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 المستخلص:
الشكككك  اق المككككااية المللاككككل تمالككككة الاسككككالل االسلسككككال التكككك  تمككككدة   ككككل الا ككككدا  اال ت ككككلدال 

 .االتكككدتمل  اليمداكككل االتفاككككرا  تككك   مكككا  الملااككككلالمعلامكككل  اكككق االدار االمراكككز المككككلل  
ا تكككككك  االايككككككل االخاككككككرن تعرنكككككك  الم لسكككككك ل ليككككككاع مككككككق تمككككككداق الالمككككككل تكككككك  المعلامككككككل  
الم لسككك ال يتابكككل  عكككض املاكككل  الاسكككلد المكككلل  الا كككرع التككك   كككدال  تككك  شكككرال  اللماكككل 

مكككااية اللماكككل ام لاكككل الكككف الت اككك  تككك  ال تمكككد اتب ككك  شكككرال  اداكككدن ا كككرع مالكككة ايكككراق.
المللاككككل قاالماككككلة  عملاككككل  مشككككراال اا راككككر مشككككراال لتفااككككر ر ككككة الككككدخة الككككذ  تظ ككككر  

ااخاككككرا تككككلت   اا املاككككل  م لسكككك الق المككككااية المللاككككل سككككاار مككككق خكككك ة املاككككل   ماماككككل ق
العملاككككل  الا ماككككل مالككككة الفككككش اا التزااككككر اا االاتككككراق الم اككككر  ككككلارادا  لككككة تت مكككك  اا 

الم لسككككك ال  خ كككككاص  يكككككد معاق.ات كككككدق االدارن مكككككق  لاارالخكككككراا اكككككق الم كككككلد  االمعككككك
المملرسككككل  الم لسكككك ال الخلطيككككل الككككف الت اكككك  تكككك  الككككدخة   ككككدق اابككككلد ايط ككككلع خككككلط  

 .لدع مستخدم  المااية المللال  اة ادار الشرال امراز ل الملل 
Abstract 

There is no doubt that the financial statements represent the primary 
means presented by the economic units of information on the 

performance and financial position, cash flows and changes in equity. 
and in recent times have been accounting for the type of loss of 

confidence in the accounting information as a result of some of the 
operations of financial corruption grand that occurred in the major 

international companies such as Enron . Has turned many companies 
global and local to manipulate the financial statements, and conducting 
legal or illegal to change the number of income shown by the financial 
statements, whether through real, or operations accounting, and finally 

came operations phantom such as fraud or forgery, or the recognition of 
early revenues did not materialize or exit from the accounting principles 

and standards regarding the particular item. The aim of the 
administration of the wrong accounting practices to manipulate income in 



order to create a wrong impression to the users of financial statements 
about the company's performance and financial position 

 مي بال ال  ث
ان المرونةةةةةي الفةةةةةل فويررةةةةةا الم ةةةةةاللر المناعةةةةةقلي المفم  ةةةةةي يةةةةةل فنةةةةةو  ال ةةةةةر  مشكككككالل ال  كككككث:

والعلاعةةةةال والممةةةةارلب المناعةةةةقلي ل  لةةةةاي واتيقةةةةاي مةةةةن نانلةةةةي وف  ةةةة  م ةةةةاللر المناعةةةةقي مةةةةن 
جةةةةةةةو  قةةةةةةة وقال جمةةةةةةةي امةةةةةةةاب المناعةةةةةةةقلن ل لمةةةةةةةاب قالم الجةةةةةةةال نانلةةةةةةةي ادةةةةةةةر   لةةةةةةة    الةةةةةةة  و 

المناعةةةةقلي العةةةة لمي يةةةةل مدف ةةةةا المواوةةةةا   ممةةةةا ان الاةةةة و  الفةةةةل فمةةةةاري   ةةةة  المناعةةةةقلن 
مةةةةةةةن جانةةةةةةةل ا ارال ق ةةةةةةةف التةةةةةةةرمال  ودمةةةةةةةوف ق ةةةةةةةف ي ةةةةةةةرال الم ةةةةةةةاللر وف  ةةةةةةة را ووجةةةةةةةو  

اعةةةةةةةةقلي فةةةةةةةرا  مفنةةةةةةةةو  مقلةةةةةةةةر مةةةةةةةن الممارعةةةةةةةةال المناعةةةةةةةةقلي فعةةةةةةةم  قم الجةةةةةةةةال وممارعةةةةةةةةال من
دا ئةةةةةةي لفن لةةةةةة  ارةةةةةة اا داقةةةةةةي  نةةةةةة  نتةةةةةةر ال ةةةةةةوائب الماللةةةةةةي ووي ا لمةةةةةةا ف ةةةةةة ب لممةةةةةةن قةةةةةةلادي 

  ل اتفل:امتم ي القن  من د ل الفع
 كككة اق ت اككك  االدارن تككك  ار كككلة الكككدخة مكككق خككك ة المملرسكككل  الم لسككك ال الخلطيكككل اماكككق 

 المللال؟اق اؤد  الف اابلد ايط لع خلط  اق ال مامل لدع مستخدم  المااية 
ال الملةةةةةةةي  ونةةةةةةة ال اتوفقةةةةةةةا ليلنفتةةةةةةةر المعةةةةةةةا  المةةةةةةةالل يةةةةةةةل م لةةةةةةةر مةةةةةةةن الا ماكككككككل ال  كككككككث:
وةةةةة  لةةةةةسلخ اعةةةةةفد اب ممارعةةةةةال مناعةةةةةقلي  األعاعةةةةةليمدف مةةةةةي والوعةةةةةل ي  أرةةةةة ااوالمن لةةةةةي لفن لةةةةة  

معةةةةةةةةفد مل فةةةةةةة دل يةةةةةةةل ن ةةةةةةةا  الم ةةةةةةةاللر والمقةةةةةةةا   المناعةةةةةةةقلي المف ةةةةةةةارا   ل ةةةةةةةا  ولنفةةةةةةةا  
 اس ورةةةةةةةو الرقنلةةةةةةةي  ونةةةةةةة ال اتوفقةةةةةةةا ليال أل ا م دةةةةةةة   إنقةةةةةةةا  ةةةةةةةا   الةةةةةةة   ال ةةةةةةةوائب الماللةةةةةةةي

األورا  تفدةةةةةةاس وةةةةةةرارال تةةةةةةرا  وقلةةةةةة   أعةةةةةةايلنفتةةةةةةر اعةةةةةةفد اب رقنلةةةةةةي العةةةةةة ب الوانةةةةةة  مم لةةةةةةاي 
مةةةةةةةن وقةةةةةةةل ونةةةةةةة   اتوفقةةةةةةةا لي وفووةةةةةةة  ات ا  المعةةةةةةةف ق ل ل ول نمب   ةةةةةةة  ممةةةةةةةا   ات ار  الماللةةةةةةةي 

 األرقةةةةةةايولةةةةةةسلخ لفرمةةةةةةح الف  ةةةةةةل المناعةةةةةةقل  ةةةةةةا   نةةةةةةول   المف ةةةةةةام لن يةةةةةةل عةةةةةةو  راي المةةةةةةال
الم  نةةةةةي مةةةةةن  األرقةةةةةايجةةةةةو   ف لةةةةةلب  أرملةةةةةيالقنةةةةة  يةةةةةل فعةةةةة ل  الاةةةةةو    ةةةةة   أرملةةةةةيففج ةةةةة   و 

الفةةةةةةل  األ ةةةةةةراال   لةةةةةة  مةةةةةةن  وفقةةةةةةا ليممةةةةةةا لعةةةةةةارب يةةةةةةل فنعةةةةةةلن ال ةةةةةةرارال ات ونةةةةةة الوقةةةةةةل ال
فةةةة  لر الممارعةةةةال  ن لةةةة تفدةةةةاس وراراف ةةةةا المدف مةةةةي  ممةةةةا لعةةةة ب يةةةةل ف األرقةةةةايف فمةةةة    ةةةة  ف ةةةةخ 
  األرقاي    جو   المناعقلي الدا ئي 

 



 ا داق ال  ث:

 الف را     مم وب الممارعال المناعقلي الدا ئي وارب  واي  ا -1
 مم وب جو   اترقايالف را      -2
 اظ ار ان ماي ف قل  الممارعال المناعقلي الدا ئي     جو   اترقاي  -3

تكككؤد  المملرسكككل  الم لسككك ال ) مما رةةةا يراةةةلي رئلعةةةيل ةةةوب القنةةة    ةةة   ترنكككال ال  كككث:
الكككف اخكككت ق اليتكككليح لكككياس ال كككدث ممكككل  كككد املكككة مكككق خككك ة العملاكككل  الم لسككك ال  الخلطيكككل

 مق بادن ار لة الدخة الت  اتة االت لح اي ل(
 ول رف فن ل  ار اا القن  عوا لفب ف علمه ال  المناور اتفلي:

 الم لس ال الخلطيلااال :االطلر اليظر  للملرسل  
ان ال ةةةةةة ا اتعةةةةةةاي ل ف ةةةةةةةارلر الماللةةةةةةي رةةةةةةو فوقةةةةةةةلل الم  ومةةةةةةال الماللةةةةةةي ققةةةةةةةور  ي الةةةةةةي الةةةةةةة  
معةةةةةةةفد مل رةةةةةةةس  الم  ومةةةةةةةال   عةةةةةةةوا  مةةةةةةةانوا  اد لةةةةةةةلن  اودةةةةةةةارجللن  وان لةةةةةةةفب فوقةةةةةةةلل رةةةةةةةس  
الم  ومةةةةةال يةةةةةل الووةةةةةل المناعةةةةةل  ول  لةةةةةاب قةةةةةسلخ ا  ةةةةةل الم ةةةةةاللر المناعةةةةةقلي ل مةةةةة را  ق ةةةةةف 

الم ةةةةةةةام ل الماللةةةةةةةي والظةةةةةةةروا اتوفقةةةةةةةا لي المنل ةةةةةةةي ق ةةةةةةةب لةةةةةةةب فمةةةةةةةن مف اق ةةةةةةةي تن  المرونةةةةةةةي
 وقةةةةةةسلخ يةةةةةةان ا ةةةةةة ا  الف ةةةةةةارلر الماللةةةةةةي لن ةةةةةةو    ةةةةةة  ادفلةةةةةةار قةةةةةةلن قةةةةةة ائل المقةةةةةةا   المناعةةةةةةقلي 
الم قولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي واعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفد اب الف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لرال واتنمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ف قلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس  

 (Mulford&Comiskey,2002 :50المقا   )
 ب نةةةةةةةول ال مةةةةةةةل لف ةةةةةةةولر يا  لةةةةةةةي ال ةةةةةةةوائب الماللةةةةةةةي موعةةةةةةةل ي ولممةةةةةةةن ل مةةةةةةة را  اعةةةةةةةفد اب م ةةةةةةةاري

المةةةةة لرلن لفوقةةةةلل الم  ومةةةةةال ل معةةةةةف مرلن والةةةةة ائنلن ودلةةةةةررب   ووةةةةة  لمةةةةةون رنةةةةةاخ  وايةةةةة  لةةةةة   
الماللةةةةةةةةي )  اد لةةةةةةةةا ودارجلةةةةةةةةا (  ةةةةةةةةن  رلةةةةةةةة  اعةةةةةةةةفد اب نرلةةةةةةةةي  ف ةةةةةةةةارلرربلفاةةةةةةةة لل معةةةةةةةةفد مل 

الر المناعةةةةةةقلي يةةةةةةل ا ةةةةةة ا   ةةةةةةاتدفلةةةةةةار مةةةةةةن قةةةةةةلن القةةةةةة ائل المناعةةةةةةقلي الفةةةةةةل مننف ةةةةةةا ل ةةةةةةب الم
 الماللي لترماف ب  الف ارلر

 ما اة المملرسل  الم لس ال الخلطيل -1
 إلظ ةةةةةةةار ةةةةةةةرا الممارعةةةةةةةال المناعةةةةةةةقلي الدا ئةةةةةةةي قان ةةةةةةةا فةةةةةةة دل مف مةةةةةةة  مةةةةةةةن جانةةةةةةةل ات ار  ف

ال ةةةةةوائب الماللةةةةةي ل ونةةةةة   اتوفقةةةةةا لي قتةةةةةمل م ةةةةةلن لدف ةةةةةا  ةةةةةن الواوةةةةة  ل ةةةةةرف فوجلةةةةةه وةةةةةرارال 



الماللةةةةةي ننةةةةةو  افجةةةةةا  م ةةةةةلن دلةةةةةر اتفجةةةةةا  الةةةةةس  مةةةةةان عةةةةةوا لعةةةةة مونه لةةةةةو معةةةةةفد مل ال ةةةةةوائب 
 (772: 2212عارل اتمور يل افجارا ال قل ل )نما   

 ولمون رسا الف دل من د ل     اعاللل مدف مي ارم ا :  
الف  ةةةةةةةةةل ق نتةةةةةةةةة ي ن ل لةةةةةةةةةي ي  لةةةةةةةةةي لفجنةةةةةةةةةل فعةةةةةةةةةجلل دعةةةةةةةةةائر عةةةةةةةةةنولي   مال لةةةةةةةةةاب قمةةةةةةةةةن  -أ

م اقةةةةةل حلةةةةةا   م وفةةةةةه يةةةةةل المقل ةةةةةال او ال لةةةةةاب ق نفةةةةةا  حائةةةةة  دقةةةةةومال  اللةةةةةي   ةةةةة  المقل ةةةةةال 
او ف للةةةةةةر الةةةةةةحمن الن ل ةةةةةةل ل قةةةةةةم ال ق ةةةةةة ا م اقةةةةةةل فعةةةةةةجلل فمةةةةةةاللا اوةةةةةةل ل عةةةةةة   المقا ةةةةةةي   

  98: 2212فن ل  عني م لني لفنمل  ا قاترقاي او الدعائر لفن ل  ر ا م لن)نما   

اترقةةةةةاي  قةةةةةر وةةةةةرارال اوفقةةةةةا لي ال راعةةةةةال العةةةةةاق ي الةةةةة  ان المةةةةة لرون لماةةةةة ون ا ار   وفتةةةةةلر
ن ل لةةةةةةةي قةةةةةةة ت مةةةةةةةن المناعةةةةةةةقي   ةةةةةةة  اعةةةةةةةاي اتعةةةةةةةفن ا     ةةةةةةة  الةةةةةةةردب مةةةةةةةن ان ا ار  اترقةةةةةةةاي 

مةةةةةن  لألرقةةةةةاي ولعةةةةةف مل المةةةةة لرون يةةةةةل ا ارف ةةةةةب  ونةةةةة   اتوفقةةةةةا ليالن ل لةةةةةي ف  ةةةةةل مةةةةةن ولمةةةةةي ال
ول  دةةةةة ل اتنتةةةةة ي الن ل لةةةةةي الممارعةةةةةال الفةةةةةل فمةةةةةون اوةةةةةل جةةةةةسقا لمةةةةة و ل النعةةةةةاقال او الفةةةةة 

 (Zamri,et al,2013 :87الفنظلمل  )

 م لةةةةةةةال مناعةةةةةةةقلي  ا  فةةةةةةة دل يةةةةةةةل ن ةةةةةةةا  المقةةةةةةةا   المناعةةةةةةةقلي المف ةةةةةةةارا   ل ةةةةةةةا م ةةةةةةةل -ل
ادفلةةةةةةةةةار علاعةةةةةةةةةي مناعةةةةةةةةةقلي م لنةةةةةةةةةي او ف قل  ةةةةةةةةةا او ف للةةةةةةةةةر العلاعةةةةةةةةةال وال ةةةةةةةةةر  المناعةةةةةةةةةقلي 
المعةةةةةةةةةفد مي او فقولةةةةةةةةةل  ناقةةةةةةةةةر وائمةةةةةةةةةي الةةةةةةةةة دل قتةةةةةةةةةمل م ةةةةةةةةةلن   او اعةةةةةةةةةفد اب الف ةةةةةةةةةة لرال 

(انةةةةةه لممةةةةةن واةةةةة  Ortega&Grantعةةةةةقلي قتةةةةةمل لن ةةةةة  روةةةةةب الةةةةة دل الم  ةةةةةول  ولةةةةةر  )المنا
ف ةةةةةخ الممارعةةةةةال يةةةةةل  ةةةةة   يئةةةةةال فتةةةةةمل ات فةةةةةراا قةةةةةاتلرا   ايفرااةةةةةال دلةةةةةر واو لةةةةةي لف ةةةةة لر 

 (Ortega&Grant,2003:5الم  وقال  وفوولل مقارلا الفت لل)

م ةةةةةةةةل ال ةةةةةةةة   م لةةةةةةةةال ورملةةةةةةةةي ا  دةةةةةةةةرو   ةةةةةةةةن المقةةةةةةةةا   المناعةةةةةةةةقلي المف ةةةةةةةةارا   ل ةةةةةةةةا - 
والفحولةةةةةر او اعةةةةةفد اب  ةةةةةر  وعلاعةةةةةال مناعةةةةةقلي يةةةةةل دلةةةةةر موااةةةةة  ا الفةةةةةل نةةةةة  ف ا الم ةةةةةاللر 
المناعةةةةةةةةةةقلي ال وللةةةةةةةةةةي م ةةةةةةةةةةل اعةةةةةةةةةةفد اب  رل ةةةةةةةةةةي الفم مةةةةةةةةةةي أل قةةةةةةةةةةال الةةةةةةةةةةرا  اتعةةةةةةةةةةف مار  )المةةةةةةةةةةار 

ول ةةةةةةةةرا ال ةةةةةةةة  قانةةةةةةةةه الةةةةةةةةي اد ةةةةةةةةا  او ادمةةةةةةةةال م قةةةةةةةةو  لن ةةةةةةةةائ  ما لةةةةةةةةي  او  ( 2211:17 
ماةةةةةة  ي ويةةةةةةل نةةةةةةال اظ اررةةةةةةا عةةةةةةوا فعةةةةةةقل ف للةةةةةةر نمةةةةةةب م  ومةةةةةةال مناعةةةةةةقلي والفةةةةةةل فمةةةةةةون 

 ال ةةةةار  او افدةةةةاس  ل  ةةةةرار  وقالفةةةةالل لمةةةةل فمةةةةون الف ةةةةارلر الماللةةةةي مةةةةحور  لنق ةةةةل ان فمةةةةون رنةةةةاخ



نلةةةةةةةةةةةةةةي معةةةةةةةةةةةةةةق ي لدةةةةةةةةةةةةةة ا  معةةةةةةةةةةةةةةف م ل الف ةةةةةةةةةةةةةةارلر الماللةةةةةةةةةةةةةةي ق رل ةةةةةةةةةةةةةةي ما لةةةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةةةن النانةةةةةةةةةةةةةةي 
 (Mulford&Comiskey,2002 :39المنلي)

مةةةةةةن الوااةةةةةة  ان الف ةةةةةةارلر الماللةةةةةةي المةةةةةةحور  رةةةةةةل دةةةةةةار  نةةةةةة و  الم ةةةةةةاللر المناعةةةةةةقلي الم قولةةةةةةي 
 GAAPوقةةةةوت  امةةةةا يةةةةل الم اقةةةةل الف مةةةة  يةةةةل اتدفلةةةةار اةةةةمن العةةةة  ي الف  لرلةةةةي الفةةةةل ويرف ةةةةا 

ا ل الةةةةةةةة  قةةةةةةةة وقي الفمللةةةةةةةةح)  ون فةةةةةةةةوير  للةةةةةةةةل مواةةةةةةةةو ل(قلن تةةةةةةةةر لي اتدفلةةةةةةةةارال اةةةةةةةةمن 
 &Dechow) قاألرقةةةةةةةةةةايوت  امةةةةةةةةةةا والف  ةةةةةةةةةةل المقةةةةةةةةةةا   المناعةةةةةةةةةةقلي الم قولةةةةةةةةةةي وقةةةةةةةةةة

Skinner,2000:239)        ( انةةةةةةةةةةةةةوا  45:   2211ويةةةةةةةةةةةةةل عةةةةةةةةةةةةةلا  ادةةةةةةةةةةةةةر لقةةةةةةةةةةةةةنا)نما
 (الفالل:1) الممارعال المناعقلي الدا ئي ال  دمي انوا  ل دق ا التمل

 انوا  الممارعال المناعقلي الدا ئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمل من ا  ا  القان ان                       

التقارٌر المالٌة 

 Fraudulentاالحتٌالٌة

Financial      Reports 

 

 الممارسات المحاسبية الخاطئة

التالعب باألرباح )زٌادتها او تخفٌضها ( للوصول الى هدف محدد 

مسبقا من قبل االدارة , وذلك بحدود ما تسمح به المبادئ المحاسبٌة 

 المقبولة قبوال عاما او تعدٌها . 

 
شكل من اشكال ادارة االرباح , وٌمثل الوسائل التً تستخدمها االدارة 

المتفاوتة المستوى حٌث ٌخفض الدخل فً لتقلٌل التقلبات فً الفترات 

 السنوات ذات الدخل الجٌد لزٌادة دخل السنوات ذات الدخل السًء

االصرار على اختٌار وتطبٌق اسالٌب محاسبٌة محدده لتحقٌق اهداف 

مرغوبة والسٌما االرباح العالٌة , سواء كانت الممارسات المحاسبٌة 

المتبعة مستنده الى المبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها ام ال تستند الى 

 تلك المبادئ .

بجمٌع االجراءات المتخذة من قبل االدارة للتالعب بالقٌم المالٌة الظاهرة 

غٌر حقٌقً فً التقارٌر , وذلك بهدف احداث تغٌر او تحسٌن صوري ) 

 .  ( فً ربحٌتها او مركزها المالً

 

 

 

 

 Earningsادارة االرباح

Management 

 

 Income)تمهٌد الدخل 

Smoothing 

ممارسة المحاسبة االبداعٌة 

(Creative Accounting 

Practices 

 

 

المحاسبة غٌر 

 Aggressiveالمتحفظة

Accounting 

بشكل متعمد , او اخفاء او حذف قٌم معٌنة فً اظهار بٌانات خاطئة 

 التقارٌر المالٌة بهدف تضلٌل مستخدمٌها



 Motives erroneousدااتككككم المملرسككككل  الم لسكككك ال الخلطيكككككل  -2
accounting practices 

الةةةة واي  الفةةةةل فنةةةة  المةةةة لرلن   ةةةة  الف  ةةةةل قاألرقةةةةاي  وفن لةةةة ا  يةةةةل افجةةةةا  فوجةةةة  ال  لةةةة  مةةةةن 
ي ةةةةةةة  لمةةةةةةةون انلانةةةةةةةامن مقةةةةةةة ني   فن لةةةةةةة  او فجةةةةةةةاوح الم تةةةةةةةرال ال لاعةةةةةةةلي األعاعةةةةةةةلي لألرقةةةةةةةاي

 ات ار  حلا   روب اترقاي قلنما فعف  ل يل انلان ادر  فدملف اترقاي 

وو  ادفقرل  راعال   ل    واي  ع وخ ات ار  الفل ف  ر     ا  ا  الف ارلر الماللي 

ووج  من نفائج ف خ ال راعال ان رناخ  اي لن اعاعللن ل  ار  ل ف  ل قاترقاي لفمر  

(  5: 2229 ن مل  اي  مجمو ي من ال واي  المر لي)   ق  النمل   والعل  انم :

 (   26: 2212اتت ر )

وسلةةةةةةةخ  نةةةةةةة  فن لةةةةةةةة  .Opportunistوففم ةةةةةةةل الةةةةةةة واي  الرئلعةةةةةةةلي قالةةةةةةة اي  اتنف ةةةةةةةاح    

جوررلةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  المرمةةةةةةةةةح  فةةةةةةةة  لرااترقةةةةةةةةاي  إل ار منةةةةةةةةاي  سافلةةةةةةةةي فدةةةةةةةة  ات ار  ولمةةةةةةةةون 

ولمةةةةون الةةةة اي  رةةةةو الممةةةةا    نةةةة     Efficiency ايةةةة  الممةةةةا    و.الن ل ةةةةل ل تةةةةرمي

المناعةةةةةةقلي  ةةةةةةن  رلةةةةةة  اظ ةةةةةةار  لال ةةةةةةوائب الماللةةةةةةي والم  ومةةةةةا معةةةةةةفد مل الفةةةةة  لر   ةةةةةة 

وسلةةةةخ ق ةةةة ا  ,قمةةةةا لن ةةةة  الفةةةةواحن قةةةةلن ال ائةةةة  و رجةةةةي المدةةةةا ر  ونةةةة   اتوفقةةةةا ليال

 امان ق ا  واعفمرار الترمي يل عو  الفنايي 

مةةةةةل من ةةةةةا   ةةةةة   لن ةةةةةو مجمو ةةةةةي  وايةةةةة  ير لةةةةةي وةةةةة   لب  وايةةةةة  ا ار  اترقةةةةةاي الةةةةة ولممةةةةةن ف عةةةةة
(  وايةةةةةةةة  2التةةةةةةةةمل )  ول دةةةةةةةة  الممةةةةةةةةا    او   ةةةةةةةة  الةةةةةةةة اي لن م ةةةةةةةةا الةةةةةةةة اي  اتنف ةةةةةةةةاح  او اي  

 ال مارعال المناعقلي الدا ئي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان:ا  ا  القان  التمل

 وايةةةةة  ات ر  يةةةةةل الفةةةةةا لر   ةةةةة  اترقةةةةةاي ونعةةةةةفد   ممةةةةةا ور  ا ةةةةة   ان رنةةةةةاخ ف ةةةةةارف قةةةةةلن 
يةةةةالق ف من ةةةةا ل ةةةةو  الةةةة  فدمةةةةلف اترقةةةةاي والةةةةق ف اتدةةةةر ل ةةةةو  الةةةة  حلا ف ةةةةا وق ةةةةف النظةةةةر 
 ةةةةةةةن سلةةةةةةةخ يةةةةةةةان ات ار  ف ةةةةةةةوب قممارعةةةةةةةال مناعةةةةةةةقلي دا ئةةةةةةةي امةةةةةةةا لفاةةةةةةة لل ق ةةةةةةةف اقةةةةةةةنال 

الفةةةةةل المقةةةةة ني نةةةةةول ات ا  اتوفقةةةةةا   اتعاعةةةةةل ل تةةةةةرمي او ل فةةةةة  لر يةةةةةل النفةةةةةائج الف او لةةةةةي 
 ف فم      اترواب المناعقلي  

 دوافع الممارسات المحاسبٌة الخاطئة

 

التوافق مع توقعات 

 المحللين الماليين

 

تفادي انتهاك اتفاقية 

 الدين

 

تحجيم التكاليف 

 السياسة

 

 زيادة حوافز االدارة

 

تخفيض مخاطر 

 التقلب في الدخل

 

 تخفيض الضرائب

 

اخفاء مشاكل االداء 

 الضعيف

 انطباع مختلف عن الحقٌقة لدى مستخدمً القوائم المالٌة تكوٌن

 انخفاض جودة االرباح المحاسبٌة



 جودة االرباح المحاسبٌة: الليال

 مفهوم جودة االرباح -1

  ةةةةة  الةةةةةردب مةةةةةن اتعةةةةةفد اب الواعةةةةة  لمقةةةةة    جةةةةةو   اترقةةةةةاي يةةةةةل مةةةةةل مةةةةةن ات ل اتمةةةةةا لمل 
والممارعةةةةةةةةي   ي ةةةةةةةةلي رنةةةةةةةةاخ فوايةةةةةةةة  يةةةةةةةةل ا را  قتةةةةةةةةان ف رلمةةةةةةةةه وم نةةةةةةةةا    يم ظةةةةةةةةب ات قلةةةةةةةةال 

ان مم ةةةةوب جةةةةو   اترقةةةةاي دلةةةةر منةةةة   العةةةةلا    وقالفةةةةالل مةةةةن القةةةة ل الموجةةةةو   فوايةةةة    ةةةة  
ف ةةةةةة لب ف رلةةةةةةا  ةةةةةةاب لجةةةةةةو   اترقةةةةةةاي  و مةةةةةةي فمعةةةةةةلر مممةةةةةةن لف ةةةةةة   الف ةةةةةةارلا الةةةةةةس  لممةةةةةةن ان 
لمةةةةةةةةةةةةةةون قةةةةةةةةةةةةةةان مدف ةةةةةةةةةةةةةةا ال ةةةةةةةةةةةةةةرا  لعةةةةةةةةةةةةةةف م ون الم  ومةةةةةةةةةةةةةةال لقةةةةةةةةةةةةةةن  وةةةةةةةةةةةةةةرارال مدف مةةةةةةةةةةةةةةي   

(Kirschenheiter& Melumad,2004:2) 

فنةةةةةاول القةةةةةان ون يةةةةةل مجةةةةةال المناعةةةةةقي جةةةةةو   اترقةةةةةاي ومم وم ةةةةةا قم ةةةةةان  ةةةةة   فق ةةةةةا  وبذذذذذ لك
تدةةةةةف ا معةةةةةفد مل ال ةةةةةوائب الماللةةةةةي ورةةةةة ي ب مةةةةةن رةةةةةسا اتعةةةةةفد اب   وفق ةةةةةا تدةةةةةف ا وج ةةةةةي 
نظةةةةةررب يلمةةةةةا فنفولةةةةةه اترقةةةةةاي مةةةةةن دقةةةةةائ  فج   ةةةةةا ففمفةةةةة  قةةةةةالجو   اس لةةةةةر  القةةةةةان ون يةةةةةل 

ممقةةةةةة   ن ةةةةةةا   ةةةةةة  قنةةةةةةو  دلةةةةةةر  ا لةةةةةةي لةةةةةة    الةةةةةة  المجةةةةةةاتل الماللةةةةةةي ان تةةةةةةمول اترقةةةةةةاي ال
انةةةةة ا  د ةةةةةةل يةةةةةل م ةةةةةة ار مةةةةةةا فنفولةةةةةه ف ةةةةةةخ اترقةةةةةاي مةةةةةةن جةةةةةةو   نفةةةةة  ولةةةةةةو فوايةةةةة  سلةةةةةةخ مةةةةةة  
المقةةةةةةةا   المناعةةةةةةةقلي الم قولةةةةةةةي وقةةةةةةةوت  امةةةةةةةا   ولةةةةةةةر  مةةةةةةةل مةةةةةةةن وااةةةةةةة ل الم ةةةةةةةالر والمتةةةةةةةر لن 

عةةةةجب مةةةة  والمةةةة و لن   قةةةةان اترقةةةةاي فمةةةةون سال جةةةةو    اللةةةةي اسا مةةةةا فةةةةب اتيقةةةةاي  ن ةةةةا قمةةةةا لن
المقةةةةا   المناعةةةةقلي الم قولةةةةي وقةةةةوت  امةةةةا   ات ان الةةةة ائنلن ل ةةةة ون ا مةةةةسلخ م مةةةةا فمف ةةةةل ق ةةةة ر  
امقةةةةةر   ةةةةة  الفنةةةةةول الةةةةة  فةةةةة ي ال ن  لةةةةةي   ممةةةةةا ولنظةةةةةر الةةةةة  اترقةةةةةاي   ةةةةة  ان ةةةةةا سال جةةةةةو   
مرفم ةةةةةةي اسا مةةةةةةا  معةةةةةةل ات ا  الن ل ةةةةةةل ل مةةةةةة لرلن  ون فةةةةةة  لر لةةةةةةسمر ل  وامةةةةةةل الدارجةةةةةةي  ةةةةةةن 

 ( Dechow &Schrand, 2004:2)عل رف ب 

( وجةةةةو   Quality Of Earningولةةةةر  )الم لنةةةةل(ان مقةةةة  نل الجةةةةو   يةةةةل اترقةةةةاي )
( رمةةةةا لةةةةةلي مقةةةةة  نان لم نةةةة  وانةةةةة  اس ف نةةةةل الجةةةةةو   يةةةةةل Earning Qualityاترقةةةةاي )

اترقةةةةةاي ال رجةةةةةي الفةةةةةل فةةةةة  ر يل ةةةةةا ادفلةةةةةارال المةةةةة را    ةةةةة  الةةةةةرق  الممقةةةةة   نةةةةةي يم مةةةةةا مةةةةةان 
ل المناعةةةةةةقلي ق عةةةةةة ول فنممةةةةةةل ) نمةةةةةةب تدقةةةةةةل ( م مةةةةةةا مةةةةةةان  دةةةةةةل التةةةةةةرمي اعةةةةةةفد اب القةةةةةة ائ

ولنظةةةةر الةةةةق ف اتدةةةةر الل ةةةةا لف نةةةةل ال رجةةةةي الفةةةةل فعةةةةفمل  من ةةةةا ا ار  التةةةةرمي مةةةةن   اوةةةةل جةةةةو   



المرونةةةةةي المناعةةةةةقلي يالتةةةةةرمي الفةةةةةل تف لةةةةةر علاعةةةةةاف ا و رائ  ةةةةةا المناعةةةةةقلي     ةةةةة  الةةةةةردب مةةةةةن 
 ( 98: 2212ل جو    اللي  )الم لنل فواير المرقي ل مل سلخ يان ارقان ا سا

ل دةةةةةةف ا  قةةةةةةلن الةةةةةةرق  المناعةةةةةةقل  Function الةةةةةةي امةةةةةةا مم ةةةةةةوب جةةةةةةو   اترقةةةةةةاي ي ةةةةةةو لم ةةةةةةل
الم ةةةةةةةرر  نةةةةةةةه والةةةةةةةرق  اتوفقةةةةةةةا   ل تةةةةةةةرمي  ولنةةةةةةةفج رةةةةةةةسا اتدةةةةةةةف ا مةةةةةةةن الفعةةةةةةةجلل وال لةةةةةةةاي 

 لرال مةةةةةن لألنةةةةة ا  الماللةةةةةي اعةةةةةفنا ا الةةةةة  المقةةةةةا   المناعةةةةةقلي الم قولةةةةةي الفةةةةةل وةةةةة  ففةةةةةا ر قالف ةةةةة
 (  (hassanzadha,2013:76 وقل ات ار  

ويةةةةةةةل ال  لةةةةةةة  مةةةةةةةن النةةةةةةةاتل لمةةةةةةةون مةةةةةةةن القةةةةةةة ل واةةةةةةة  أو قنةةةةةةةا  ف رلةةةةةةةا تةةةةةةةةةامل ومنةةةةةةةة   
لمةةةةةون الف رلةةةةةا اتياةةةةةل رةةةةةو مةةةةةا لم ةةةةةل دقةةةةةائ  التةةةةةل  الم ةةةةةرا  واعةةةةة   وقةةةةةسلخ لةةةةةةةمواو 

ت لمةةةةون مظ ةةةة  او ق لةةةة ا  ةةةةن الم نةةةة  الم قةةةةو  منةةةةه اترقةةةةاي  يةةةةانوقالفةةةةالل  .أياةةةةل فم لةةةةل وام
 Dichev , et ,al) اللةةةي الجةةةو   فةةةب ف رلم ةةةا مةةةن دةةة ل دقائقةةةة ا ممةةةا ل ةةةل : 

2012:12) 

ان فمةةةةةةةون اترقةةةةةةةاي معةةةةةةةفمر    وقالفةةةةةةةالل فم ةةةةةةةل اياةةةةةةةل  ةةةةةةةر  الفنقةةةةةةة  قاعةةةةةةةف امي اترقةةةةةةةاي  - أ
     الم   ال ولل يل المعف قل 

 لممن من د ل ا الفنق  اتيال ق رقاي المعف قل -  
  ففقا اترقاي قمون ا مم      وقالفالل ت فف الر م  مرور الوول ان  -  
 ال ناقرالداقي او دلر المفمرر   ان فمون اترقاي داللي من - ث
 فعفن  ال  ووا   مناعقلي مفنمظي او ف قل ال مفنمظي ل  وا   سال الق ي ان  - ا
 ان فمون اترقاي م  ومي قالف ي  الن    - ح

 اول الف لرال يل مجمو  المعفن ال  ففقا اترقاي قمون ا ل ل ا ان - خ

وقموجةةةةةةل ات ةةةةةةار الممةةةةةةارمل يةةةةةةان جةةةةةةو   اترقةةةةةةاي فتةةةةةةلر الةةةةةة  دقةةةةةةائ  م  ومةةةةةةال الةةةةةة دل 
مةةةةن دةةةةة ل  االفةةةةل فج ةةةةل الم  ومةةةةال مملةةةة   تفدةةةةاس ال ةةةةرار وان منم ةةةةي اترقةةةةاي لممةةةةن ف ةةةة لرر

 (Barua,2006:3اترفقا  قلن  ائ  اتع ب وال دل )

اترقةةةةاي  اللةةةةي الجةةةةو   فمةةةةون معةةةةف امي وواق ةةةةي ل فمةةةةرار وداللةةةةي وقةةةةسلخ لممةةةةن ان نعةةةةفد   ان 
 من القنو  لمر  وان   وف  م ا الف ي ال الن  لي الم  لي   



 The Importance ofthe Quality ofا ماكككل بكككادن االر كككلح -2
Earnings 

 Beaver,1968) (Ball& Brown, 19680 )),Famaet منةةس ان وةةة ب مةةةل مةةةن
al,1969 الرلا لةةةةةةي يةةةةةةل فمعةةةةةةلر الف لةةةةةةرال الفةةةةةةل فنقةةةةةةل ق عةةةةةة ار اتعةةةةةة ب العةةةةةةوولي (ا مةةةةةةال ب

قتةةةةةةان ات ةةةةةة ن  ةةةةةةن اترقةةةةةةاي   نةةةةةةال منفةةةةةةو  ات ةةةةةة ن  ةةةةةةن اترقةةةةةةاي ارفمامةةةةةةا مقلةةةةةةرا   ةةةةةة  
قةةةةةة ل  الم ريةةةةةةي يةةةةةةل الماللةةةةةةي والمناعةةةةةةقي و  ةةةةةة  قةةةةةة ل  اترملةةةةةةي الف قل لةةةةةةي يةةةةةةل عةةةةةةةو  راي 

اقي اتعةةةة ار العةةةةوولي ل عةةةة ب المةةةةال قوقةةةةمي انةةةة  ارةةةةب المةةةة ادل المعةةةةفد مي يةةةةل  راعةةةةي اعةةةةفج
ل م  ومةةةةةال الممقةةةةة   ن ةةةةةا ل ف ةةةةةارلر الماللةةةةةي ومةةةةةا ففاةةةةةمنه مةةةةةن اتةةةةةارال سال ولمةةةةةي لمةةةةةل مةةةةةن 

  نم ي اتع ب ومن  ل اتورا  الماللي لفمملن ب من قلادي وراراف ب اتعف مارلي

ول ةةةةةةة  ي ةةةةةةةب جةةةةةةةو   اترقةةةةةةةاي جةةةةةةةح  م مةةةةةةةا يةةةةةةةل  م لةةةةةةةي الفن لةةةةةةةل المةةةةةةةالل ياألرقةةةةةةةاي سال الجةةةةةةةو   
ال اللةةةةةةةي فعةةةةةةةةا   المن  ةةةةةةةةلن   ةةةةةةة  فن لةةةةةةةةل الم  ومةةةةةةةةال ل   ةةةةةةةي جوانةةةةةةةةل اعاعةةةةةةةةلي رةةةةةةةةل : ات ا  
الفتةةةةةة ل ل النةةةةةةالل ل تةةةةةةرمي   ات ا  الفتةةةةةة ل ل المعةةةةةةف ق ل وولمةةةةةةي التةةةةةةرمي   مةةةةةةسلخ يةةةةةةان جةةةةةةو   
اترقةةةةةاي لةةةةةفب اعةةةةةفد ام ا مم تةةةةةر   ةةةةة  فوحل ةةةةةال اترقةةةةةاي ي ةةةةة  قلنةةةةةل ال راعةةةةةال وجةةةةةو    وةةةةةي 

حل ةةةةةال اترقةةةةةاي   وان انفماللةةةةةي  يةةةةة  التةةةةةرمال لفوحل ةةةةةال ارقةةةةةاي قةةةةةلن جةةةةةو   اترقةةةةةاي وقةةةةةلن فو 
فةةةةةةح ا  قحلةةةةةةا   جةةةةةةو   اترقةةةةةةاي   ممةةةةةةا ان م ةةةةةة ار ف ةةةةةةخ الفوحل ةةةةةةال لةةةةةةح ا  الاةةةةةةا قحلةةةةةةا   جةةةةةةو   

 (2212:268اترقاي  )نم ان  

ممةةةةا ان جةةةةو   اترقةةةةاي وقتةةةةمل ام ةةةةر  موملةةةةي جةةةةو   اتقةةةة   المةةةةالل ل ةةةة  م تةةةةر دلةةةةر مقاتةةةةر 
Indirect Indicator  لجةةةةةةو   الم ةةةةةةالر المناعةةةةةةقلي الفةةةةةةل اقةةةةةة رف ا الج ةةةةةةال الم نلةةةةةةي اس

لر القةةةا ر  ي الةةةي ليةةةل مةةةا اسا مانةةةل الم ةةةا Feed Backف ةةة را ف ةةةخ الج ةةةال ف سلةةةي راج ةةةي 
 (99:  2212اب دلر سلخ ) الم لنل   

وألن األرقةةةةةةةةاي ففةةةةةةةة  ر قعلاعةةةةةةةةال و ةةةةةةةةر  ات فةةةةةةةةراا قالةةةةةةةة دل   ومةةةةةةةةسلخ الناجةةةةةةةةي إلةةةةةةةة  م اق ةةةةةةةةي 
را ال يةةةةةةةةل المةةةةةةةة   المناعةةةةةةةةقلي ساف ةةةةةةةةا   ومةةةةةةةةسلخ األنمةةةةةةةةاب الفةةةةةةةةل لقةةةةةةةة ررا المقةةةةةةةةرويال قةةةةةةةةاإلل

المةةةةةةةة لرون   ي ةةةةةةةة  أ   سلةةةةةةةةخ إلةةةةةةةة  الف  لةةةةةةةةل مةةةةةةةةن أرملةةةةةةةةي ويائةةةةةةةة   األرقةةةةةةةةاي مم تةةةةةةةةرال ماللةةةةةةةةي   
ولم الجةةةةةةةةةي ال لةةةةةةةةةول النافجةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةن الةةةةةةةةة دل المناعةةةةةةةةةقل الممقةةةةةةةةة   نةةةةةةةةةه ولمعةةةةةةةةةا    الونةةةةةةةةة   



اتوفقةةةةةا لي   ي نةةةةةه لنق ةةةةةل   ةةةةة  اتوفقةةةةةا لي يةةةةةل الف رلةةةةةل قةةةةةلن أرقان ةةةةةا المناعةةةةةقلي وأرقان ةةةةةا 
معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفد مل ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوائب الماللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ف لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلب جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   أرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي الونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اتوفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لي   

 (Bernstein,1993:737) 

وقةةةةةسلخ لممةةةةةن ال ةةةةةول ان ارملةةةةةي جةةةةةو   اترقةةةةةاي فنقةةةةة  مةةةةةن ارملةةةةةي اترقةةةةةاي الفةةةةةل ف فمةةةةة    ل ةةةةةا 
فحالةةةة  يةةةةل ال  ةةةة    ةةةة   ا ةةةةراا يةةةةل افدةةةةاس وراراف ةةةةا وان ارفمةةةةاب رةةةةس  ات ةةةةراا قجةةةةو   اترقةةةةاي وةةةة 

اتدلةةةةر ق ةةةةة  ان ا  نةةةةةل  ةةةةة   تةةةةةرمال  الملةةةةةي  ةةةةن مماعةةةةةل دلةةةةةر م لةةةةة   ودلةةةةةر  ائمةةةةةي مجةةةةةح  
مةةةةةةن ف ارلررةةةةةةا   لةةةةةةسا اقةةةةةةق  المعةةةةةةفد مون لف ةةةةةةخ الف ةةةةةةارلر ام ةةةةةةر نةةةةةةسرا  نةةةةةة  النظةةةةةةر الةةةةةة  روةةةةةةب 

 قايل الرق   

 المملرسل  الم لس ال الخلطيل الف بادن االر لح الللالل:ايعالسل 

 لم لس ال الخلطيلالمملرسل  اتلالارا  -1

فف ةةةةةةةة   الممايئةةةةةةةةال وال وائةةةةةةةة  المفوو ةةةةةةةةي الفةةةةةةةةل فمعةةةةةةةةق ا الونةةةةةةةة ال اتوفقةةةةةةةةا لي مةةةةةةةةن اعةةةةةةةةفد اب 
 11: 2228: )الدتةةةةةةاو  وال وعةةةةةةةر   المممارعةةةةةةال المناعةةةةةةقلي وففنةةةةةةو   ومةةةةةةةن ام  ف ةةةةةةا اتفةةةةةةل

 47: (2211()نما  

  Share Price Effectتلالارا  سعر الس ة  - أ

وفم ةةةةةل  –ل  ةةةةة ر  المعةةةةةقلي ل منتةةةةةا   –لعةةةةة   المعةةةةةف مرون ويةةةةةل الن الةةةةةي لةةةةة ي ون اعةةةةة ارا ا  ةةةةة  
وةةةةة ر  المنتةةةةة     ةةةةة  فوللةةةةة  ع عةةةةة ي معةةةةةف ر  مةةةةةن المماعةةةةةل والفةةةةة ي ال الن  لةةةةةي وانفمةةةةةاتل النمةةةةةو 
يل مةةةةةةةا ارملةةةةةةةي مقلةةةةةةةر  ل معةةةةةةةف مرلن وعةةةةةةةوا  امانةةةةةةةل رةةةةةةةس  المماعةةةةةةةل والفةةةةةةة ي ال الن  لةةةةةةةي ل مفةةةةةةةر  

 ل ال ن ي الجارلي او المفرا

والونةةةةة ال اتوفقةةةةةا لي الفةةةةةل فردةةةةةل يةةةةةل فوقةةةةةلل وةةةةة ر  معةةةةةقلي ا  ةةةةة  ل معةةةةةف مرلن فملةةةةةل الةةةةة  
ان فةةةةر  فةةةةا لرا مفنعةةةةنا   ةةةة  اعةةةة ار اعةةةة م ا  وقالنعةةةةقي ل ونةةةة   اتوفقةةةةا لي يةةةةان عةةةة ر العةةةة ب 
ات  ةةةةةة  لحلةةةةةةة  مةةةةةةةن ف للم ةةةةةةةا العةةةةةةةوول ول  ةةةةةةةل فم مةةةةةةةي راي المال وقالنعةةةةةةةقي ل مةةةةةةة لرلن قالونةةةةةةة ال 

سال المقةةةةةةةةال  والنقةةةةةةةة  الناللةةةةةةةةي اون ةةةةةةةةو  الدلةةةةةةةةارال يةةةةةةةةل نقةةةةةةةة  ن ةةةةةةةةو  اتوفقةةةةةةةةا لي 
الم ملةةةةةةي  يةةةةةةان العةةةةةة ر ات  ةةةةةة  ل عةةةةةة ب لحلةةةةةة  مةةةةةةن  ةةةةةةروف ب التدقةةةةةةلي  وقةةةةةةسلخ يةةةةةةان الممةةةةةةاري 



المناعةةةةةةةقلي الدا ئةةةةةةةي وةةةةةةة  فمةةةةةةةون انةةةةةةة   ال ةةةةةةةر  لفوقةةةةةةةلل رعةةةةةةةالي ل معةةةةةةةف مرلن قةةةةةةةان الونةةةةةةة   
 ما  اع ار اتع ب اتوفقا لي سال و ر  معقلي ا     مما لعا       ف حلح ارف

 Effects  Borrowing Costتلالارا  الال اال تراض -  

المماعةةةةةةل المقلةةةةةةر  الممقةةةةةة   ن ةةةةةةا قالف ةةةةةةارلر الماللةةةةةةي ونجةةةةةةب الموجةةةةةةو ال اتمقةةةةةةر والم  وقةةةةةةال 
اتوةةةةةةل ووةةةةةةلب ن ةةةةةةو  المعةةةةةةارملن ات  ةةةةةة  المقةةةةةةانقي ل مماعةةةةةةل المقلةةةةةةر   مةةةةةةل رةةةةةةسا لممةةةةةةن ان 

ا  ةةةةة  ل ةةةةة لون  ول ةةةةة ب رعةةةةةالي فةةةةةرولج جلةةةةة    لق ةةةةة  ان قا ةةةةةا قفنعةةةةةن نو لةةةةةي اتئفمةةةةةان ومرفقةةةةةي
الةةةةةةةة  الم راةةةةةةةةلن او المعةةةةةةةةف مرلن يةةةةةةةةل العةةةةةةةةن ال   ونفلجةةةةةةةةي لةةةةةةةةسلخ يةةةةةةةةان اعةةةةةةةةفد اب ممارعةةةةةةةةال 
مناعةةةةةقلي دا ئةةةةةي لفنعةةةةةلن الم ةةةةةاللي الماللةةةةةي يةةةةةل الف ةةةةةارلر وةةةةة  لةةةةة    الةةةةة  فدمةةةةةلف فمةةةةةاللا 

 اتوفاف الفل ففنم  ا الون   اتوفقا لي 

  Bonus Plan Effectsتلالارا  خطل  ااتز االدارن  -ا

فةةةةةرفق  د ةةةةةي نةةةةةوايح ات ار  وال ةةةةةام لن يةةةةةل الونةةةةة ال اتوفقةةةةةا لي يةةةةةل م ظةةةةةب اتنلةةةةةان قاروةةةةةاب 
قةةةةةةايل الةةةةةةرق  او عةةةةةة ر العةةةةةة ب يةةةةةةل العةةةةةةو  وعةةةةةةوا  مانةةةةةةل نةةةةةةوايح ن  لةةةةةةي او اعةةةةةة ب مجانلةةةةةةي 
اون ةةةةةةةةةو  ادفلةةةةةةةةةار لتةةةةةةةةةرا  اتعةةةةةةةةة ب  و نةةةةةةةةة ما فةةةةةةةةةرفق  منةةةةةةةةةاي  المةةةةةةةةةوظملن وات ار  مةةةةةةةةة  منةةةةةةةةةاي  

 اب م لةةةةةةةةاي المماعل)عةةةةةةةةوا  قةةةةةةةةايل الةةةةةةةةرق  او رقنلةةةةةةةةي العةةةةةةةة ب الوانةةةةةةةة  ( المعةةةةةةةةارملن قاعةةةةةةةةفد
ونعةةةةةال النةةةةةوايح   ةةةةة  اعةةةةةاي المماعةةةةةل الممقةةةةة   ن ةةةةةا  يانةةةةةه لفولةةةةة  لةةةةة   ات ار  وال ةةةةةام لن 
الةةةةةةة اي  والنةةةةةةةايح تعةةةةةةةفد اب ممارعةةةةةةةال مناعةةةةةةةقلي دا ئةةةةةةةي لف ظةةةةةةةلب النةةةةةةةوايح الفةةةةةةةل لنقةةةةةةة ون 

   ل ا 

  Political Cost Effectsتلالارا  التالال السالسال   - د

فعةةةةةةةة   الونةةةةةةةة ال اتوفقةةةةةةةةا لي التةةةةةةةة لر  مقلةةةةةةةةر  النجةةةةةةةةب ات فمةةةةةةةةون منةةةةةةةة  انظةةةةةةةةار المةةةةةةةةنظمن 
الفةةةةةةل فن   ةةةةةةا ق ةةةةةةف  Obscene Profitsوالعةةةةةة  ال يةةةةةةل ال ولةةةةةةي ياترقةةةةةةاي المانتةةةةةةي  

التةةةةرمال المقةةةةر  وةةةة  فةةةة ي  العةةةة  ال الفتةةةةرل لي الةةةة  مناولةةةةي مةةةةق  جمان ةةةةا  نةةةة ما فةةةةر  ان 
ف ةةةةخ اترقةةةةاي  اللةةةةي ق رجةةةةي مايلةةةةي وفقةةةةرر يةةةةرف اةةةةرائل  اللةةةةي   ل ةةةةا اووةةةة  فةةةةر  العةةةة  ال 
ان نجةةةةةب الونةةةةة   اتوفقةةةةةا لي اقةةةةةق  مقلةةةةةرا ق رجةةةةةي مدلمةةةةةي وةةةةة  فةةةةة    الةةةةة  اتنفمةةةةةار يف جةةةةة  

 ةةةةةةةةةرف حلةةةةةةةةةا   المنايعةةةةةةةةةي او ف قةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةا وةةةةةةةةةوانلن لمماينةةةةةةةةةي اتنفمةةةةةةةةةار  الةةةةةةةةة  ف عةةةةةةةةةلم ا ق



وف ج الونةةةةةة ال اتوفقةةةةةةا لي الةةةةةة  مناولةةةةةةي فدملةةةةةةا و ةةةةةةار المماعةةةةةةل المقلةةةةةةر  قافدةةةةةةاس د ةةةةةةوال 
وممارعةةةةةال مةةةةةن تةةةةةان ا فاجلةةةةةل اتلةةةةةرا ال او الف جلةةةةةل قالمقةةةةةرويال وسلةةةةةخ ق ةةةةةرف فدمةةةةةلف 

 ال دل الم  ن 

 تمااة بادن االر لح :   -2

لةةةةةةةةول النافجةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةن الةةةةةةةة دل المناعةةةةةةةةةقل الممقةةةةةةةة   نه)المنتةةةةةةةةور(  ولمعةةةةةةةةةا    لم الجةةةةةةةةي ال 
الونةةةةةةة   يةةةةةةةل الف رلةةةةةةةل قةةةةةةةلن ارقان ةةةةةةةا المناعةةةةةةةقلي وارقان ةةةةةةةا اتوفقةةةةةةةا لي   يانةةةةةةةي لنق ةةةةةةةل   ةةةةةةة  
معةةةةفد ب ال ةةةةوائب الماللةةةةي ف ةةةةلب جةةةةو   ارقةةةةاي الونةةةة     ورنةةةةاخ ال  لةةةة  مةةةةن اتعةةةةاللل الفةةةةل لممةةةةن 

  (Schroeder , 2006 : 202) ا : اعفد ام ا لف لب جو   اترقاي ومن قلن

م ارنةةةةةةةي المقةةةةةةةا   المناعةةةةةةةقلي المعةةةةةةةفد مي مةةةةةةةن وقةةةةةةةل التةةةةةةةرمي لف ةةةةةةةخ المعةةةةةةةفد مي يةةةةةةةل  - أ
القةةةةنا ي قتةةةةمل  ةةةةاب والتةةةةرمال المنايعةةةةي   ومةةةةا اسا مانةةةةل رةةةةس  المقةةةةا   فةةةة    الةةةة  

 فادلب اترقاي 
مراج ةةةةي الف لةةةةرال الفةةةةل نةةةة  ل نةةةة ل ا يةةةةل المقةةةةا   والف ةةةة لرال المناعةةةةقلي لفنةةةة ل  مةةةةا  - ل

 اسا مانل ف    ال  فادلب اترقاي   

وةةةةة  فةةةةةب ف جل  ةةةةةا   ناتدفلارلةةةةةي م ةةةةةل ال  الةةةةةي وات ةةةةة  فن لةةةةة  مةةةةةا اسا مانةةةةةل المقةةةةةرويال -   
 وسلخ قم ارنف ا قف خ الداقي قالمفرال العاق ي  

مةةةةةةةةا اسا مانةةةةةةةةل ق ةةةةةةةةف المقةةةةةةةةرويال م ةةةةةةةةل مقةةةةةةةةرويال الاةةةةةةةةمان ت لب لةةةةةةةةمناولةةةةةةةةي ف  -      
 فظ ر يل وائمي ال دل  

ب مةةةةةةا اسا مانةةةةةةل التةةةةةةرمي لفن لةةةةةة  فم مةةةةةةي اعةةةةةةفق ال المدةةةةةةحون واتقةةةةةةول اتدةةةةةةر    وف لةةةةةة -5
 فول  ف ي ال ن  لي مايلي تعفق ال اقول ا   

دعةةةةةةةةائر مراج ةةةةةةةةي الم نظةةةةةةةةال المري ةةةةةةةةي قةةةةةةةةال وائب الماللةةةةةةةةي لفن لةةةةةةةة  مةةةةةةةةا اسا مانةةةةةةةةل رنةةةةةةةةاخ  -و 
 منفم ي و  ف  ل اترقاي والف ي ال الن  لي معف ق   

مراج ةةةةةةةةةي ال  وةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةلن المقل ةةةةةةةةةال ونعةةةةةةةةةاقال المةةةةةةةةة لنلن لفن لةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةا اسا مانةةةةةةةةةل رةةةةةةةةةس   -ح 
 النعاقال فحل  قعر ي امقر م  حلا   المقل ال 



مراج ةةةةةةةةةي ال عةةةةةةةةةب الدةةةةةةةةةا  قمناوتةةةةةةةةةال ات ار  وفن ل  ةةةةةةةةةا اةةةةةةةةةمن الف رلةةةةةةةةةر العةةةةةةةةةنو  ورا   -ي 
 ريةةةةةةةي را  ات ار  نةةةةةةةول معةةةةةةةف قل التةةةةةةةرمي والف ةةةةةةةرا   ةةةةةةة  ا  متةةةةةةةامل مناعةةةةةةةقلي المراجةةةةةةة  قم
 اعاعلي  

 بادناألر لح الس  مداخة  -3

جةةةو   اترقةةةةاي رةةةةو مم ةةةوب مف ةةةة   اتق ةةةةا  لةةةةسا يةةةان ادفلةةةةار ولةةةةاي لجةةةو   اترقةةةةاي عةةةةل فم    ةةةة  
 &Schipperووةةةةة  نةةةةةاو  ) العةةةةة ال القن ةةةةةل الم ةةةةةروي وفةةةةةواير القلانةةةةةال ونمةةةةةوس  الف ةةةةة لر 

Vincent ( ةةةةةة   اقةةةةةةناا مةةةةةةن اقنلةةةةةةي )فمولنةةةةةةال( جةةةةةةو   اترقةةةةةةاي الفةةةةةةل اعةةةةةةفد مل يةةةةةةل ات ل
المناعةةةةةةةقل والفةةةةةةةل فةةةةةةةب فقةةةةةةةنلم ا وي ةةةةةةةا ألرقةةةةةةة  يئةةةةةةةال ) ون ان فمةةةةةةةون تةةةةةةةام ي (  فاةةةةةةةب المئةةةةةةةي 
اتولةةةةة  ممةةةةةارلب اتعةةةةةفمرارلي   وال ةةةةة ر    ةةةةة  الفنقةةةةة    والف ةةةةةالر ولةةةةةفب اتةةةةةف ا  المئةةةةةي ال انلةةةةةي مةةةةةن 

لمعةةةةةةفن ال والةةةةةة دل   وفف  ةةةةةة  المئةةةةةةي ال ال ةةةةةةي قممةةةةةةارلب النو لةةةةةةي يةةةةةةل ال  وةةةةةةال قةةةةةةلن الن  لةةةةةةي وا
ات ةةةةار الممةةةةارلمل لمج ةةةةي م ةةةةاللر المناعةةةةقي الماللةةةةي ولةةةةفب ف لةةةةلب الجةةةةو   مةةةةن نلةةةة  الم ئمةةةةي 

اتفعةةةةةةةا   وفتةةةةةةةمل ف ةةةةةةةخ الممةةةةةةةارلب الةةةةةةة    مةةةةةةة  وانةةةةةةة ا   وت \والمو وولةةةةةةةي وال اق لةةةةةةةي ل م ارنةةةةةةةي 
 لمةةةةةةون رنةةةةةةاخ ممااةةةةةة ي قةةةةةةلن داقةةةةةةلي وادةةةةةةر  لممةةةةةةن ان ف ةةةةةةاي قتةةةةةةمل منمقةةةةةةل   ودالقةةةةةةا مةةةةةةا

 وهذذذ ل المفاضذذذلة هذذذي مسذذذالة  اتيذذذة . امذذذا الفئذذذة الرابعذذذة فيذذذتم اشذذذتقاقها مذذذن تنفيذذذ  القذذذرارات .

(Schipper& Vincent, 2003:99-105) 

ويتنذذذذاول البحذذذذا الفئذذذذة االولذذذذس مذذذذن مذذذذداخل القيذذذذاس والتذذذذي يطلذذذذق  ليهذذذذا مذذذذدخل الس سذذذذل 

 الزمنية:

 Earning Persistence استمرارٌة االرباح )الدٌمومة (  -أ

ان اتعةةةةةةفمرارلي يةةةةةةل اترقةةةةةةاي فتةةةةةةلر الةةةةةة  مةةةةةة   ارفقةةةةةةا  اترقةةةةةةاي الناللةةةةةةي قاألرقةةةةةةاي المعةةةةةةف ق لي 
 وف نةةةةل اتعةةةةف امي ان اترقةةةةاي الفةةةةل لةةةةفب النقةةةةول   ل ةةةةا مةةةةن دةةةة ل اتنتةةةة ي المفمةةةةرر  ف ةةةة  

 نت ي دلر المفمرر   ايال من ف خ الفل لفب النقول   ل ا من د ل ات
ان اتعةةةةفمرارلي م لةةةةاي لجةةةةو   اترقةةةةاي ف فمةةةة    ةةةة  وج ةةةةي النظةةةةر ال ائ ةةةةي  ان اترقةةةةاي اتم ةةةةر 
اعةةةةف امي رةةةةل ات  ةةةة  جةةةةو     ولةةةةفب ولةةةةاي اعةةةةفمرارلي اترقةةةةاي ق قعةةةة  اتةةةةمال ا مف ةةةة لر م امةةةةل 

لم  لةةةةةةي األرقةةةةةةاي العةةةةةةنولي ا \( مةةةةةةن دةةةةةة ل نمةةةةةةوس  اتننةةةةةة ار لم ةةةةةة ل ال ائةةةةةة ∅j.1اتننةةةةةة ار)   
وقةةةةل ااةةةةايي القنةةةةو   J( ف ةةةةاي قواعةةةة ي قةةةةايل الةةةة دل ل تةةةةرمي X j.t  ) ARIل عةةةة ب الوانةةةة  



م عةةةةوب   ةةةة  الم ةةةة ل المةةةةوحون ل ةةةة   اتعةةةة ب المووويةةةةي دةةةة ل العةةةةني  tدلةةةةر ال ا لةةةةي يةةةةل العةةةةني 
t ( Francis et al.2002: 980) 

X j.t = ∅oj +∅ 1j X j.t -1+V        ------------------(1)  
(  ةةةةةةةا   يةةةةةةةل الع عةةةةةةةل الحمنةةةةةةةي   تةةةةةةةرمي ف ةةةةةةةو تةةةةةةةرمي   وسلةةةةةةةخ قاعةةةةةةةفد اب 1وف ةةةةةةة ر الم ا لةةةةةةةي )

( ف مةةةةةي اعةةةةةفمرارلي ارقةةةةةاي التةةةةةرمي 1( الفةةةةةل ف فةةةةةرل مةةةةةن )∅1jف ةةةةة لر ا  ةةةةة  انفمةةةةةال   ولمةةةةةي )
( الفةةةةةةل ف فةةةةةةرل مةةةةةةن القةةةةةةمر ف نةةةةةةل ارقةةةةةةاي ∅1j)ا  سال جةةةةةةو    اللةةةةةةي ( يةةةةةةل نةةةةةةلن ان ولمةةةةةةي )

  اقر  ل  الي )ا  جو   مندماي ( 

 Predictabilityالقدرةالتنبؤٌة -ب

فتةةةةلر ال ةةةة ر  الفنق لةةةةي الةةةة  وةةةة ر  اترقةةةةاي   ةةةة  الفنقةةةة  قنمعةةةة ا وففن ةةةة   نةةةة ما لمةةةةون قاإلممةةةةان 
اعةةةةةةفد اب اترقةةةةةةاي يةةةةةةل المااةةةةةةل قةةةةةةالفنق  قتةةةةةةمل جلةةةةةة   ةةةةةةن اترقةةةةةةاي يةةةةةةل المعةةةةةةف قل  وم لةةةةةةاي 

رقةةةاي الةةةس  لملةةةل الةةة  لجةةةو   اترقةةةاي يةةةان ال ةةة ر  الفنق لةةةي فعةةةفن  الةةة  الةةةرا  ال ائةةةل قةةةان روةةةب ات
فمةةةةةةةةةرار نمعةةةةةةةةةي رةةةةةةةةةو ارفمةةةةةةةةةا  ل جةةةةةةةةةو     رةةةةةةةةةسا الةةةةةةةةةرا  تلدف ةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةن وج ةةةةةةةةةي النظةةةةةةةةةر الفةةةةةةةةةل 

( المفم  ةةةةةي يةةةةةل الةةةةةروب المرفمةةةةة  لجةةةةةو   اترقةةةةةاي رةةةةةو (Dechow&Schrand ,2004وةةةةة م ا
م تةةةةةةةةر   ةةةةةةةة  ال ةةةةةةةة ر  الفنق لةةةةةةةةيق رقاي المعةةةةةةةةف قل   انةةةةةةةة  ال لاعةةةةةةةةال المتةةةةةةةةفرمي ل لةةةةةةةةاي ال ةةةةةةةة ر  

مةةةةةةن نمةةةةةةي النمةةةةةةوس  المعةةةةةةفد ب يةةةةةةل ف ةةةةةة لر اعةةةةةةفمرارلي اترقةةةةةةاي لتةةةةةةرمي  الفنق لةةةةةةي لةةةةةةفب اتةةةةةةف او ا
 :(1) من      رسا ال لاي رو الجسر الفرقل ل تننراا الد ا  من الم ا لي

 (2 )-----------------------        √ال  ر  الفنق لي =
القةةةة لر  ال لمةةةةي المقلةةةةر  تننةةةةراا الد ةةةةا ف نةةةةل اندمةةةةاف جةةةةو   اترقةةةةاي قلنمةةةةا ال لمةةةةي 

 تننراا الد ا ف نل ارفما  لجو   اترقاي  

     Variabilityالتغاٌر  -ا

وةةةةة ب ات ل المناعةةةةةقل المف  ةةةةة  قالقنةةةةة  ال ةةةةةائب   ةةةةة  العةةةةةو  الةةةةة للل   ةةةةة  ان   وةةةةةي ال وائةةةةة   
قاألرقةةةةاي فظ ةةةةر م لةةةةرا مةةةةن  ةةةة ب اتعةةةةف رار)الف الر(   عةةةةوا  مةةةةان سلةةةةخ  قةةةةر الةةةةحمن او مةةةةا قةةةةلن 
التةةةةرمال   وقةةةةال ق  يةةةةان  ةةةة ب اتعةةةةف رار رةةةةسا   لةةةةن مي عةةةة قا   ةةةة  يائةةةة   اترقةةةةاي يةةةةل فووةةةة  



ل عةةةةةة ب   ممةةةةةةا لةةةةةة  ر يةةةةةةل وةةةةةةو  اترقةةةةةةاي الفمعةةةةةةلرلي ل  وائةةةةةة  العةةةةةةوولي ل عةةةةةة ب  ال وائةةةةةة  العةةةةةةوولي 
 (12: 2229)يرلنال      

ان واق لةةي الف ةةةالر فةةرفق  ق م لةةةي فم لةة  الةةة دل     (Shipper & Vincent 2003)ولةةر  
تن فم لةةةةةة  الةةةةةة دل الةةةةةةس  رةةةةةةو ال لةةةةةةال النعةةةةةةقل ل ف ةةةةةةالر لةةةةةةرفق  يةةةةةةل ق ةةةةةةف اتنلةةةةةةان قجةةةةةةو   

لمةةةة ادل لف ةةةةلب جةةةةو   اترقةةةةاي وادفقةةةةار الةةةة للل   ةةةة  فم لةةةة  الةةةة دل   وسلةةةةخ اترقةةةةاي ورةةةةو انةةةة  ا
تن انمةةةةةوس  وقلئةةةةةي اتقةةةةة   دلةةةةةر مف لةةةةةر  قم نةةةةة  ادةةةةةر ان ات ار  وةةةةة  مارعةةةةةل فم لةةةةة  الةةةةة دل   

(Shipper & Vincent 2003:101) ول لةةةاي ف ةةةالر اترقةةةاي  ةةةا   قاعةةةفد اب الع عةةة ي
 Dechow&Dichev      ووةةةة  وةةةةاب لتةةةةرمي منةةةة  Scaledالحمنلةةةةي لألرقةةةةاي الموحونةةةةي 

( ق لةةةةةةاي ف ةةةةةةالر اترقةةةةةةاي مةةةةةةاننراا م لةةةةةةار  مفنةةةةةةرخ لقةةةةةةايل اترقةةةةةةاي وقةةةةةةل القنةةةةةةو  (2002.
   منعوقي ال  اجمالل الموجو ال اول الم  : Jدلر ات فلا لي لترمي 

Earn Varj.i= σ (NIBE j.t)…………………..(3)  

 ارباح اكثر )اقل تقلبا ( .القيمة الكبيرة )الصغيرة ( لتغاير االرباح تشير الس 

ان ف لةةةةلب جةةةةو   اترقةةةةاي لممةةةةن ان لةةةةفب قافقةةةةا  الفن لةةةةل المناعةةةةقل مةةةةن دةةةةة ل  انر  القان ةةةةلةةةةو 
الف ةةةةةرا   ةةةةة  العلاعةةةةةال المناعةةةةةقلي الرئلعةةةةةي ل تةةةةةرمي والقةةةةةنا ي الفةةةةةل فنفمةةةةةل الل ةةةةةا التةةةةةرمي 

ل دلةةةةةارال  وف لةةةةةلب المرونةةةةةي المفانةةةةةي ل تةةةةةرمي يةةةةةل ادفلةةةةةار العلاعةةةةةال المناعةةةةةقلي  ومةةةةةا اسا مانةةةةة
العلاعةةةةةةةال المناعةةةةةةةقلي فعةةةةةةةفن    ةةةةةةة  مقةةةةةةةررال مايلةةةةةةةي  وان لةةةةةةةفب فن لةةةةةةة  د ةةةةةةةو  او م تةةةةةةةرال 
نمةةةةةةرا  والفةةةةةةل لةةةةةة ل وجةةةةةةو  وانةةةةةة  او ام ةةةةةةر من ةةةةةةةا   ةةةةةة  وجةةةةةةو  ان مةةةةةةاي عةةةةةة قل   ةةةةةة  جةةةةةةةو   

 ل المناعةةةةةقل ل لةةةةةاي اترقةةةةةاي  ياةةةةة   ةةةةةن اعةةةةةفد اب النمةةةةةاس  الرلااةةةةةلي الفةةةةةل فوقةةةةةل ل ةةةةةا ات
  جو   اترقاي

 تاثٌر االرباح غٌر المتحققة على جودة االرباح المفصح عنهارابعا : اختبار 

لر  القان ون يل المجاتل الماللي ان تمول اترقاي الممق   ن ا     قنو  دلر  ا لي  او 
ارقاي دلر مفن  ي ل    ال  ان ا  د ل يل م  ار ما فنفوله ف خ اترقاي من جو   نف  ولو 

مج ي الم اللر المناعقلي ال وللي وو  واب .م قولي وقوت  امافواي  سلخ م  المقا   المناعقلي ال
IASB  39ق ق ار الم لار ال ولل   1999يل  ابIAS  ) ات وال الماللي ات فراا وال لاي (



الس  لف  ل اعفد اب ال لمي ال ا لي يلما لد  ات وال الماللي وت علما المتف ال  ومسلخ 
الماللي عوا  المنفمظ ق ا ل مفاجر  او ق رف القل   رسا الم لار الس  اتع ب ودلررا من اتورا  

اس مان له ف  لر داقي     الم ععال الماللي   انف   قت   ومان رناخ ت ور قانه عاق  توانه  
وير م لار ال لمي ال ا لي  يرقي جوررلي ل ترمال ل  لاب قات فراا ق رقاي دلر مفن  ي يل  انه

ا ل نل ان الترمي فعف ل  فادلب اترقاي يل علا  علاعي ما ل را ق  ار  وائمي ال دل مم
   ل ا   ااترقاي مما و  لن مي ع قا     ال رارال الفل ففدس قنا 

وق ةةةةة ا ادفقةةةةةار يراةةةةةلي القنةةةةة  ا فمةةةةة  القان ةةةةةان الم  ومةةةةةال الماللةةةةةي الرقةةةةة  عةةةةةنولي لمقةةةةةرا 
 32/6/2214ول الةةةةةةةةةةي   32/9/2229التةةةةةةةةةةر  اتوعةةةةةةةةةة  ال راوةةةةةةةةةةل ل عةةةةةةةةةةف مار ل مفةةةةةةةةةةر  مةةةةةةةةةةن 

ل فن ةةةةة  مةةةةةن معةةةةةةفو  الف ةةةةةالر يةةةةةل معةةةةةةفو  اترقةةةةةاي لف ةةةةةخ المفةةةةةةر  يةةةةةل ظةةةةةل مةةةةةةل مةةةةةن   رل ةةةةةةي 
الم مةةةةةةةةةي او العةةةةةةةةةو  ال مةةةةةةةةةا اول و رل ةةةةةةةةةي ال لمةةةةةةةةةي ال ا لةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةل ف لةةةةةةةةةلب المنمظةةةةةةةةةي اتعةةةةةةةةةف مارلي 

 ل مقرا  

 م رق الشر  االاسط العرا   ل ستالملر ي ذن تعرااال ل -

( 422ال راوةةل ل عةةف مار متةةرمي معةةارمي قرأعةةمال أعةةمل وةة ر  ) عةةي مقةةرا التةةر  األوعةة  ف
( م لةةةون  لنةةةار وقاتةةةر المقةةةرا  م ةةةه مةةةن 122% أ  )25م لةةةون  لنةةةار  راوةةةل  مةةة يو ا  منةةةه 

  ول ةةة ا المقةةةرا ققةةةور  رئلعةةةي إلةةة  ف قئةةةي المةةة درال 8/5/1994دةةة ل ير ةةةه الةةةرئلي يةةةل 
والمعةةةةارمي يةةةةل ف حلةةةةح معةةةةلر  الفنملةةةةي الو نلةةةةي وفوظلم ةةةةا يةةةةل المجةةةةاتل اتعةةةةف مارلي المدف مةةةةي 

ويةةة  أ ةةةار العلاعةةةلي ال امةةةي ل  ولةةةي وقمةةةا لن ةةة  أرةةة اا المقةةةرا يةةةل الف ةةةور  ق ةةة اتوفقةةةا لي ل 
والنمةةو  ولمف ةةخ منمظةةي اعةةف مارلي فاةةب اعةة ب مجمو ةةي مةةن التةةرمال المعةةارمي وسلةةخ تعةةف مار 

  العلولي المائاي ل   المقرا

( القةةةا ر   ةةةن مج ةةةي 14ا ةةة   المناعةةةقلي روةةةب )ول فةةةحب المقةةةرا قف قلةةة  مف  قةةةال ال 
  والفةل جةا ل المف   ةي قالمناعةقي  ةن اتعةف مارالالم اللر وال وا   المناعقلي لجم ورلي ال را  

( القةةا ر  ةةن لجنةةي الم ةةاللر ال وللةةي والةةس  فةةب عةةنقه 25م اق ةةي ل م لةةار المناعةةقل الةة ولل روةةب )
  ممةةا ولداةة  المقةةرا  ل م لةةار المناعةةقل ( 39ققةة ور الم لةةار المناعةةقل )وأووةةا ال مةةل قةةه 



)الف ةةةةارلر المرن لةةةةي( وسلةةةةخ ق قةةةة ار  ف ةةةةارلر رقةةةة  عةةةةنولي دلةةةةر م و ةةةةي لمعةةةةا     34الةةةة ولل روةةةةب 
 المعارملن والمف ام لن يل عو  المال تفداس وراراف ب اتعف مارلي     أعي مواو لي 

 الم رق خ ة تترن ال  ثالخطاا  المت عل للتا ة الف ممدار التفلار ت  ار لح  -
 الف ارلر المرن لي ل مقراقات فما      اعفدرا  اترقاي الرق  عنولي المفن  ي  -1
 اعفدرا  اجمالل الموجو ال يل ق الي مل رق  من العني)مرن ي(  -2
 اعفدرا  الرق  المفن   الموحون قاجمالل الموجو ال اول المرن ي -3
 (39قموجل الم لار المناعقل )ا ا   فقنلا المنمظي اتعف مارلي ل مقرا  -4
ا ةةةةةا   ف لةةةةةلب المنمظةةةةةي اتعةةةةةف مارلي ن الةةةةةي مةةةةةل مرن ةةةةةي قموجةةةةةل اتعةةةةة ار الم  نةةةةةي يةةةةةل  -5

نتةةةةةةر  عةةةةةةو  ال ةةةةةةرا  لةةةةةة ورا  الماللةةةةةةي يةةةةةةل فةةةةةةارل  ا ةةةةةةا   الف للب وم ارنف ةةةةةةا مةةةةةة  م مةةةةةةي 
المنمظةةةةي ولم ةةةةل المةةةةر  قةةةةلن م مةةةةي المنمظةةةةي وولمف ةةةةا العةةةةوولي  ارقةةةةاي او دعةةةةائر دلةةةةر 

 مفن  ي 
عةةةةةةفدرا  اترقةةةةةةاي الم  لةةةةةةي لمةةةةةةل مرن ةةةةةةي يةةةةةةل ظةةةةةةل اعةةةةةةفد اب ال لمةةةةةةي ال ا لةةةةةةي لف لةةةةةةلب ا- 6

ااةةةةةةةايي مق ةةةةةةة  مدقةةةةةةةة  -المنمظةةةةةةةي اتعةةةةةةةف مارلي ل مقةةةةةةةرا  وسلةةةةةةةخ مةةةةةةةةن دةةةةةةة ل: أ
رقةةةةو  اتعةةةة ار الةةةة  اترقةةةةاي المفن  ةةةةي لمةةةةل مرن ةةةةي والةةةةس  عةةةةق  ا قافةةةةه يةةةةل عةةةةج ل 

ل منمظةةةةةةي  المقةةةةةةرا يةةةةةةل المفةةةةةةرال الفةةةةةةل لمةةةةةةون يل ةةةةةةا اندمةةةةةةاف يةةةةةةل ال لمةةةةةةي العةةةةةةوولي
فعةةةةةةةولي اترقةةةةةةةاي المفن  ةةةةةةةي قمق ةةةةةةة  اترقةةةةةةةاي  -اتعةةةةةةةف مارلي  ةةةةةةةن م مف ةةةةةةةا ال يفرلةةةةةةةي  ل

اعةةةةةةفدرا  الةةةةةةرق  الم ةةةةةة ل ومةةةةةةن  ةةةةةةب اوالدعةةةةةةائر دلةةةةةةر المفن  ةةةةةةي )يةةةةةةر  ا ةةةةةةا   الف لةةةةةةلب (
 الموحون قاجمالل الموجو ال اول المرن ي

 ويوضح الجدول االتي نتائج تلك الخطوات ا  ل          

 الربح المعدل الموزون المتحقق الموزون الربح التارٌخ

 

 باجمالً الموجودات باجمالً الموجودات
 

30/09/2009 0.00312652 0.003209075 

31/12/2009 0.006423321 0.006419639 

31/03/2010 0.003370162 0.003432938 

30/06/2010 0.005668335 0.005556199 

30/09/2010 0.003900925 0.003832764 



31/12/2010 0.005589412 0.00556546 

31/03/2011 0.007850032 0.018458091 

30/06/2011 0.008817529 0.008937538 

30/09/2011 0.010000062 0.010062436 

31/12/2011 0.007788401 0.007720876 

31/03/2012 0.006317205 0.006984852 

30/06/2012 0.008927461 0.009026068 

30/09/2012 0.009669157 0.009926521 

31/12/2012 0.013744152 0.013567434 

31/03/2013 0.005317662 0.005641239 

30/06/2013 0.010298108 0.010630305 

30/09/2013 0.010087167 0.00997218 

31/12/2013 0.003484883 0.003505354 

31/03/2014 0.004252241 0.004411119 

31/6/2014 0.00235494 0.002154191 

    

( تذذذذم التوصذذذذل الذذذذس االنحذذذذراف المعيذذذذاري لكذذذذل مذذذذن السلسذذذذلتين SPSSوباسذذذذتخدام برنذذذذامج )

 وكما موضح في الجداول ادنال:

 خ ل فترة البحاجدول االنحراف المعياري لسلسلة االرباح المتحققة 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 20 0030486421. 006848990. الربح

 20 5.91608 10.5000 الفصول

 وغير المتحققة( المتحققةالمعدلة )جدول االنحراف المعياري لسلسلة االرباح 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 20 0040035266. 007450650. الربح

 20 5.91608 10.5000 الفصول

االختبذذذذار ا ذذذذ ل ان االنحذذذذراف المعيذذذذاري ل ربذذذذاح التذذذذي يذذذذتم يتبذذذذين مذذذذن نتذذذذائج 

الكلفذذذذة او السذذذذوق ايهمذذذذا اقذذذذل فذذذذي تقيذذذذيم  ةاحتسذذذذابها بموجذذذذب اسذذذذتخدام طريقذذذذ

المحفظذذذذذة االسذذذذذتثمارية هواقذذذذذل مذذذذذن االنحذذذذذراف المعيذذذذذاري ل ربذذذذذاح التذذذذذي يذذذذذتم 

فذذذان تضذذذمين االربذذذاح احتسذذذابها بموجذذذب اسذذذتخدام طريقذذذة القيمذذذة العادلذذذة. وبذذذ لك 

 نهذذذا بموجذذذب طريقذذذة القيمذذذة العادلذذذة اربذذذاح غيذذذر متحققذذذة قذذذد انعكذذذس  المفصذذذح

تككككؤد  ) وهذذذذا  هذذذذل ههفذذذذ   بحذذذذر يسةذذذذح   بف ذذذذ   بس ح ذذذذ  سذذذذلبا  لذذذذس جذذذذودة االربذذذذاح .



الككككف اخككككت ق اليتككككليح  المملرسككككل  الم لسكككك ال الخلطيككككل مككككق خكككك ة العملاككككل  الم لسكككك ال
 االت لح اي ل. لة الدخة الت  اتة لياس ال دث ممل  د املة مق بادن ار 

 االستيتلبل  االتا ال خلمسل: 

 االستنتاجات -1

ان ات فما      روب الرق  ون    ون اتدس ق لن ات فقار ماو  ل  ر   له من  وامل  -
ف    ال  فدملف معفو  جو   اترقاي ما ار  اترقاي وارفما  معفو  المعفن ال او 

 ل تففعب قال   نلي  فاملن ا ارقاي دلر مفن  ي  ل    ال  افداس ورارا

لممن ان نعفد   من ارا  منفجل الم  ومال المناعقلي) الم را  الماللون وواا ل  -
الم اللر المناعقلي( ان اترقاي  اللي الجو   فمون معف امي وواق ي ل فمرار وداللي من 

 القنو  لمر  وان   وف  م ا الف ي ال الن  لي الم  لي   

م ةةةةةةةةاري ب نةةةةةةةةول ال مةةةةةةةةل لف ةةةةةةةةولر يا  لةةةةةةةةي ال ةةةةةةةةوائب الماللةةةةةةةةي لممةةةةةةةةن ل مةةةةةةةة را  اعةةةةةةةةفد اب  -
موعةةةةةةةل ي لفوقةةةةةةةلل الم  ومةةةةةةةال ل معةةةةةةةف مرلن والةةةةةةة ائنلن ودلةةةةةةةررب   ووةةةةةةة  لمةةةةةةةون رنةةةةةةةاخ 
 وايةةةةة  لةةةةة   المةةةةة لرلن لفاةةةةة لل معةةةةةفد مل قلانةةةةةاف ب الماللةةةةةي )  اد لةةةةةا ودارجلةةةةةا (  ةةةةةن 
  رلةةةةةة  اعةةةةةةفد اب نرلةةةةةةي اتدفلةةةةةةار مةةةةةةن قةةةةةةلن القةةةةةة ائل المناعةةةةةةقلي الفةةةةةةل مننف ةةةةةةا ل ةةةةةةب

 الم الر المناعقلي يل ا  ا  ف ارلررب الماللي لترماف ب 
 التوصيات -2

لنق ةةةةةل المقةةةةةل قةةةةةلن اترقةةةةةاي المفن  ةةةةةي واترقةةةةةاي دلةةةةةر المفن  ةةةةةي النافجةةةةةي مةةةةةن ا ةةةةةا    -
 الف للب والفل تف مي اعفمرارلي الف ي ال الن  لي 

ضذذذذرورة ان تسذذذذعس المنظمذذذذات المهنيذذذذة المسذذذذ ولة  ذذذذن وضذذذذع المعذذذذايير  -

 لحذذذذد مذذذذن  المرونذذذذة المتاحذذذذة فذذذذي المعذذذذايير المحاسذذذذبيةالمحاسذذذذبية الذذذذس ا

 ل ختيار بين السياسات وبدائل القياس المحاسبي

ان عةةةةة وخ ات ار  يةةةةةل ق ةةةةةف الممارعةةةةةال وةةةةة  ل ةةةةة  فقةةةةةريا وانونلةةةةةا  وت لف ةةةةةارف مةةةةة    -
المقةةةةةا   المناعةةةةةقلي الم قولةةةةةي  مومةةةةةا  ولةةةةةلي يل ةةةةةا دةةةةةرو  لةةةةة  ار   ةةةةةن القةةةةة نلال  

لمةةةةةةةون   ةةةةةةة  مةةةةةةة   افمةةةةةةةا  عةةةةةةة وخ ات ار  مةةةةةةة  ال ةةةةةةةلب  ومةةةةةةة  سلةةةةةةةخ الفرملةةةةةةةح لنق ةةةةةةةل ان
وقةةةةةةةةةسلخ لنفةةةةةةةةةا  المناعةةةةةةةةةقلن الةةةةةةةةة  المحلةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةن ات راخ ننةةةةةةةةةو اق ةةةةةةةةةا     اتد ولةةةةةةةةةي

 .الممارعال المناعقلي الدا ئي
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