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Abstract 
Investors’ decisions are affected by many factors, the most important of which 

are the accounting standards on the basis of which the financial statements and 

reports are prepared. Financial reporting standards lead to the expression of the 

financial statements vocabulary about the reality of the financial position and 

financial performance of the establishments, and then achieve the accounting 

quality. It also leads to the availability of information transparently to the various 

users of the financial statements without the need Adjustments that require 

special expertise to make to obtain the required information and thus lead to a 

reduction in the phenomenon of information asymmetry and increase the 

accuracy of financial analysts’ forecasts. All of this is an indicator of the quality 

of the information environment of the facility. 
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جار على العمالء وعقود اإليمع عقود ال منبين معياري اإليراد العالقة إطار مقترح لقياس 

 في سوق األوراق المالية اإلستثمارقرارات  ترشيد

 إعـــداد

 الباحثة/ دعاء فتحي إبراهيم السروجي

 

 : طبيعة المشكلة:أولا 

تعد على اساساها القووامم التي  همها المعايير المحاسبيةأتتأثر قرارات المستثمرين بالعديد من العوامل 

 المواليوتؤدى معايير التقارير المالية إلى تعبير مفردات القوامم المالية عن حقيقة الوضع  ،والتقارير المالية

ا تؤدى الى تووافر المعلوموات بشوفافية لمفتلو  ومن ثم تحقيق الجودة المحاسبية كم تآمنشلل الماليواألداء 

القوامم المالية دون الحاجة لتسويات تستلزم خبرات خاصة إلجرامهوا للحوووع علوى المعلوموات  مستفدمي

تؤدى إلى تففيض ظاهرة عدم تماثل المعلومات وتزيد من دقوة تنبوؤات المحللوين الموالين  وبالتاليالمطلوبة 
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(FASB) األمريكيكما توصل كال من مجلس معايير المحاسبة المالية 
(1)

المحاسوبة  معواييرومجلوس  

(IASB) الدولية
(2)

وان الحود مون  الحواليلقووور بالتقوارير الماليوة بوضوعها إلى إن هناك قدر كبيور مون ا  

زيوادة وشوفافية وجوودة في  ضافة العديد من التحسينات على التقارير المالية بما يساهمإهذا القوور يتطلب 

(IFRS, 2018) وراق المالية.ألسوق افي  قرارات المستثمرين تحسينالتقارير المالية و
(3)

 

تسوواق إلوسووعى المنامووات المنوووط بهووا إصوودار معووايير المحاسووبة الدوليووة لتحقيووق ا اهتمووامطووار إوفووى 

بهدف تحسين جودة التقارير المالية فقد أصودر مجلوس معوايير المحاسوبة الدوليوة معيوار  المحاسبيوالتوافق 

ذلو  ( و16رقوم ) عقوود اإليجوار ( ومعيوار15العموالء رقوم )موع عقوود الن مواإليوراد  الودولي المواليالتقرير 

 مسووتفدميالقوووامم الماليووة واألطووراف المهنيووة األخوورى وذلوو  بهوودف تزويوود  مسووتفدميإسووتجابة لمطالووب 

 سوتثمارية.إلتلبى إحتياجاتهم وتسواعدهم علوى إتفواذ القورارات االتي  التقارير المالية بالمزيد من المعلومات

(Milton & Genevieve, 2019, p:4;Mohammad, 2019, p:724) 

مون المجلسوين بحاجوة المعوايير  يمثول إعترافوا   FASBو  IASB المشورو  المشوترك بوينلوذل  فو ن 

وعقوود اإليجوار العموالء موع عقوود ال نموعتوراف بواإليراد إلر المعالجة المحاسبية السوليمة لالقاممة إلى تطوي

ومقابلووة  الموواليلتزامووات اإليجاريووة موون واحيووة وجووودة التقريوور إلعتووراف بوواإليراد واإللمواجهووة مشوواكل ا

 .آخريالقوامم المالية من واحية  مستفدميحتياجات إ

للتغيوورات فووى البيئووة المووورية، كووان يبوود موون تعووديل أحكووام المعووايير المووورية للمحاسووبة  أمووا بالنسووبة

بتعوديل بعوض أحكوام  2019لسونة  69لتتماشى مع المعايير الدولية لذل  صدر قورار وزيور اإلسوتثمار رقوم 

وتووم إصوودار معيووار  2015لسوونة  110مووورية الوووادرة بقوورار وزيوور اإلسووتثمار رقووم معووايير المحاسووبة ال

ر يوهموا يموثالن ترجموة لمعواي (49( ومعيوار عقوود اإليجوار رقوم )48اإليراد من العقود موع العموالء رقوم )

   المحاسبة الدولية.

التوأثير علوى فوي  أساسويعون اإليورادات باعتبارهوا تمثول عنوور  القيوا  والتقريور ةهميأفاوطالقا من 

 الموواليداء ألتقيوويم افووي  المعلومووات المحاسووبية لمسووتفدميديلووا القوووامم الماليووة بوجووا خووام وعنووور هووام 

ولووا الهيئووات والجهووات المنامووة لمهنووا المحاسووبة أد وعلووى قوورارات المسووتثمرين بوجووا عووام، فقوو آتللمنشوو

صودارات المفتلفوة، حيون إن إلمون خوالع ا يورادات وذلو إلموضو  القيا  والتقرير وتقييم ااهتماما بالغا ب

للقووامم  اإلعالموييجوار( يوؤثر علوى المحتووى إلعقوود ا –العموالء موع  عقوودالن مويوراد اإل) معياريتطبيق 

قتوورا  إلالتوودفقات النقديووة وعلووى تكلفووة ا و قاممووة الموواليقاممووة الوودخل، قاممووة المركووز فووي  الماليووة المتمثلووة

معايير التقارير المالية من شأوها ان تنعكس على شكل ومحتوى في  التغييراتوتعهدات الدين، وي ش  ان 

 (200 :م ،2018،)سالم سليمان تتضمنها التقارير المالية.التي  المعلومات

 القوامم المالية حين يسوتفدم مستفدمييرادات اكبر واهم بند ذو قيما يناسب احتياجات إلحين تعتبر ا

يوراد إلوتدفقات وقدية ويهتم المسوتثمرون بمشواكل تحقوق ا ةتحقيق عوامد مستقبليتقييم قدرة المنشأة على في 

تفواذ قوورارات إو المفتلفووة تالمنشوأمشووكالت اخورى حيوون تسواعد علووى عمول المقارووات بووين  أياكثور مون 

 .الوحيحةايستثمار 

                                                             

(1)FASB: Financial Accounting Standards Board. 

(2)IASB: International Accounting Standards Board.  

(3)IFRS: International Financial Reporting Standards. 
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وفوى وفوس  المنشوأتتواجههوا التوي  يراد مون اكثور الموضووعات اهميواإلوعليا يعتبر موضو  تحقق ا

حين أن المعيار القوديم لوم يووفر إرشوادات مفوولة حووع عتراف بها، إلقياسها وافي  الوقا هناك صعوبات

اإلعتراف باإليراد فوى حوايت متعوددة مموا يودفع موديرين المنشوأت إلوى إسوتفدام  تقوديراتهم الشفووية فوى 

لقيوا   المعنية( بالمعايير IFRS) الدوليةالمالية  وفى هذا الشأن جاءت معايير التقاريراإلعتراف باإليراد، 

قووور فيموا  أييفتور  فيهوا اوهوا مرجعوا علميوا وعمليوا لعوال   والتويعون تلو  اييورادات  وتقييم التقارير

 (5 :، م2019)ثروت موطفى على العايدي،  سبقها من معايير.

العوور الحودين لموا يحققوا فوي  بشكل كبير الرأسماليةصوع ألاوتشر وشاط تأجير ا ومن الجاوب األخر

(التشوغيلي -التمويلي)التأجير وشاط هذا النشاط من مزايا عديده لكل من المستأجر والمؤجر، حين ساهم 
(1)

  

العديد من الدوع المتقدموة وعلوى الورمم موا يحققوا هوذا ايسولو  في  تالمنشأتوفير التمويل الالزم لهذه في 

التمويوول موون مزايووا مقاروووا بغيووره موون اسوواليب التمويوول اي اوووا يواجووا بالعديوود موون العقبووات فووي  المسووتحد 

 (4 :م ،2016)دينا عبد العليم،. او المالية او التنايمية المحاسبيةوالمشكالت سواء 

يووؤدى الووى زيوواده هووامل التمويوول ( الميزاويووةالتمويوول خووار  التووأجير التشووغيلى )الوورمم موون ان  علووىف

وتيجة إلوففا  وسب الديون لحقوق الملكية بحين يمكن المستأجر الحووع علوى تمويول  للمنشأة اإلضافي

الحقيقيوة  القيموةبتكلفا منففضة إي إوا يؤدى إلى إظهار قيما أصوع المستأجر وإلتزاماتوا بأقول مون  إضافي

 بعدم الموداقية. الماليلها فيتسم المركز 

وراق ألهيئووة تووداوع ا ( صووادره عوونHolzman& Munter, 2016, p:97) دراسووةفقود اشووارت  

(SEC) مريكيةالمالية واأل
(2)

تعود واحوده مون اهوم مووادر التمويول خوار   التشغيليإلى إن عقود اإليجار   

ية مموا وعقود إيجار خار  الميزافي  تريليون دوير توجد 1.25ان ما يقر  من  الدراسةالميزاوية وقدرت 

التقارير الماليوة صدق على  ا  تمويل خار  الميزاوية وهو ما اوعكس سلب استفدامها للحووع علىفي  تسبب

لعقوود اييجووار  ايقتووواديعوودم إظهووار الجوووهر فووي  وخاصووة للشووركات المسووتأجرة لمووا لهووا موون مووولحة

 الحووع على تمويل خفى خار  الميزاوية.في  واستفداما

القوووامم فووي  ي يووتم ايعتوراف بهوواالتووي  المعروضوةوقود اظهوورت الدراسووات ان حجوم ايلتزامووات ميوور 

تريليوون  2.85المالية لودى الشوركات المدرجوة عالميوا الناتجوة عون عقوود اييجوار ميور الموور  بهوا تبلو  

 IFRS16)) دوير.

( وبعوض SECسواق الماليوة ايمريكيوة )ألكما أظهرت بعض الجهات الرقابية مثل لجنة البورصة وا

الموواليين قلقهووم موون اإللتزامووات المترتبووة علووى عقووود  والمحللووينتثمرين المسووتفدمين للقوووامم الماليووة كالمسوو

القوامم المالية حيون إوهوا تقلول مون شوفافية هوذه القووامم وتجعول إمكاويوة في  ي تاهر والتي التشغيلياييجار 

 التشوغيليالمقاروة مير مالممة وخاصة إن وسبا كبيرة مون الشوركات اصوبحا تفضول إبورام عقوود اييجوار 

يجاريوة حتوى ي توون  هوذه العقوود كعقوود ايجوار إلبنوود عقودهوا افي  بعض ايحيان تتحايلفي  حين اوها

 ((Beyhan&Serap,2018,P:24 .وتبقيها خار  القوامم المالية تمويلي

                                                             

اييجار التمويلي: هو عقد اتفاق بين المؤجر والمستأجر بحين ينتقل بمقتضواه إلوى المسوتأجر حوق اسوتفدام أصول معوين  (1)

 لفترة زمنية طويلة األجل مقابل عامد متفق عليا مع وقل المنافع والمفاطر إلى المستأجر.

اييجار التشغيلي: هو عقد اتفاق بين المؤجر والمستأجر بحين ينتقل بمقتضاه إلى المستأجر حق اسوتفدام أصول معوين لفتورة 

 المفاطر إلى المستأجر.دون وقل األجل مقابل عامد متفق عليا  قويرةزمنية 

(2)SEC: Securities and Exchange Commission. 
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مشاكل اإلعتراف باإليجار وتجنب التمويل الففوى خوار  الميزاويوة،  يولتفاد وإستجابة لتل  المفاوف

بادر مجلس معايير المحاسبة الدوليوة بمشورو  لتحسوين المحاسوبة عون عقوود اإليجوار وقوام ب صودار معيوار 

 (IFRS 16- Leases).( وذل  لتقديم وموذجا موحدا للمحاسبة عن اإليجار16رقم )

عواده إو المناسوبةلتحديود المعالجوات المحاسوبية  ةتحوديات كبيور (16و  15) وقد واجها تل  المعوايير 

لوى لجووء العديود إصياما البياوات التاريفية وتغير اعداد الناام والعمليات والضوابط الداخليوة، مموا يوؤدى 

سوووف يووؤثر ايضووا علووى بعووض المؤشوورات  ،الماليووةقواممهووا فووي  جووذريموون الشووركات الووى إحوودا  تغييوور 

للموواري  وايربوا  قبول الفوامود  الجغرافويالرميسية و يؤثر على صوافى الوربو والتوزيوع  والنسب المالية

 (Deloitte, 2018, P: 4) . قاممة الدخلفي  والضرامب وايستهالك

وذلووو  ين  (16رقوووم ) يالووودول معيوووارلل إوتقوووادا   Ralph,2017,p:1)قووود ذكووورت احووودى الدراسوووات )ف

أصول حوق )  المواليقامموة المركوز فوي  طالبوا بو درا  ايصول المسوتأجرالمعيار قد في  المعالجات الواردة

 المواليقامموة المركوز فوي  ايستفدام( وكذل  إدرا  ايلتزامات الناتجة عن عقود اييجوار ضومن ايلتزاموات

وهوو مووا رأه الكثيور موون البوواحثين مون اوووا سوويؤثر علوى وكووايت اإلمتموان بسووبب كسوور قواعود الووديون واوورا 

باإلضوافة إلوى إوففوا  معودع العامود  الماليقاممة المركز في  يجار ضمن ايلتزاماتإلام عقد اإلظهار إلتز

 على ايصوع بسبب وجود أصل جديد وهو )أصل حق اإلستفدام(.

 إلعوداد الودوليحيون ذكورت احودى الدراسوات ان المعيوار ( تحوديات، 15معيار رقوم ) وأيضا قد واجا

لزاميوة، إلفووا  اإلموع متطلبوات التوجيوا وا وشوامال   معقودا   محاسوبيا   يعد معيوارا   (15) رقم التقارير المالية

 ن تأخوذألى تقيم كي  سيؤثر تطبيق المعيوار الجديود علوى العقوود الحاليوة والجديودة وإحين تحتا  الشركات 

موون  زيوودا  م المحاسووبية الحاليووة ويلووزم إجووراءا  ايعتبووار ان المعيووار الجديوود قوود ينحوورف عوون المعالجووات فووي 

 يورادات.إلعتراف عون اإلومتى يتم ا المستقلةسعار البيع أداما وتحديد ألتزامات إالتحاليل مثل تحديد العقد و

(KPMG, 2019,P:6) 

المعالجة في  تمثل تطويرا  ( 16و  15)إي ان هناك جاوب اخر من الدراسات ترى ان المعايير الجديدة 

 .يجارإلعقود او  عمالءالمع عقود الن ميراد اإلالمحاسبية لكال من 

 حيون يأخوذ هوذا المعيوار (16)( معيوار رقوم Peggy et al.,2018,p:2فقد تناولا احدى الدراسوات )

لتزام  يجار ويتم احتسوا  العقود كوإلعقد ايجار بموجب وموذ  واحد يتم بموجبا إلايعتبار جميع عقود افي 

يجار) مع مراعاه فترات إلكأصل وسيستهل  حق ايستفدام خالع فتره عقد ا المحاسبةوحق ايستفدام هو 

 مؤكده بشكل مفعوع(. الممارسةتكون فيها التي  ايختيار

عقوود الن مويراد إلا الدولي( اوا يطلق على المعيار Deloitte,2016,p:3كما ذكرت احد الدراسات ) 

يوورادات وومووو إلتجاهووات اإلمووا لووا موون تووأثير كبيوور علووى مسووتويات و ،مرجعيووا المسووتثمرين""العمووالء مووع 

 بودأحيون داء الرميسوية، ألولا آثر على المراكز الضريبية وعهود القرو  ومؤشرات ا ةالمبيعات والربحي

 .باإليرادعتراف إلرشادات مفولا حوع كيفيا اإويوفر  2018حيز التنفيذ اعتبارا من ا يناير في 

فوي  ( ومووذ  مون خموس خطووات لتحديود وايعتوراف15رقوم ) الودولي المواليوقد حدد معيار التقرير 

 (Irinaa,2017,p:29) :فييرادات وتتمثل إلا

 تحديد العقد مع العميل -

 العقد.في  الواردةلتزامات ايداء إتحديد  -
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 تحديد سعر الوفقة ) المعاملة(. -

 لفول ايلتزامات. المعاملةتفويص سعر  -

 حين يتم تنفيذ كل التزام. باإليراداتعتراف إلا -

يورادات المعتورف إلتنفيذ كل خطوه من هذا النموذ  قادر على تغيير المعلومات حووع حجوم وتكووين ا

 .المحددةفتره ايبالغ في  بها

القوووامم الماليووة موون فهووم طبيعووة  مسووتفدميفوووا  الجديوودة هووو تمكوين إلويعتبور الهوودف موون متطلبووات ا

 ,Niles& Philipيرادات والتدفقات النقدية الناشوئة عون العقوود المبرموة موع العموالء.)إلومقدار وتوقيا ا

2019, P:5) 

ومعيوار عقوود  (15 )رقوم  العموالءمع عقود ال نميراد إلما سبق يتضو ان كال من معيار ابناءا" على 

ن خالع زيواده القوامم المالية م لمستفدمييحسن من ديلة القوامم المالية ويحقق المنافع  (16 )رقم  يجارإلا

سوووق فووي  قوورارات المسووتثمرينفووي  كبيوورا   فووواحات ايلزاميووة حيوون يووؤدى دورا  جووودة المعلومووات واإل

 وراق المالية.األ

بوين معيووارى  اوووا هنواك عالقوة إرتبواط (Deloitte, 2016 , p:11وقود أشوارت إحودى الدراسوات )

اإليووراد موون العقووود مووع العمووالء وعقووود اإليجووار تووؤثر علووى المعلومووات المفوووو عنهووا ، وذلوو  عنوود إثبووات 

ا لمتطلبوات معيوار معامالت البيع موع إعوادة اإلسوتئجار ينبغوى أوي إسوتيفاء شوروط اإلعتوراف بواإليراد وفقو

ا شأن عقد تمويول ولويس بيوع ، وأشوارت إلوى ، حين فى حالة عدم إستيفامها يتم المحاسبة عنهاإليراد الجديد

 ( أوي". 15( على المنشأة ضرورة تطبيق معيار )16اوا لتطبيق معيار )

للتقار  مع معايير التقارير المالية الدولية ومواكبة التطور لذل  تم تحدين معايير المحاسبة المورية 

والتقودم العلموى والتقنوى سوواء علوى مسوتوى أداء األعمواع عتبار المتغيرات اإلقتوادية ليأخذ فى اإل الدولي

ألحود  اإلصودارات المحاسوبية  الفكوريلوتالمم التطوور فى الشركات أو على مسوتوى الونام المحاسوبية بهوا 

موع عقوود ال نمومعيار اإليراد وتم إصدار  2019لسنة  69رقم  ايستثماربموجب قرار  الدوليعلى النطاق 

( بهوودف توحيود السياسووات والمعالجووات 49معيوار المحاسووبة عون عقووود اإليجووار رقوم )و (48العموالء رقووم )

وزيادة مسوتوى اإلفووا  والشوفافية مون أجول ورفع مستويات األمان لمواجهة المفاطر المفتلفة المحاسبية 

 . الدوليتحسين جودة القوامم والتقارير المالية وجعلها أكثر فهما وقابلية للمقاروة على المستوى 

( فى بيئة األعماع فى مور خاصة العقود القديمة 49( و )48أن تطبيق معيارى )يتضو مما سبق     

قد يتطلب عملية اإلوتقاع إلى جهدا" كبيرا" لتحديد المعالجات المحاسبية  1/1/2020قبل وفاذ المعيار فى 

وإعادة صيامة البياوات  يجارإللتزامات المترتبة على عقود اإليرادات واإليراد واإلا لعنوريالمناسبة 

التاريفية والعمليات والضوابط الداخلية وإعداد واام لتحديد كافة المشكالت والوعوبات التى قد تنشأ 

بالتبعية لمعيار  (49)يجب ان يتم تطبيق معيار  والتيوتيجة تطبيق المعيار فى بيئة األعماع فى مور 

ومدى إدراك وإستجابة المستثمرين فى للشركات  اليالم لألداء الماليةومدى تمثيل القوامم  (48)

 البورصة المورية للقيا  المحاسبى للمعيارين وفقا للمعايير الجديدة.    

قتورا  وتتبلور مشكلة البحن فوى كيفيوة سود الفجووة بوين متطلبوات المعوايير الجديودة وآليوات تنفيوذها وإ 

سووق فوي  ختبار التأثير على قرارات المستثمرينإوكذل   (49)و ( 48) معياريبين  العالقةوموذ  لقيا  

 جابة على التساؤيت البحثية التالية:إلافي  وراق المالية، لذل  تتمثل مشكلة البحنألا
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العموالء علوى مع عقود الن م( الفام باإليراد 48رقم ) الموري المحاسبيما هو آثر تطبيق المعيار  .1

، وما هى المشكالت والوعوبات التي قد تنشأ وتيجة تطبيق المعيار فوي بيئوة األستثمارترشيد قرارات 

 . 1/1/2020األعماع في مور خاصة العقود القديمة قبل وفاذ المعيار في 

ترشويد قورارات على ( الفام بعقوود اإليجوار49رقم ) الموري المحاسبيما هو آثر تطبيق المعيار   .2

ات التي قد تنشأ وتيجوة تطبيوق المعيوار فوي بيئوة األعمواع فوي ، وما هى المشكالت والوعوب األستثمار

 . 1/1/2020مور خاصة العقود القديمة قبل وفاذ المعيار في 

وترشويد  المحاسوبيعلوى القيوا  واإلفووا  معوا ( 49( و )48ما هو آثور تطبيوق كوال مون المعيوارين ) .3

 .  األستثمارقرارات 

لإليرادات وعقود اإليجار  المحاسبيالبورصة المورية للقيا  في  مدى إستجابة وإدراك المستثمرين .4

 على قرارات المستثمرين.  وعكاساتهاوإوفقا للمعايير الجديدة وديلة القوامم المالية 

ا   هدف البحث: :ثانيا

العموالء وعقوود موع عقوود الن موبوين معيواري اإليوراد العالقوة يتمثل الهدف الرميسي للبحون فوي قيوا  

 ويووتم تحقيووق هووذا الهوودف موون خووالع ، فووي سوووق األوراق الماليووة يسووتثمارقوورارات ا ترشوويد اإليجووار علووى 

 تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:

( التوي قود تنشوأ فووي 49( و )48معرفوة طبيعوة المشوكالت المحاسووبية والووعوبات لكوال مون معيوواري ) .1

 . ضوء مستجدات بيئة اإلعماع في مور

 ( علي ديلة القوامم المالية.49( و )48كال من معياري )الجديدة لالمعالجات المحاسبية آثر  .2

 في سوق األوراق المالية. ألستثمار( وبين تحسين قرارات ا49( و )48توضيو العالقة بين معياري ) .3

ا ثالث  فروض البحث:: ا

 كاآلتي:وهدف البحن يمكن صياما فرو  البحن  المشكلة طبيعةضوء  في

( الفوام 48رقوم ) المووريتطبيوق المعيوار ذات ديلة إحووامية بوين توجد عالقة معنوية  ول:الفرض األ

 .ستثمارإلا اتترشيد قرار والعمالء مع عقود الن مباإليراد 

( الفوام 49رقوم ) المووريتطبيوق المعيوار ذات ديلة إحوامية بوين توجد عالقة معنوية  :الثانيالفرض 

 .ستثمارإلا اتترشيد قرار وبعقود اإليجار 

ن موويوراد إلا ىمعيوواربوين كووال مون  عالقووةالذات ديلوة إحوووامية بوين توجوود عالقوة معنويووة  الفررض الثالرث:

 .سثمارإلقرارات اترشيد ومعا ( 49و معيار عقود اييجار رقم ) (48العمالء رقم )مع عقود ال

 البحث: أهميةرابعا: 

 كما يلى: والعملي العلمييمكن بيان أهمية الدراسة على المستويين 

 :العلميالمستوى 

تحتا  األطراف المهتمة بالقوامم المالية إلي موداقية وشفافية المحتوي المعلوماتي لتل  القوامم لموا لوا 

وواوورا لحداثووة  ،المسووتفدمين خاصووة المسووتثمرينو موون تووأثير واضووو علووي جميووع األطووراف الفارجيووة 
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 ،(49( و)48الدراسات التي تما في البيئة العربية والتي تناولا موضو  معيواري ) ودرةالمعيارين حين 

معيواري  مونحدود علم الباحثوة أووا ي توجود دراسوة تتنواوع بعود العالقوة بوين كوال  دفعا الباحثة لتناولا ففي

وشوواء إفوي سوووق األوراق الماليوة، حيون تسووعي الباحثوة وحوو  سوتثمارإلقوورارات ا ترشويد( علوي 49( و)48)

 .ترشيد قرارات األستثمار ( علي49( و)48معياري ) بين العالقةوموذجا لقيا  آثر 

 :العمليالمستوى 

سوووق ايوراق الماليووة أداة يمكوون اسووتفدامها إلجووراء تحليوول فووي  يوووفر ايطووار المقتوور  للمسووتثمرين -

ترشويد علوى (49) اإليجارو عقود ( 48يراد من العقود مع العمالء )إلا معياريمن  متكامل لتأثير كال  

 .قرارات األستثمار

المعلوموات المحاسوبية علوى اخوتالف  لمسوتفدمي عالقوةلا هى مودى اهميوة هوذتسلط الدراسة الضوء عل -

 اتفاذ القرارات ايستثمارية وايقتوادية.في  درجاتهم

ويحتوا  األمور إلوي تنواوع المشوكالت العمليوة  1/1/2020بدء تطبيق المعيارين في مور اعتبارا مون  -

عوون تلوو  العقووود  التطبيووق العملووي وكيفيووة تفسوويرها للمعوودين وبيووان أهميووة اإلفووواحات تواجوواالتووي 

 للمستفدمين وخاصة المستثمرين.

ا   : منهج البحث:خامسا

التي تفتبر فروضا سببية. حيون يوتم تحديود وصويامة أبعواد يعتبر هذا البحن من البحو  الوصفية  -

الاوواهرة، ثووم وصوو  متغيراتهووا ومسووبباتها، وأخيوورا قيووا  عالقووة السووبب والنتيجووة بووين الاوواهرة 

 ومتغيراتها.

بالنسبة للفطوات المنهجية التي تسلكها الباحثة للوصوع إلي تحقيوق أهوداف الدراسوة وحول لمشوكلة  -

 سوف ترتكز علي المنهجين التاليين: الدراسة، ف ن هذه الدراسة

وذلوو  سووتقراء وتحليوول وتقيوويم العديوود موون الدراسووات السووابقة ب وسووتقوم الباحثووة  :المررنهج النيررري -

ومعيوار عقوود ( 48رقم )العمالء مع عقود ال منيراد إلالمنافع من تطبيق كال  من معيار ا يكتشاف

موون  كوواللطبيعوة العالقووة مووا بووين  لمفسوورةاالمتغيوورات توضوويو وتحووديات تطبوويقهم، و (49)اييجوار 

 وضووع إطووار مقتوور  المعيووارين موون واحيووة وجووودة القوووامم الماليووة موون واحيووة أخوورى. وذلوو  بهوودف 

 (49رقم )ومعيار عقود اييجار  (48رقم )العمالء مع عقود ال منيراد إلبين معيار ا العالقةلقيا  

 ية.في سوق ايوراق المالألستثمار قرارات اترشيد على 

ختبووار صووحة إلالزم لووا الميووداويالدراسووة الميداويووة، والهوودف منهووا القيووام بالمسووو  :المررنهج العملرري -

مقابلوة بوين  بو جراءوسووف تقووم الباحثوة  فرو  البحون للوصووع الوى وتوامع وتعميموات الدراسوة.

 ووعين من البياوات، هما:

مجتموع الدراسوة ويوتم الحوووع عليهوا مون خوالع قامموة استقوواء تووز  علوى عينوا  بيانات أولية: -

 موحوبة بالعديد من المقابالت الشفوية مع األفراد المشاركين في اإلجابة على اإلستقواء.

لبياووات القووامم  الفعلويالتحليول إجوراء اإلختبوارات ويتم الحوووع عليهوا مون خوالع  بيانات ثانوية: -

 .ية لنفس الشركات التي ينتمى اليها األفراد المشاركين في اإلجابة على اإلستقواءوالتقارير المال

و  48كما تقوم بدراسة تطبيقية وهى خاصة بتطبيق النموذ  المقتر  لقيا  العالقة بين معيارى )  -

( علوى ترشوويد قورارات اإلسووتثمار وذلو  بووالتطبيق علوى إحوودى المنشوآت العاملووة فوي جمهوريووة 49

 ة.مور العربي
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ا   : حدود البحث:سادسا

 :اآلتيلهدف البحن ف وا يراعى  تحقيقا  

 .فقط (49( و )48الناري لكال من معياري رقم )اإلطار تناوع يقتور البحن ب -

 الوناعية. المنشآتيستبعد البحن الشركات الفدمية والتجارية ويقتور على  -

 .المورىشركات المساهمة المسجلة ببورصة األوراق المالية مجتمع البحن  يغطى -

 

 :الدراسات السابقة

في هذا الجزء من البحن سيتم عر  الدراسات السابقة العربية واألجنبيوة المتعلقوة بموضوو  البحون 

 للوقوف على مدى اتفاقها أو تعارضها وتحديد الفجوة البحثية كما يلي:

 بمعيار عقود اإليجار:: الدراسات المتعلقة أولا 

 (Meryem & Murat, 2016) دراسة

 Impact of New Standard IFRS16 Leases on Statement of Financial"       بعنوان

Position and Key Rations: A Case Study on an Airline Company in Turkey". 

لوى إوتقواع إلللشوركات المسوتأجرة بعود ا الماليتطبيقية تهدف إلى دراسة الوضع  - وهى دراسة وارية

النسووب الماليووة األساسووية وفحووص التووأثيرات فووي  وآثووار التغييوور (16)للتقووارير الماليووة رقووم  الوودوليالمعيووار 

 .الماليالمركز في  تحد التي  المحتملة

وفووى سووياق تحقيووق هوودف الدراسووة تووم عموول دراسووة حالووة علووى شووركة خطوووط جويووة تركيووة بيجووو  

(Pegasus )سوتفدام البياووات الماليوة لعوام إسووق األوراق الماليوة وذلو  مون خوالع في  ذات أوشطة متعددة

وضوعتها التوي  لطريقوة رسوملة عقوود اإليجوار ةالمفتوار المواليستفدما الدراسة وسب التحليل أوقد  2015

Imhoff,et.al . 

 وقد توصلا الدراسة إلى أهم النتامع التالية:

وففووا  قوودره إلتزامووات الشووركة وإفووي  %52.2غيلية إلووى زيووادة بنسووبة أدت رسووملة اإليجووارات التشوو -

ن إفتورا  إأصووع الشوركة علوى  ي% من إجموال29.3حقوق ملكية الشركة وزيادة بنسبة في  12.5%

 ستهالكها.إصوع تم أليجار لإلووو  دورة حياة ا %10سنوات ومعدع الفامدة  8مدة عقد اييجار هى 

قيموة األصووع والفوووم فوي  أدت إلى زيوادات (16)رقم  الدوليأن رسملة عقود اإليجار طبقا للمعيار  -

وسوبة العامود علوى فوي  وففوا إلتوزام علوى األصووع وإلوسوب افوي  ولهذا يجوب أن يكوون هنواك زيوادات

 األصوع.

التمويول ميور المسوجل  وإوهواء يوالتموويل التشوغيليستفدام المعيار أدى إلى إوهواء التمييوز بوين التوأجير إ -

 للعقود طويلة األجل.

أثر استفدام المعيار إلى تغيير توجهات قرارات المستثمرين بشكل مفتل  حين أووا وفور صوورة قويوة  -

  .الماليللهيكل 
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 ( Constancio & Jose, 2018دراسة )

  ""Effects of IFRS16 on Key Financial Ratios of Spanish Companies          بعنوان

إلعوداد التقوارير الماليوة  الودوليميداوية تهدف إلى توضويو آثوار اعتمواد المعيوار  -وهى دراسة وارية 

على البياوات المالية ودراسة التأثيرات على الميزاوية العمومية ووسوب الرافعوة الماليوة والربحيوة  (16رقم )

 للمحللين الماليين.تحسين منهجية إتفاذ القرارات في  ووسب المالممة المالية وأثرها

سووق األوراق الماليوة فوي  مدرجوة إسوباويةشوركة  101وتما الدراسة الميداوية على عينة مكوووة مون 

حين تم إسوتفرا  بياووات الشوركات مون بياووات القووامم الماليوة مون روتيورز وورلود سوكو  وفقوا لتووني  

 Bloombergسوتفدام منحنيوات  ب . وقود توم تحليول البياووات المجمعوة GICSللقطاعوات  يالمعيوار العوالم

Euro .لسعر الفامدة 

 وقد توصلا الدراسة إلى أهم النتامع التالية:

ا علووى البياوووات الماليووة وقاممووة ا كبيوور  تووأثير   (16) رقوم سويكون لتطبيووق المعووايير الدوليووة للتقووارير الماليووة -

 المالية.وسب الرافعة في  األصوع والفووم وزيادةفي  بسبب الزيادة الماليالمركز 

 اإلسوباويةعوامود القطاعوات للشوركات فوي  أدى إلوى زيوادة وتحسوين (16) رقوم الودوليستفدام المعيار إ  -

 أكبر من تأثيره على الشركات األوروبية .

قطاعوات فوي  سوتثمار موع وجوود عالموات إيجابيوةإلمؤشر مقاروة لعامود ا (16)رقم  الدولييقدم المعيار  -

 .قطاعات أخرىفي  وعالمات سلبية

 تقدير رسملة عقد اإليجار. في  يساعد المحللين الماليين وأصحا  الشركات -

  (2019دراسة )د/ ايهاب إبراهيم حامد عبد العال، 

 "ظل المعايير المورية والدوليةفي  تقييم وتطوير المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار"بعنوان 

المعوايير فوي  المعالجة المحاسبية لعقود اإليجوارميداوية تهدف إلى تقييم وتطوير  -وهى دراسة وارية 

، تقوديم 20رقوم  المووري المحاسوبيالمعيوار في  المورية والدولية وذل  من خالع تحديد جواوب القوور

لعقد اإليجار وتقديم مقترحات  ايقتواديإظهار الجوهر في  (16)رقم  الدولي الماليفاعلية معيار التقرير 

 .(16)رقم  الدولي الماليمعيار التقرير في  المعالجات الواردةفي  لتطوير جواوب القوور

ولتحقيووق هوودف الدراسووة تووم القيووام بدراسووة ميداويووة إلختبووار موودى فاعليووة مقترحووات التطوووير علووى 

وقوود اسووتفدما الدراسووة أسوولو  قوووامم  ،(16)رقووم  الوودولي الموواليمعيووار التقريوور فووي  ةدالمعالجووات الوووار

 291مفردة مون أعضواء هيئوة التودريس و  120مكووة من  709على عينة عددها ايستقواء وتم توزيعها 

 SPSSموون المووراجعين الفووارجيين وقوود اسووتفدما الدراسووة بروووامع  298مفووردة موون المووديرين الموواليين و

، يويشمل اإلوحوراف المعيوار يختبار صحة الفرو  مستفدمة اإلحواء الوصفإلتحليل بياوات الدراسة و

ومعامول الفاكرووبوا   ريمعامول ايخوتالف المعيوا ،المورجو يسب المئوية، المتوسط الحسابالتكرارات، الن

 .يوب ستفدام مقيا  ليكرت الفماس

 وقد توصلا الدراسة إلى أهم النتامع التالية:

 يقتووادإلالتعبيور عون الجووهر افوي  (20)رقم  الموري المحاسبيالمعيار في  تمثلا جواوب القوور -

علوى الورمم مون ان  التموويليستفدام المعيار الفاظا مثل عقود التوأجير إلمعامالت عقود اإليجار اهمها: 
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المعالجات الواردة با معالجات تؤدى إلى معاملة عقود اإليجار ب عتبارها عقوود إيجوار تشوغيلية وليسوا 

هوا مون د  عليهوا وقود توم إوتقاالثاوية منا شروطا كميوة يسوهل الفورو ةالفقرفي  تمويلية، استفدام المعيار

عمليوات التمويول خوار  في  صوع المستأجرة ومن ثم الدخوعألسا  للتهر  من رسملة األقبل وتمثل ا

   الميزاوية.

 يقتووادإلالتعبيور عون الجووهر افي ( 16)رقم  الدولي الماليمعيار التقرير في  تمثلا جواوب القوور -

حالوة عقوود فوي  صل المستأجرألللمستأجرين بعدم رسملة ا : سمو المعيار بالنسبةفيلمعامالت اإليجار 

قيمة منففضة، لم يحدد المعيار موا هوي القيموة  ياإليجار قويرة المدة وفى حالة عقود اإليجار ألصل ذ

فوي  ومون ثوم تووبو هنواك صوعوبة ألخورىفالقيموة المنففضوة سوتفتل  مون شوركة  وبالتاليالمنففضة 

حودد المعيوار  ،مكن استغاللها للتهور  مون رسوملة األصووع المسوتأجرةي وبالتاليالمقاروة بين الشركات 

وحو إبرام عقود اإليجوار  ةشهر او اقل مما قد يدفع معا الشركات المستأجر 12مدة قويرة األجل بأوها 

 شهر او اقل للتهر  من رسملة األصوع المستأجرة. 12بمدد 

رقوم  الودولي المواليمعيوار التقريور فوي  ردةالمعالجوات الووافي  تمثلا مقترحات تطوير جواوب القوور -

عودى صول المسوتأجر علوى أي تتألسوتناد لمعيوار األهميوة النسوبية لتحديود القيموة المنففضوة لإلافي  (16)

% موون قيمووة األصووع للشووركة المسووتأجرة وإلغواء المعالجووة الجوازيووة 3 -1قيموة األصوول المسووتأجر مون 

حالة عقود اإليجار قويرة المودة واألصووع ذات القيموة المنففضوة في  للمستأجرين بعدم رسملة األصل

 وتوحيد شروط توني  عقد اإليجار بين كل من المؤجر والمستأجر. 

 :ا: الدراسات المتعلقة بمعيار اإليرادات عن عقود العمالءثانيا 

 (Mariam & Marina, 2017) دراسة

 On Recognition and Measurement of the Revenues According to IFRS": بعنوان

15" 

إلعوداد التقوارير  الودوليالمعيار في  وهى دراسة وارية تهدف إلى توفير المتطلبات المنووم عليها

صودارات إرادات وذلو  مون خوالع التركيوز علوى يإلعتراف بواإل، وتحليل شروط وطرق ا(15)المالية رقم 

التقارير المالية وتقديم تحليل مفول لنموذ  من خموس في  صوع والفووم التعاقديةألوعكا  اإالمحاسبة و

 يرادات.إلعتراف باإلمراحل ل

 وقد توصلا الدراسة إلى أهم النتامع التالية:

أكثور وإدخواع معوايير عالميوة للعقوود المفتلفوة سووف يتجنوب كول  يمعيار الجديد بما لا مون وهوع هيكلوال -

 بقة.كاوا مشروطة بالمعايير الساالتي  حايت سوء الفهم

يرادات إلعتراف بواإلواللوامو الجديدة ل (15)التقارير المالية رقم  إلعداد الدوليسيكون لتطبيق المعيار  -

مجواع فوي  تعمولالتوي  الشوركات ا  تغير كبير على شوكل قواعود ايعتوراف والقيوا  وأكثور شوركات توأثر

  توايت والبرمجيات والبناء والوناعات الدفاعية.إلا

 (Ewa, 2018دراسة )

 Performance – Bonus Contract in Light of IFRS15 and The Polish"      بعنوان 

Accounting Act" 
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( 15تطبيقيوة تهودف إلووى تحليول أحكووام المعيوار الودولي للتقووارير الماليوة رقووم ) –وهوى دراسوة واريووة  

دمات( إلوى لنوو  العقوود المفتوارة موع العموالء )عقوود توريود السولع وتووفير الفو يوقاوون المحاسبة البولنود

 العقد.في  ت لتحقيق األداء المحددجاوب المكافآ

م وفوى سوياق تحقيوق هوودف الدراسوة توم عمول دراسووة حالوة علوى منشوأة تمووار  األعمواع التجاريوة وتوو 

 لى بياوات المنشأة.ع يبقاوون المحاسبة البولند إستفدام أحكام المعيار ومقاروتا

 وقد توصلا الدراسة إلى أهم النتامع التالية:

 .ي( عن اإلفوا  بموجب قاوون المحاسبة البولند15يزداد اإلفوا  بموجب المعيار الدولي رقم ) -

على رسملة التكالي  المرتفعة أكثر من السابق وتحميلهوا بوالربو  (15آثر إستفدام المعيار الدولي رقم ) -

 ط عند اإلعتراف باإليرادات.أو الفسارة فق

يمثل اإلعتراف باإليرادات بموجب المعيوار الودولي عور  للنتوامع واآلثوار المتوقعوة المسوتقبلية للعقوود  -

ا للقوويم التاريفيووة الناتجووة عوون الفوواتير الوووادرة وهووذا يتماشووى مووع اإلتجوواه العووام المبرموة ولوويس إوعكاس وو

 المحاسبة الدولية.في  للتغيرات

 (Giorgia & Niccolo, 2019دراسة )

 Understanding the Potential Impact of IFRS 15 on the Telecommunication"بعنوان

Listed Companies, by the Disclosures Study" 

 IFRS15الجواووب الفاصوة بالتوجيهوات لمعيوار تطبيقية تهودف إلوى تحليول  -ستكشافية إوهى دراسة 

وإبالغ مجلس معايير المحاسبة الماليوة والدوليوة بمشوكالت تنفيوذه مموا يسواعد أصحا  المولحة من جاوب 

 المجالس على تحديد اإلجراءات الالزمة لمعالجة هذه المشكالت إن وجدت.

 توايت سلكية وي سولكية مدرجوةإوقد استفدما الدراسة القوامم المالية المنشورة لثالثة عشر شركة 

، وقود اسوتفدما الدراسوة أسولو  2017و 2016 يعون عوام واإلسباويةلية سوق األوراق المالية اإليطافي 

 ستفدام وارية أصحا  المولحة  تحليل المحتوى وذل  ب

 وقد توصلا الدراسة إلى أهم النتامع التالية:

وكميوا  IFRS 15عوداد التقوارير الماليوة إلتوجود عالقوة مباشورة بوين التوأثير المحتمول للمعوايير الدوليوة  -

 التقارير السنوية الموضوعة لمدة عامين قبل اعتماد معيار جديد.في  وووعية المعلومات المقدمة

إلعووداد  الوودوليسووتفدام المعيووار إلتوووفير رؤيووة مسووتقبلية أفضوول فووي  وتحليلهووا القوووامم الماليووةسوواعدت  -

 .ومستفدميها المالية قواممعلى ال (15)التقارير المالية رقم 

أن مووديرين الشووركات قووادرين علووى تحقيووق التوووازن بووين موووالو أصووحا  المووولحة  أثبتووا الدراسووة -

رقم  الدولييوفرها المديرين بأستفدام المعيار التي  للمعلومات ا  تتالقى مع الشركات وفقالتي  وتوقعاتهم

(15). 

 ( Marco, et.al, 2019) دراسة

 Does The IFRS 15 Impact Earning Management? Initial Evidence From" بعنوان

Italian Listed Companies" 
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تطبيقيوة تهودف إلوى قيوا  مودى التوأثير علوى ممارسوات إدارة األربوا  بأعتمواد  -وهى دراسوة واريوة 

الووناعات، كموا  مفتلو فوي  وكذل  إكتشاف ما إذا كان التأثير سويكون ممواثال IFRS 15المعايير الدولية 

 ضوء وارية الوكالة.في  تهدف إلى معرفة القدرة على إمكاوية التنبؤ بسلوك المديرين

سووق فوي  شوركة إيطاليوة مدرجوة 88ولتحقيق هدف الدراسوة توم عمول دراسوة علوى عينوة مكوووة مون 

التوي  راسواتقطا  مفتل  والقطاعات المفتوارة للتحليول توم اختيارهوا مون الد 17في  األوراق المالية تعمل

قطوا  فوي  الغالوب وهموا قطواعين متمثلوينفوي  حين يركوز علوى الووناعات المتوأثرة (Big Fourأجرتها )

وتوم إسوتفدام البياووات مون عوام  (Data Streamتوايت وقطا  المرافق وتم إستفرا  البياووات مون ) اإل

بياووات الدراسوة وهوى حووامية لتحليول إلوقود اسوتفدما الدراسوة بعوض البورامع ا 2017حتى عوام  2001

وحودار الفطوى وميور الفطوى إلوهو عبارة عن مجموعة برامع إحووامية تشومل علوى ا R: بروامع يكالتال

والمعورف أيضووا بأختبووار  Welch Testحوووامية ثوم تووم إجوراء اختبووار إلوإختبوارات الفوورو  والرسووم ا

 العينوة مون العينوات يوتم إسوتفدام( وهو تحليول Un Equal Variances T- Test)  المتكافئالتباين مير 

ايسوتحقاقات بأسوتفدام ومووذ   إدارةن اثنين من العينة لهم وفس الاروف المتسواوية وتوم تحليول إب فترا  

Jones  إلدارة األربا  وأستفدام اختبارT-Test  . 

 وقد توصلا الدراسة إلى أهم النتامع التالية:

يوؤدى إلوى ضوبط محاسوبة اإليورادات مون خوالع جوودة ( 15) رقم للتقارير المالية الدوليتطبيق المعيار  -

 المعلومات المحاسبية وخفض سياسات إدارة األربا .

يبد من تحليل العواقب ومراقبتها بعناية من قبل الجهات التنايمية وكذل  اعتمادهوا بشوكل صوحيو مون  -

ات إدارة ايربووا  قبوول المووديرين حيوون إن اإليوورادات المحووددة يمكوون أن يكووون لهووا تووأثير علووى ممارسوو

 الموجودة سابقا.

يمكون توقعهوا بوالنار إلوى واريوة الوكالوة لوذل  فو ن معرفوة التنفيوذ التوي  إمكاوية التنبؤ بسولوك الموديرين -

فتراضوية إلإدارة ألربا  الوناعات لها تأثير كبير مما يوفر القدرة على التنبؤ بالتحركات ا ألىالمسبق 

 للمديرين.

والتوأثير المحتمول علوى فورم إدارة األربوا  يمكون أن  (15)للتقارير المالية رقوم  الدوليوضع المعيار  -

السياسوات، الموراجعين وموا إلوى  ييوفر مؤشرات لعدد كبير من أصحا  المولحة )المساهمين، صواوع

 صناعات محددة. في  البياوات الماليةفي  ذل ( لتزويدهم ببياوات التالعب

علوى حوده ولوم توضوو  16و15ت السوابقة تناولوا كوال مون معيوارى مما سبق يمكن القووع ان الدراسوا

وهموا  49و   48طبيعة العالقة بينهم وي توجد دراسات تما فى البيئة المورية توضع متطلبات معيارى 

يمثالن ترجمة للمعيارين الدوليين لذل  سوف تقوم الباحثة بدراسة وتحليل متطلبات المعيارين ودراسة آثور 

 على قرارات اإلستثمار فى سوق األوراق المالية المورى.  العالقة بينهم
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تتضح مميزات الدراسة الحالية من خالل مقارنتها مرع الدراسرات السرابقة و مرا هرو مبرين بالجردول  لذلك

 :يالتال

 الدراسة الحالية الدراسات السابقة المجال

هوودفا إلووى التعوورف علووى آثوور تطبيووق معووايير  األهداف

 كوال   IFRS 15&16التقوارير الماليوة الدوليوة 

 على حده على جودة التقارير المالية

هوودفا الدراسووة الحاليووة إلووى التعوورف علووى آثوور 

مون جهوة  49و  48من معياري  بين كال   العالقة

وإوعكاستها على قرارات المسوتثمرين فوي سووق 

 األوراق المالية الموري من جهة أخرى

ركووووووزت علووووووى دراسووووووة األسووووووس الناريووووووة  الموضوعات

 IFRSموون معيواري  والجواووب العمليووة لكوال  

 على حده وتفسير النتامع لكل معيار 16&15

سووووووووف تركوووووووز علوووووووى دراسوووووووة المشوووووووكالت 

التي قد تنشأ وتيجة تطبيوق معيواري والوعوبات 

فووي بيئووة األعموواع فووي مووور خاصووة  49و  48

 1/1/2020العقود القديمة قبل وفاذ المعيار في 

تكوووووون المجتموووووع مووووون مسوووووتثمرين حووووواليين  مجتمع الدراسة

ومووورتقبين والمحللوووين المووواليين فوووي الشوووركات 

 محل الدراسات

تكووووون المجتمووووع موووون معوووودى القوووووامم الماليووووة 

المسووتثمرين فووي الشووركات المحللووين الموواليين وو

 محل الدراسة

دراسووات وصووفية وإستكشووافية تطبيقيووة تبحوون  المنهجية

فووي المعووايير الدوليووة إلعووداد التقووارير الماليووة 

 16&15رقم

دراسوووة تحليليوووة تطبيقيوووة تبحووون فوووي مشوووكالت 

فوووووي  49و  48وصوووووعوبات تطبيوووووق معيووووواري 

اليوووة الشوووركات المدرجوووة فوووي سووووق األوراق الم

 الموري 

عربيووة  أجريوا فوي بيئوات مفتلفوة شوملا دوي   بيئة الدراسة

مثل األردن وتركيوا ودوع مربيوة مثول بلجيكوا 

وسويسوووووورا والنوووووورويع واإلتحوووووواد  وإسووووووباويا

 وبولندا األوروبي

سوف تجرى الباحثة في بيئة األعماع في موور 

 .49و  48بين معيار رقم  العالقةلبيان آثر 
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 ائمة المراجعق

 المراجع العربية:: ولا أ

" تقييم وتطوير المعالجوة المحاسوبية لعقوود اإليجوار فوي ظول المعوايير الموورية  ايها  إبراهيم حامد عبد العاع، .1

 .340: 299، م م 2019جامعة طنطا، العدد األوع، كلية التجارة، ، مجلة البحوث المحاسبية،  والدولية"

( للقيوا  والتقريور IFRS) " تقيويم مودى مالمموة معوايير التقوارير الماليوة الدوليوة ،العايوديثروت موطفى على  .2

كليوة التجوارة، جامعوة ، مجلرة الفكرر المحاسربى ، دراسوة إستكشوافية" –عن إيرادات شركات الحوسبة السوحابية 
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