنى ىذا الفرض موافقة أفراد العينة عمى  3 ≤( Medianالوسيط ) :H1الفزض البذيل 
 السؤال.
)  Significance Level 5%( αوتم إفتراض أن مستوى المعنوية المسوح بو )      

وىو فى الواقع صحيح.  H0إحتمال إرتكاب خطأ من النوع األول( أى رفض فرض العدم 
ويتم إتخاذ القرار فى اإلختبارات اإلحصائية المستخدمة إستنادًا إلى قيمة مستوى المعنوية 

, وىى P-Valueوالذى يطمق عمييا  Observed Significance Levelالمشاىد 
لنوع األول ولكن محسوب من بيانات العينة. ويتم إتخاذ تناظر إحتمال إرتكاب خطأ من ا

-P( بحيث إذا كانت )%5( عند مستوى معنوية )P-valueالقرار بناًء عمى قيمة )
Value( المحسوبة أقل من مستوى المعنوية المفترض )فأننا نرفض فرض العدم 0.05 )

 ونقبل الفرض البديل.
 ئى لمتساؤالت.ويوضح الجدول التالى نتائج التحميل اإلحصا

 نتائج التحميل اإلحصائى لتساؤالت التجربة( 2جدول )

 
 الحالتين

 عينة المحممين الماليين
 

Mean 
Wilcoxon Signed Rank Test 

Test 

Statistics 

P-Value  

 

  IFRS 2.744( قبل تطبيق Aالحالة األولى )
2.591 

 

 
 IFRS 3.044( بعد تطبيق Bالحالة الثانية ) 0.010

 )المصدر: التحميل اإلحصائى لمبيانات(
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%, ويعني ىذا 4أقل من P.Value ووفًقا الختبار ويمكوكسون, يتضح أن  قيمة        
بتأثير تطبيق معايير التقارير  وجود اختالفات بين عينة المحممين الماليين فيما يتعمق

نعمى دقة تنبؤاتيم باألرباح IFRS المالية الدولية ىذه االختالفات لصالح البديل  . وا 
صاحب الوسط الحسابي االعمي  بعد تطبيق معايير التقارير المالية الدولية(B) ( الثاني )

ىذه النتائج تدعم ما ييدف إليو الباحث بأىمية تبنى تطبيق معايير التقارير و  (3.044)
المالى المتمثمة فى المالية الدولية بشكل كامل, نظرًا لما تحققو من تحسين جودة التقرير 

شيد قعاتيم باألرباح مما يعمل عمى تر مساعدة المحممين الماليين عمى تحسين دقة تو 
 القرار اإلستثمارى من جانب أصحاب المصالح.

 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة:  -2/4
وتوصيات البحث, باإلضافة  النظرى والتجريبي فيما يمى عرض لنتائج البحث بشقيو     

القتراح بعض مجاالت البحث التى يمكن تناوليا من جانب الباحثين, وذلك عمى النحو 
 التالى:

 نتائج البحث: -2/4/1
 IFRSتناول البحث دراسة واختبار العالقة بين تبنى معايير التقارير المالية الدولية     

فى دقة توقعات المحممين الماليين(. وقد وجودة التقرير المالى ) مقاسة بمستوى التحسن 
التى تناولت تبنى معايير التقارير المالية الدولية  السابقة عرض الباحث الدراسات النظرية

 التقارير المالية من حيث من حيث تاريخ صدورىا ومزاياىا وعيوبيا, وكذلك جودة
التقارير المالية  المقاييس المختمفة التى استخدمتيا الدراسات السابقة لقياس جودة

توقعات المحممين الماليين من حيث مدى أىمية دورىم باإلضافة إلى الدراسات التى تناولت 
فى األسواق المالية والعالقة بين جودة التقارير المالية ودقة توقعات المحممين الماليين, 

لمالية ودقة تنبؤات وأخيرًا الدراسات السابقة التى تناولت العالقة بين تبنى معايير التقارير ا
المحممين الماليين باألرباح. ويمكن بمورة أىم نتائج البحث بشقيو النظرى والتجريبي, عمى 

 النحو التالى:
  خمص البحث إلى أن الغرض األساسى من تبنى معايير التقرير المالية الدولية

ىو زيادة شفافية ومالءمة ونفعية المعمومات المحاسبية الموجودة بالتقارير 
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. وأن ليس ىناك تعريف محدد لجودة التقارير وزيادة قابميتيا لممقارنة  المالية
نما يدور حول استيفائيا لمعايير  طارىا المطموب. وأن  إعدادىاالمالية, وا  وا 

تكون المعمومات التى تحتوييا التقارير المالية, قادرة عمى تفسير التغيرات فى 
عوائد السوق, والتنبؤ باألرباح. وأن أىمية جودة التقارير المالية من منظور 
أصحاب المصالح ليست فى توفيرىا فقط, ولكن أيضًا تكون نافعة لمستخدمييا 

 ن فيم ورؤية وتقييم وضع الشركة.بحيث تمكنيم م

 أىمية حولفيما بين الدراسات السابقة  اتفاق وجود إلى إيضاً  الباحث خمص 
 حول وكذلك, المالى السوق عمى توصياتيم تأثير ومدى الماليين المحممين دور

 التأثير ىذا كان سواء, الماليين المحممين لتوصيات المعموماتى المحتوى ارتفاع
 -ليا منظمة تكون قد التى األخرى العوامل ببعض مرىوناً  أنو أو مباشراً  تأثيراً 
 طمب زيادة ثم ومن – المالى المحمل وخبرة وسمعة الشركة حجم مثل

 .الماليين المحممين خدمات عمى المستخدمين

 باالعتراف الخاصة المعايير عمى تغيير أى حدوث أن الباحث إلى خمص 
, المالية القوائم داخل البنود ببعض المتعمقة واإلفصاح والعرض والقياس
 بند بشأن عنيا المفصح المعمومات زيادة التغيير ىذا يتطمب عندما وخاصة
 ومن المنشورة المالية التقارير جودة عمى مباشر وبشكل يؤثر ذلك فإن,  معين
األمر الذى يعنى وجود  ,الماليين المحممين توقعات صياغة عمى التأثير ثم

إرتباط وثيق بين جودة التقارير المالية وتحسين توقعات المحممين الماليين 
 باألرباح.

  انتيى الباحث من الدراسة النظرية إلى وجود إتفاق بين الدراسات السابقة عمى
أن تبنى معايير التقارير المالية الدولية يؤدى إلى زيادة قابمية المعمومات 

لممقارنة, كما يعزز من مستوى الشفافية واإلفصاح, إضافة إلى الحد المحاسبية 
راف بالخسائر فى التوقيت المناسب, من عدم تماثل المعمومات من خالل االعت

األمر الذى ينعكس عمى جودة التقارير المالية ومن ثم تحسين دقة تبنؤات 
   المحممين باألرباح.
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  تأثير إيجابى ومعنوى لتبنى معايير خمص البحث فى شقو التجريبي إلى وجود
التقارير المالية الدولية عمى جودة التقارير المالية والتى تم قياسيا بمدى 
التحسن فى دقة تنبؤات المحممين الماليين فى بيئة الممارسة المصرية. ومن ثم 
قبول الفرض الرئيسي لمبحث, والقائل بأن تبنى معايير التقارير المالية الدوليو 

مى دقة تنبؤات بل الشركات المصرية المقيدة بالبورصة يؤثر إيجابًا عمن ق
ويمكن  المحممين الماليين, وىو ما يتفق مع انتيت إليو الدراسات السابقة,

إلى رغبة المحممين الماليين عمى تشجيع الشركات المقيدة بالبورصة  إرجاع ذلك
حذو حذو الشركات لتبنى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية, و أن ت

األجنبية التى حققت العديد من الفوائد التى حققتيا من تطبيق معايير التقارير 
 المالية الدولية.

 :البحث توصيات -2/4/8
 استنادًا إلى نتائج البحث , وفى ضوء حدوده , يوصى الباحث بما يمى:

  يجب أن تحرص أقسام المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية عمى تطوير
والمراجعة فى مرحمة البكالوريوس وكذا فى مرحمتى مقررات المحاسبة المالية 

الماجستير والدكتوراة وذلك بأن تتضمن تركيزًا ممموسًا عمى أحدث اإلصدارات 
محممين الماليين كوسيط لمعايير التقرير المالى الدولية, وكذلك توضيح دور ال

لممعمومات بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح من خالل توضيح الوظائف 
 المختمفة لممحممين الماليين وكذلك الخطوات التفصيمية لمقيام بتمك الوظائف.

  ,ضرورة اىتمام منشآت المحاسبة والمراجعة بالتنمية المينية لمراقبى الحسابات
عايير التقرير المالية الدولية, عن طريق عقد دورات ومتابعة أحدث اإلصدارات لم

 وورش عمل لتدريبيم عمى التحقق من التطبيق السميم ليا.

  تكييف معايير التقرير المالية الدولية, بما يتوافق مع بيئة التقرير المالى
المصرى, حتى يمكن االستفادة من تبنى معايير التقرير المالية, بأقصى درجة, 

اإليجابى ليا, يما يعود إيجابًا عمى جودة التقارير المالية ومن  وزيادة األثر
 ضمنيا تحسين دقة تنبؤات المحممين الماليين.
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  ضرورة قيام الجيات المختصة والمسئولة عن تطوير مينة المحاسبة فى مصر
من إنشاء قاعدة بيانات يدرج بيا تنبؤات المحممين الماليين باألرباح والتى تسيل 
من عمميات تقييم الشركات, وكذلك تساعد الباحثين فى إجراء بحوثيم وذلك عمى 

 Institutional Brokers` Estimate Systemغرار قاعدة البيانات 

(IBES). 

  ضرورة توجيو اإلىتمام األكاديمى نحو البحوث التى تيتم بدور المحممين الماليين
فى توصيل معمومات مالئمة ويمكن اإلعتماد عمييا إلى متخذى القرارات, وذلك 
لوجود ندرة فى البحوث التى تتناول المحممين الماليين فى البيئة المصرية, وقد 

 توافر البيانات التى تساعد الباحثين فى إجراء بحوثيم. يرجع ذلك لقمة

  ضرورة اىتمام الشركات المقيدة بالبورصة بالتدريب المستمر لممحاسبين لدييا
 عمى أحدث إصدارات معايير التقارير المالية الدولية.

 :مجاالت البحث المقترحة  -2/4/3
والتجريبية من نتائج, وفى ضوء مشكمتو بناًء عمى ما خمصت إليو الدراسة النظرية     

التى تناوليا, يعتقد الباحث بأىمية البحث مستقباًل فى بعض مجاالت البحث المقترحة ذات 
 الصمة, أىميا ما يمي:

   ة ودقة تنبؤات المحممين الماليينلممقارنقابمية القوائم المالية العالقة بين- 
 دراسة تجريبية.

 مراجعة عمى العالقة بين تبنى معايير التقارير أثر حجم منشآة المحاسبة وال
 المالية الدولية وتنبؤات المحممين الماليين.

  أثر ىيكل الممكية عمى العالقة بين تبنى معايير التقارير المالية الدولية ودقة
 تنبؤات المحممين الماليين.

  المحممين أثر العالقة بين تبنى معايير التقارير المالية الدولية ودقة تنبؤات
 الماليين عمى قيمة الشركة.
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 قائمة المراجع 
 أواًل: المراجع العربية :

 (.دراسة تحميمية لمدوافع والعوامل التى تؤثر فى 8113أبو طالب, أحمد محمد .)
فى الدول  IFRSاتخاذ قرار اإللزام بتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

جامعة القاىرة , العدد  -ةالنامية. مجمة المحاسبة المصرية. كمية التجار 
 .25-1السادس, ص 

 ( .أثر اإلفصاح عن مؤشرات األداء غير 8114بالل, السيد حسن سالم .)
دراسة تجريبية. رسالة دكتوراة غير  –المالية عمى تقديرات المحممين الماليين 
 منشورة, كمية التجارة, جامعة الزقازيق.

 ( .نماذج محاسبية مقترحة لقياس تأثير 8112حسين, عالء عمى أحمد .)
( عمى مستويات تحفظ IFRSالتطبيق اإللزامى لمعايير التقارير المالية الدولية )

دراسة  –ىمة المالية األرباح واألداء المحاسبى والتشغيمى لمشركات المسا
ارة, جامعة عين شمس, العدد األول, تطبيقية. مجمة الفكر المحاسبى, كمية التج

 .1152 -222ص 
 (.قياس وتحميل تأثير التحفظ فى التقارير 8113حسين, محمد إبراىيم محمد .)

المالية عمى جودة األرباح المحاسبية: دراسة تطبيقية", رسالة دكتوراة غير 
 التجارة, جامعة عين شمس. منشورة, كمية

 (.تحديد اتجاه السببية لمعالقة بين 8112سمعان, أحمد محمد شاكر حسن .)
مستوى شفافية اإلفصاح وتغطية المحممين الماليين لمشركات المساىمة 

معة عين المصرية: دراسة إمبريقية. مجمة الفكر المحاسبى. كمية التجارة, جا
 .425-432شمس, العدد األول, يونيو, ص 

 ( .أثر درجة المالءة المينية لمنشآة مراقب 8112السيد, محمود محمد .)
الحسابات عمى جودة أحكامو المينية بشأن أمور المراجعة الرئيسية واالستمرارية 
والمعمومات األخرى فى تقريره غير المعدل الجديد. رسالة دكتوراة غير منشورة, 

 كمية التجارة, جامعة اإلسكندرية.
 أثر تبنى معايير التقرير المالى )8112لسيدة مختار عبد الغنى.)طمخان, ا .

الدولية عمى العالقة بين المعمومات المحاسبية وقياس قيمة الشركة مع التطبيق 
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عمى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. رسالة دكتوراة غير منشورة, كمية 
 التجارة, جامعة اإلسكندرية.

 .(. أثر تفعيل التكامل بين اإلفصاح المالى 8112)عبدالرحيم, رضا محمود محمد
دراسة تجريبية.  –وغير المالى عمى دعم المقدرة التنبؤية لممحممين باألرباح 
 رسالة دكتوراة غير منشورة, كمية التجارة, جامعة اإلسكندرية.

 (.تقييم جودة التقارير المالية فى ضوء 8115عثمان, محمد أحمد عبدالعزيز .)
رى المشترك لممحاسبة المالية واإلفصاح الفورى عن معمومات اإلطار الفك

دراسة تطبيقية عمى الشركات المسجمة فى البورصة  -التقارير المالية لمشركات
 المصرية. رسالة دكتوراة غير منشورة, كمية التجارة, جامعة بنى سويف.

 تنشيط عمى العادل المحاسبى اإلفصاح (. أثر8111نصحى.) عاطف أمير, عياد 
 رسالة تطبيقية. دراسة – المستثمرين ثقة دعم بيدف المالية األوراق سوق

 شمس. عين جامعة – التجارة كمية, منشورة غير ماجستير
 ( .محددات أخطاء تنبؤات المحممين 8113محمد, محمد محمود سميمان .)

دراسة تجريبية . رسالة ماجستير غير منشورة, كمية  -الماليين بأسعار األسيم
 التجارة, جامعة الزقازيق.

 (.أثر االلتزام بالمعايير الدولية لمتقرير المالى 8112مرقص, أكرم سامى .)
IFRS  عمى التباين المعموماتى وتكمفة رأس المال لتحسين جودة األرباح

دراسة تطبيقية. رسالة ماجستير غير منشورة , كمية التجارة,  –المحاسبية 
 جامعة مدينة السادات.

 (. قياس أثر شفافية اإلفصاح بالتقارير 8112وسف أبوبكر محمد. )يوسف, ي
دراسة إمبريقية.  -المالية عمى دقة تنبؤات المحممين الماليين بأسعار األسيم

عة الزقازيق, العدد األول, يناير,ص مجمة البحوث التجارية, كمية التجارة, جام
121-811. 
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