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 ملخص البحث

( 15يهدف البحث إلي دراسة األثار المتوقعة لتطبيق معيار التقريررر المررالي الرردولي رقرر   
 علي مستوي التحفظ المحاسبي في بيئة األعمال المصرية.

اإلطار النظري للبحث،  وإستطالع الجهررود السررابقة فرري ولكي يتحقق هذا الهدف ت  تناول  
هذا المجال، وإختبار فروض البحث، وقد ت  إجراء الدراسة اإلفتراضررية علرري عينررة مررت ال ررركا  

 الماليررة األوراق بورصررة فرري أسررهمها تررداول يررت  والترري المسرراهمة العاملررة فرري قطرراع ا تصررا  ،
( فرري spssأورنرر ، وترر  اإلعتمرراد علرري برنررام   المصرية وهما  ررركتي المصرررية لالتصررا  ، و

التحليل اإلحصائي لبيانا  الدراسة اإلفتراضية، وإستخدا  أسلوب تحليل اإلنحرردار البسرريط والمتعرردد  
 بهدف دراسة العالقة بيت المتغير المستقل والتابع. 

 وقد توصل  نتائ  الدراسة اإلفتراضية إلي :

 مسررتوي  علرر   (15رق     الدولي  المالي  التقرير  عيارم  تطبيقل  إحصائية  ذود لة  أثر  دووج .1
 في بيئة األعمال المصرية. المحاسبي التحفظ

 معيررار  تطبيررق  بعررد  الماليررة  القرروائ   بنررود  برريت  إحصررائية  د لررة  ذا   جوهريررة  فروق  وجود .2
 (.15رق    الدولي المالي التقرير

رقرر   الرردولي المررالي التقريررر معيررار تطبيررق بعد لربحصافي ال إحصائية ذود لة أثر  وجود .3
 .المحاسبي التحفظمستوي  عل  (15 

Research Abstract 

The presented research aims to study the expected effects of applying 
the International Financial Report Standards Number 15 on Accounting 
Conservatism Level in The Egyptian Business Environment. 

In order to achieve this aim, the research was divided into two parts, 
The Theoretical Part to authenticate the research topic and search in the 
previous efforts in this field, The Applied Part to test the research 
hypothesis. That was applied upon a sample of Shareholding Companies that 
are working at Communication Sector, and which exchange shares at the 
Egyptian Stock; they are Telecom Egypt and Orange. Depending on (SPSS) 
program of the statistical analysis of the applied study data besides using 
Simple and Multiple Regression Analysis to study the relationship between 
the dependent and independent variables. 

The research result is:  

• There is an effect with statistical significance of applying the International 

Financial Report Standards Number 15 on Accounting Conservation 

Level in The Egyptian Business Environment. 

• There is an effect with statistical significance between the financial 

statements items after applying the International Financial Report 

Standards Number 15. 

• There is an effect with statistical significance of Net Profit after applying 

the International Financial Report Standards Number 15 on Accounting 

Conservation Level .  
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 اإلطار العام للبحث

 مقدمة البحث

الل يعد التحفظ المحاسبي أحد القضررايا المحاسرربية الترري نالرر  إهتمررا  العديررد مررت البرراحثيت خرر 
( حينمررا 10( فرري فقرترره رقرر   5السنوا  األخيرة، حيث تناوله المعيررار المحاسرربي المصررري رقرر   

أ ار  إل  أت اإلدارة عليها أت تضع وتطبق سياسة محاسبية تجعل القوائ  المالية تتس  "بالحرص". 
جرراإ إختيررار وبالتالي يتضح أت التحفظ المحاسبي يلعب دوراً بالغ األهمية في ضرربط سررلود اإلدارة ت

السياسا  المحاسبية، حيث يدفعها نحو إختيار السياسررا  المحاسرربية الترري تعمررل علرر  دعرر  المركرر  
المالي لل ركة بالدرجة األولي، وتحافظ عل  مصالح األطراف العديدة المرتبطة بها، بصرف النظر 

                                                                                                                                                                                                                               (78ص  ،2011بوخ انة، أ     عت تعارض أو توافق هذإ المصالح.

لالعتررراف  إلي طلب درجة أعلرري مررت التحقررق ميل المحاسبيت بأنه المحاسبي التحفظ ويعرف 
 المسررتقبلية ولرري  الخسررائر تضررميت مثررل ،خبار الجيدة مقارنة باألخبار السيئةباأل في القوائ  المالية 

 . (Basu,1997,p.4)ة لماليا ئ قواال في األرباح عت التقرير عند المستقبلية األرباح

ً   أول ذلد  ك     معايير تتنرراول  إصداروذلد مت خالل  اإليرادلعنصر   المعايير المهنية اهتماما
يررراد مررت العناصررر الهامررة اإل ؛ حيث يعرردعتراف بهوالطرق المستخدمة لال  باإليرادعتراف  كيفية اإل

يسررتخد  كرردليل وحللرريت المررالييت والمررراجعيت بالنسرربة لمسررتخدمي القرروائ  الماليررة كالمسررتثمريت والم
تخرراذ القرررارا  إويسرراعد مسررتخدمي القرروائ  الماليررة علرري  ،  قتصادي للمن ررأةاإل  األداءومؤ ر لتقيي   
  (IASB,2008, P.7)  .                                                          ا قتصادية

كال  بسبب تعقد طبيعة المعامال  التي ل  تؤخذ في العديد مت الم سابقة  ال  المعاييرواجه   و
جهررود كررل    (. ونتيجة لذلد فقررد توحررد1، ص.2014المعايير  مصطفي ،  هذإعتبار عند وضع  إلا

 International Accounting Standards Board (IASB)مجل  معايير المحاسبة الدولية مت

   Financial Accounting Standards Board (FASB)ومجلرر  معررايير المحاسرربة الماليررة  
، برراإليرادعتراف إلاالقصور والعيوب التي توجد في المعايير التي تحتوي علي طرق   أوجهلمعالجة  
عقررود مررع الت مرر  اإليرررادبعنرروات "  IFRS 15صدر المجلسات المعيار الدولي للتقارير المالية أحيث 
المعيار ليحررل محررل جميررع  ، وجاء"Revenue From Contracts With Customers" العمالء

رقرر  والمتمثلة في المعيار المحاسبي الدولي  باإليرادعتراف المعايير والتفسيرا  الدولية المتعلقة باإل
 IFRIC"، التفسررير الرردولي اإلن ررائيةالعقود  "  (11رق    "، معيار المحاسبي الدولياإليراد"  (18 

العقررارا  "، التفسررير  إن رراء" اتفاقيررا   IFRIC 15التفسير الرردولي " برام  و ء العمالء "،    13
 اإلعالنررا معررامال  مقايضررة  – اإليراد"  SICالعميل " و إلي األصول" نقل   IFRIC 18الدولي 

 (36، ص2، ص2015".  خالد، 

( 15وتناول البحث الحالي بيات اآلثار المتوقعة لتطبيررق معيررار التقريررر المررالي الرردولي رقرر   
 لمحاسبي في بيئة األعمال المصرية.علي مستوي التحفظ ا

 :بحثطبيعة مشكلة ال

أهرر  أحررد  حيررث أصرربح يمثررل  بررالتحفظ المحاسرربي    في الفترة األخيرة  هتما  المحاسبيتإقد  اد  
الكبيررر علرر    ةتأثير  إليت بموضوع التحفظ المحاسبي  وهتما  الباحثإ  ، يرجعأركات الممارسة العملية

التقررد  الكبيررر فرري دراسررة العالقررا   كررذلدة بررالقوائ  الماليررة، وة المعلومررا  المحاسرربية الررواردئممال
التعاقدية المكونة للمن أة وآثارها عل  التقرير المالي، و يادة الطلررب علرر  إنتررام قرروائ  ماليررة أكثررر 

 ً األرباح في معظ  بيئا  التقرير المالي، والتقد  الكبير في بحرروث   إدارةللتأكد مت ممارسا     ؛تحفظا
  لكثير مت الظواهر المالية والمحاسبية مت واقررع القرروائ  الماليررة، و يررادة الجرردل ب ررأت أدوا  القيا

 ( 179،ص2014. النجار،ستخدا  القيمة العادلة في تقيي  األصولإ
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 ذلررد ويرجررع المحاسبية تعقيررداً  الم اكل أكثر ويعد وضع معيار  امل لالعتراف باإليراد مت

إلقتصادية وإختالف عملية اإلكتساب بإختالف نموذم األعمررال ا واألن طة طبيعة العمليا  إل  تنوع
المطبق لدى المن أة. كما يواجه وضع معيار  امل لالعتررراف برراإليراد م رركلة ضرررورة المفاضررلة 
بيت إثنيت مت أه  الخصائص النوعية لجودة معلوما  القوائ  المالية هما المالءمة والتمثيل الصررادق 

Jones and Pagach , 2013,p. 30)  فعنررد وضررع قواعررد متحفظررة لالعتررراف برراإليراد فررإت . )
المن آ  سوف تكوت مطالبة بمستوى مرتفع مت الموضوعية والتمثيررل الصررادق للتعبيررر عررت حقيقررة 
الجوهر اإلقتصادي للمعاملة مما يؤثر سلبًا عل  المالءمة   كوت اإليرادا  المعترف بها غير وقتيررة 

الجانب األخررر عنررد وضررع قواعررد متسرراهلة لالعتررراف برراإليراد يمكررت ولي  لها قيمة تنبؤية(، عل   
إستخدا  تلد الحرية مررت جانررب اإلدارة للتالعررب فرري عمليررة اإلعتررراف برراإليراد مررت خررالل تعجيررل 
أوتأجيررل اإلعتررراف برراإليراد بمررا يررؤثر سررلباً علرر  القابليررة للتحقررق والتمثيررل الصررادق  كرروت قيمررة 

إ الحالة   تعك  حقيقة الجوهر اإلقتصادي للمعاملة المحققه لاليررراد. اإليرادا  المعترف بها في هذ
(Barker and McGeachin , 2015,p.175)  

لتطرروير كيفيررة  األخيرةجهودهما في الفترة   FASBو  IASBمت  كثف  كالً  وبناًء علي ذلد
 واألمريكيررةيررة وذلررد لحررل الم رركال  الترري واجهرر  المعررايير المحاسرربية الدول؛ يراالمحاسبة عت اإل

معيررار جديررد   إصرردارترر     ، ونتيجررة لررذلدالتي تحتوي عليها هررذإ المعررايير  باإليرادعتراف  وطرق اإل
" ا يررراد  IFRS 15 للتقارير الماليةوالمتمثل في المعيار الدولي  2014في مايو باإليرادعتراف لال

( 48مصررري رقرر   . يقابلررة المعيررار ال(38،36صص ، 2015عقررود مررع العمررالء "  خالررد، مررت ال
 . 1/1/2020ويت  التطبيق اإلل امي له في   2019( لسنة  69الصادر بقرار و يرة اإلستثمار رق   

ويعتمد المعيار الدولي الجديد عل  مدخل الخطوا  الخم  لالعتراف باإليراد وه  تحديد العقد مررع 
 يص سعر الصفقة عل  العميل، وتحديد إلت اما  األداء في العقد، وتحديد سعر الصفقة، ث  تخص

  .إلت اما  األداء، وأخيراً اإلعتراف باإليراد عندما تقو  المن أة بالوفاء بإلت اما  األداء

(Hasanen and Abo Talib, 2014,p.280)      

ويتضح للباحثوت أت تطبيق المعيار الجديد  اإليررراد مررت العقررود مررع العمررالء( قررد يررؤدي الرري 
حد يمكت تطبيقة علرري كافررة المن ررأ  فرري الصررناعا  المختلفررة؛ ممررا توفير مدخل  امل ونموذم مو

يؤدي إلي صعوبة التالعب في قيمة وتوقي  اإلعتراف باإليراد؛ مما يحد مت ممارسة إدارة األرباح 
مت قبل اإلدارة، كما يساه  المعيار الجديد في حررل م رركلة نقررص اإلر ررادا  فرري المعررايير السررابقة؛ 

وأكثر تفصيالً لبعض قضايا اإلعتراف باإليراد المعقدة الترري كررات يصررعب  حيث وفر إر ادا  كافية
فهمها، والتي تستخدمها اإلدارة كأداة للتالعب باألرباح عت طريق اإلعتررراف المبكررر باألربرراح دوت 
التأكد مت تحققها وتأجيل اإلعتراف بالخسائر، وقد يؤثر كل ذلد ب كل مبا ر علرري مسررتوي الررتحفظ 

يتطلب التحفظ المحاسبي تأجيل اإلعتراف باإليراد حترري يررت  التأكررد التررا  مررت  وال المحاسبي حيث  
ظروف عد  التأكد الخاصة باإليراد؛ مما يؤدي إلي الحد مت التصرررفا  اإلنتها يررة لررالدارة والقيررا  

 بممارسا  إدارة األرباح.

 وفي ضوء ما سبق تتبلور مشكلة البحث في السؤال البحثي  الرئيسي التالي:

( علرري مسررتوي الررتحفظ 15ما األثررار المتوقعررة لتطبيررق معيررار التقريررر المررالي الرردولي رقرر   
 المحاسبي في بيئة األعمال المصرية ؟

ويحاول الباحثون اإلجابة علي السؤال البحثييي الرئيسييي ميين خييةل اإلجابيية علييي اةسييئلة البحثييية 
 الفرعية التالية:

 الرردولي المررالي  التقريررر  معيررار  تطبيررق  بعررد  الماليررة  القوائ   بنود  بيت  جوهرية  فروقهل يوجد   .1
IFRS 15؟ 
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مسررتوي  علرري IFRS 15 الدولي المالي التقرير معيار تطبيق بعد الربحصافي  تأثير مديما  .2
 ؟المحاسبي التحفظ

 :أهدف البحث

 : فيالهدف الرئيسي للبحث   إتساقاً مع طبيعة م كلة البحث يتمثل  

( علرري مسررتوي  الررتحفظ 15معيار التقرير المالي الدولي رق   " بيات اآلثار المتوقعة لتطبيق  
 المحاسبي في بيئة األعمال المصرية ".

 التالية: البحثية الفرعيةولكي يتحقق هذا الهدف الرئيسي للبحث البد من تحقيق اةهداف 

 الدولي  المالي  التقرير  معيار  تطبيق  بعد  المالية  القوائ   بنود  بيت  الجوهرية  الفروق  عل   التعرف .1
IFRS 15. 

 علرري IFRS 15 الرردولي المررالي التقريررر معيررار تطبيررق بعررد الررربحصررافي  تررأثير مدي دراسة .2
 .المحاسبي التحفظمستوي  

   بحث:أهمية ال

 التالي: من حيث األهمية العلمية والعملية على النحوبحث يمكن إبراز أهمية ال
 تتمثل اةهمية العلمية للبحث في النقاط التالية:  

 الدراسة امتداداً للدراسا  المحاسبية التي تناول  الررتحفظ المحاسرربي فرري التقررارير الماليررة  تمثل .1
 المن ورة لل ركا .

علي مستوي التحفظ المحاسبي  IFRS 15تسليط الضوء علي أثر معيار التقرير المالي الدولي  .2
لمية والعمليررة باعتبارإ مت الموضوعا  الحديثة التي ما ال يجري عليها كثير مت األبحاث الع

. 

 تتمثل اةهمية العملية في النقاط التالية: 

دراسة مت خالل أهمية التحفظ المحاسبي في تقدي  معلوما  للمسررتثمريت لل  العملية  هميةاأل  تنبع .1
 إلرريي ررير  األربرراحعررت  اإلعالتتحفظ ال ركة في  أتحيث  ،  المعلت عنها  األرباححول جودة  

بمعني تمثيلها لواقع ال ركة وقرردرتها علرري التنبررؤ  ،لت عنهاالمع  األرباحدرجة عالية مت جودإ  
 بالمستقبل.

ترروفير إطررار  ررامل   إلييؤدي    مت العقود مع العمالءيراد  اإل(    15الدولي رق     معيارالتطبيق   .2
لالعتراف باإليراد، ويساعد في التغلب علرري اإلنتقررادا  ونقرراط الضررعف الموجررودة بالمعررايير 

 اد. السابقة لالعتراف باإلير

 فروض البحث:

فيييي  يييوة مشيعييية مثيييكلة البحيييث واليييي ا منييييا يمكييين سييييا ة ال ييير  البح يييي الر ي يييي عليييي   
 النحو التالي:

 الفرض الرئيسي للبحث :

( عليي 15لتطشيق معييا  الترررير الميالي الي ولي   ي   داللة إحصا ية و ذجوهري تأثير ال يوج   
 رة.م توي التح ظ المحاسشي في بيئة األعمال المصر 

 ورن  ج تحت هذا ال ر  البح ي  الر ي ي ال رو  البح ية  ال رعية التالية :
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بييين بنييود الرييوا    إحصييا ية دالليية جوهرريية ذا  توجيي  فييرو   ال: األولال رعييي العيي مي  ال يير 
 .IFRS 15المالية بع  تطشيق معيا  الترررر المالي ال ولي 

لصافي الربح بع  تطشيق معيا   إحصا ية اللةدذو   أثر  يوج   ال:  ال انيال رعي الع مي    ال ر 
 .علي م توي التح ظ المحاسشي IFRS 15الترررر المالي ال ولي 

 منهجية البحث:

التررريير المييالي اليي ولي معيييا   األثييا  المتو عيية لتطشيييقلييي ا البحييث المتم يير فييي د اسيية  تحقيرييا  
عليي المييني   ون عتمي  البياح رو  ةفيي بيئية األعميال المصييرر اليتح ظ المحاسييشيم يتوي عليي ( 15  ي   

 كما يلي:   اإلستنبامي واإلستررا ي

 المنهج االستنباطي: -أ

مثيكلة للبحيث  وسييا ة  النظري بغر  بناة اإلما    االستنباميعلى المني     ون عتم  الباح إ  
وذلك مين الي ل د اسية وتحليير ال  اسيا  ال يابرة المرتبطية بمو يوو البحيث وكيذلك ،  البحث  وفرو 
 العلمية.  واألبحاثية وال و را  ربوالع األجنشيةل المراجع من ال 

 المنهج االستقرائي:  -ب

فييي إعيي اد ال  اسيية اإلفترا ييية الييذي يعتميي  علييي أسييلو   االسييتررا يالمييني   ون البيياح  ي ييتم  
 تحلير المحتوي من ال ل تحلير الروا   والترا رر المالية المنثو ة لعينة من شركا  اإلتصاال  .

 وسيلة البحث:  -ج
إعتميي  البيياح ون علييي تحلييير الرييوا   المالييية المنثييو ة لعينيية ال  اسيية فييي جمييع الشيانييا  المطلوبيية 

 إلجراة ال  اسة اإلفترا ية.
 أداة البحث:-د 

إعتم  الباح ون علي اسيتم ا  ممموعية مين األسياليح اإلحصيا ية الوسيلية والوميية  والررا يية 
وال فييا   Multiple Regressionسيلو  تحليير االنحي ا  المتعي د الالتبيا  ال يرو  البح يية م ير أ

 التي تم   مو وو البحث
 مجتمع وعينة البحث:

 مجتمع البحث -أ

 تيي اول يييت  والتيي االتصيياال ،  طياو فييي العاملية الم يياهمة الثيركا  فييي ال  اسية ممتمييع يتم ير
 .المصررة المالية األو ا  بو سة في  أسيميا

 عينة الدراسة : -ب  
فريين نظييرا  لتييوافر  2017 لعييا  وأو انيي  لإلتصيياال  المصييررة شييركتي فييى  لييت عينيية ال  اسييةتم

 الشيانا  الماسة بالثركتين.
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 خطة البحث:

 من ال ل عر  مشيعة مثكلة البحث وه فة يمكن تر ي  البحث علي النحو التالي:
 الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث.

 اإلطار النظري للبحث.

 ة اإلفتراضية .الدراس

 خةصة ونتائج وتوصيات البحث.

 قائمة مراجع البحث.

 مةحق البحث.
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 الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث : -1

 (  15المجموعة اةولي : الدراسات التي تناولت معيار التقرير المالي الدولي رقم )

 مؤلف إسم ال 

 تاريخ النشر 

 نتائج وتوصيات الدراسة  الدراسة  أهداف منهجية الدراسة  عنوان الدراسة 

 دراسة  

((Khamis A.M, 

2014 

 

 

"Perception of 

Preparers and 

Auditors on New 

Revenue Recognition 

Standard (IFRS): 

Evidence From Egypt 

" 

 

أجريت الدراسة علي :  

العاملين في مجال المحاسبة 

)مديرين الحسابات ،  

المديرين التنفيذيين( ،  

تمدت الدراسة علي وإع

 أسلوب اإلستقصاء  

 من أهم أهداف هذه الدراسة ما يلي: 

إختبار تصور المحاسبين ومراجعي  

الحسابات المصرين حول تطبيق معيار 

IFRS 15 . 

التركيز علي مستوي فهم ووضوح قياس 

 IFRSاإليرادات ومدي سهولة تطبيق معيار  

 عبر القطاعات المختلفة في مصر . 15

 ج هذه الدراسة ما يلي : من أهم نتائ

المحاسبين ومراجعي الحسابات المصريين  

الذين شملهم اإلستطالع لم يكن لديهم معرفة  

 .   IFRS 15كافية حول 

أشار كل من المحاسبين ومراجعي الحسابات 

أنهم يخشون الشروط الجديدة لإلعتراف 

باإليراد التي زادت من حرية التصرف 

باإليرادات  واألحكام المهنية في اإلعتراف

 وإمكانية تأثيرة علي الصناعات المختلفة 

 

 دراسة  

(Al-shatnawi 

,2017) 

 " The Possibility of 

The Jordanian 

Industrial 

Corporations to Apply 

The IFRS No.15". 

أجريت الدراسة علي  

الشركات الصناعية األردنية  

، وإعتمدت الدراسة  

الميدانية علي أسلوب  

، وتم توزيع  األستقصاء

إستمارة إستقصاء علي  

عينة الدراسة المكونة من  

فرد من معدي التقارير   84

 المالية. 

 

 

 

 

 

 

 من أهم أهداف هذه الدراسة ما يلي: 

إستكشاف مدي إمكانية تطبيق متطلبات 

    اإلعتراف والقياس واإلفصاح وفقاً للمعيار

IFRS15  في الشركات الصناعية األردنية 

قبات التي تمنع تطبيق معيار إكتشاف الع

IFRS 15 .في الشركات الصناعية األردنية 

 

 من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي : 

إمكانية إلتزام الشركات الصناعية األردنية 

بمتطلبات اإلعتراف باإليراد وفقاً للمعيار 

IFRS 15  وبناء علي ذلك تلتزم جميع

األطراف بأحكام العقد سواء كان مكتوب 

 ي وتنفيذ اإللتزامات الواردة بالعقد .أوشفو 

إمكانية إلتزام الشركات الصناعية األردنية 

  IFRS 15بمتطلبات القياس وفقاً للمعيار 

وبالتالي تحديد سعر الصفقة بالقيمة التي 

سوف تحصل عليها الشركة من العقد وتوزيع 

 هذه القيمة علي إلتزامات األداء في العقد .

ت الصناعية األردنية إمكانية إلتزام الشركا

  IFRS 15بمتطلبات اإلفصاح وفقاً للمعيار 

حيث أنهم ال يقدمون إفصاحات كافية عن 

 العقود مع العمالء 
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 من أهم توصيات هذه الدراسة :

تشجيع الشركات علي اإللتزام بمتطلبات 

اإلفصاح وفقاً للمعيار والتي تزيد من ثقة 

 مستخدمي التقارير المالية في المعلومات

 المحاسبية . 

تنظيم برامج تدريببية للمحاسبين في الشركات  

الصناعية األردنية لفهم وتوضيح متطلبات 

اإلعتراف والقياس واإلفصاح وفقاً للمعيار 

IFRS 15. 

 

 دراسة 

 (2017)نوفل ،     

 

" المحاسبة عن اإليراد في  

ضوء معيار التقارير المالية  

وتأثيره علي   15الدولي رقم 

اح )دراسة نظرية  جودة األرب

 وميدانية(". 

 

أجريت الدراسة علي اربعة  

فئات ،األولي تتمثل في  

أعضاء هيئة التدريس في  

الجامعات المصرية 

المتخصصين في مجال  

المحاسبة والمراجعة ، 

والثانية المديرين الماليين 

بصفتهم معدي التقارير 

المالية ، والثالثة مراجعي  

التقارير المالية بمكاتب  

سبة والمراجعة ، المحا 

والرابعة مستخدمي التقارير 

المالية كالمستثمرين 

والمحللين الماليين وغيرهم  

، وتتكون عينة الدراسة من  

( فرداً،  وتم 174)

العينة  إختيارهم بأسلوب 

 من أهم أهداف هذه الدراسة ما يلي: 

دراسة تأثير تطبيق المتطلبات الواردة في 

 IFRS 15ة الدولي معيار التقارير المالي

علي جودة األرباح في بيئة األعمال المصرية 

ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل تحقيق  

 األهداف الفرعية التالية :

دراسة تأثير تطبيق المتطلبات الواردة في 

علي ممارسات إدارة  IFRS 15المعيار  

 األرباح في بيئة األعمال المصرية . 

لواردة في دراسة تأثير تطبيق المتطلبات ا

علي إستمرارية األرباح  IFRS 15المعيار  

 في بيئة األعمال المصرية .

دراسة تأثير تطبيق المتطلبات الواردة في 

 .IFRS 15المعيار  

 

 

 

 من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي : 

يوجد اختالف بين طريقة اإلعتراف باإليراد 

وطرق اإلعتراف  IFRS 15وفقاً للمعيار  

 للمعايير الحالية الدولية  باإليراد وفقاً 

واألمريكية ، حيث يتطلب المعيار الجديد 

تطبيق نموذج ذوخمس خطوات تتمثل في 

تحديد العقد مع العميل ، تحديد إلتزامات األداء  

بالعقد ، قياس قيمة العملية ، تخصيص ثمن 

العملية علي إلتزمات األداء بالعقد ، اإلعتراف 

 األداء . باإليراد عندما يتحقق إلتزام 

 

إتفاق جميع مفردات العينة علي أن تطبيق  

متطلبات المحاسبة عن اإليراد في ضوء 

يؤدي الي زيادة   IFRS 15المعيار الدولي 

جودة األرباح من خالل الحد من ممارسات 

 إدارة األرباح . 

إتفاق جميع مفردات العينة علي أن تطبيق  
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متطلبات المحاسبة عن اإليراد في ضوء  الحكمية  

يؤدي الي زيادة   IFRS 15لدولي المعيار ا 

جودة األرباح من خالل تحسين استمرارية 

 األرباح . 

 من أهم توصيات هذه الدراسة :

تعديل وتطوير معايير المحاسبة المصرية 

المتعلقة بالمحاسبة عن اإليراد مع األخذ في  

 .  IFRS 15اإلعتبار ما جاء في المعيار 

حاسبين عقد العديد من الدورات التدريبية للم 

والمراجعين لفهم متطلبات المحاسبة عن 

 . IFRS 15اإليراد في ضوء المعيار  

دراسة   

 (2018)هاشم، 

تقييم وتحليل معيار المحاسبة   

 IFRSالدولي للتقارير المالية 

اإليرادات من العقود مع   15

العمالء وأثره علي مصداقية 

وجودة التقارير المالية)دراسة  

 ميدانية(.

 سة علي : أجريت الدرا

إعتمدت الدراسة الميدانية 

علي أسلوب األستقصاء ،  

وتم توزيع إستمارة  

إستقصاء علي عينة من  

المهتمين بالمعايير  

 المحاسبية . 

 من أهم أهداف هذه الدراسة ما يلي: 

للمحاسبة   IFRS 15تحديد متطلبات المعيار 

عن اإليراد ومتطلبات العرض واإلفصاح التي 

 تضمنها المعيار.

في  IFRS15عرف علي أليات المعيار الت

 عالج المشاكل المحاسبية الخاصة باإليراد. 

إجراء دراسة ميدانية لمعرفة أراء عينة 

  IFRS 15الدراسة تجاة أثر تطبيق المعيار 

 علي جودة التقارير المالية.

 :  يلي ما الدراسة هذه نتائج أهم من

حلول لبعض المشاكل   IFRS15قدم المعيار  

كالبيع مع حق الرد ، التراخيص  المحاسبية

 والضمانات. 

بشكل إيجابي علي  IFRS15يؤثر تطبيق 

جودة المعلومات المحاسبية من حيث مالءمة  

المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية 

والموثوقية واإلعتمادية والقابلية للمقارنة 

 والقابلية للفهم. 

 IFRS15أن المقترحات بتطبيق المعيار  

تأكيد الواضح علي مدخل التحفظ  تشير إلي ال

 المحاسبي. 

 من أهم توصيات هذه الدراسة :

إجراء المزيد من البحوث الخاصة بمعيار 

وذلك   IFRS15التقرير المالي الدولي  

لتحسين متطلبات اإلفصاح المحاسبي  

 وتحسين ثقة المستثمرين في القوائم المالية . 
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 المالية:  قوائملت التحفظ المحاسبي في الالمجموعة الثانية : الدراسات التي تناو

 
 مؤلف إسم ال 

 تاريخ النشر 
 نتائج وتوصيات الدراسة  الدراسة  أهداف منهجية الدراسة  عنوان الدراسة 

 دراسة 

 (2013)الشرقاوي ،    

 

" إطار مقترح لتفعيل دور  

مراقبي الحسابات في مجال  

التحفظ المحاسبي في ضوء  

  IFRSمعايير التقارير الدولية 

 )دراسة ميدانية( ". 

أجريت الدراسة علي  

: الفئات ذات الصلة  

الوثيقة بعملية  

المراجعة والتي 

تتكون من مراقبي  

الحسابات بمكاتب  

المحاسبة والمراجعة  

بإعتبارهم الفئة  

المنوط بها البحث  

وإعتمدت الدراسة  

الميدانية علي أسلوب  

اإلستقصاء  

والمقابالت الشخصية   

 لبيانات الدراسة . 

 

من أهم أهداف هذه  

 الدراسة ما يلي:

يتمثل الهدف الرئيسي  

للبحث في إقتراح إطار  

لتفعيل دور مراقبي  

الحسابات في مجال التحفظ 

المحاسبي في ضوء معايير 

،   IFRSالتقارير الدولية 

ويتحقق هذا الهدف  

الرئيسي من خالل تحقيق  

 األهداف الفرعية التالية :

دراسة تحليلية لدور 

حسابات في مجال  مراقبي ال 

التحفظ المحاسبي ، في  

ضوء آليات مختلفة مثل  

معايير التقارير المالية  

ولجان    IFRSالدولية 

المراجعة وحوكمة  

 الشركات. 

إجراء دراسة ميدانية  

لإلطار المقترح في مجال  

 التحفظ المحاسبي  

 

 من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي : 

أحدهما تعارض التحفظ  هناك وجهتي نظر بشأن التحفظ المحاسبي 

المحاسبي وتري أنه يؤدي إلي إزدواجية في إعداد التقارير المالية ،  

تلك اإلزدواجية تظهر في اإلعتراف المؤجل لألرباح والفوري للخسائر 

 ، كذلك فأنه يتناقض مع خاصية المالئمة المعلوماتية. 

  وجهة النظر األخري تؤيد التحفظ المحاسبي لتعدد مزاياه حيث أنه

يعتبر مقياساً لشفافية إعداد التقارير المالية وسند لمراقبي الحسابات  

ضد الدعاوي القضائية المرفوعة ضدهم، كما أن التحفظ المحاسبي 

يفيد مستخدمي المعلومات المالية في الحصول علي المعلومة  

 المناسبة في التوقيت المناسب ، كما أنه يحسن من كفاءة العقود .

محاسبي من أهم نظريات ومبادئ المحاسبة منذ العديد يعتبر التحفظ ال

من السنوات ، ومصدر هام من مصادر مصداقية المعلومات الواردة  

. تفعيل دور مراقب الحسابات في مجال التحفظ 4بالتقارير المالية 

المحاسبي في ضوء المعايير الدولية يؤدي إلي زيادة إرتفاع مستوي  

 المالية .  التحفظ المحاسبي في التقارير 

 من أهم توصيات هذه الدراسة :

ضرورة أهتمام المجتمع المصري بتطبيق كافة اآلليات التي تساعد  

 علي زيادة األخذ بسياسات التحفظ المحاسبي 
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. دراسة   2

(Lawrence,et 

al.,2013) 

" Non-discretionary 

Conservatism: 

Evidence and 

Implications 

أجريت الدراسة علي  

تكون  : عينة

شركة من   190من

الشركات المساهمة 

المسجلة بسوق  

األوراق المالية 

 األسترالية. 

من أهم أهداف هذه  

 الدراسة ما يلي:

بيان أثر اإللتزام بتطبيق  

(IFRS  علي التحفظ )

 المحاسبي. 

 من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي : 

توصلت الدراسة الي أدلة تشير إلي إنخفاض ممارسات التحفظ  

 (. IFRSاسبي علي مدار السنوات نتيجة اإللتزام بتطبيق )المح

   

 

 . دراسة  3

 (2016 فؤاد، )

 

اثر االلتزام بتطبيق معايير "

  - IFRS المحاسبة الدولية

IAS   علي التحفظ المحاسبي

وجودة التقارير المالية )دراسة  

 ".تطبيقية(

 

أجريت الدراسة علي  

: الشركات المساهمة  

المسجلة بالبورصة  

لمصرية خالل الفترة ا

م 2012من عام 

م  2014حتي 

وإعتمدت الدراسة  

التطبيقية علي عينة 

 38تتكون من 

 شركة. 

 

من أهم أهداف هذه  

 الدراسة ما يلي:

ثر االلتزام بتطبيق  أدراسة 

(IFRS  علي الممارسة )

العملية للتحفظ المحاسبي 

وانعكاس ذلك علي جودة 

التقارير المالية وفي إطار  

الهدف يسعي تحقيق هذا 

الباحث إلي تحقيق األهداف  

 الفرعية التالية:  

دراسة اثر االلتزام   -

( علي IFRSبتطبيق )

ممارسات التحفظ  

المحاسبي وانعكاساتها  

علي جوده التقارير 

 . المالية

تفسير دوافع االعتماد علي  

التحفظ المحاسبي عند  

 إعداد التقارير المالية. 

 

 ي : من أهم نتائج هذه الدراسة ما يل

االسباب التي تم االعتماد عليها في استبعاد التحفظ المحاسبي من  

( حيث IAS/IFRSاإلطار ألمفاهيمي ال تتحقق عند االلتزام بتطبيق )

تظهر ممارسات التحفظ المحاسبي في عدة صور مختلفة يمكن  

تصنيفها تحت ثالثة أبعاد رئيسية هي االعتراف والقياس واإلفصاح  

 . المحاسبي

( إلي  IFRSلتزام بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية )يؤدي اإل

 زيادة مستوي التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية. 

( إلي  IFRSيؤدي اإللتزام بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية )

 زيادة جودة التقارير المالية. 

 يؤدي التحفظ المحاسبي إلي تحسين جودة التقارير المالية . 

 م توصيات هذه الدراسة :من أه

( بإعادة  IASBيوصي الباحث مجلس معايير المحاسبة الدولية )

النظر في اإلطار المفاهيمي ، وأهمية تضمين التحفظ المحاسبي كأحد  

 سمات المعلومات المحاسبية. 

توجيه منشآت األعمال بأهمية عدم التخلي عن إصدار تقارير مالية 

يجابية للتحفظ المحاسبي مع األخذ في  متحفظة لالستفادة من اآلثار اإل

 اإلعتبار عدم المغاالة في تطبيق تلك الممارسات .
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 .دراسة 4

 (2017) زكــي ، 

 

" أثر التحفظ المحاسبي علي  

ممارسات إدارة األرباح في  

ضوء معايير التقارير المالية  

( )دراسة  IFRSالدولية )

 ميدانية( ".

 

أجريت الدراسة علي:  

ولي فئتان الفئة األ 

هي أعضاء هيئة  

التدريس بالجامعات  

المصرية والفئة  

الثانية هي معدي  

التقارير المالية  

بمجموعة متنوعة 

من الشركات ،  

وإعتمدت الدراسة  

الميدانية علي قائمة  

اإلستقصاء وتم  

توزيعها علي عينة 

 120تتكون من 

 مفردة  

من أهم أهداف هذه  

 الدراسة ما يلي:

دراسة إختبار أثر التحفظ  

المحاسبي علي ممارسات  

إدارة األرباح في ضوء  

المعايير الدولية للتقارير 

( ويمكن  IFRSالمالية )

تحقيق هذا الهدف من  

خالل تحقيق األهداف  

 الفرعية التالية: 

دراسة وإختبار أثر تطبيق 

سياسات التحفظ المحاسبي  

علي ممارسات إدارة  

 األرباح . 

إختبار العالقة بين تبني  

لية للتقارير المعايير الدو

( وتفعيل  IFRSالمالية )

سياسات التحفظ 

المحاسبي، وإتعكاس ذلك  

علي ممارسات إدارة  

 األرباح. 

 

 من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي : 

توجد عالقة طردية بين ممارسة التحفظ المحاسبي والحد من  

 ممارسات إدارة األرباح. 

يير التقارير يوجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين تبني معا

( وتفعيل ممارسة التحفظ المحاسبي ، حيث  IFRSالمالية الدولية )

( بعض المعالجات عند  IASBتبني مجلس معايير المحاسبة الدولية ) 

( والتي تساهم في تفعيل سسياسات التحفظ  IFRSإصدار معايير )

 المحاسبي. 

توجد عالقة طردية بين ممارسة التحفظ المحاسبي والحد من  

ت إدارة األرباح ، وكذلك توجد عالقة طردية بين تبني معايير ممارسا

 ( وتفعيل ممارسة التحفظ المحاسبي ،IFRSالتقارير المالية الدولية )

 من أهم توصيات هذه الدراسة : 

يجب أن تولي الجهات المعنية بوضع المعايير المحاسبية إهتماماً  

دات التفصيلية  خاصاً بالتحفظ المحاسبي وتوفير مزيداً من اإلرشا 

لضمان اإللتزام بتطبيق سياسات التحفظ المحاسبي من جانب معدي  

 التقارير المالية .

دراسة -5

(Mashoka,et 

al.,2018 ) 

 

" The Effect of 

Conservatism on 

Earnings Quality " 

 

أجريت الدراسة علي  

: عينة من الشركات  

المدرجة في بورصة  

عمان من الفترة 

 . م 2012إلي 2001

 

من أهم أهداف هذه  

 الدراسة ما يلي:

دراسة أثر التحفظ  

المحاسبي علي جودة 

 األرباح. 

 

 من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي : 

التغير الكبير في مستوي اإلستثمار، وزيادة نسبة المستثمرين  

المؤسسيين ، وتصنيف السوق  يؤدي إلي زيادة مستوي التحفظ  

 األرباح. المحاسبي وبالتالي يقلل من جودة

جودة األرباح تختلف بين الشركات وتتغير من فترة ألخري  وفقاً  

 للتغير في مستوي التحفظ المحاسبي .
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 تحليل الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة من وجهة نظر الباحثون:

 (15الدراسا  التي تناول  معيار التقرير المالي الدولي رق    بالنسبة للمجموعة األول :

أت المعيار الجديررد يررؤدى إلرر   يررادة إسررتخدا  التقررديرا  ( khamis A.M,2014أكد  دراسة   .1
ومساحة الحك  المهن  مت جانب معدى القوائ  المالية مع ضرورة األخررذ فرر  اإلعتبررار السياسررا  
التعاقديررة والممارسررا  التجاريررة المعتررادة للمن ررأة لمعالجررة المعررامال  التجاريررة وفقرراً للجرروهر 

 ا قتصادي الحقيقي لهذإ المعامال .

ً    امالً   إطاراً (  15   رق   الدولي  المالي  التقرير  معيار  يوفر .2  واإلفصرراح والقيررا   لالعتراف  ومتماسكا
 القابليررة  يحسررت  ممررا  المررال  رأ   وأسررواق  والصررناعا   المن ررأ   مختلررف  قبررل  مررت  اإليرادا   عت

 يسرربق لرر  والترري برراإليراد ا عتررراف اقضرراي لرربعض  تفصرريلية  إر ادا   المعيار  يوفر  كما  للمقارنة
 .السابقة المعايير في تفصيلي ب كل  تناولها

يررؤدي الرري  يررادة  IFRS 15( أت تطبيق معيار التقرير المالي الرردولي 2017أكد  دراسة   نوفل، .3
 جودة األرباح مت خالل تحسيت استمرارية األرباح وتحسيت قابلية األرباح للمقارنة .

 المتعلقررة لألحررداث الحقيقرري اإلقتصررادى الجانب تفسر وأس  ومبادئ فاهي م عل  IFRS 15 يعتمد .4
 باإليراد. با عتراف

يجب علي كافة المن أ  اإلستعداد لتبني المعيار الجديد مت خالل عقد ورش عمل ودورا  تدريبية  .5
 لتدريب وتأهيل  المحاسبيت لفه  المعيار والتعامل مع األثار الناتجة مت تبنيه.

 المالية قوائ الدراسا  التي تناول  التحفظ المحاسبي في ال :لثانيةلمجموعة ابالنسبة ل

( وجهتي نظر ب أت التحفظ المحاسرربي إحررداهما تعررارض الررتحفظ 2013تناول  دراسة  ال رقاوي، .1
المحاسبي إلنة يؤدي إلي إ دواجية في إعداد التقارير المالية ، ووجهة نظررر أخررري تؤيررد الررتحفظ 

 م اياإ حيث يعتبر مقياساً ل فافية إعداد التقارير المالية المحاسبي لتعدد 

يررؤدي إلرري إنخفرراض  IFRS( أت اإللترر ا  بتطبيررق  Lawrence, et al.,2013كما أكد  دراسررة   .2
( إلي أت  اإللترر ا  بتطبيررق 2016مستوي التحفظ المحاسبي وعلي النقيض توصل  دراسة  فؤاد ،

IFRS  لمحاسبي.يؤدي إلي إرتفاع  مستوي التحفظ ا 

تفعيل دور مراقب الحسابا  في مجال التحفظ المحاسبي في ظل تبنرري المعررايير الدوليررة يررؤدي إلرري  .3
  يادة مستوي التحفظ المحاسبي في التقارير المالية

( في تفعيل سياسا  التحفظ المحاسبي مما ينعك  علي IFRSتساه  معايير التقرير المالية الدولية   .4
 ألرباح.الحد مت ممارسا  إدارة ا

 بررد مررت إجررراء تعررديال  فرري معررايير المحاسرربة المصرررية لوضررع حرردود مناسرربة لتطبيررق الررتحفظ  .5
 المحاسبي في القوائ  المالية.

 اإلطار النظري للبحث -1

 تعريف وأنواع التحفظ المحاسبي ونماذج قياسة :

العالقررة   يعد التحفظ المحاسبي مطلباً أساسياً في الوقرر  الررراهت مررت جانررب جميررع األطررراف ذوي
بالتقرير المالي علي إعتبار أت جوهر ال فافية يكمت في التحفظ المحاسبي نظراً إلي تررأثيرة الكبيررر علرري 
د لة القوائ  المالية ولذا ت ايد الطلب علي إعداد قوائ  مالية أكثر تحفظاً لمواجهة ممارسا  إدارة الررربح 
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تطبيررق الررتحفظ المحاسرربي تتضررح أهميررة  والترري ت ايررد  مررؤخراً، ومررع وجررود دوافررع عديرردة إلسررتمرار
 وضرورة قيا  مستوي التحفظ المحاسبي وتحديد الدوافع وراء تطبيقة في البيئة المصرية.   

 (522، ص.2018 سليمات،                                                                        

 تعريف التحفظ المحاسبي

سبي مت المفاهي  المثيرة للجدل منذ بداية القرت الع ريت، وبالرغ  مررت يعتبر تعريف التحفظ المحا
الكثير مت اإلنتقادا  التي ت  توجيهها إلي هذا المفهو  ، اإل أنه يلعب دوراً هاماً وكبيررراً فرري الممارسررا  
المحاسرربية حيررث يعتبررر الررتحفظ المحاسرربي عنصررر أساسرري مررت عناصررر اإلطررار المفرراهيمي للمحاسرربة 

. Hendrikson,2018:وبناًء علي ماسبق يمكت توضيح تعريف التحفظ المحاسبي كما يلي  ) 

 أوالً: تعريف التحفظ المحاسبي في ضوء اةطر المفاهيمية الصادرة عن الجهات المهنية المحاسبية

( المنبثررق عررت مجمررع Accounting Principles Boardعرررف مجلرر  مبررادئ المحاسرربة   .1
 ,APB Statement ( مررت اإلصرردار الرابررع35ريكرري بررالفقرة رقرر   المحاسرربيت القررانونييت األم

No.4,1970 )      التحفظ المحاسبي علرري أنرره " عررد  التأكررد المحرريط بعمليررة إعررداد القرروائ  الماليررة )
والذي ينعك  في الميل نحواإلعتراف المبكر باألحداث غير السارة مررع تدنيررة قرري  صررافي الرردخل 

( مت نف  اإلصرردار، فقررد ن ررأ مفهررو  الررتحفظ نتيجررة 171قرة رق   وصافي األصول "، ووفقاً للف
ظروف عد  التأكد المحيطة بالن اط اإلقتصادي للمن أة حيث ورد بتلررد الفقرررة مررايلي " غالبرراً مررا 
يت  قيررا  األصررول واأللت امررا  فرري ظررل ظررروف عررد  التأكررد، ويكرروت لرردي كررل مررت المررديريت 

ل أت تكرروت أي أخطرراء محتملررة فرري القيررا  المحاسرربي والمستثمريت  والمحاسبيت ميررل نحوتفضرري
 Ball and (متجهة نحوالتقدير بالنقص ولي  بال يادة لكل مت صافي الدخل وصررافي األصررول .

Shivakumar,2005,p.91) 

 2FASBمررت خررالل قائمررة المفرراهي   رقرر   FASBعرررف مجلرر  معررايير المحاسرربة الماليررة  .2

Concepts    تحرر  عنرروات " الخصررائص النوعيررة للمعلومررا   1980التي أصدرها المجل  عا
( علي أنه : " رد فعل حذر تجاإ حالة عد  التأكررد Conservatismالمحاسبية  التحفظ المحاسبي  
 (FASB,SFAC No.2 ,1980المرتبطة بمخاطر األعمال." 

التحفظ المحاسرربي مررت خررالل إطررار إعررداد وعرررض  IASBعرف مجل  معايير المحاسبة الدولية  .3
ائ  المالية علي أنه " تبني درجة مت الحذر في وضع التقديرا  المطلوبة فرري ظررل حالررة عررد  القو

التأكد بحيث   ينت  عنها تضخي  لألصول والدخل أوتقليل لاللت اما  والمصروفا  ."، وقد  دد 
مجل  معايير المحاسبة الدولية مت خالل إطار إعررداد وعرررض القرروائ  الماليررة علرري أت ممارسررة 

فظ المحاسبي   تعني خلق إحتياطيا  سرية أووضع مخصصا  مبالغ فيها ، أوتقليررل متعمررد التح
لألصول والدخل أومبالغة متعمدة لاللت اما  والمصروفا  حيث عنرردها   تكرروت القرروائ  الماليررة 

 (IASB,1989,P.39محايدة وعليه فلت تتوفر فيها خاصية المصداقية. 

أت  أ( األطر المفاهيمية الصررادرة عررت الجهررا  المعنيررة   بناًء علي ما سبق يتضح للباحثوت
 بتنظي  مهنة المحاسبة أدرج  التحفظ المحاسبي ضمت الخصائص النوعية للمعلوما  المحاسبية .

 ب( األطر المفاهيمية ل  تقد  تعريف محدد للتحفظ المحاسبي بررل كانرر  ت ررير إلرري الررتحفظ المحاسرربي 
لتأكد والتي تتفق مع الحياديررة و  تسررمح بالقيررا  المبررالغ فيررة علي أنه أداة لمواجهة ظروف عد  ا

أوالمنخفض ألي مت األصول واإللت اما  والمكاسب والخسائر، وهذا مررا دفررع البرراحثوت نحوبررذل 
 م يد مت الجهد لتعريف التحفظ المحاسبي.
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 ثانياً: تعريف التحفظ المحاسبي في ضوء جهود الباحثين:

الررتحفظ المحاسرربي بأنرره " فرررق التحقررق المطلرروب لالعتررراف (    (Watts,2003a,p.208عرف   .1
 باألرباح مقابل الخسائر".

( الرررتحفظ المحاسررربي بأنررره " تفضررريل المحاسرررب للطررررق Smith&Skousen,2017عررررف   .2
 المحاسبية التي تؤدي إلي التقرير عت القي  األقل لحقوق الملكية".

النظر المستخدمة لتحديد مفهو  التحفظ   ومما سبق يتضح للباحثوت أنه بالرغ  مت إختالف وجها 
المحاسبي، إ  أت مضمونها يفرض علي المحاسب القيا  بممارسة درجة معقولررة مررت الحررذر لالعتررراف 
بالعمليا  المحاسبية والمالية ، ولكت ذلد   يعنرري المبالغررة فرري تخفرريض القيمررة الحقيقيررة لألصررول الترري 

في المصروفا  التي تنفقهررا ال ررركة، ألت ذلررد سرريؤدي إلرري تغيررر تمتلكها ال ركة وإيراداتها، أوالمبالغة 
وت وية المعلوما  المحاسبية الظاهرة في القوائ  المالية مما يجعلها غير قابلة للمقارنررة  وبالتررالي يررؤدي  

 إلي تضليل مستخدمي هذإ البيانا .

تيار بيت االسياسررا  ومت خالل ما سبق يمكت للباحثوت تعريف التحفظ المحاسبي علي إنه : " اإلخ
واإلجراءا  المحاسبية المتعارف عليها التي مت  أنها تدنية قيمة األصول واإليرادا  والمبالغة في قيمة 
المصروفا  واإللت اما ، مت خررالل اإلعتررراف بالخسررائر المتوقعررة وعررد  اإلعتررراف باألربرراح إ  بعررد 

 الحصول علي األدلة الكافية  لتحققها ".

 المحاسبي :أنواع التحفظ  

 ;Hansen et al.2018; Roychowdhury and Martin,2013إهتم  العديد مت الدراسا  

; Vyas ,2011)  ،بررالتميي  النرروعي للررتحفظ المحاسرربي، وقررد إعتمررد  فرري ذلررد علرري 2016؛ فررؤاد  )
ت مررت ، وبناًء علي ذلد يمكت التميي  برريت نرروعي  IFRS)الممارسا  العملية للتحفظ المحاسبي وفقرا   

 التحفظ المحاسبي:

  Conditional Conservatismالتحفظ المشروط 

أوالررتحفظ المعتمررد علرري  Ex-post Conservatismيعرررف الررتحفظ الم ررروط بررالتحفظ البعرردي 
األخبار و"يعني أت يت  تخفرريض القرري  الدفتريررة لصررافي األصررول عنررد وقرروع أحررداث غيررر سررارة وعررد  

لألصول في ظل وقوع أحداث سارة اإل إذا توفر دليل عت تحققهررا بمعنرري اإلعتراف ب يادة القي  الدفترية  
 Beaver )توقي  اإلعتراف غير المتماثل لكل مت األخبار السارة وغير السارة فرري الررربح المحاسرربي" 

and Ryan,2005,p.269 ; Lara et al.,2011,p.248 ; Ball et al.,2013,p.756 ; Ruch and 

Taylor,2014,p.4برردأ البرراحثوت حررديثاً وصررف الررتحفظ الم ررروط بررالتحفظ اإلل امرري  ( . كمرراNon-

Discretionary Conservatism  بإعتبررارإ أحررد أنررواع الررتحفظ الترري   يترراح فيهررا لررالدارة فرصررة
 Lawrenc et al.,2013اإلختيار مت بيت الطرق المحاسبية عند معالجة بعض عناصر القوائ  المالية.  

; Tong ,2005 ) 

 Un conditional Conservatismظ غير المشروط التحف

أوالتحفظ المستقل عررت  Ex-Ante Conservatismيعرف التحفظ غير الم روط بالتحفظ القبلي 
األخبار و" يعني أت يكوت التحفظ مستقالً عت وقوع األحداث بمعني أت يت  تسجيل وقيررا  األصررول مررت 

علي مرردار عمرهررا اإلنترراجي ب رركل يررؤدي إلرري ن ررأة  ررهرة  البداية بقي  دفترية تقل عت القي  السوقية لها
 Beaver and Ryan,2005,p.269; Ball et al.,2013,p.756 ; Ruch andداخليررة غيررر مسررجلة

Taylor,2014,p.4 يصرررف البررراحثوت هرررذا النررروع مرررت الرررتحفظ حرررديثاً برررالتحفظ اإلختيررراري . )
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Discretionary Conservatism إلدارة لالختيررار مررت برريت الطرررق حيررث يمثررل وجررود فرصررة أمررا  ا
 والتقرررررررررررديرا  المحاسررررررررررربية التررررررررررري تقرررررررررررع ضرررررررررررمت مبرررررررررررادئ المحاسررررررررررربة 

 ، بحيرررررث ترررررؤدي هرررررذإ اإلختيرررررارا  إلررررري تخفررررريض مسرررررتمر  GAAPsالمتعرررررارف عليهرررررا 
 ب رررركل ثابرررر  فرررري المكاسررررب المتراكمررررة وتررررراك  صررررافي األصررررول خررررالل فترررررة  منيررررة 

 (Roychowdhury and Martin,2013 ; Lin,2006 ;Tong,2005  معينة.  

 المحاسبي:  التحفظ مقاييس مستوي

إعتمد الباحثوت في تحديد مقايي  التحفظ علي المقايي  ا كثر  يوعاً وقبررو ً   وفيمررا يلرري  رررح 
 (16، ص2014لهذإ المقايي :   الجرف ،

: يعرف أيضرراً بمقيررا  العالقررة برريت األربرراح وعوائررد األسرره  ويفترررض هررذا  Basu 1997نموذم  .1
وذم أت التحفظ المحاسبي يتطلب درجةأعلي للتحقق مت المكاسب مقارنررة بالخسررائر وهوجرروهر النم

الررتحفظ المحاسرربي حيررث تررؤدي المكاسررب إلرري  يررادة صررافي األصررول، بينمررا تررؤدي الخسررائر إلرري 
تخفيضها ، ويت  قيا  التحفظ مت خالل سرعة اإلستجابة لهذإ المكاسررب والخسررائر، أي أت الررتحفظ 

مل علي عد  تماثل توقي  اإلعتراف باألحداث اإلقتصادية، فتنعك  األخبار السيئة في المحاسبي يع
بأت عوائد األسرره  السررالبة سرروف تررنعك   Basuاألرباح ب كل أسرع مت األخبار الجيدة،  وقد تنبأ 

ب كل كامل في أرباح نف  الفترة، بينما عوائد األسه  الموجبة ستنعك  ب كل غير كامررل فرري نفرر  
 ة . الفتر

مدخل القيمة الدفترية إلي القيمة السوقية : يعرررف هررذا المرردخل بمقيررا  صررافي األصررول وتسررتخد   .2
نسبة القيمة الدفترية إلي القيمة السوقية لفحص قيمة سه  المن أة بمقارنررة قيمترره الدفتريررة مررع قيمترره 

اض ( إلي أت إنخف (Givoly&Hany,2000;Hamdan,2011السوقية، وقد أ ار  عدة دراسا 
نسبة القيمة الدفترية إلي القيمة السوقية ألقل مت الواحد الصحيح عبر فترة  منية ي ير إلي إستخدا  
ال ركة لسياسررا  محاسرربية متحفظررة نحررواإلعتراف باألربرراح وبررالقي  األعلرري لألصررول ، فررالتحفظ 

ت ال ركة مقيمة المحاسبي يعمل علي تخفيض القيمة الدفترية لل ركة، مقابل قيمتها السوقية بمعني أ
 بأقل مما يجب ، وهو جوهر التحفظ الذي ناد  به النظرية المحاسبية. 

المدخل المستند لالستحقاقا  : المستحقا  هي الفرق بيت التدفق النقدي الت غيلي  وصررافي الررربح ،  .3
ثررر حيث أت ظهور المستحقا  بقيمة سالبة عبر فترة  منية ي ير إلي إستمرارية التدفقا  النقديررة أك

مت األرباح ، بمعني أخر وجود سياسررا  محاسرربية متحفظررة عملرر  علرري تخفرريض أربرراح ال ررركة 
 المعلت عنها، بينما بقي  التدفقا  النقدية مستمرة نتيجة لوجود أرباح جيدة غير معترف بها. 

( ويهدف Penman&Zhang,2002( : ت  تطوير هذا المؤ ر مت قبل  C-Scoreمؤ ر التحفظ   .4
ثير التحفظ المحاسرربي علرري المي انيررة العموميررة، وذلررد بررالنظر إلرري نسرربة اإلحتياطررا  إلي قيا  تأ

السرية إلي صافي األصول الت غيلية ، وت ير  يادة اإلحتياطررا  السرررية بنسرربة أعلرري مررت صررافي 
األصول الت غيلية إلي أت ال ركة تستخد  سياسا  محاسبية متحفظة عند اإلعالت عت قيمة أصولها 

 (  يعني  يادة درجة التحفظ.C-Scoreي فإت إرتفاع مؤ ر   ، وبالتال

 (15السمات العامة للمعيار الدولي رقم )

لإلعتراف باإليراد من العقود مييع   15خطوات اإلعتراف باإليراد وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم  
 العمةء

إتباع نمرروذم جديررد للمحاسرربة  يت  اإلعتراف باإليراد مت خالل IFRS 15وفقاً للمعيار الدولي  
،   تحديررد العقررد مررع العميررلعت اإليراد يطلق عليه نموذم الخطوا  الخم  وتتمثل هررذإ الخطرروا  فرري   
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، تحديد سررعر الصررفقة  المعاملررة(، تخصرريص  تو يررع( سررعر تحديد الت اما  األداء في العقد مع العميل 
 ا يرررت  الوفررراء بالت امرررا  األداء.الصرررفقة علررر  الت امرررا  األداء ، اإلعترررراف بررراإليراد عنررردم

 (IASB,2014,IFRS.15   

( بأنرره 10ت  تعريف العقد فرر  المعيررار فرر  الفقرررة رقرر     :الخطوة األولي : تحديد العقد مع العميل
 اتفاق بيت طرفيت أوأكثر ينت  عنه حقوق والت اما  واجبة التنفيذ نتيجة إلل اميررة العقررد القانونيررة  ومررت

أو ررفوية أوضررمنية وفقرراً للممارسررا   صررورة مكتوبررة عديدة فقررد يكرروت فرر  قد صوراً الع يتخذ أت الممكت
 التجارية المعتادة للمن أة.

 برريت ين ررأ الررذى العقررد يت  تطبيق المعيررار الجديررد علرر  علي أنه 9 رق  الفقرة ف  المعيار ونص   

ت  الموافقة عل  العقررد  : لتاليا المن أة والعميل  الذى يقع داخل نطاق المعيار ( إذا استوف  كافة ال روط
مت أطراف العقد كتابياً أو فوياً أوضمنياً وفقاً للممارسا  التجارية المعتادة ف  المن أة أوالصررناعة علرر  

لمن أة علي تحديررد  ررروط الرردفع مقابررل تسررلي  االعقد   قدرة المن أة عل  تحديد حقوق كل طرف،  قدرة  
 (    (IFRS 15:P.12للعميل  .يكوت العقد له جوهر تجارى . السلع أوتأدية الخدما  المتفق عليها 

(   22الخطوة الثانية : تحديررد الت امررا  األداء المنفصررلة فرري العقررد: عرررف المعيررار فرري الفقرررة  
IFRS 15:P.15: إلت ا  األداء بأنة تعهد مت المن أة للعميل لنقل أي مما يلي  ) 

 ( منفصلة أوممي ة. سلعة أوخدمة   مجموعة مت السلع أوالخدما  .1

مجموعة مت السلع أوالخدما  المنفصلة ولكنها مت ابها إلي حد كبيررر والترري يررت  نقلهررا إلرري العميررل  .2
مررت المعيررار ال ررروط  23حرردد  الفقرررة وبإستخدا  نف  الطريقة علي مدي فترة  منيررة معينررة ، 

النقل إلي العميل وهرري الواجب توافرها إلعتبار أت مجموعة مت السلع أوالخدما  لها نف  طبيعة 
: 

كل سلعة أوخدمة منفصلة في هذإ المجموعة أوالسلسلة التي تعهررد  المن ررأة بنقلهررا إلرري العميررل تمثررل  -أ
 إلت ا  أداء يت  الوفاء به خالل فترة  منية محددة.

يت  إستخدا  نف  طريقة قيا  مدي تقد  المن ررأة فرري الوفرراء بإلت امررا  األداء سرروف تسررتخد  لكررل  -ب
 دمة منفصلة في هذإ السلسلة مت السلع والخدما .سلعة أوخ

ال ررروط الترري يجررب توافرهررا حترري يررت  إعتبررار السررلعة أوالخدمررة منفصررلة 27حدد المعيار فرري الفقرررة  
 (  :IFRS 15:P.16أوممي ة عت غيرها مت السلع والخدما  وهي   

ها مررت المرروارد والترري يمكررت ستخدا  غيرإإذا قا  العميل باإلستفادة مت السلعة أوالخدمة بمفردها أوب .1
للمن أة توفيرها بسهولة للعميل  وهي تلد الموارد التي يمتلكها العميررل أوالترري يسررتطيع الحصررول 

 عليها سواء مت نف  المن أة أومت من أ  اخري(.

أت تكوت تعهدا  المن أة بنقل  السررلع والخرردما  يكرروت منفصررل ومحرردد ب رركل مسررتقل عررت برراقي   .2
مت المعيار أ ار  إلي بعض المؤ را  التي تدل علرري ذلررد   29وفي الفقرة    التعهدا  في العقد،

 (:IFRS 15:P.17ومنها   

   تقو  المن أة بتقدي  خدمة تجمع بها جميع السلع والخدما  التي يحتوي عليها العقد . -أ

السلعة أوالخدمة   تعدل ب كل جوهري في أي مررت السررلع أوالخرردما  األخررري المتفررق عليهررا فرري  -ب
 عقد.ال

  تكوت هذإ السلع أوالخدما  معتمدة إعتماداً كبيراً أومتداخلة مع السلع أوالخرردما  األخررري الترري  - 
 يحتوي عليها العقد.
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الخطوة الثالثة : تحديد سعر الصفقة  المعاملة(: عرف المعيار سعر الصفقة  المعاملة( فرري الفقرررة 
وقع المن أة الحصول علية في مقابل نقل السلع (علي أنه قيمة المقابل الذي تت(IFRS 15: P 21 47رق  

أوالخدما  المتفق عليها إلي العميل، ويت  إستبعاد المبالغ التي ت  تحصيلها مت قبررل المن ررأة بالنيابررة عررت 
أطراف أخري مثل  ضريبة المبيعا  أوالقيمة المضافة ( ، ومت الممكت أت يكوت سررعر المعاملررة عبررارة 

وكليهما معاً. يتأثر تقرردير سررعر المعاملررة بطبيعررة وتوقيرر  وقيمررة المقابررل الررذي عت قيمة ثابتة أومتغيرة أ
 تتوقع المن أة الحصول علية مت العميل .

تعد خطوة تحديد سعر الصفقة ه  األكثر أهمية وتعقيداً في نموذم الخطرروا  الخمرر  لالعتررراف 
  األداء في العقد، والذى سوف يررت  باإليراد كونها تحدد قيمة المقابل الذي تخصصه المن أة عل  الت اما

ا عتراف به في نهاية المطرراف كررإيراد عنررد الوفرراء بإلت امررا  األداء مسررتقبالً . ويمكررت أت يكرروت سررعر 
الصفقة مقابل ثاب  ، وف  بعض األحيات قد يكوت مقابل متغير أوفي  كل أخر بخالف النقديررة أوكالهمررا 

 ( . 92،ص.2017معاً   محمد،

( يررت  عنررد تحديررد سررعر الصررفقة األخررذ فرر  IFRS 15: P 21 48ء فرري الفقرررة رقرر  ووفقاً لما جا
 ا عتبار تأثير كافة العناصر اآلتية:

 المقابل المتغير والقيود المفروضة عل  ا عتراف باإليراد للمقابل المتغير . -أ

 وجود عنصر أومكوت تمويل جوهرى ف  العقد مع العميل  القيمة ال منية للنقود (  -ب

  بل غير النقدى .المقا -م

 المقابل المستحق للعميل مت المن أة . -د

مت   73الخطوة الرابعة: تخصيص  تو يع( سعر الصفقة عل  الت اما  األداء :نص  الفقرة رق   
أت ( علي أت الهدف مت تخصيص  تو يع( سررعر الصررفقة  المعاملررة( هررو  IFRS 15: P.26المعيار    

تقو  المن أة بتخصيص سعر الصفقة عل  كل إلت اما  األداء المنفصلة الموجودة في العقررد مررع العميررل  
لك  تعك  القيمة الت  تتوقع المن اة الحصررول عليهررا نتيجررة نقررل السررلع أوتأديررة الخرردما   والترر  سرريت  

سررلعة أوتأديررة الخدمررة. ويررت  ا عتراف بها كررإيراد مسررتقبالً عنررد الوفرراء بررالت ا  األداء مررت خررالل نقررل ال
-Stand)تخصيص سعر الصفقة عل  كافة الت اما  األداء بإستخدا  أسعار البيررع المسررتقلة أوالمنفصررلة 

alone selling prices)    للسلع أوالخدما  المتفق عليها، ويعرف سعر البيع المسررتقل فرري الفقرررة رقرر
يررع برره المن ررأة السررلعة أوالخدمررة المتفررق عليهررا ( بأنه السعر الذى تب IFRS 15: P.27مت المعيار   77

ب كل منفصل  أي بدوت إدراجها في العقد( للعميل   وتعتبر الطريقة األمثل لتحديررد سررعر البيررع المسررتقل 
ه  مالحظة سعر السلع أوالخدما  الم ابهة الترري يررت  بيعهررا  بصررورة منفصررلة لررنف  العميررل أوعمررالء 

 مت ابهيت ف  ظل نف  الظروف .

طوة الخامسة: ا عتراف با يراد عندما  أوكلما ( يررت  الوفرراء بررالت ا  األداء: تقررو  برراإلعتراف الخ
باإليراد عند الوفاء بإلت اما  األداء مت خالل نقل سلعة أوتقدي  خدمة للعميل وبالتالي يررت  نقررل السرريطرة 

السرريطرة علرري إنرره القرردرة مفهررو      33علي السلعة أوالخدمة مت المن أة للعميل ، وأوضح  الفقرة رق   
علي إستخدا  األصل والحصول علي جميع المنافع الناتجة عت إستخدامة كما إنها ت مل القدرة علي منررع 

 (IFRS 15:P.17المن أ  األخري مت إستخدا  األصل واإلنتفاع منه.   

 (15التحفظ المحاسبي في ظل تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم )

ي التحفظ في اإلعتررراف برراإليراد حيررث أت المبرردأ العررا  لالعتررراف برراإليراد وفقرراً جر  العادة عل
لمبادئ المحاسبة المقبولة قبو ً عا  هوأ  يت  اإلعتراف باإليراد حتي يت  إكتسابة وتكرروت القيمررة متحققررة 

خلرري المحاسررب أوقابلة للتحقق . فالتحفظ المحاسبي ي يد مت جودة التقارير المالية حيررث أنرره ي ررير إلرري ت
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عت النظرة التفائلية عند اإلختيار بيت الطرق المحاسرربية حيررث يررت  اإلعتررراف بكافررة الخسررائر أواألعبرراء 
المحتملة  مع عد  اإلعتراف باألرباح أواإليرادا  ما لرر  تكررت محققررة بالفعررل وذلررد مررت أجررل الحررد مررت 

بالعمل مع مجل   IASBحاسبة الدولية الممارسا  اإلنتها ية إلدارة ال ركة ، وقد قا  مجل  معايير الم
( بعنوات " اإليراد مررت 15بإصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رق     FASBمعايير المحاسبة المالية  

مررع العمررالء" والررذي يهرردف إلرري تطرروير متطلبررا  اإلعتررراف برراإليراد مررت  تعريررف األصررول  العقررود
 (Bromwich et al.,2010; Wagenhofer,2014)واإللت اما  ولي  عملية اإلكتساب .

الر رررريدي ، ; 992،ص.2017وقررررد إتفقرررر  العديررررد مررررت الدراسررررا  السررررابقة  حسرررريت ، 
( حررافظ 15( علي أت المعيررار الرردولي للتقررارير الماليررة رقرر   Wagenhofer,2014؛  263،ص.2016

 علي ثالثة مظاهر مت مظاهر التحفظ وهي :

 (31المن أة بالوفاء بإلت ا  التعاقد   الفقرة يت  اإلعتراف باإليراد فقط عندما تقو    .1

( والتي تخضع للتعررديل للعقررد الملرر   وفقرراً لمعيررار 16يت  قيا  إلت ا  التعاقد بسعر الصفقة  الفقرة   .2
 (IFRS 15,BC296(  37المحاسبة الدولي رق   

 (56يت  اإلعتراف باإليراد عندما يكوت محتمالً  الفقرة  .3

عندما تقررو  المن ررأة بالوفرراء بررإلت ا  التعاقررد أكثررر تحفظرراً مررت مرردخل   يعتبر اإلعتراف باإليراد 
اإلعتراف باإليراد علي أسا  الن اط أي كلما قام  المن أة باألن طة التي تساعد علي تنفيذ العقررد فوفقرراً 

أة ( يت  اإلعتراف باإليراد عندما يت  نقل سيطرة علي السلعة أوالخدمة مت المن رر 15للمعيار الدولي رق   
عتررراف إلالمن ررأة بتسررريع امت الممكت أت تقررو    للعميل ولكت عند اإلعتراف باإليراد علي أسا  الن اط

نتام تح  نتام التا  أومخ وت اإلإلباإليراد عت طريق  يادة أن طتها في نهاية الفترة مت خالل مخ وت ا
 . الت غيل دوت نقل سلعة للعميل

مع العمررالء تقررا  فرري ترراريف اإلعتررراف بهررا إعتمرراداً علرري كما أت قيا  إلت اما  األداء بالعقود  
التكلفة التاريخية وتعتبر اإللت اما  في هذإ الحاله أكثر تحفظاً مت المدخل الذي يقو  علرري أسررا  قيررا  
اإللت ا  مبدئياً بسررعر اإلنهرراء . فوفقرراً لمتطلبررا  هررذا المعيررار يررت  تطبيررق اإلجررراءا  المحاسرربية للقيررا  

ائر اإلضمحالل في الربح أوالخسارة عندما تتجاو  القيمة الدفترية لألصررل المعترررف بهررا المحاسبي بخس
للمبلغ المتبقي مت المقابل الذي تتوقع المن اة الحصول عليه في عمليررة تبررادل السررلع والخرردما  المتعلقررة 

اإلعتررراف بهررا   باألصل مخصوماً منه التكاليف المرتبطة مبا رة بتقدي  تلد السلع أوالخدما  والترري يررت 
كمصروف بتالي يت  السماح باإلعتراف الفوري بالخسررائر المتوقعررة دوت اإلعتررراف الفرروري بالمكاسررب 

 المتوقعة.

( بأت 56كما يتتطلب أت   يت  اإلعتراف باإليراد اإل في حالة وجود توقع كافي أومحتمل   الفقرة 
أكثر تحفظاً مقارنة بعد  وجررود هررذا ال رررط .  هناد منافع إقتصادية سوف تتدفق إلي المن أة ويعتبر ذلد 

 Highlyوقد  أ ار مجل  معايير المحاسبة الدولية  إلي التحفظ فيما يتعلق ب رررط اإلحتماليررة المرتفعررة 

probable. 

( أت هنرراد تحرررد مررت قبررل المعررايير الدوليررة 638، ص.2018وأ ررار  دراسررة  كعمرروش ،
جانب األخبار السرريئة مترري ترروافر   ررروط اإلعتررراف الترري لالعتراف ببعض األخبار الجيدة المتوقعة ب

( اإليررراد مررت العقررود مررع العمررالء إمكانيررة 15تحددها المعايير فتناول معيار التقرير المالي الدولي رق   
اإلعتراف بإيراد العقد المتغير والذي قد يتوقف علي واحد أوأكثر مت األحررداث المسررتقبلية إذا كررات لرردي 

معقول بتحقق ذلد اإليراد ، وقد قد  المعيار مثاآلً علرري ذلررد وهوالقيمررة المتغيررر مررت العقررد المن أة تأكيد  
والمتعلق علي  رط مثل خص  الكمية أوتحقيق عائد متوقف علي أداء مستقبلي . وبررالنظر إلرري مررا قدمررة 
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الخسررائر المعيار في هذا الصدد نالحظ أنه يطررابق مبرردأ الررتحفظ فيمررا يتعلررق برراإلعتراف بالمصررروفا  و
 ولكت بالتطبيق علي اإليراد والمكاسب . 

بأت م كلة التحفظ تكمت في  2018وتوصل  مناق ة تطوير اإلطار المفاهيمي المطور في مار  
عد  التماثل الذي يحدث في القيا  بالمصروفا  والخسررائر مقارنررة برراإليرادا  والمكاسررب األمررر الررذي 

إنتهي المجل  عند تطوير اإلطار األخير إلرري أت الررتحفظ هرروأمر يترتب عليه التأثير علي الحيادية . وقد 
مرغوب فيه والذي يعني أخذ الحيطة عند إعداد األحكا  والتقديرا  في ظررل ظررروف عررد  التأكررد ولكررت 

 لي  فقط فيما يخص األخبار السيئة 

فظ إنمررا هرري ولكت أيضاً األخبار الجيدة وبالتالي فإت وجهة النظر التي تبناهررا المجلرر  ب ررأت الررتح
األحكررا  الخاصررة بالتقررديرا  أقرررب ل يررادة درجررة بررذل العنايررة المهنيررة عنررد إعررداد التقررديرا  وعمررل 

 واإلعتراف بالعناصر غير المؤكدة الحدوث سواء تعلق  بأخبار سيئة أوأخبار جيدة.

( إنه عند قيا  واضع  المعايير بإصدار معيررار جديررد 139، ص.2017وأوضح  دراسة  محمد،
 تراف باإليراد يقومرروت بالمفاضررلة برريت خفررض السررلطة التقديريررة و يررادة التمثيررل الصررادق للجرروهرلالع

األقتصادى للمعامال  والقابلية للتحقق وإنخفاض معلوماتية األرباح وإنخفاض ممارسررا  إدراة األربرراح 
يررة األربرراح وإنت ررار مت جهة   و يادة مستوى السلطة التقديرية وتحسيت القابلية للمقارنة و يادة معلومات

ممارسا  إدارة األرباح مت جهة أخرى . وتؤكد نتائ  الدراسا  السابقة عل  أنه غالبية المعايير الجديدة 
لالعتررراف بررا يراد ترر  إصرردارها لتخفرريض ممارسررا  إدارة ا ربرراح وبالتررالي  يررادة مسررتوي الررتحفظ 

 المحاسبي.

( اإليراد مررت العقررود مررع العمررالء الررذي يعتمررد 15 ويعتقد الباحثوت أت تطبيق المعيار الدولي رق  
علي مدخل األصول واإللت امررا  يمنررع مررت تسررجيل قرري  معينررة   تعبررر بصرردق عررت حقيقررة المعررامال  
اإلقتصادية التي حدث  بالفعل في القوائ  المالية مما قد يؤدي إلي توفير قرروائ  ماليررة تعكرر  ب رركل أكثررر 

مت التالعب في اإلعتررراف برراإليراد ويحررد مررت ممارسررة إدارة األربرراح   دقة أداء ال ركة الفعلي مما يقلل
 وبالتالي  يادة مستوي التحفظ المحاسبي. 

ويعتمد المعيار عند قيا  المقابل غير النقدي وتقدير القيمة المتغيرة في سعر الصفقة وتقدير سعر 
تي قد يراها بعررض البرراحثيت أنهررا البيع المنفصل للسلع أوالخدما  علي األحكا  والتقديرا  ال خصية وال

سبب ل يادة ممارسة إدارة األرباح والتالعب في قيمة اإليراد مت قبررل المررديريت ولكررت مررت وجهررة نظررر 
الباحثة أت المعيار قد وضع العديد مت اإلر ادا  الكافية واألكثر تفصيالً لتسررهيل وتوضرريح الممارسررا  

تالعب أوأخطرراء جوهريررة فرري قيمررة وتوقيرر  اإلعتررراف المحاسبية لالعتراف باإليراد  للحد مت حدوث  
برراإليراد وأكررد المعيررار علرري ضرررورة اإلفصرراح عررت أرصرردة العقررود  األرصرردة ا فتتاحيررة والختاميررة 
للمستحقا  وأصل العقد والت ا  العقد( وإلت اما  األداء  نقطررة الوفرراء بالت امررا  األداء    ررروط الرردفع 

طرة عليهررا ( واألحكررا  والتقررديرا  الهامرره والتغيررر يما  الت  ت  نقل السالجوهرية   طبيعة السلع أوالخد
فرري هررذإ التقررديرا  الترري تررت  لتطبيررق متطلبررا  اإلعتررراف برراإليراد وذلررد بهرردف مسرراعدة المسررتثمريت 
ومستخدمي القوائ  المالية علي فه  أفضل لطبيعة ومقدار وتوقي  وعد  التأكد المرتبطة بإيرادا  المن أة 

مسررتوي الررتحفظ المحاسرربي فرري القرروائ    د تؤدي إلي الحد مت ممارسة إدارة األرباح ومت ثرر   يررادةمما ق
 المالية.
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 الدراسة اإلفتراضية

 فتراضيةالهدف من الدراسة اإل

 عل  مستوي التحفظ المحاسرربي فرري IFRS15لتطبيق معاير التقرير الدولي  األثار المتوقعةحديد  ت
القرروائ  الماليررة الترري تتررأثر بتطبيررق المعيررار د مت خالل التعرف عل  بنررود  وذلبيئة األعمال المصرية ،  

 وقيا  أثر هذإ البنود علي مستوي التحفظ المحاسبي بالقوائ  المالية.

 مجتمع وعينة الدراسة

 تررداول  يررت   والترري  المسرراهمة العاملررة فرري قطرراع ا تصررا  ،  ال ررركا   في  الدراسة  مجتمع  يتمثل
حيث تُسارع هذإ ال ركا  لتطبيق معايير التقرير الرردولي  المصرية، المالية  راقاألو  بورصة  في  أسهمها
IFRS   كلما صدر أوُعدل معيار منها، ويت  استهداف قطاعا  ا تصا   بالدراسررة لجمررع البيانررا  مررت

 ُمن آ  هذا القطاع.

اسررتهداف بعررض  ررركا  قطرراع ا تصررا  ، حيررُث ي ررتمل قطرراع تتمثررل عينررة الدراسررة فرر  و
تصا   عل  عدد مت ال ركا  المصرية التي تسررابق  لتطبيررق معررايير التقريررر الرردولي كمررا أت هررذا ا 

القطاع يتمتع بطبيعة خاصة في مجال جني اإليرادا  مت العقود قصيرة وطويلة األجل وتتمثررل  ررركا  
 ، وهرر  المصرررية لالتصررا   وأورانرر  وفودافرروت واتصررا  . ررركا   4فرري المصرررية ا تصررا   

https://www.investinegypt.gov.eg/arabic/pages/sector.aspx?SectorId=89  ) 

 (  1-4 ويمكت عرض بيانا  المجتمع كما بالجدول 

 مجتمع الدراسة  (1-4 جدول 

 لية المصريسوق األوراق الما  اسم الشركة  م

 مدرجة  المصرية لالتصاالت  1

 مدرجة  فودافون  2

 مدرجة  أورانج  3

 غير مدرجة  اتصاالت مصر  4

https://www.investinegypt.gov.eg/arabic/pages/sector.aspx?SectorId=89 

( يتضررح أت ال ررركا  المدرجررة فرري بورصررة األوراق الماليررة المصرررية هرري 1-4جرردول  مررت 
المصرية لالتصا   وفودافوت وأوران ، ولقررد قامرر  الباحثررة بمراجعررة المواقررع ا لكترونيررة للبورصررة 
ولل ركا  الثالثة المدرجة وتبيت أت  ركة فودافوت   توجد قوائ  مالية متاحة لها عل  موقررع البورصررة 

لمصرية و  عل  موقع ال ركة، ومررت ثرر  تقتصررر عينررة الدراسررة علرر   ررركتي المصرررية لالتصررا   ا
 (.     2-4وأوران ، ويمكت توضيح ذلد كما بالجدول  

 ( توافر الروا   المالية للعينة الممتا ة 2-4ج ول  
 2018القوائم المالية  2017القوائم المالية  اسم الشركة  م

 متاحة  متاحة  المصرية لالتصاالت  1

 غير متاحة  متاحة  أورانج  2

  https://www.mubasher.info/markets/EGX/stocks) 

https://www.investinegypt.gov.eg/arabic/pages/sector.aspx?SectorId=89
https://www.investinegypt.gov.eg/arabic/pages/sector.aspx?SectorId=89
https://www.mubasher.info/markets/EGX/stocks
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  ل ررركة أورنرر   غيررر متاحررة، وبالتررالي 2018( أت القوائ  الماليررة لعررا 2-4ويتضح مت جدول  
 فقط. 2017لتحليل عليها هي  ركتيت المصرية لالتصا   وأوران  لعا  تصبح العينة الممكت اجراء ا

 مصادر جمع البيانات

ف  الحصول عل  البيانا  المطلوبة للدراسة عل  مصادر مختلفة وفقرراً لطبيعررة   وتإعتمد  الباحث
 :يليوتمثل  البيانا  المطلوبة فيما  ،البيانا  المطلوبة

ل ررركا  العينررة المختررارة مررت قطرراع المفصررح عنهررا ة واإليضرراحا  المتممرر  الماليررة القرروائ  -أ
 (.2017 ا تصا   عت السنة المالية 

 الموقع اإللكترون  للبورصة المصرية. -ب

 .ا  العينة المختارةالمواقع اإللكترونية ل رك - 

 اةساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل الدراسة

برنررام  الحرر   اإلحصررائية للعلررو   ترر  اإلعتمرراد فرر  التحليررل اإلحصررائ  لبيانررا  الدراسررة علرر 
( لتحليل 23اإلصدار رق    Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)اإلجتماعية 

 وت  اإلعتماد عل  األساليب اإلحصائية التالية:  ،البيانا  والتعامل مع المتغيرا 

اإلحصرراءا   توتتضررم  Descriptive Statisticsاإلحصرراء الوصررفي لمتغيرررا  الدراسررة:  -أ
وأدنرر    والتبررايت،  المرررجح،الوصفية المعلما  اإلحصائية الرئيسية لمتغيرا  الدراسررة كالمتوسررط  

 واإلنحراف المعيارى. ،وأعل  قيمة قيمة،

 تحليل ا رتباط: لتحديد العالقة بيت المتغير المستقل والمتغير التابع. -ب
  اإلعتمرراد علرر  هررذا األسررلوب ترر  Simple regressionتحليررل اإلنحرردار األحررادى  البسرريط(:  - 

لصياغة دالة إنحدار مت الدرجة األولرر  تصرريغ العالقررة التأثيريررة لمتغيررر مسررتقل واحررد والمتغيررر 
  .التابع

ترر  إسررتخدا  هررذا األسررلوب فرر  صررياغة دالررة  Multiple regressionتحليل اإلنحرردار المتعرردد:  -ث
وقررد ترر  إسررتخدا  تحليررل  ،لمتغيررر التررابعاإلنحدار بهدف دراسة العالقة متغيريت مستقليت أوأكثر وا

 .Enterاإلنحدار المتعدد وفقاً ألسلوب 

 فروض الدراسة  

بصياغة وإختبار الفرررض الرئيسرري   وتبهدف اإلجابة عل  السؤال الرئيس  للبحث قا  الباحث      
 التال  ف  صورته العدمية: 

علرري مسررتوي  (15الرردولي رقرر   لتطبيررق معيررار التقريررر المررالي  إحصررائية د لررةو ذ أثر يوجد   
 .التحفظ المحاسبي في بيئة األعمال المصرية

 التالية الفرعية البحثية الفروض الرئيسي البحثي الفرض هذا تح   ويندرم

برريت بنررود القرروائ   إحصررائية د لررة جوهريررة ذا  توجررد فررروق  : األولالفرعي العرردمي   الفرض
 .IFRS 15لدولي المالية بعد تطبيق معيار التقرير المالي ا

لصررافي الررربح بعررد تطبيررق معيررار   إحصائية  د لةذو    أثر  يوجد   :  الثانيالفرعي العدمي    الفرض
 .علي مستوي التحفظ المحاسبي IFRS 15التقرير المالي الدولي 
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 متغيرات الدراسة:

 يمكن تحديد وتوصيف وقياس متغيرات الدراسة على النحوالتالى:

علرر  البنررود ذا  الصررلة  IFRS 15  تطبيق معيررار التقريررر المررالي الرردولي المتغير المستقل: يتمثل ف •
بالقوائ  المالية، وت  قياسه مت خالل توضيح الفروق بيت البنررود القرروائ  الماليررة المن ررورة ل ررركا  

 العينة العينة المختارة ونف  البنود بعد تعديلها عمالً بمتطلبا  المعيار.

 حاصررل  خررالل  مررتها  قياسرر   ويررت وي الررتحفظ المحاسرربي بررالقوائ  الماليررة  المتغير التابع: يتمثل ف  مسررت •
، ث  قسمة القيمة السوقية هذإ عا   كل  ايةهن  ف   السوق    هالس  سعر  ف   المصدرة   هاألس  عدد  ضرب

 وهذا المقيا  ينسب القيمة السوقية للقيمة الدفترية لل ركة. علي القيمة الدفترية لكل  ركة،

 في لمتغيرات الدراسةالتحليل اإلحصائي الوص

أو ً: اإلحصاء الوصفي لبيانا  القوائ  المالية التي سيجري عليها تطبيق خطوا  معيررار اإليررراد، 
وكذلد سيت  مت خاللها قيا  مستوي التحفظ المحاسبي، ويمكت تحليل هذإ البيانا  كمررا بالجرردول التررالي 

 .(3-4رق   

 ود القوائ  المالية  األرقا  باأللف جنيه(التحليل اإلحصائي الوصفي لبن( 3-4جدول رق    

المصرية   البند م

 لإلتصاالت 

 

 أورانج 

االنحراف   المتوسط 

 المعياري

 أدني

 قيمة  

 أكبر

 قيمة  

 15547308 12677479 2029275 14112393 12677479.6 15547308 اإليرادات  1

تكاليف  2

 اإليرادات 

9783676 11570396.4 10677036 1263402 9783676 11570396 

الربح من   3

 التشغيل 

5763632 1107083.2 3435357 3292677 1107083 5763632 

 1646481 558347 769427 1102414 (1646481.8( 558347 صافي الربح   4

 21210282 1241174 14120291 11225728 1241174.3 21210282 المدينين 6

 3957415 1303429 1876651 2630422 3957415.5 1303429 الدائنين 7

36575285 27449591 45700980 اجمالي األصول  8

5 

12905680 27449591 45700980 

القرروائ  الماليررة الترري سررتجري عليهررا ( التحليررل اإلحصررائي الوصررفي لبنررود  3-4مت خالل جدول  
قررد فإت أورانرر     558347 ركة المصرية لالتصا   حقق  أرباحاً تقدر  التحليال  اإلحصائية يتبيت أت

(، وكرررذلد فرررإت القيمرررة السررروقية ل رررركة أورانررر  والبالغرررة 1646481.8حققررر  خسرررائر بلغررر   
، وذلد مع مراعاة اختالف 22908900أكبر مت القيمة السوقية للمصرية لالتصا     7035638852

حج  رأ  المال المستثمر في كال ال ركتيت وإجمالي أصول  ركة أوران  عت اجمالي أصول المصرية 
   ، وهو ما سيت  في الخطوة التالية.لالتصا

وتمهيداً لتيسير التحليل ا حصائي وتجنباً لتأثير حج  الُمن آ  قيد الدراسة يت  الررتخلص مررت أثررر  
 .(4-4 الحج  بقسمة كافة القي  علي حج  الُمن أة لتفادي أثر الحج  لتصبح القي  كما بالجدول 
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 لبنود القوائ  المالية بعد استبعاد أثر الحج التحليل اإلحصائي الوصفي  ( 4-4جدول رق    

المصرية   البند م

 لإلتصاالت 

 

 أورانج 

االنحراف   المتوسط 

 المعياري

 أدني

 قيمة  

 أكبر

 قيمة  

 5. 3. 0860. 401. 0.461846 0.340196 اإليرادات  1

 4. 2. 1467. 318. 0.421514 0.214080 تكاليف اإليرادات  2

الربح من   3

 التشغيل 

0.1261161 0.040332 .0832 .06066 .04 .13 

 05. 01. 02672. 0311. 0.05998- 0.0122173 صافي الربح   4

 46. 05. 29620. 2547. 0.045216 0.464110 المدينين 6

 14. 03. 08178. 0863. 0.14417 0.0285208 الدائنين 7

بعررد اسررتبعاد أثررر حجرر  القرروائ  الماليررة ( التحليل اإلحصائي الوصفي لبنررود 4-4مت خالل جدول  
، كمررا بلررغ متوسررط تكرراليف 0,46الُمن آ ، يتبيت أت متوسررط اإليرررادا  منسرروباً لحجرر  المن ررأة قررد بلررغ  

، كمررا بلررغ متوسررط 0,0311، وبلررغ متوسررط صررافي الررربح منسرروباً لمتوسررط الحجرر  0,318اإليرررادا  
 . 0,0863لمتوسط الحج   ، وبلغ متوسط الدائنيت منسوباً 0,254المدينيت منسوباً لمتوسط الحج  

 ً علرري بيانررا   IFRS 15التقريررر المررالي الرردولي الوصفي لتطبيق معيررار اإلحصائي : التحليل ثانيا
 . القوائ  المالية، لتوضيح األثر علي البيانا  المالية بعد تطبيق هذا المعيار

هررود المن ررأة مررت عل  أسررا  جوفقاً لطريقة المدخال ، وا عتراف باإليراد  لقد اختار الباحثوت  و
األداء إلرر  إجمررالي  ا الفعليررة للوفرراء بالت امرر  خالل حساب نسبة جهود المن ررأة أوالمرردخال  المسررتخدمة

الجهود أوالمرردخال  المتوقعررة للوفرراء بررالت ا  األداء والترر  ت ررمل المرروارد المسررتهلكة، وسرراعا  العمررل 
ة في الحصول علي بيانا  كررل العقررود ولقد واجه الباحثوت صعوبالمنقضية، ساعا  اآل   المستخدمة،  

مع مختلف العمالء حيُث الطبيعة الخاصة للقطاع المختار، وللتغلب علي هذإ الصعوبة ت  اسررتبدال نسرربة 
والتي تعد النسرربة الترري سرريت  اإلعتررراف برراإليراد فرري -تكاليف مدخال  الفترة إلي إجمالي تكاليف العقد،  

الخرردما  أواألن ررطة فرري العررا  الحررالي عررت العررا  الماضرري بنسبة نموتكرراليف كررل نوعيررة مررت    -ضوءها
 . 2016مضروباً في رصيد الحساب الذي ساه  في تحقيقه لسنة األسا 

مت خررالل إيجرراد  IFRS 15علي ذلد يمكت التوصل إلي قي  بنود القوائ  المالية بعد تطبيق معيار 
يمكررت حسرراب معرردل نموالتكرراليف معدل نموالتكاليف التي تحدث مت أجل تحقيق رصيد هررذا الحسرراب، و

 التي تساه  في تحقق أرصدة الحسابا  المختلفة بالمعادلة التالية:

 معدل نمو التكاليف= تكاليف السنة المستهدفة / تكاليف سنة األسا     

مت خالل ضرب معدل  IFRS 15ث  يت  بعد ذلد حساب قي  بنود القوائ  المالية بعد تطبيق معيار 
 ي تحدث مت أجل تحقيق رصيد الحساب في رصيد الحساب بالمعادلة التالية:نموالتكاليف الت

 رصيد الحساب المعدل = معدل نمو التكاليف × رصيد الحساب المرتبط بها

 ويمكت توضيح ذلد مت خالل المثال التالي:

، 2017ولعرررا   2753343990، 2016إذا بلغرر  تكررراليف اإليررررادا  ل رررركة أورانررر  لعرررا  
فإنه يمكررت التوصررل لرصرريد   11791416210األسا     2016بلغ  إيرادا  عا   ، و2962399736

 اإليرادا  المعدل كما يلي:
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 1.1= ~  2753343990/  2962399736معدل نموتكاليف اإليرادا  = 

 12570557831=      11791416210×  1.1رصيد اإليرادا  المعدل = 

القرروائ  الماليررة الترري ترر  معالجتهررا وفقرراً  دلبنو الوصفي اإلحصائي التحليل (5-4 ويوضح الجدول  
 لخطوا  المعيار ودراسة الفروق بعد أخذ أثر المعيار في الحسبات.

 التحليل اإلحصائي الوصفي لبنود القوائ  المالية المعدلة  األرقا  باأللف جنيه(( 5-4جدول رق    

 أورانج    المصرية لالتصاالت  ارصدة الحسابات  م

األرصدة  

 المنشورة 

األرصدة  

 المعدلة 

تحييد 

 الحجم 

األرصدة  

 المنشورة 

األرصدة  

 المعدلة 

تحييد 

 الحجم 

0.522 12970557 12677479 0.337 16821840 15547308 اإليرادات  1

5 

0.424 11570396 11570396 0.191 9783676 9783676 تكاليف اإليرادات  2

6 

0.043 1400161 1107083 0.146 7038164 5763632 الربح من التشغيل  3

4 

- 2074567- 1646481- 0.021 1109260 558347 صافي الربح   4

0.076 

0.049 1352879 1241174 0.461 23600120 21210282 المدينين 6

6 

0.161 4392730 3957415 0.025 1325587 1303429 الدائنين 7

2 

القيمة الدفترية لحقوق   8

 الملكية 

24516823 19045539 1  12425779  12223091 1 

 1 24824032 27449591 1 49798223 45700980 إجمالي األصول  9

علي القوائ  المالية المن ورة قررد أدي إلرري  IFRS 15(  يتضح أت تطبيق معيار 5-4مت الجدول  
تغيرا  في قي  أرصدة بعض الحسابا  األمر الذي يوضررح اخررتالف آليررا  وطرررق ا عتررراف بررا يراد 

 عت المعايير المطبقة علي القوائ  المالية. IFRS 15المالي الدولي  وفقاً لمعيار التقرير

ويمكت عرض اإلحصاء الوصررفي ل ررركتي المصرررية لالتصررا   وأورانرر  وذلررد بعررد أخررذ أثررر 
 .(6-4 بعيت ا عتبار كما بالجدول  IFRS 15تطبيق معيار  

 الطبيق وتحييد الحج  التحليل اإلحصائي الوصفي لبنود القوائ  المالية بعد( 6-4جدول رق    

المصرية   البند م

 لإلتصاالت 

االنحراف   المتوسط  أورانج 

 المعياري

 أدني

 قيمة  

 أكبر

 قيمة  

 5. 3. 1306. 430. 0.5225 0.3378 اإليرادات  1

 4. 2. 1651. 308. 0.4246 0.1911 تكاليف اإليرادات  2

 15. 04. 07283. 0949. 0.0434 0.1464 الربح من التشغيل  3

 02. 0.00 01527. 0108. 0.076- 0.0216 افي الربح  ص 4

 46. 05. 29097. 2554. 0.0496 0.4611 المدينين 6
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المصرية   البند م

 لإلتصاالت 

االنحراف   المتوسط  أورانج 

 المعياري

 أدني

 قيمة  

 أكبر

 قيمة  

 16. 03. 09567. 0936. 0.1612 0.0259 الدائنين 7

القيمة الدفترية لحقوق   8

 الملكية 

1 1 1.000 0.000 1.00 1.00 

  المالية المعدلة وبعد استبعاد أثررر القوائ( التحليل اإلحصائي الوصفي لبنود  6-4مت خالل جدول  
، كمررا بلررغ متوسررط صررافي 0.50حج  الُمن آ ، يتبيت أت متوسط اإليرادا  منسوباً لحج  المن أة قد بلغ 

، وبلغ متوسط الربح 0.318، كما بلغ متوسط تكاليف اإليرادا   0.0108الربح منسوباً لمتوسط الحج  
، 0.46كما بلررغ متوسررط المرردينيت منسرروباً لمتوسررط الحجرر    ،0.015مت الت غيل منسوباً لمتوسط الحج   

 . 0.16وبلغ متوسط الدائنيت منسوباً لمتوسط الحج  

ثالثاً: اإلحصاء الوصفي لمستوي التحفظ المحاسرربي بررالقوائ  الماليررة يمكررت قيررا  مسررتوي الررتحفظ 
المحاسرربي نمرروذم   المحاسبي بأكثر مت نموذم مختلف ومت أبسط النماذم المسررتخدمة فرري قيررا  الررتحفظ

نسبة القيمة الدفترية للقيمة السوقية، وت  حساب القيمة الدفترية وفقرراً للمعيررار المقترررح   بينمررا ترر  حسرراب 
القيمة السوقية مت خالل حاصل ضرب عدد األسه  × السعر السوقي للسه  ، ويقو  هررذا النمرروذم علرري 

بيق هذا النموذم علي  ركا  العينة المختررار كمررا نسبة القيمة السوقية للقيمة الدفترية لل ركة، ويمكت تط
 .(7-4 بالجدول 

 اإلحصاء الوصفي للتحفظ المحاسبي  (7-4 جدول 

القيمة الدفترية/ القيمة   القيمة السوقية  القيمة الدفترية  اسم الشركة  م

 السوقية 

 0.831 22908900000 19045539000 المصرية لالتصاالت  1

 0.173 7035638852 1222309100 أورانج  2

 0.502 المتوسط 

 0.831 أكبر قيمة 

 0.173 أدني قيمة 
  

 البحثي  إختبارات الفرضنتائج  

لتحقيق اختبار الفرض البخثي سيقو  الباحثوت  بإجراء اختبار ا رتباط للك ررف عررت العالقررة برريت 
متغيرررا  المسررتقلة علرري المتغيرا  المستقلة والمتغير التابع، وكذلد ستقو  باختبار ا نحدار لبيررات أثررر ال

 المتغير التابع، وذلد كما يلي:

 (:(Autocorrelationأوالً: إختبار االرتباط الذاتي  

تطبيررق معيررار  بعرردأظهر  نتائ  ا رتباط بيت متغير الدراسة المستقل والمتغير التررابع أت العالقررة 
IFRS 15  8-4 بالجدول  ، ويمكت توضيح ذلد كما%47.2بيت صافي الربح والتحفظ المحاسبي). 

 ( مصفوفة ا رتباط بيت المتغير التابع والمستقل8-4جدول  
 التحفظ المحاسبي  األرباح  المتغيرات  م

  1 صافي الربح  1

 1 0.472 التحفظ المحاسبي  2
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 البحثي :ثانياً: تحليل نتائج نموذج اإلنحدار للفرض  

 ما يلي:يمكت بيات نتائ  تحليل نموذم اإلنحدار للفروض الفرعية ك

 نتائج إختبار الفرض الفرعى اةول: 

أظهر  نتائ  التحليل ا حصائي للفررروق الجوهريررة برريت قرري  عناصررر القرروائ  الماليررة قبررل وبعررد 
 يعنرري الذي األمر؛ 0.006تطبيق المعيار وجود فروق جوهرية بيت قي  البنود وذلد عند مستوي معنوية 

 إحصررائية د لررة جوهريررة ذا  توجد فررروق   عل  "    والذي ينص  األول  العدمي  الفرعي  الفرض  رفض
، البررديل الفرررض وقبررول ،" IFRS 15بيت بنود القوائ  المالية بعد تطبيررق معيررار التقريررر المررالي الرردولي 

 .(9-4 ويمكت توضيح ذلد كما بالجدول 

 IFRS 15( نتائ  اختبار الفروق الجوهرية بيت قي  القوائ  المالية قبل وبعد تطبيق  9-4جدول  
 مستوي المعنوية   Fاختبار  مستوي المعنوية  Tاختبار  االختبار 

 0.010 0.002 0.006 0.565 قيمة االختبار 

كما أظهر  نتائ  التحليل ا حصائي للفروق الجوهرية بيت قي  عناصر القوائ  الماليررة قبررل وبعررد 
البنررود وذلررد عنررد  وجررود فررروق جوهريررة برريت قرري  Mann-Whitney تطبيق المعيار مت خالل اختبار

 توجررد فررروق  والررذي يررنص علرر  "  العرردمي الفرض رفض يعني الذي  األمر؛  0.001مستوي معنوية  
 IFRSبيت بنود القوائ  المالية بعررد تطبيررق معيررار التقريررر المررالي الرردولي  إحصائية د لة جوهرية ذا 

 بوجود فروق جوهرية. البديل الفرض وقبول ،" 15

 الثاني  الفرعي  للفرض  نحداراإل  نموذج  نتائج  تحليل

لقي  صافي الربح  بعد تطبيق   إحصائية  د لةذو  أثر  يوجد   :  الثالث  العدمي  الفرعي  الفرضينص  
 التحليررل جرردولويوضررح  .علرري مسررتوي الررتحفظ المحاسرربي"  IFRS 15معيررار التقريررر المررالي الرردولي 

 إسررتنتام للباحررث يمكررت التررابع  روالمتغيرر   المسررتقل  للمتغيررر  ا نحرردار  مصررفوفا (  10-4   رق   األحصائ 
  :مايل 

 علي مستوي التحفظ المحاسبي IFRS 15لصافي الربح بعد تطبيق  ( مصفوفة ا نحدار 10-4جدول  
 معامل االنحدار  

Bi 

 اختبار 

T 

 مستوي المعنوية 

 0.02 1.112 0.310 الثابت 

 0.01 1.51 0.564 الربح 

 . 310الثابت                  =          

 R                 =0.472امل االرتباط مع

 .R2               =223معامل التحديد 

 0.010مستوي المعنوية       =          

أظهررر  نتررائ  التحليررل ا حصررائي للعالقررة ( 10-4ت خررالل جرردول التحليررل األحصررائ  رقرر   مرر 
 ذلررد يتضررح حيررثلمحاسرربي، التحفظ ا عل  مستوي IFRS 15التأثيرية لصافي الربح بعد تطبيق معيار 

 مسررتوى خررالل مررت ذلد عل  ويستدل معنوية، د لة ذا  تأثير عالقة عد  وجود  اإلنحدار  دالة  خالل  مت
الفرعرري  لفرررضرفررض ا يعنرري  الررذي  األمررر  0.223كما بلغ معامل ا نحرردار    ؛0.01المعنوية الذي بلغ  

لصافي الربح بعد تطبيق معيار التقريررر  إحصائية د لةذو أثر يوجد   العدمي الثالث والذي ينص عل  " 
 عل  مستوي التحفظ المحاسبي" وقبول الفرض البديل. IFRS 15المالي الدولي 
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 ثالثاً: نتائج إختبار الفرض الرئيسي للدراسة 

لتطبيررق معيررار  إحصررائية د لررةوذ أثررر يوجررد  ينص الفرض الرئيسي ف  صورته العدمية عل  " 
عل  مستوي التحفظ المحاسبي في بيئة األعمررال المصرررية ". ولتحديررد  IFRS 15التقرير المالي الدولي 

 ( عل  النحوالتال :11-4مدي إمكانية قبول الفرض الرئيسي مت عدمه ا ستعانه بجدول ا نحدار رق   

 ( نتائ  ا نحدار وا رتباط لمتغيرا  الفرض الرئيسي للدراسة 11-4جدول  
 

 

 المتغيرات 

IFRS 15 

معامل  

 حديد الت

 معامل االنحدار 

Bi 

 اختبار 

T 

مستوي  

 المعنوية 

االنحراف  

 المعياري

 قيمة  

F 

الخطأ  

 المعياري  

 - - - 0.007 0.322 0.075   الثابت 

 0.096 8.618 0.49 0.019 2.936 0.919 0.519 التحفظ 

 . 075الثابت                  =          

 R                 =0.720معامل االرتباط 

 .R2               =519امل التحديد مع

 0.0096مستوي المعنوية       =          

المعلما  اإلحصائية األساسية للعالقة التأثيرية للمتغير المسررتقل قرري    (11-4 يوضح الجدول رق   
علي المتغير التابع مستوي التحفظ المحاسبي، حيث يتضح مت خالل  IFRS 15البنود المالية بعد تطبيق 

د لة اإلنحدار وجود عالقة تأثير ذا  د لة معنوية، ومت خالل الجدول يتضح أت، قيمة معامررل التحديررد 
مت التغير ف  المتغير التابع "مستوي التحفظ المحاسرربي" يرجررع   %51.9، وهذا يعن  أت  0.519تساوى  

وهررذإ القيمررة تعنرر   ،0.019، وبلغ مستوى المعنويررة IFRS 15إل  تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 
معنوية نموذم اإلنحدار ووجود عالقة تأثير ذا  د لررة معنويررة برريت المتغيررر المسررتقل والمتغيررر التررابع ، 

 %. 95وذلد بدرجة ثقة 

والتحفظ  IFRS 15( نجد أت العالقة ا رتباطية بيت تطبيق 11-4ومما سبق وبالنظر إل  الجدول 
و ذ أثررر يوجررد  ذلد يمكت رفررض الفرررض الرئيسرري العرردمي "  ، وبناًء عل %72المحاسبي قد بلغ معدل  

عل  مستوي التحفظ المحاسرربي فرري بيئررة  IFRS 15لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي  إحصائية د لة
 .%51.9وقبول الفرض البديل بوجود ذلد األثر والمتمثل في  األعمال المصرية" 

أت نتررائ  اإلنحرردار  Multipule Regrissionمتعرردد ولقد تبيت أيضاً مت نتائ  اختبار ا نحدار ال
% مررت التغيررر   59، وهذا يعنرر  أت  0.590لبنود القوائ  المالية عل  مستوي التحفظ المحاسبي قد بلغ   

التحفظ المحاسبي" يرجررع إلرر  تررأثير بنررود القرروائ  الماليررة بعررد تطبيررق معيررار مستوي  ف  المتغير التابع " 
األمررر الررذي يرردل علرر  معنويررة تررأثير تطبيررق  0.002لغ مستوى المعنوية ، وبIFRS 15التقرير الدولي 

 .المعيار عل  مستوي التحفظ المحاسبي

 خةصة ونتائج وتوصيات البحث :

 خةصة البحث:

( علرري 15إستهدف هذا البحث دراسة األثار المتوقعة لتطبيق معيار التقرير المررالي الرردولي رقرر   
األعمال المصرررية، ولتحقيررق هررذا الهرردف ترر  تنرراول اإلطررار النظررري مستوي التحفظ المحاسبي في بيئة  

لموضوع البحث وإستطالع الجهود السابقة في هذا المجال، وت  إختبار فروض البحث، وإعتمد الباحثوت 
فرري إختبررار فررروض البحررث علرري نمرروذم تحليررل اإلنحرردار الخطرري المتعرردد، وقررد ترر  إجررراء الدراسررة 
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 فرري أسهمها تداول  يت   والتي   ركا  المساهمة العاملة في قطاع ا تصا  ،اإلفتراضية علي عينة مت ال
 المصرية وهما  ركتي المصرية لالتصا   وأورن . المالية األوراق بورصة

 نتائج البحث

 يمكت للباحثوت عرض أه  النتائ  التي توصل إليها البحث كما يلي : 

 نتائج البحث النظرية :

( اإليراد مت العقود مع العمالء إطرراراً  ررامالً لالعتررراف 15الدولي رق     قد  معيار التقرير المالي .1
والقيا  واإلفصاح عت اإليرادا  يمكت تطبيقه علي كافة الصررناعا  والمعررامال  ممررا يقلررل مررت 

 الحاجة إلي العديد مت اإلر ادا  التفسيرية لكل حالة أونموذم أعمال علي حدة .

( وطرررق اإلعتررراف 15برراإليراد وفقرراً للمعيررار الرردولي رقرر     هناد إختالف بيت طريقة اإلعتررراف .2
( تطبيررق نمرروذم ذوخمرر  15باإليراد فرري المعررايير السررابقة حيررث يتطلررب المعيررار الرردولي رقرر   

خطوا  عند اإلعتراف باإليراد تتمثل في تحديد العقد مع العميل ، تحديد إلت اما  األداء بالعقررد ، 
ر المعاملة علي إلت امررا  األداء بالعقررد ، اإلعتررراف برراإليراد تحديد سعر المعاملة ، تخصيص سع

 عند الوفاء بإلت اما  األداء.

 يادة مستوي التحفظ المحاسرربي يعمررل علرري  يررادة مسررتوي مالءمررة وموثوقيررة وجررودة المعلومررا   .3
 المحاسبية مت خالل تخفيض عد  تماثل المعلوما  .

لمحاسرربي يسرراه  فرري  يررادة جررودة وإسررتمرارية األربرراح اإللت ا  بتطبيق المعايير الدولية والتحفظ ا .4
 وقدرة المساهميت علي التنبؤ بالتدفقا  النقدية المستقبلية .

 نتائج الدراسة اإلفتراضية :

 إحصررائية د لررة ذو أثر يوجد"   العدمي الرئيسي الفرض رفض إل  اإلفتراضيةا  الدراسة  توصل  .5
فرري بيئررة األعمررال  المحاسبي التحفظ مستوي عل  IFRS 15 الدولي المالي التقرير معيار تطبيقل

 ."  المصرية

 توجررد   " عل  ينص والذى  األول  العدمي  الفرعي  الفرض  رفض  إل   اإلفتراضية  الدراسة  توصل  .6
 المررالي التقريررر معيررار تطبيررق بعررد  الماليررة  القرروائ   بنررود  برريت  إحصررائية  د لة  ذا   جوهرية  فروق
 . IFRS 15 الدولي

إل  رفض الفرض الفرعي العدمي الثان  والذى ينص عل  "  يوجررد   اإلفتراضية  الدراسة  توصل  .7
 IFRS 15د لة إحصائية للصافي ربح المحاسبي بعد تطبيق معيار التقرير المالي الدولي  أثر ذو

 عل  مستوي التحفظ المحاسبي".

 توصيات البحث

 آلتي:في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحثة توصي با

ينبغ  أت تسع  كافة المن ررأ  المصرررية لالسررتعداد لتبنرر  المعيررار الجديررد بوقرر  كرراف مررت خررالل  .1
تدريب وتأهيل محاسبيها وكافة العامليت ف  المن رراة   سررواء اإلدارة العليررا أوالمحاسرربيت أورجررال 

د   فضررالً عررت التسويق( لفه  إر ادا  المعيار والتعامل مع األثار الناتجة مت تبن  المعيار الجديرر 
تعديل بعض السياسا  وال روط التعاقدية وتطوير النظ  المحاسبية والتكنولوجيررة وهيكررل الرقابررة 

 الداخلية لالستجابة للمعيار.
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علرري تحسرريت ثقررة المسررتثمريت فرري القرروائ   IFRS 15يجب تحليل وتقيي  األثررار المحتملررة لتطبيررق  .2
 المالية في بيئة األعمال المصرية.

 بحثية المستقبليةالمجاالت ال

( لالعتررراف برراإليراد مررت العقررود مررع العمررالء علرر  قرررار مررنح 15أثر تبن  المعيار الرردول  رقرر    .1
 اإلئتمات وقدرة المن أ  عل  األقتراض وتكلفة التمويل ف  المن أ  المصرية .

ا عتراف ( لالعتراف باإليراد مت العقود مع العمالء عل  عملية  15أثر تبن  المعيار الدولي رق    .2
 باإليراد ف  ظل التجارة اإللكترونية .
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 المراجع

 أوالً المراجع العربية

 الدوريات العلمية: -أ

 (  " اثةةه كل ةةس الم ا مةة   لايةةس ا ةة يوف   ةة  ا ةة ح  2011محمةة     إيهةة  ابوخزانةة    .1

م  لةة  لا  ة ايةة   ا مح سب  ب  شهك ت ا مقل ة ب  بواص  ا مصةةهي  " مة ةة  ا بحةةو  ا 

 . 2  ا ع د ك ل  ا  ة اة  ي مع  بواسعل 

 قل م داي  ا ةة ح   ا مح سةةب  لةة  ا قةةواية ا م  لةة  كم  ةةه   قلةةلة 2014ا ةهف  ي سه لحم   .2

م ي ا مم اس ت اإلن ه زي   إلدااة: دااس  مل انل  ب   طبلق      ةةهك ت ا  ةة مل  لةة  

 .2 سبل   ك ل  ا  ة اة ي مع  طنط  ا ع دا مم    ا عهبل  ا سعودي   مة   ا بحو  ا مح

(  إط ا مق هح    علس دلا مهاقب  ا حس ب ت ل  2013ا شهق لي   من  حس  لبوا مع ط      .3

: دااسةة  مل انلةة    IFRSمة   ا  ح   ا مح سب  لةة  ءةةوا معةة يله ا  قةة ايه ا  ل لةة   

 .1  ا ع د  ا مة   ا ع مل   إلق ص د لا  ة اة   ك ل  ا  ة اة   ي مع  ا سويس

(  لثةةه بطبلةةق معلةة ا ا  قةة ايه ا م  لةة  ا ةة ل   2016ا ه ل ي   ط اق  ب  ا عظلة يوسف      .4

(   ةة  ق يمةة  ا ةة خس لةة   ةةهك ت ا مقةة لبت  دااسةة  بطبلقلةة (  مة ةة  ا   ةةه 15اقة 

-483  ص ص.3  ا عةة د 20ا مح سب   ك ل  ا  ةةة اة  ي معةة   ةةل   ةةمس  ا مة ةة   

536. 

قل م مس وي ا  ح   ا مح سب  ل  ا قواية لا  ق ايه ا م  لةة    “(   2014 ا نة ا  يملس حس     .5

    ا قلم  ا سةةوقل    سةةهة ا دااسةة  بطبلقلةة    ةة  ا شةةهك ت ا مسةة كم  ا ع مةة    للثهه

ا م اي  ل  بواص  ل سطل   ا ب قةة ا   بحةةو  لا  ااسةة ت  ي معةة  ا قةة م ا م  وحةة   

 .2ا ع د  17غزه  ل سطل   ا مة   

(  نم ذج مح سبل  مق هح   قل م ا  طبلق اإل زام   معةة يله 2017ا     لحم    حسل     ال  .6

  ةة  مسةة وي ت بح ةة  اوابةة ح لاودااا مح سةةب   IFRSsا  قةة ايه ا م  لةة  ا  ل لةة  

لا  شغل     شهك ت ا مس كم  ا م  ل  : دااس  بطبلقلةة    مة ةة  ا   ةةه ا مح سةةب   ك لةة  

 .977-1047  ص ص. 1  ا ع د  21 ا  ة اة   ي مع   ل   مس   ا مة  

( "لثه ا  ح   ا مح سب      يودة ا  قهيه ا مةة    لةة  2018س لم ف  لحم  ل ح  إسم  لس    .7

بلئ  او م   ا مصةةهي  "  ا مة ةة  ا ع ملةة     ااسةة ت ا  ة ايةة  لا بلئلةة   ك لةة  ا  ةةة اة 

 .541-518  ص ص 1  ا ع د9 ي مع  قن ة ا سويس  ا مة   

 IFRS -IAS"(  " اثه اب  زام ب طبلق مع يله ا مح سةةب  ا  ل لةة 2016لالد   ل اد  ايموف م .8

 دااس  بطبلقل ( "  ا   ه ا مح سب    ا  ق ايه ا م  ل     ا  ح    ا مح سب  ليودة    "

 .2  ا ع د20  ا مة   مصه

 (  لثه ببن  ا مع يله ا  ل ل    مح سب  لمهاحةةس2018كعموش   هيف     خملس إبهاكلة     .9

دلاة حل ة ا مشهلع     مس وي ا  ح   ا مح سةةب  : دااسةة  بطبلقلةة    ةة  ا شةةهك ت 

ا مقل ة بسوق ابسهة ا سعودي   مة   ا   ةةه ا مح سةةب    ك لةة  ا  ةةة اة   ي معةة   ةةل  

 . 624-667 ص ص. 3 ا ع د22 مس   ا مة   

 IFRS 15ا م  لةة   ( " بقللة لبح لس معل ا ا مح سب  ا  ل      ق ايه2018ك  ة   كب  يم     .10

اإليهادات م  ا عقود مع ا عمالا للثهة     مص اقل  ليودة ا  ق ايه ا م  لةة  " دااسةة  

 .1    د22مل انل   مة   ا   ه ا مح سب    ك ل  ا  ة اة   ي مع   ل   مس   مة   
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 الرسائل العلمية  -ب

  ةة    لاوثةةه   إليهادبةة دااس  مق انةة   ال  ةةهاف    “(   2015 خ     س اة  ب  ا ن صه حسل     .1

  ل  ا مح سب  غله منشواة   يودة ا  ق ايه ا م  ل :  دااس  بطبلقل  "   اس    م يس له

 ك ل  ا  ة اة  ي مع  ا منصواة. 

(   " لثه ا  ح   ا مح سةةب    ةة  مم اسةة ت إدااة اوابةة ح 2017زك   م ي س سع   وق      .2

: دااس  مل انل  "   اس    م يسةة له (  IFRSل  ءوا مع يله ا  ق ايه ا م  ل  ا  ل ل   

 ل  ا مح سب  غله منشواة  ك ل  ا  ة اة   ي مع  ا سويس .

( " اطةة ا مق ةةهح    للةةف معلةة ا ا  قهيةةه ا مةة    ا ةة ل   2017محمةة    مهلمحمةة  خمةةلس   .3

 ال  هاف ب إليهاد م  ا عقود مع ا عمالا للق   بلئ  ا  قهيةةه ا مةة    لةة  مصةةه: دااسةة  

   دك وااه ل  ا مح سب  غله منشواة  ك ل  بة اة   ي مع  اس ن اي .بةهيبل  " اس  

(  "نمةةوذج مق ةةهح   مح سةةب   ةة  ابيةةهاد لةة  ءةةوا 2014مصةةط    سةةل  محمةة  سةةل     .4

  ل  ا مح سةةب  غلةةه منشةةواة    " اس    دك وااه  اخ ب ايها م غلهات ا مع صهة: دااس   

   ي مع  ح واف. او م   لإدااةك ل  ا  ة اة 

 ا م  لةة  ا  قةة ايه معلةة ا ءةةوا لةة  اإليةةهاد  ةة  (   " ا مح سةةب 2017  محم   ب هللا    نولس   .5

م يس له  لمل انل "   اس    نظهي  دااس  : اواب ح يودة     لب ثلهه 15 اقة ا  ل  

 . ك ه ا شلخ  ي مع  ا  ة اة  ك ل  ل  ا مح سب  غله منشواة  
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