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 :المستخلص

تختلثثثثثثثجات اثثثثثثثىتىتىات تثثثثثثثراتح ثثثثثثثتافلثثثثثثثتالقلالثثثثثثث ىات ىحثثثثثثث  اتحقثثثثثثث ا خثثثثثثثت جال ثثثثثثثتخ لرات اثثثثثثثات ذا
ت ل  يثثثثثثثثثث انارحي لثثثثثثثثثث اي بثثثثثثثثثثىات ل ثثثثثثثثثث حلارات ثثثثثثثثثثتات ىحثثثثثثثثثث  ا لايثثثثثثثثثث  ا  ت ات لثثثثثثثثثث يىيراالثثثثثثثثثث   ذا
ت ل  ر ثثثثثثثث ىانارثثثثثثثث رات لاىاثثثثثثثثيرايقتلثثثثثثثث ارافلثثثثثثثثتات ىحثثثثثثثث  ا تخثثثثثثثث  ات اثثثثثثثثىتىتىات  تل  يثثثثثثثث اناتلثثثثثثثث ا

هات ىحثثثث  ايقتلثثثث ارافلثثثثتات ىحثثثث  ا تايثثثثيذات ثثثثتنل ىتت ذالثثثثراخثثثث دالثثثث ات تايثثثثت ل ثثثثتنلىارارثثثث   ذا
ت فتلثثثث  افلثثثثتاىؤثثثثذااحثثثث  ارثثثثرات قتثثثثىتىات ا  لثثثث انات اترح  ثثثثتلىتىات ىاا ت    يثثثث الثثثثراؤثثثث ى ات ح يثثثث

ت ثثثثىحداا ثثثث خا ارات خثثثث احقثثثثيرات فتحثثثث ىالثثثث اؤثثثث ايثثثث نىافليثثثثهالثثثثرافاتلثثثثداتثثثثا  ات ثثثثتاتخقثثثثي ا
تتخثثثثث  اؤثثثثثىتىتىا اتت ثثثثثذاح  قا  يثثثثث انا تى ي حثثثثث افلثثثثثتاال ثثثثثتاةااثثثثثا  ات ىحثثثثث  ايثثثثث   ا  ثثثثثخات ثثثثثت

 . لي ات ىح  ا ارات تى ي افلتااا ت  

ت تاثثثثثثث ىيىات ل  يثثثثثثث ا راا افثثثثثثث ت اؤثثثثثثث اتفاثثثثثثثىات لقثثثثثثث ييىات ل   ثثثثثثثحي ا للثثثثثثث ىت احقثثثثثثث ات لىا ثثثثثثث اا
ت لقثثثثثثث ل ىات ل  يثثثثثثث اات بثثثثثثثىاجات ؤتتثثثثثثث  ي ات ل ياثثثثثثث اح ثثثثثثثذا ثثثثثثثذات ثثثثثثثرالتا حاثثثثثثث ا.احثثثثثثث  خارثثثثثثث را

  يثثثثثثثث اي اثثثثثثثثا افلثثثثثثثثتاتختيثثثثثثثث ىاحثثثثثثثثيراحثثثثثثثث ت دات لحثثثثثثثث   ات ل   ثثثثثثثثحي ات لاحا ثثثثثثثث اتفثثثثثثثث ت ات تاثثثثثثثث ىيىات ل
.اايقتلثثثثثث ا ثثثثثثلاخات  تى ارثثثثثثراتح ثثثثثثراات ثثثثثثتخ تذات تاثثثثثث يىتىاات   ثثثثثث ذارثثثثثثراتاحيثثثثثثحاحثثثثثث خات لحثثثثثث   

ت ل تللثثثثثثث ات   تاثثثثثثث الثثثثثثثراتح ثثثثثثثراحثثثثثثث خات اىت ثثثثثثثحااتثثثثثثث نيىتىت ت اىت ثثثثثثثحاات  ي  ثثثثثثث ىات ح يلثثثثثثث افلثثثثثثثتا
حلثثثثثثث اات احثثثثثثث ةالختلثثثثثثثجافثثثثثثثرات  اياثثثثثثث ا ثثثثثثث ةال ثثثثثثثتخ لرات اثثثثثثثات ذات ل  يثثثثثثث ا ت ثثثثثثثايراات  ي  ثثثثثثث ى

ا.ي ق  ا لح افلتااا  ات ىح  ات ل   حي 

Abstract 

Different decisions that are based on information profits depending on 
the different users of financial statements, while seen shareholders to 
profit as a measure of the performance of managers and give them 
rewards, the lenders rely on profits to take credit decisions, either 
investors, they rely on profits to assess their investments through what 
they contain current profits of the predictive power constantly earnings in 
the coming periods, but it is relying on the profit number alone, without 
taking into account what might affect him from claiming the factors to 
reduce the level of quality of earnings leads to decisions that are not 



characterized by rationality, to focus on the amount of profits without 
focusing onquality.  
Accounting standards have been given some flexibility for managers to 
prepare financial reports because financial transactions and economic 
circumstances surrounding them were not identical. Thus, the financial 
reporting involves a choice between alternatives accepted accounting 
principles and the use of estimates and judgments in the application of 
these principles. The behavior depends on the administration to adopt 
the modalities and alternative policies on the potential effects resulting 
from the adoption of these methods and policies to create a different 
impression of the truth of users of financial statementsAs reflected 
negatively on the quality of accounting profits. 

ا

 االولالمبحث 

 منهجية البحث

 مشكمة البحث
تراح ثثثثثثثث خاحقثثثثثثثث اات ا ل   ثثثثثثثثحراات ثثثثثثثثتخ تل تهات لتقثثثثثثثث   انات ثثثثثثثثىحداتاأحليثثثثثثثث حثثثثثثثث  ى ذالثثثثثثثثرا

ت  تاثثثثث  تىات تثثثثثرا اتااثثثثثها لثثثثثىحدات ل   ثثثثثحرا ق ثثثثثهانااات لثثثثث ا اىياثثثثث اؤي  ثثثثثهالثثثثثراؤحثثثثثدات  تى ا.ا
راثثثث اتلاثثثثث ات  تى ات ثثثثتات تثثثثث نيىات لتقلثثثث افلثثثثثتاىؤثثثثذات ثثثثثىحداحاتثثثث ات اتثثثثثادات ثثثثتات ثثثثثىؤذات لى ثثثثثا ا
ريثثثثثثهاناات ثثثثثث  اي اثثثثثثحالتثثثثثث     ات  تتيثثثثثث الثثثثثثرا   يثثثثثث انااي اثثثثثثحات حثثثثثث تىااتاؤقثثثثثث ىات ل ثثثثثثتنلىيرا

رثثثثثراتتخثثثثث  اؤثثثثثىتىتت ذالثثثثثرا   يثثثثث اتخثثثثثىةا.اااات ىحثثثثث   ىات ؤثثثثثىت ات ثثثثث يرايقتلثثثثث ارافلثثثثثتااا ثثثثث
رثثثثثثرابثثثثثثدات تااثثثثثثهات قثثثثثث  لرا تح ثثثثثثرات لقثثثثثث ييىات ل   ثثثثثثحي ات  ا يثثثثثث ات تثثثثثثراتقتلثثثثثث ا لثثثثثثا  ات ايلثثثثثث ا

ا فثثثثذات  ي ثثثث ىات ل ثثثثىر افلثثثثتات ثثثثاتحات لثثثث دا  ثثثث تات تااثثثثهاارثثثثراات ل   ثثثثحرايثثثث  ات ت ق   ثثثث ارثثثثرا
يخيثثثثثث ات تثثثثثثرات ثثثثثثثتخ لىا قثثثثثث  افاثثثثثثا الثثثثثثرات ثثثثثث لرا لحثثثثثث أات ثثثثثثث  ابثثثثثثدا اياثثثثثث اترات ت لقثثثثثث ات ت ىا

اؤثثثثثىااؤافثثثثثهاني ثثثثثتلىات اثثثثث دات ثثثثث ت ىاا لايثثثثث  ات ل   ثثثثثحراات تثثثثثراتلنثثثثثدات اتؤثثثثث ات ققلثثثثثرا ل ثثثثث  
لثثثثثثراخثثثثثث دا ثثثثثادات ايثثثثثث  اح  ايلثثثثثث ات ق   ثثثثثث ا.ااراثثثثثث ا لثثثثثث اتاثثثثثث ذايل ثثثثثثراتثثثثثثي   ال ثثثثثث ل ات ح ثثثثثث ا

ا:ت ترات ت   دا



يل ثثثثثثراترايثثثثثث   ات ثثثثثثتاتاثثثثثثليداا  ت ايثثثثثثرثثثثثثراالقثثثثثث ييىات حثثثثثث تات لثثثثثث  رحثثثثثثداتراتاحيثثثثثثحا
 ل تخ لرات اات ذات ل  ي ؟ا

ا
اي  جات ح  ات ت:اهدف البحث:

اؤي    اال تخدلتالق اذااا  ات ىح  ات ل   حي ات تقىجاف-1
اات  هلتالق اذات اي  ات ل   حرات تقىجافا-2
ا لق ييىات ح تات ل  رات  ا ي لتال تخدات اي  اارا ات تقىجافا-3
اتا ىحثثثثثثثثثثث  ااثثثثثثثثثثثا  فلتالقثثثثثثثثثثث ييىات حثثثثثثثثثثث تات لثثثثثثثثثثث  رات  ا يثثثثثثثثثثث تاحيثثثثثثثثثثثحات ق ثثثثثثثثثثث  ااإب ثثثثثثثثثثث ىا-4

 .ت ل   حي 
 فرضية البحث:

اراثثثثث ا لقثثثثث ييىات حثثثثث تاات ايثثثثث  ف ؤثثثثث احثثثثثيراتااثثثثث افلثثثثثتارىاثثثثثي اى ي ثثثثث الق  حثثثثث ا ت ح ثثثثث اااثثثثثاذي

 ت ل   حي (اات ىح  ااا  ات ل  رات  ا ي ا

 البحث: أهمية
اأحثثثثثثث تجي ت ثثثثثثثىات ق ثثثثثثث  ات لثثثثثثث  رارثثثثثثثرا نيثثثثثثثىالثثثثثثثرات  ثثثثثثثى  ىات ق  ليثثثثثثث اات ل ليثثثثثثث ا ت ايثثثثثثثحا

 ثثثثث  خات ثثثثثتخ تذالل ى ثثثثث ىال   ثثثثثحي اتثثثثث خدارثثثثثرا اثثثثث حات لقثثثثث ييىاات    ثثثثثي لختلقثثثثث اات ا ثثثثثيل ا
للخثثثثثث ااإ تثثثثثث  ات لحثثثثثث   ات ل   ثثثثثثحي ات لتقثثثثثث ىجافلي ثثثثثث اناي تثثثثثث  ات ل ثثثثثثتنلىارافثثثثثث   ات ثثثثثثتا

اأ ثثثثثثث  ي ت ثثثثثثثىات ثثثثثثثتخ تذاىح يثثثثثثث ات  ثثثثثثث ذات ات ثثثثثثث ا لايثثثثثثث  اات ات  ثثثثثثثى  ىااحثثثثثثثاات ىح يثثثثثثث نا  ت 
ت ل  ي نا ثثثثثث  خايتى ثثثثثث ات ت فثثثثثث ات ل   ثثثثثثحرافثثثثثث   ا ثثثثثثادات اىتحا تخثثثثثث  اؤثثثثثثىتىتىا ثثثثثثىت ااحيثثثثثث ا

ات ىحثثثثثثث  ؤيثثثثثثث  ااثثثثثثثا  ااأحليثثثثثثث ت ح ثثثثثثث ارثثثثثثثرات ثثثثثثثلياات اثثثثثثثا افلثثثثثثثتااأحليثثثثثثث تتالثثثثثثثتا.ااات ىحثثثثثثث  
 اللثثثثث اي ثثثثث حذارثثثثثثرات ل  يثثثثثات اىتحات لقل ثثثثث الثثثثثراؤحثثثثثدات  ثثثثثى  ىات ل ثثثثث حل ات ل ىاثثثثثث ارثثثثثرا ثثثثثاح

 تخثثثثث  اات ىحثثثثث  ت تثثثثثراتقتلثثثثث افلثثثثثتاتلثثثثثخاات اثثثثثىتجت  ثثثثثيرات اثثثثثىتىتىات  ثثثثثتنل ىي ا لق يثثثثث الثثثثثرا
ااراثثثث ا لقثثثث ييىات حثثثث تات لثثثث  رات  ا يثثثث ات ايثثثث  تثثثث نيىااؤىتىتت ثثثث ات لختلقثثثث نا لثثثث اي ثثثث ذارثثثثرات  يثثثث 

ا.ت ىح  فلتااا  ا
ا

 
 
 



 المبحث الثاني
 مدخل مفاهيمي–جودة االرباح المحاسبية 

 
اتيلنثثثثثثدا ثثثثثثاحات اىتحات ل  يثثثثثث اا ثثثثثثيل ات   ثثثثثثي ا تلايثثثثثثدات ل ثثثثثثىاف ىاات تاثثثثثث ذات ؤتتثثثثثث   انا ثثثثثث 

لثثثثثثراخثثثثثث دا يثثثثثث   ا  ثثثثثث ااا اثثثثثثذاا ثثثثثث ي  اتقلثثثثثثدالختلثثثثثثجات ثثثثثث ادافلثثثثثثتات ثثثثثثاي ات ثثثثثثاتحات لثثثثثث د
يقتلثثثث ات ااحاا يثثثث   اناثثثث ات ل ثثثثتنلىيراريثثثثهانااتت ثثثث ةات  ثثثثاحاناايثثثثتذا  ثثثثخالثثثثراخثثثث داتاايثثثث ات  ثثثث

ت لتلنلثثثث اا   ارثثثثرا ثثثثاحات اىتحات ل  يثثثث ات  ثثثثلق ات تثثثثرايثثثثتذاتثثثث تحثثثث تات لثثثثىافلثثثثتااثثثثل رااثثثثا  ا
ت  اتىات ل  يثثثثثثثثثثثثث ا ات  ثثثثثثثثثثثثث ذاات  ثثثثثثثثثثثثث  تىاات  اتىات ل  يثثثثثثثثثثثثث ات ل ثثثثثثثثثثثثثتا ا(اناااؤثثثثثثثثثثثثثىتىتىارثثثثثثثثثثثثثرا

فلثثثثثتات لقلالثثثثث ىات ل  يثثثثث اا يثثثثثىات ل  يثثثثث افثثثثثثراتقتلثثثثث ات  ثثثثثتنل ىاات ؤثثثثثىت ارثثثثثراحثثثثث خات  اتىا
 ات  ا يثثثثثثث اناا  ثثثثثثثخاترات اثثثثثثثات ذات ل  يثثثثثثث االى  حثثثثثثث ات لثثثثثثث  رااتثثثثثثث را ت اا ثثثثثثث تىات ؤتتثثثثثثث  ي ت ت ات 

تلنثثثثثثثثدات ا ثثثثثثثثيل ات    ثثثثثثثثي ات تثثثثثثثثراتاثثثثثثثث ذاح ثثثثثثثث ات ا ثثثثثثثث تىات ؤتتثثثثثثثث  ي اتلثثثثثثثثخات لقلالثثثثثثثث ىانااؤثثثثثثثث ا
تقىاثثثثثثىات ل   ثثثثثثح ارثثثثثثراتنا ثثثثثث ات خيثثثثثثى ا  ثثثثثثاةالثثثثثثراراثثثثثث ترات ناثثثثثث ارثثثثثثرات لقلالثثثثثث ىات ل   ثثثثثثحي ا
ا تياثثثثثثث احقثثثثثثث افلليثثثثثثث ىات ق ثثثثثثث  ات لثثثثثثث  رات  حثثثثثثثىةات تثثثثثثثرا ثثثثثثث نىارثثثثثثثرا ثثثثثثثى  ىاف  ليثثثثثثث ا حثثثثثثثىة

انات ىارا.اا  ى  ا
اؤثثثثثثث ا ثثثثثثثتاافثثثثثثثراحثثثثثثث خات   يثثثثثثث ىتىاترتاثثثثثثث  ات ناثثثثثثث ارثثثثثثثرات  ثثثثثثثاتحات ل  يثثثثثثث ات لختلقثثثثثثث اات تثثثثثثثىتجاا

 تياثثثث اترتاثثثث  ات ناثثثث ارثثثثراا تثثثث ؤيحت ل ثثثثتنلىيراف  ثثثث اا ثثثث  خاترتاثثثث  ات ناثثثث ارثثثثرال  تثثثث ات ل   ثثثثح اات
 ىاحثثثث خات لقلالثثثث ىات ل   ثثثثحي ات تثثثثراتتاثثثثل   ات اثثثثات ذات ل  يثثثث ا ل ثثثثى  ىات لختلقثثثث ااح  تثثثث  راراثثثث

ات لقلال ىاأحذاف  تىاتلي ح اأ ااحاااا ت  ا.
ا

 Concept of Earnings Qualityاوال:  مفهوم جودة االرباح 
ت ثثثثث ادات حثثثثث  نارارثثثثثرالاثثثثث دات ل   ثثثثثح ااثثثثثا  ات ىحثثثثث  االق ال ثثثثث احلقثثثثث رافثثثثث  اتحقثثثثث ا خثثثثثت جا
ل ثثثثتخ لرات اثثثثات ذات ل  يثثثث ااحثثثث ر ذالثثثثراحثثثث تات  ثثثثتخ تذانااتحقثثثث ا خثثثثت جااا ثثثث ا بثثثثىحذاريلثثثث ا
ت تايثثثثثثهات ىحثثثثثث  الثثثثثثراختثثثثثث   اتاقل ثثثثثث اتتلتثثثثثث احثثثثثث  اا  ات ايثثثثثثىةات حثثثثثث  نارارثثثثثثرات لاثثثثثث  ىا

لقتثثثثثداف  ثثثثث افلثثثثثتاح ثثثثثا ا يثثثثثىاف  يثثثثث ايثثثثث   ات ثثثثثتات ثثثثث ت اخلثثثثثدات ل  يثثثثث اترا ثثثثثلادات ىحثثثثث  ات 
رثثثثرالاثثثث تىالثثثث ات تايثثثثهاتلثثثثخات ىحثثثث  الثثثثرااثثثثا  ا تثثثثتاا ثثثثااتاترثثثثحا  ثثثثخالثثثث ات لحثثثث   ات ل   ثثثثحي ا
ت لاحا ثثثث اؤحثثثثا اف لثثثث ا.اايثثثثىةا ثثثثدالثثثثرااتاثثثثقرات لقثثثث يىاات ل ثثثثىفيراات لثثثث ؤايراناحثثثث رات ىحثثثث  ا

 ثثثثثثاذالثثثثثث ات لحثثثثثث   ات ل   ثثثثثثحي ات ثثثثثثارا تىااثثثثثثا  اف  يثثثثثث ات تالثثثثثث اتثثثثثثذات رتثثثثثث  اف  ثثثثثث احلثثثثثث اي 
ت لاحا ثثثث اؤحثثثثا اف لثثثث انات اترات ثثثث ت  يرايقثثثث ا   ا ثثثث  خا للثثثث اتلتقثثثثىاحاثثثث ى ات حثثثثىافلثثثثتات ت ثثثثادا
ت ثثثثتاتثثثث را ىا ا يثثثث ا.ا لثثثث ااي بثثثثىات ثثثثتات ىحثثثث  افلثثثثتات  ثثثث ا تىااثثثثا  الىتققثثثث ات تالثثثث اف  ثثثثىا



ت  ت ات  اياثثثثثثثثثثثثثثثرا للثثثثثثثثثثثثثثث يىيرا اراتثثثثثثثثثثثثثثث نيىايثثثثثثثثثثثثثثث  ىا لقاتلثثثثثثثثثثثثثثثدات خ ىاثثثثثثثثثثثثثثث افثثثثثثثثثثثثثثثرا ثثثثثثثثثثثثثثثياىت ذا
(Dechow&Schrand, 2004:2 )ا.ا

فلثثثثثتات ثثثثثى ذالثثثثثرات  ثثثثثتخ تذات ات ثثثثث ا لتثثثثثالدااثثثثثا  ات ىحثثثثث  ارثثثثثرا ثثثثثدالثثثثثرات   ات  ثثثثث  يلرا
ات لل ى ثثثثثثثث انارلثثثثثثثثي اح ثثثثثثثث خاتاترثثثثثثثثحارثثثثثثثثراتنىت اح ثثثثثثثث راتقىيقثثثثثثثثهاالق ثثثثثثثث خا.ارلقبثثثثثثثثذات  حيثثثثثثثث ىا
ت لااثثثثا  اتاترثثثثحافلثثثثتاترالق ثثثثاذااثثثثا  ات ىحثثثث  ا يثثثثىال ثثثث  ات  ثثثثي حانااح  تثثثث  رالثثثثرات تثثثثق ا

تقىيثثثثثثجافثثثثثث ذا اثثثثثثا  ات ىحثثثثثث  ا.انلثثثثثث اتق ثثثثثثيىالل ثثثثثثرا تقثثثثثث  ات تقثثثثثث ىيجات ثثثثثث  ايل ثثثثثثراترااتاثثثثثث يذ
ي ثثثثثثثثثثثثثثاراحثثثثثثثثثثثثثث رالختلثثثثثثثثثثثثثثجات اثثثثثثثثثثثثثثىت اي ثثثثثثثثثثثثثثتقللارات لقلالثثثثثثثثثثثثثث ىا تثثثثثثثثثثثثثث  اؤثثثثثثثثثثثثثثىتىتىالختلقثثثثثثثثثثثثثث ا.ا

 Kirschenheiter& Melumad,2004:2)ا
 ىاثثث ات تاثثث ى احثثثيرات لق ثثثاذاااثثثا  ات ىحثثث  ااح   ثثث (Schroeder ,et al)فثثثىجا ثثثدالثثثراؤثثث ا

اذات ؤتتثثثثث   ا لثثثثث خداح  فتلثثثثث  افلثثثثثتالق ثثثثثاذات ل  ربثثثثث افلثثثثثتاىت ات لثثثثث دات ل   ثثثثثحراات لق ثثثثث
 لثثثثث خدا ايثثثثث  ات ثثثثث خدااحثثثثثاات لثثثثث خدات ثثثثث  ايى ثثثثث احتثثثثثاى ات   ثثثثثي افلثثثثثتات ت يثثثثثىارثثثثثراتثثثثث ررا
ت تثثثثادات   تاثثثث افلثثثثتات   ثثثثا ات ت ثثثث يلي ا لا ثثثث  ات ؤتتثثثث  ي اخثثثث دات قتثثثثى ات ل  يثثثث اح  ثثثثتن   ا

ىتىا(اات تا يقثثثثث ىات لختتثثثثث ا  للثثثثث ات  ثثثثث ذات اثثثثث ر ىافلثثثثثتاىت ات لثثثثث دا ا يثثثثث   ات  ثثثثثتنل 
 ات  بثثثثثثىاحثثثثثث خاحثثثثثث رات ا ثثثثثث  ا ات اثثثثثثحاتىحثثثثثث  الثثثثثث  ذات ثثثثثثتى ات ت ثثثثثث  يجات تثثثثثثرا ثثثثثثنااتتاثثثثثثلرااا

 Schroedr  et . al , 2001ت حثث ت  اراثث افثثرات ل  ربثث افلثثتا اثثاحال   ي ثث ا
:81)) 

ت لثثثثث ةااحثثثثثرا(ات ايثثثثثىااترااثثثثثا  ات ىحثثثثث  اSchipper& Vincent احثثثثث ق ات تاثثثثث خايثثثثث ح 
 لثثثث خداحتثثثثاى اتثثثث  ؤ ااي  ثثثث اا Hicksت ثثثث  اياتثثثثى اريثثثثهات ثثثث خدات لقتثثثثداف ثثثثهالثثثثرالق ثثثثاذا

ترات لاتثثثثثثثا اح  تلنيثثثثثثثدات تثثثثثثث  حاحثثثثثثثاات تاترثثثثثثثحاتاات تاثثثثثثث ححالثثثثثثث احثثثثثثثيرات لايثثثثثثث  اتاات تاتثثثثثثثيجا
اSchipper& Vincent , 2003 : 97) احيرات ب حى ات لىت اتلنيل  ا

ا
ااح ثثثثثثث  اتقىيثثثثثثثجا ثثثثثثثثث لداال ثثثثثثثث  اارثثثثثثثرات ق يثثثثثثث الثثثثثثثرات  ثثثثثثث  ىاي ثثثثثثثارالثثثثثثثرات تثثثثثثثق اااثثثثثثث اأ

ي ثثثثثارات تقىيثثثثثجات راثثثثثداحثثثثثاالثثثثث ايلنثثثثثداختثثثثث   ات  ثثثثثر ات لقثثثثثىجااات ثثثثث اناحثثثثث  خا ثثثثثثثلاااة
ا.أراداتلنيداات  اي ارالبل اتااحقي تافرات لق تات لاتا ال ه

رثثثثثث رات ىحثثثثثث  اف  يثثثثثث ات اثثثثثثا  اتثثثثثثذااااتاثثثثثثقرات لقثثثثثث ييىالثثثثثثرااا ثثثثثث ا بثثثثثثىال تاثثثثثثرات لقلالثثثثثث ىر
ا(Dichev , et ,al 2012:12)تقىيق  الراخ داخت  ت  ا ل ايلرا:ا

ترات ثثثثثثثارات ىحثثثثثثث  ال ثثثثثثثتلى انااح  تثثثثثثث  راتلنثثثثثثثداتراثثثثثثثدااثثثثثثثىحات ت حثثثثثثث اح  ثثثثثثثت تل ات ىحثثثثثثث  ا -اأ
 فلتات ل ةات اايداررات ل تاحد



تتتثثثثثثجات ىحثثثثثث  اح ا  ثثثثثث الل ثثثثثث  انااح  تثثثثثث  را اتت ثثثثثث يىالثثثثثث الثثثثثثىاىات اؤثثثثثثىايل ثثثثثثرالثثثثثثرا -ا 
 خ    ات ت ح ات راداح ىح  ات ل تاحدا

 ت ق  تىات خ ت اتاا يىات لت ىى ااترات ارات ىح  اخ  ي الر -اى
 ت ت  ات تاؤاتف ال   حي الت قب اتااتاحيا ىالت قب ا لااتف ا تىات تل ا -ا 
   ت رحات  ا  ات ل اراات   اىاات ل تاحدترات ارات ىح  ال فال اح -ا 
 تتتجات ىح  اح ا   ا  ي  اتؤدات ت يىتىاررالالاةات ل ت ا ىا -ا 

الثثثثثثرااا ثثثثثث ا بثثثثثثىااتاثثثثثثقرات لقثثثثثث ييىارثثثثثث رااثثثثثثا  ات ىحثثثثثث  احثثثثثثرالق ثثثثثثاذاتثثثثثثق ا.ا  ثثثثثثراا
ت ثثثثثثثارات ىحثثثثثثث  ا تىااثثثثثثثا  اف  يثثثثثثث اي ح ثثثثثثثراتراتق ثثثثثثث ال ا ثثثثثثث ىات ىحثثثثثثث  ا تثثثثثثث  اات  ثثثثثثثا ا

احقحثثثثث ى اتخثثثثثىةايل ثثثثثرات اثثثثث ةافلثثثثثتا ثثثثثدالثثثثثرات ل ا ثثثثث ىات فلثثثثث دات تثثثثثرا ثثثثثاجات ثثثثثتلى.ا
ت ن حتثثثثثث اا يثثثثثثىات ن حتثثثثثث الثثثثثثرات ىحثثثثثث  ناا قثثثثثثدات ل ثثثثثث ل ات لثثثثثثرارثثثثثثراتاليثثثثثث احثثثثثث خات ل ا ثثثثثث ىا
ت لختلقثثثثث اتخثثثثثت جااتاثثثثثدارثثثثثراىؤثثثثثذاتىحثثثثث  اات ثثثثث ا.ت اتراىؤثثثثثذات ىحثثثثث  ارثثثثثراؤ  لثثثثث ات ىحثثثثث  ا

يثثثثثثىارات ت ات خ ثثثثثث  ىاح ثثثثثث ا تتثثثثثثها ايل ثثثثثثراترايق ثثثثثث ا ثثثثثثدا ثثثثثثر ااختاتثثثثثث اف ثثثثثث ل اي ثثثثثثاا
  ثثثثث خااىيثثثثثحاات ثثثثث ا  ثثثثثداتلثثثثثخات ل ثثثثث ل اح ثثثثث داتراثثثثثدااحثثثثثاارل ثثثثثتلىاات  ثثثثثى  القاثثثثث  ا.ا

رتثثثثدات ل ا ثثثث ىات  يثثثثىالت ثثثثىى افثثثثرات ىحثثثث  ات ن حتثثثث ا.اايل ثثثثرا  ثثثث خات لاثثثث لي ات قىفيثثثث اترا
ت ل ا ثثثثث ىات ن حتثثثثث اات ل ا ثثثثث ىا يثثثثثىات لت ثثثثثىى ات تا   ثثثثثىا تثثثثث  ااا تثثثثث نيىتثثثثثارىاؤيثثثثث  اتراثثثثثدا

ا تخ تذا ل اؤي  اات   ا. دال   اتذاؤي  هاح  دال قتداح 
ىات ىحثثثثثثثثثث  ات ل ؤتثثثثثثثثثث ات  ثثثثثثثثثث افثثثثثثثثثثراتثثثثثثثثثث ني(ا  ثثثثثثثثثثخات اي ثثثثثثثثثثيىات ثثثثثثثثثثتاتراTomssiniاي يثثثثثثثثثث ا 

ت لقثثثثثثثثث ل ىاتاات  ثثثثثثثثث ت ات تثثثثثثثثثرالثثثثثثثثثرا يثثثثثثثثثىات ل تلثثثثثثثثثداترات ثثثثثثثثث  الثثثثثثثثثى اتخثثثثثثثثثىةارثثثثثثثثثرا
لختلثثثثثثثثجافلثثثثثثثثتات ىحثثثثثثثث  ارثثثثثثثثرااتثثثثثثثث نيى اىي اتاات تثثثثثثثثراي تلثثثثثثثثداتراي ثثثثثثثثارا  ثثثثثثثث ات ل ثثثثثثثثتاح 

ت  ت لثثثث الثثثثرات ثثثث خداؤحثثثثداحثثثث خات ح ثثثثا ااحثثثثااا ألىحثثثث  ت ل ثثثثتاحدا.ايحثثثث تات ل للثثثثاراحتايثثثثيل ذا
ا((Tomssini,2007 :175ل يقىجاح   خدالرات قللي ىات ل تلى .

لرارثثثثثثث رااثثثثثثثا  ات ىحثثثثثثث  ات ثثثثثثثيىات ثثثثثثثتاختثثثثثثث   القلالثثثثثثث ىاياحلااثثثثثثث ات اثثثثثثث ىات لقثثثثثثث ح
ا ت ثثثثث خدات تثثثثثراتاقثثثثثدات لقلالثثثثث ىالقيثثثثث  ا تخثثثثث  ات اثثثثثىتىااترال ققثثثثث ات ىحثثثثث  ايل ثثثثثراتاثثثثث يىح

ا(Barua,2006:3ااحيراف   ات   ذاات  خدا لراخ دات ىتح 



احثثثثث  خايل ثثثثثراترا  ثثثثثتخل الثثثثثراتىت ال تاثثثثثرات لقلالثثثثث ىات ل   ثثثثثحي  ات لثثثثث ىت ات لثثثثث  يارا
ااتاثثثثثثثثقرات لقثثثثثثثث ييىات ل   ثثثثثثثثحي (اترات ىحثثثثثثثث  اف  يثثثثثثثث ات اثثثثثثثثا  ات ثثثثثثثثارال ثثثثثثثثت تل ااؤ حلثثثثثثثث ا

ا لت ىتىااخ  ي الرات ح ا ا لى اات   اات فل  ات ت را ىات  ا ي ات ققلي اا.
 The Importance of the Quality ofثانياااا: اهمياااة جاااودة االربااااح

Earnings 
ت ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتل ااثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  ات ىحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  اتحليت ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث لراتحليثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ات ىحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ا ق ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ا

(ات ثثثثثىحداحلن حثثثثث ال  ثثثثثىا ثثثثثأل ت اات ثثثثثهاحثثثثثااتياثثثثث اي ثثثثثتخ ذاhassanzadha,2013ايقثثثثث  
ل ثثثثثثثى  ارثثثثثثثرات ثثثثثثثقيىات اىتحات ل  يثثثثثثث ااتايثثثثثثثيذات ق  ثثثثثثث ات لتاؤثثثثثثث اناتاؤثثثثثثث ات  ت ات ل ثثثثثثثتاحلرا 

ا(ا (hassanzadha,2013:76 لراؤحدات لتق لليراررا احاىت ات ل د
اي ثثثثثثثثتذال ثثثثثثثثتخ لاات اثثثثثثثثات ذات ل  يثثثثثثثث اح  ىحثثثثثثثث  ا ت قات ثثثثثثثث (ات تثثثثثثثثراتقتثثثثثثثثداف  ثثثثثثثث ات ا ثثثثثثثث تىا

لثثثثثراتايثثثثثيذاأ ت  ثثثثث ارثثثثثرات ل اثثثثثراا  ثثثثث اناحثثثثثداراثثثثثااتل ثثثثث  ذا ثثثثثي اا ا  ثثثثث ت ؤتتثثثثث  ي نا
نات تثثثثراتثثثث نىاحثثثث اىح ارثثثثراأ ثثثثق ىااتل ثثثث  ذا ثثثث  خالثثثثرات ت حثثثث اح  تثثثث را ىات  ا يثثثث ات ل ثثثثتاحلي 

ت  ثثثثثث ذا.اا رات ىحثثثثثث  اتتثثثثثث نىاح ي  ثثثثثث ىاااثثثثثثىحات فتثثثثثثىتجاح  ثثثثثث خداناا ثثثثثث  خات   اثثثثثث ا
إ ثثثثثثتالا حلثثثثثثث ات لتثثثثثثثىار ىاحثثثثثثث ذيىت تىارثثثثثثثرات لثثثثثث  ات ل   ثثثثثثثحي ا تت ثثثثثثث اناا ثثثثثثث  خات   ثثثثثثث ذا
ت تثثثثثثثرايتثثثثثثث ىح ات لثثثثثثث يىارا.اراثثثثثثث اأ ةا  ثثثثثثثخاإ ثثثثثثثتات تاليثثثثثثثدالثثثثثثثراأحليثثثثثثث اار  ثثثثثثث  ات ىحثثثثثثث  ا

يثثثثثث اناا لق  اثثثثثث ات قيثثثثثثا ات   تاثثثثثث افثثثثثثرات ثثثثثث خدات ل   ثثثثثثحرات لقتثثثثثثداف ثثثثثثها ل  ثثثثثثىتىال  
ا ل ثثثثثثثثث ف  ات ا ثثثثثثثثثث  ات ؤتتثثثثثثثثث  ي ارثثثثثثثثثثرات تاىيثثثثثثثثث احثثثثثثثثثثيراأىح   ثثثثثثثثث ات ل   ثثثثثثثثثثحي ااأىح   ثثثثثثثثثث ا
ت ؤتتثثثثث  ي انارن ثثثثثهاي ح ثثثثثرافلثثثثثتال ثثثثثتخ لرات اثثثثثات ذات ل  يثثثثث اتايثثثثثيذااثثثثثا  اأىحثثثثث  ات ا ثثثثث  ا

ترااثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  ا.(اا,Bernstein(.ايثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثىة ,2006:201Schroederت ؤتتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ي ااا ن
لثثثثثثرات   اثثثثثث ا تثثثثثثاريىات ثثثثثث  ا للا ى ثثثثثث احثثثثثثيراتىحثثثثثث  ات  ي  ثثثثثث ىات لختلقثثثثثث اا  ثثثثثث ىت ىحثثثثثث  ا

ا  ثثثثثثثثثثثثثىت ا ثثثثثثثثثثثثث  خات   اثثثثثثثثثثثثث ات ثثثثثثثثثثثثثتات فتثثثثثثثثثثثثثىتجاح ثثثثثثثثثثثثث خات خت رثثثثثثثثثثثثث ىارثثثثثثثثثثثثثرات اثثثثثثثثثثثثثا  ا
ا(Bernstein,1993:737ت تاييذ. 

 لثثثثث اترااثثثثثا  ات ىحثثثثث  ااح ثثثثث دات نثثثثثىافلاليثثثثث ااثثثثثا  ات حثثثثث تات لثثثثث  رايقثثثثث ال  ثثثثثىا يثثثثثىا
 اثثثثثا  ات لقثثثثثث يىات ل   ثثثثثحي ات تثثثثثثراتتثثثثث ىت  ات ا ثثثثثث ىااIndirect Indicatorلح  ثثثثثىا

رثثثثثثرالثثثثثث ات تا   ثثثثثثىااFeed Backت ل  يثثثثثث ات اتقثثثثثث ح اتلثثثثثثخات ا ثثثثثث ىات  يثثثثثث اىتاقثثثثثث ا
ا(99:اا2112ت لق يىات ت  ى ارق   اتذا يىا  خا ات لقي رانا



ا: الممارسات المحاسبية الخاطئة وانعكاساتها عمى جودة االرباحثالثا
Erroneous Accounting Practices and their Impacton the 

Quality of Earnings 
اذب ثثثثث ىقثثثثثىجات لل ى ثثثثث ىات ل   ثثثثثحي ات خ ا ثثثثث اح   ثثثثث اتثثثثث خدالتقلثثثثث الثثثثثراا  ثثثثث ات  تى ات

ت اثثثثثثات ذات ل  يثثثثثث ا لا ثثثثثث  ات ؤتتثثثثثث  ي اح ثثثثثث دالقثثثثثثيرايختلثثثثثثجافثثثثثثرات اتؤثثثثثث ا  ثثثثثثى اتاايثثثثثثها
ؤثثثثثىتىتىال ثثثثثتخ لرات اثثثثثات ذات ل  يثثثثث ا  ثثثثثااتتاثثثثث خالقثثثثثيرا يثثثثثىات تاثثثثث خات ثثثثث  ا ثثثثث را ثثثثثاجا

ا(771:ا2111ي ل ا ها اا  ىىات لاىارراتتا ح ات احيقر.  ل  ان
لثثثث يىيرارثثثثرالل ى ثثثث ىااؤثثثث اتاتثثثثلىات ق يثثثث الثثثثرات  ىت ثثثث ىات ثثثثتات  ثثثث افلثثثثتاترات خثثثثىتاات 

ل   ثثثثحي اخ ا ثثثث ا ت  ثثثثيرات تثثثثاى ات ل  يثثثث ات تثثثثراتى ثثثثل  ات اثثثثات ذات ل  يثثثث الثثثثراتاثثثثدااثثثث  ا
 ل  ثثثثثثثثثثى ات اىتحات ل  يثثثثثثثثثث ااتثثثثثثثثثث   يحات  ثثثثثثثثثثتنل ىاات ثثثثثثثثثث ىاتلثثثثثثثثثثخات  ىت ثثثثثثثثثث ىافلثثثثثثثثثثتاترا
ت لل ى ثثثثثث ىات ل   ثثثثثثحي ات خ ا ثثثثثث اتثثثثثث   ات ثثثثثثتالقلالثثثثثث ىالاثثثثثثلل ااحثثثثثث تاحثثثثثث اىخايالثثثثثثدالثثثثثثرا

ا(Zamri,et al,2013 :86ىؤ ذات ل   حي . اا  ات تا ىيىات ل  ي اات 
ااي اراح تات ت خدالراخ داف  ات   ي الختلق اتحل  ا:ا

ا2111ت ت فثثثثث اح   ثثثثثا ا ايايثثثثثث ارقليثثثثث ا تا ثثثثثث ات ثثثثثايداخ ثثثثثث  ىا ثثثثث اي . افحثثثثثثا نااا-أ
ا(195:
 لحثثثثثثثثثثثثثثثثثثث   ات ل   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحي افلليثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىال   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحي نات اتثثثثثثثثثثثثثثثثثثث خدارثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرا اثثثثثثثثثثثثثثثثثثث حات- 
 5:Ortega&Grant,2003ا(ا
ت اخثثثثثىا افثثثثثثرات لحثثثثثث   ات ل   ثثثثثحي ات لتقثثثثثث ىجافلي ثثثثث النثثثثثثدات  ثثثثثث افلليثثثثث ىااحليثثثثثث ا- 

ا(Mulford&Comiskey,2002 :39ات ت ايىا 
لالافثثثثثثثث الثثثثثثثثرا اترثثثثثثثث ات  تى ا لايثثثثثثثث ذاحلل ى ثثثثثثثث ىال   ثثثثثثثثحي ات تثثثثثثثث  رااايلخثثثثثثثث ات  ثثثثثثثث دا

اخ ا  
ا
ا
ا
ا
ا



ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا رت لت ىا:تف ت ات ح  ن

 تقييم جودة االرباح :  -

 لق  اثثثثثثث ات قيثثثثثثثا ات   تاثثثثثثث افثثثثثثثرات ثثثثثثث خدات ل   ثثثثثثثحرات لقتثثثثثثثداف ثثثثثثثها ت ل  ثثثثثثثاى(ناا ل ثثثثثثث ف  ا
ت ا ثثثثثثث  ارثثثثثثثرات تاىيثثثثثثث احثثثثثثثيراتىح   ثثثثثثث ات ل   ثثثثثثثحي ااتىح   ثثثثثثث ات ؤتتثثثثثثث  ي انار  ثثثثثثث اي ح ثثثثثثثرافلثثثثثثثتا
ل ثثثثتخ ذات اثثثثات ذات ل  يثثثث اتاثثثثيذااثثثثا  اتىحثثثث  ات ا ثثثث  ا.ااح ثثثث خات ق يثثثث الثثثثرات  ثثثث  ي ات تثثثثرايل ثثثثرا

ا (Schroeder , 2006 : 202)ىح  االراحي   ا:ات تخ تل  ا تايذااا  ات 

 دوافع الممارسات المحاسبٌة الخاطئة

 

التوافق مع توقعات 

 الماليينالمحللين 

 

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

 جودة االرباح المحاسبٌة انخفاض



لا ى ثثثثثثث ات لحثثثثثثث   ات ل   ثثثثثثثحي ات ل ثثثثثثثتخ ل الثثثثثثثراؤحثثثثثثثدات  ثثثثثثثى  ا تلثثثثثثثخات ل ثثثثثثثتخ ل ارثثثثثثثرا -1
ت تثثثث  ف اح ثثثث دافثثثث ذاات  ثثثثى  ىات ل  ر ثثثث اناالثثثث ات تا   ثثثثىاحثثثث خات لحثثثث   اتثثثث   ات ثثثثتا

اتاخيذات ىح  ا
  ثثثثثحي ا ت ثثثثث ي الثثثثث ات تالىتاقثثثثث ات ت يثثثثثىتىات تثثثثثرا ثثثثث نىا ثثثثث ين ارثثثثثرات لحثثثثث   اات تاثثثثث يىتىات ل -2

    ىات   ات تاتاخيذات ىح  ا.ا

ؤثثثثثث اتثثثثثثذات ايل ثثثثثث ااارت  يثثثثثث الثثثثثث ات تا   ثثثثثثىات لتثثثثثثىار ىات ختي ىيثثثثثث النثثثثثثدات  ف يثثثثثث اات فثثثثثث ا-ا3
 ا  خاحلا ى ت  احتلخات خ ت اح  قتىتىات   حا ا.

ل  ا ثثثثث اتاثثثثثيذالثثثثث ات تا   ثثثثثىاحقثثثثث ات لتثثثثثىار ىالنثثثثثدالتثثثثثىار ىات اثثثثثل را اتب ثثثثثىارثثثثثرا-4
 ت  خدا.ؤ  ل ا

ت  يثثثثث ات لقثثثثث ات ثثثثثتح تدات لخثثثثثث اراات تثثثثثادات خثثثثثىةانااتاثثثثثيذالثثثثثث ات تا   ثثثثثىات  ثثثثثى  اتا ثثثثثث ا-5
 ت را ىا ا ي ا  ري ا  تح تداتتا   ا.ا

لىتاقثثثث ات ل  بثثثث ىات لىراثثثث احثثثث  اات ذات ل  يثثثث ا ت  يثثثث الثثثث ات تا   ثثثثىاح ثثثث خاخ ثثثث  ىال تللثثثث ا-6
 ؤ اتالدات ىح  اات ت را ىات  ا ي ال تاح ا.

ت ق ؤثثثثث احثثثثثيرات لحيقثثثثث ىاا  ثثثثث ح ىات لثثثثث ي يرا ت  يثثثثث الثثثثث ات تا   ثثثثثىاحثثثثث خات   ثثثثث ح ىاالىتاقثثثثث -7
 ت ي اح ىف ات حىال ا ي   ات لحيق ىا

ا ؤحلىتاقثثثثث ات ا ثثثثثذات خثثثثث  احل  ؤ ثثثثث ىات  تى اات ليل ثثثثث ااثثثثثلرات تاىيثثثثثىات  ثثثثث ا ااىت ات لثثثثث-8
ا.احلقىر اىت ات  تى ا ادال تاحدات  ى  اات تقىجافلتات ال   دال   حي ات   ي 

ترا ثثثثثثثثلاخات  تى ارثثثثثثثثراحقثثثثثثثث ات لل ى ثثثثثثثث ىاؤثثثثثثثث ايقثثثثثثثث اتتثثثثثثثثىر اؤ  ا يثثثثثثثث انا اا رنثثثثثثثثىةات ح  يثثثثثثثثاا
يتقثثثثثثثث ى الثثثثثثثث ات لحثثثثثثثث   ات ل   ثثثثثثثثحي ات لاحا ثثثثثثثث افلالثثثثثثثث ناا ثثثثثثثثي اري ثثثثثثثث اخثثثثثثثثىا ا ثثثثثثثث  تى افثثثثثثثثرا
ت تثثثث  ي ىناالثثثث ا  ثثثثخات تى يثثثث اي ح ثثثثراتراي ثثثثارافلثثثثتالثثثث ةاتتقثثثث حا ثثثثلاخات  تى الثثثث ات اثثثثيذا

 ىتخا  ثثثثثثثثااتحقثثثثثثثث  ات لل ى ثثثثثثثث ىات خ ؤيثثثثثثثث ا.احثثثثثثثث  خاي تثثثثثثثث  ات ل   ثثثثثثثثحيرات ثثثثثثثثتات ل يثثثثثثثث الثثثثثثثثرات 
ت ل   ثثثثثثحي ات خ ا ثثثثثث انراثثثثثث اي ثثثثثثقىات ل   ثثثثثثحيراحاثثثثثث ااالثثثثثثراؤحثثثثثثدات  تى ا لل ثثثثثث حل ارثثثثثثراتلثثثثثثخا
ت لل ى ثثثثث ىاذب ثثثثث ىات تاثثثثث ىيىات ل  يثثثثث احاىياثثثثث الىاثثثثثي اختاتثثثثث اف ثثثثث ل اي ثثثثثاراتايثثثثثيذات ت  ثثثثثذا



ت ىت  ثثثثثذاالثثثثثراؤحثثثثثدات  تى الىحثثثثثاراحنفثثثثث ت ات تاثثثثث ىيىات ل  يثثثثث اح  اىياثثثثث ات تثثثثثراتى ح ثثثثث ات  تى انرثثثثث ر
ت لل ى ثثثثثثث ىات خ ا ثثثثثثث ارثثثثثثثرات ىيثثثثثثثجات تاثثثثثثث ىيىات ل  يثثثثثثث ايل ثثثثثثث  ذالثثثثثثثرالا الثثثثثثث ااثثثثثثث ااااىتثثثثثثث ني 

ت  تى .ا لثثثثثثثث ااتلاثثثثثثثثرات لل ى ثثثثثثثث ىات ل   ثثثثثثثثحي ات خ ا ثثثثثثثث ات ل يثثثثثثثث الثثثثثثثثرات قثثثثثثثث  افلثثثثثثثثتات لثثثثثثثث ؤحا
ت  ثثثثثثثثثثلحي ا للل ى ثثثثثثثثثث ىاات تثثثثثثثثثث نيىتىات ىؤ حيثثثثثثثثثث ا ل  ثثثثثثثثثثجافثثثثثثثثثثرااتذ ثثثثثثثثثثىتؤي ت خثثثثثثثثثث ىاراات ا ثثثثثثثثثث ىا

اح     ي ات اؤ  ي ا ل  الراتلخات لل ى  ى.ات ل   حي ات خ ا  اات حتل ذ

االمبحث الثالث

 مداخل قياس جودة االرباح

جووودة االرحووا  فووو مفهوووم متعوودد االحعوواد لووقا فووان اختيووار قيوواد لجووودة االرحووا  سوويعتمد  لوو  

السوووواال الححلووووي المطوووورو  وتوووووافر الحيانووووات ونموووووقب التقوووودير  حعووووض االسووووئلة الححليووووة 

تتطلووووب  قيوووواد لجووووودة االرحووووا  موووورتحط حوجهووووة نلوووور المسووووتلمرين ل رحووووا     لوووو  سووووحيل 

مووة القيمووة للوورحض يفتوورض ان االرحووا  مفيوودة لفئووة معينووة موون الملووال الححووذ الووقي يتنوواول م ئ

المشووواركين فوووي السووووق ثمي المسوووتلمرين ص الوووقين توووتلخه احكوووامهم و قوووراراتهم مووون خووو ل 

اسوووعار االسوووهم والعائووودات   الححووووذ االخووورا تركوووز  لووو  قياسوووات محاشووورة لجوووودة االرحوووا  

ثمي دون الرجوووول الووو  اسوووعار التوووي توووم حنائهوووا  لووو  اسووواد المعلوموووات المحاسوووحية حمفردفوووا 

االسوووهم او العائوووداتص   حعووودا اخووور ل سوووئلة الححليوووة فوووو التمييوووز حوووين جوووودة الووورحض االجموووالي 

 والطحيعي والتقديري   

ص سوووحعة قياسوووات لجوووودة االرحوووا  والتوووي و وووفت حانهوووا سووومات (Francis et al وحووودد

  وتسووووتند تلووووك  ل رحوووا  التووووي كانووووت تسوووتخدم  لوووو  نطوووواق واسوووع فووووي الححوووووذ المحاسوووحية

السووومات اموووا الووو  المحاسوووحة او ان تكوووون قائموووة  لووو  السووووق تحعوووا ل فتراضوووات االساسوووية 

للتقوووارير الماليوووة   واشووواروا الووو  ان  فوووق  االفتراضوووات سووووف توووالر حووودورفا  لووو  الطريقوووة 

التووووي يووووتم حهووووا قيوووواد السوووومات   وتتملوووول سوووومات االرحووووا  المسووووتندة للمحاسووووحة فووووي جووووودة 

سوووتمرارية ل القووودرة  لووو  التنحوووا ل والتمهيووود   فوووق  السووومات تسوووتند الووو  النقووود المسوووتحقات ل اال

او االرحوووا  ثاو قياسوووات اخووورا التوووي يمكووون ان تسوووتمد منهوووا ملووول المسوووتحقات  ص كم ووودر 

لحنائهوووا وتقووودر حاسوووتخدام المعلوموووات المحاسوووحية  اموووا السووومات التوووي تسوووتند الووو  السووووق فهوووي 

الووووتحفل   فووووق  السوووومات ت خووووق العائوووودات او االسووووعار م ئمووووة القيمووووة ل الوقووووت المناسووووب ل و

كم وووودر لحنائهووووا واال تموووواد  لوووو  كوووول موووون المعلومووووات المحاسووووحية ومعلومووووات العائوووودات 

للتقووووديرات الخا ووووة حهووووا   ان االخت فووووات فوووووي م وووودر الحنوووواء تسووووتند الوووو  االفتراضوووووات 

رحووا  التوووي الضوومنية او اللووافرة حووول المق وووود موون االرحووا    وتفتوورض قياسوووات جووودة اال

تسوووتند الووو  المحاسوووحة حوووان وليفوووة االرحوووا  فوووو تخ ووويه التووودفقات النقديوووة  لووو  فتووورات 

التقووووارير موووون خوووو ل المسووووتحقات ل حينمووووا تفتوووورض قياسووووات جووووودة االرحووووا  القائمووووة  لوووو  

السووووق ان وليفوووة االرحوووا  فوووي ان تعكووود الووودخل االقت وووادي مووون خووو ل  ائووودات االسوووهم   

Francis et al 2004 :972)ص 



 وفيما يلي مناقشة تلك الفئات من المقاييد حالتف يل : 

 قٌاسات جودة االرباح المستندة الى المحاسبة: -5

 ويتضمن فقا المدخل ارحعة ماشرات :

  Accruals Qualityجودة المستحقات  - أ

لقد حازت المستحقات المحاسحية ماخرا  ل  االفتمام كماشر مهم  ل  جودة االرحا  ل والتي 

ان المستحقات االيجاحية الكحيرة ل تشير ال  ان االرحا  اكلر حكلير سهم في تقييم اال تكون مهمة

من التدفقات النقدية   وقد حينت العديد من الدراسات ان المدراء يتعمدون الت  ب حاألرحا  من 

 يها المستحقات مرتفعة حشكل  ام  خ ل المستحقات ل وقلك في الشركات التي تكون ف
مستحقات كقياد لجودة االرحا  يستند ال  الراي القائل حان االرحا  التي تعين  ل  ان جودة ال

 ص Penman,2001:611نحو اولق في التدفقات النقدية في قات جودة افضل  ث
النموقب القي يفحه انشاء و كد مستحقات راد المال  (Dechow&Dichev)وقد طورت 

يحين توقيت حدوذ االنجازات االقت ادية  العامل حسب نمط معين للشركة ل وفقا النموقب

والتضحيات التي تقدمها الشركة ل والتي تختلف من ناحية التوقيت المرتحط حالتدفقات النقدية 

ومن فنا يلهر دور المستحقات في تسوية مشاكل توقيت التدفقات النقدية ل وكقلك يعكد 

ا (Dechow&Dichev , 2002)النموقب منافع استخدام المستحقات في ت حيض اخطاء التقدير
 التقدٌر المباشر للمستحقات غٌر الطبٌعٌة )االختٌارٌة (: 

يق د حالمستحقات غير الطحيعية حانها المستحقات الضرورية لتحقيق االلتزام حالمحادئ المحاسحية 

ال   تستند المستحقات غير الطحيعية كقياد لجودة االرحا  ال  الراي القائل حان المستحقات التي 

تفسر من خ ل اساسيات المحاسحة ث الموجودات اللاحتة وااليرادات صتملل قياد معكود لجودة 

ا االرحا 
 Earning Persistence استمرارٌة االرباح )الدٌمومة (  -ب

ان االسووووتمرارية فووووي االرحوووووا  تشووووير الووووو  موووودا ارتحوووواط االرحوووووا  الحاليووووة حاألرحوووووا  

حووا  التووي يووتم الح ووول  ليهووا موون خوو ل االنشووطة المسووتقحلية  وتعنووي االسووتدامة ان االر

المتكوووررة تعووود افضووول مووون تلوووك التوووي يوووتم الح وووول  ليهوووا مووون خووو ل االنشوووطة غيووور 

 المتكررة  

 &Altamuroيسووووتخدم الووووحعض اسووووتمرارية االرحووووا  كمقيوووواد لجودتهووووا اق حووووينث        

Beatty االرحووووا  تعنووووي ص ان االرحووووا  تنقسووووم الوووو  توووودفقات نقديووووة ومسووووتحقات فووووان جووووودة

ص Altamuro& Beatty, 2007:10اسوووتمرارية التووودفقات النقديوووة اكلووور مووون المسوووتحقات ث

فووووقا الووووراي اقا يوووورا ان جووووودة االرحووووا  تتملوووول فووووي اسووووتمرارية  Hermauns)  ويايوووود ث

تووودفق االرحوووا  الحاليوووة فوووي الفتووورات المسوووتقحلية وقووودرة االرحوووا  الحاليوووة  لووو   كووود االداء 

للشووووركة ل وتملوووول االسووووتمرارية قوووودرة الشووووركة فووووي المحافلووووة  لوووو  الحووووالي والمسووووتقحلي 

ارحاحهووووا فووووي الموووودا الطويوووول ل او قوووودرة االرحووووا  الحاليووووة فووووي ا طوووواء ماشوووور جيوووود  وووون 

 ص Hermauns, 2006:43االرحا  المستقحلية ث



ان االسووووتمرارية كقيوووواد لجووووودة االرحووووا  تعتموووود  لوووو  وجهووووة النلوووور القائلووووة  ان االرحووووا  

فووووي اال لوووو  جووووودة   ويووووتم قيوووواد اسووووتمرارية االرحووووا  ح حسووووط اشووووكالها  االكلوووور اسووووتدامة

األرحووووا   \ص موووون خوووو ل نموووووقب االنحوووودار لمعوووودل العائوووود∅j.1كتقوووودير معاموووول االنحوووودارث   

قحووول  Jص تقووواد حواسوووطة  وووافي الووودخل للشوووركة X j.t  ث ARIالسووونوية المعدلوووة للسوووهم الواحووود 

 لوووو  المعوووودل الموووووزون لعوووودد االسووووهم  مقسوووووم tاضووووافة الحنووووود غيوووور العاديووووة فووووي السوووونة 

 صFrancis et al.2002: 980 ث tالموقوفة خ ل السنة 

X j.t = ∅oj +∅ 1j X j.t -1+V        ----------------------------------(1)  

ص  ووووادة فووووي الس سوووول الزمنووووة ل شووووركة تلووووو شووووركة ل وقلووووك حاسووووتخدام 1وتقوووودر المعادلووووة ث

ص تعكووود اسوووتمرارية ارحوووا  الشوووركة 1ص التوووي تقتووورب مووون ث∅1jث تقووودير ا لووو  احتموووال   قيموووة

ص التوووي تقتووورب مووون ال وووفر تعنوووي ارحوووا  ∅1jثاي قات جوووودة  اليوووة ص فوووي حوووين ان قيموووة ث

  احرة للغاية ثاي جودة منخفضة ص 

 Predictabilityالقدرةالتنبؤٌة -ج

تشووير القوودرة التنحايووة الوو  قوودرة االرحووا   لوو  التنحووا حنفسووها وتتحقووق  نوودما يكووون حا مكووان 

اسوووتخدام االرحوووا  فوووي الماضوووي حوووالتنحا حشوووكل جيووود  ووون االرحوووا  فوووي المسوووتقحل   ان القووودرة 

وفوووو لوووقلك FASB لووو  التنحوووا فوووو  ن ووور مووون  نا ووور الم ئموووة فوووي االطوووار المفوووافيمي ل 

االرحوووا  مووون وجهوووة نلووور واضوووعي المعوووايير ل ويوووتم تقيووويم سووومة مرغووووب فيهوووا مووون سووومات 

القووووودرة  لووووو  التنحوووووا مووووون قحووووول المحللوووووين وتعووووود  ن ووووورا اساسووووويا فوووووي تقيووووويم القووووورارات  

(Frances .2004 :9 

وكقيووواد لجوووودة االرحوووا  فوووان القووودرة التنحايوووة تسوووتند الووو  الوووراي القائووول حوووان رقوووم االرحوووا  

دة   فووقا الوووراي اليختلووف  ووون وجهووة النلووور الووقي يميووول الوو  تكووورار نفسووة فوووو ارتفووال للجوووو

ص المتمللوووة فوووي الووورقم المرتفوووع لجوووودة االرحوووا  (Dechow&Schrand ,2004التوووي قووودمها

فوووو ماشووور  لووو  القووودرة التنحايوووة ح رحوووا  المسوووتقحل   احووود القياسوووات المشوووتركة لقيووواد القووودرة 

االرحوووا  لشوووركة التنحايوووة يوووتم اشوووتقاقها مووون نفووود النمووووقب المسوووتخدم فوووي تقووودير اسوووتمرارية 

 :(1) محددة   فقا القياد فو الجقر الترحيعي النحراف الخطاء من المعادلة

𝒙j.t =∅oj +∅ 1j𝒙j.t -1 +𝒗     

 ص2ث-----------------------        √القدرة التنحاية =

تعنوووي انخفووواض جوووودة االرحوووا  حينموووا القيموووة ال وووغيرة تعنوووي  لنووواتل المعادلوووةالقيموووة الكحيووورة 

 ارتفال لجودة االرحا   

 

     Variabilityالتغاٌر  - د

قووودم االدب المحاسوووحي المتعلوووق حالححوووذ القوووائم  لووو  السووووق الووودليل  لووو  ان   قوووة العوائووود  

 نحاألرحووووا  تلهوووور كليوووورا موووون  وووودم االسووووتقرار ل سووووواء كووووان قلووووك  حوووور الووووزمن او مووووا حووووي

ل يوونعكد سوولحا  لوو  فائوودة االرحووا  فووي توقووع  االسووتقرار فووقاالشووركات   وحووالطحع فووان  وودم 

العوائووود السووووقية ل سوووهم ل كموووا يوووالر فوووي قووووة االرحوووا  التفسووويرية للعوائووود السووووقية ل سوووهم ل 

 ل ويالر في قوة االرحا  التفسيرية للعوائد السوقية المتزامن معها 



  Scaledحاسوووتخدام السلسووولة الزمنيوووة ل رحوووا  الموزونوووة  قيووواد تغووواير االرحوووا   وووادة يقووودر

ص حقيوووووواد تغوووووواير االرحووووووا  (Dechow&Dichev .2002لشووووووركة محووووووددة   وقوووووود قووووووام 

ل  Jكووووانحراف معيوووواري متحوووورك ل ووووافي االرحووووا  قحوووول الحنووووود غيوووور اال تياديووووة لشووووركة 

 منسوحة ال  اجمالي الموجودات اول المدة:

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

 تقلحا    صالقيمة الكحيرة ثال غيرة ص لتغاير االرحا  تشير ال  ارحا  اكلر ثاقل

 قٌاسات جودة االرباح المستندة الى السوق - 4

 Value Relevance:مالئمة القٌمة -أ

 اص ان الحوووواحلين القووووائمين  لوووو  العمليووووة التنليميووووة افتموووووAnandaragan&Hasanوجوووود ث

حشووكل متزايوود حتعزيووز فهمهووم للعواموول التووي تووالر فووي القيمووة الم ئمووة ل رحووا  ل وفووي ضوووء 

العولموووة والضوووغوط المتزايووودة  لووو  الممارسوووات المحاسوووحية  لووو  المسوووتوا الووودولي ل ا وووحض 

موووووون المهووووووم ححووووووذ العواموووووول التووووووي قوووووود تزيوووووود او تخفووووووض موووووون م ئمووووووة االرحوووووووا    

 Anandaragan&Hasan ,2010:270)ث

القيموووة كقيووواد لجوووودة االرحوووا  تسوووتند الووو  فكووورة حوووان االرقوووام المحاسوووحية ينحغوووي ان م ئموووة 

توضووض المعلومووات التووي يووتم الووتحفل  ليهووا   وحالتووالي فووان م ئمووة القيمووة فووي مقوودرة واحوود 

او اكلووور مووون االرقوووام المحاسوووحية  لووو  توضووويض االخوووت ف فوووي  ائووودات االسوووهم وينلووور الووو  

الكحيووورة انهوووا اكلووور مرغووووب حهوووا   وفوووقا يعنوووي ان االرحوووا  االرحوووا  قات القووووة التفسووويرية 

التووي تفسوور االخووت ف الكحيوور فووي العائوودات فووي ا لوو  جووودة    ووادة فووي الححوووذ المحاسووحية 

ص النحووودار العائوووودات  ووون المسووووتوا R2معووودلثتسوووتند م ئموووة القيمووووة  لووو  القووووة التفسوووويرية

موووون  R2الووووقي اسوووتخله صBushman.2004:173والتغيووور فوووي االرحووووا    ومنهوووا دراسوووة ث

 المعادلة التالية:

RETt = ao +b1EARNt +b2 EARNt +£t   -----------------(-4-) 

  ندما:

RETt  د االشوووهر الل لوووة التوووي تلوووي نهايوووة شوووهر تنتهوووي حعووو 15=ارحوووا  الشوووركة لمووودة

  tالسنة 

EARNt  دخل الشركة قحل الحنود غير العادية للسنة =t  

 EARNt  التغيووور فوووي دخووول الشوووركة قحووول اضوووافة الحنوووود غيووور العاديوووة فوووي السووونة=

t لمرجحةscaled  حالقيمة السوقية في نهاية السنة الماليةt-1 

 المعدلص تعني م ئمة قيمة ل رحا  اقل ثاكلرص R2القيمة ال غيرة ثالكحيرةص ثل

 

 

 

 

 

 

 



 Timelinessالوقت المناسب -ب 

القيمووة ل فووي ان م وودر حنوواء فووقا القيوواد فووو  وائوود االسووهم الوقووت المناسووب ممالوول لم ئمووة 

ل والقيووواد نفسووود يسوووتند الووو  القووووة التفسووويرية  يجسووود الوقوووت المناسوووب قووودرة االرحوووا   لووو  

 كووود االخحوووار الجيووودة واالخحوووار السووويئة التوووي يوووتم الوووتحفل  ليهوووا فوووي العائووودات ل وتقووواد 

القوووووة التفسوووويرية لعكوووود االنحوووودار  لوووو  العائوووودات  اسووووتخدام الوقووووت المناسووووب  احا تحارفوووو

كقيووواد  لجوووودة االرحوووا  يسوووتند الووو  نفووود االفتراضوووات التوووي تووود م م ئموووة القيموووة كقيووواد 

 لجودة االرحا  

المعووودل مووون المعادلوووة  R2ص ان قيووواد الوقوووت المناسوووب فوووو Francis et al 2004وجووودث

:Francis et al 2004:981)ص 

EARNj,t =αo,j+α1,jNEGj,t +β1,jRETj,t+β2jNEGj,t . RETj,t+𝛿    

    --------(5-)                                                                      

 حعكد قلك ص(0وتساوي  RETj,t<0اقا كانت  ص1تساويثNEGj,t ندما:

االرحوووووا   ثانخفووووواض جوووووودة القيموووووة ال وووووغيرة للوقوووووت المناسوووووب تعنوووووي انخفووووواض وقتيوووووة 

 االرحا ص ويتم تقدير فق  المعادلة  ادة  ل  شركة محددة  ل  اساد الس سل الزمنية

 

  Conservatismالتحفظ المحاسبً:–ج 

المعنووو  التقليووودي للوووتحفل فوووي التقوووارير الماليوووة فوووو  ووودم تعجيووول اال توووراف حاألرحوووا  ولكووون 

الووووتحفل المحاسووووحي حزيووووادة م ووووداقية تعجيوووول اال تووووراف حالخسووووائر  وتوووورتحط الحاجووووة الوووو  

المعلوموووات المحاسوووحية فوووالتحفل فوووي ا ووو ن نتوووائل جيووودة  ووون الشوووركة يزيووود مووون م وووداقية 

 صReyad,2012:109المحاسحة والقدرة  ل  التنحا في المستقحل  ث

الوووتحفل فوووي قائموووة مفوووافيم المحاسوووحة   FASBوقووود و وووف مجلووود معوووايير المحاسوووحة الماليوووة 

لووو  انووود ثاالخطووواء المحتملوووة فوووي اتجوووا  التخفووويض حووودال مووون المحالغوووة فوووي ص   2الماليوووة رقوووم ث

  افي الدخل و افي الموجوداتص 

وتعووووددت المنهجيوووووات المسووووتخدمة فوووووي قيوووواد درجوووووة الووووتحفل فوووووي التقووووارير الماليوووووةل وان 

اختلفوووت فوووق  المنهجيوووات احيانوووا فوووي النتوووائل التوووي تو ووولت لهوووال اال ان جميعهوووا تعتمووود  لووو  

يووور المتمالووول حالمكاسوووب والخسوووائر فوووي التقوووارير الماليوووة وتحديووودا  وووافي الووور اال توووراف غ

اال وووووول لواالرحوووووا ل والمسوووووتحقات  وا تمووووودت العديووووود مووووون الدراسوووووات  لووووو  نمووووووقب 

Basu,1997)ص   21:2:12ص ومنها دراسة ثحمدانل 

يعتمووود فوووقا النمووووقب حقيقوووة مفادفوووا ان المحاسوووحين يميلوووون الووو  اال توووراف حالخسوووائر غيووور 

حاألنحووواء  اة قحووول االرحوووا  غيووور المحققوووة ل فاألرحوووا  يتوقوووع لهوووا ان تكوووون اكلووور تووو لرالمحققووو

السووويئة ثالخسوووائرص منهوووا حاألنحووواء الجديووودة ثاالرحوووا صل اي ان الوووتحفل يعمووول  لووو   ووودم تمالووول 

توقيوووت اال توووراف حاألحوووداذ االقت وووادية النووواء التقريووور  ووون االرحوووا  لولهوووقا فمووون المتوقوووع 

ارتحاطوووا ححركوووة سوووعر السوووهم فوووي الفتووورات التوووي تت وووف حاألخحوووار  ان تكوووون االرحوووا  اكلووور

السوويئة اكلوور منهووا فووي الفتوورات التووي تت ووف حاألخحووار الجيوودة ل و ليوود فووان مقوواييد الووتحفل 

فووو الفووورق حوووين حركووة سوووعر السوووهم وماشووراالرحا  فوووي فتووورات االخحووار السووويئة لو  قتهموووا 

 في فترات االخحار الجيدة 



ص ل رحووووا  reverse regressionص االنحوووودار العكسووووي ث(Basu,1997 اسووووتخدم نموووووقب

 صل وفقا لنموقب االنحدار التالي :  Ri.tصل  ل  العائد ث i.t𝒙 المتراجعةث   

𝒙I,t /Pi.t-1=α0+α1DRi,t+β0Ri,t +β1 (Ri,t DRi,t)------(6) 

  tللفترة  i:  رحض السهم العادي للشركة  I,t ندما  :   

Pi,t-1 سعر السهم في حداية الفترة  :t  للشركةi  

DR i,tص اقا كوووان 1:  متغيووور وفموووي ويسووواوي ثR i,t ص اقا 0اقووول مووون ال وووفر ل وث

 اكحر من ال فر  R i,tكان 

ص ا لوووو  فيمووووا R-squaredوحتقوووودير معلمووووات النموووووقب السوووواحقل اقا كووووان معاموووول التحديوووود ث

منووود  –خسوووائر متوقعوووة  –نحووواء السووويئة ص والوووقي يملووول االR i,t  يتعلوووق حالعائووود السوووالب ث

فوووان االرحوووا   -ارحوووا  متوقعوووة –ص والوووقي يملووول االنحووواء الجيووودة R i,t 0حالعائووود الموجوووب ث  

اكلوور تضوومنا ح ووورة متزامنووة ل نحوواء السوويئةل وحالتووالي التقووارير الماليووة اكلوور تحفلووال وحمووا 

دة فوووان معامووول االنحووودار ان االرحوووا  تكوووون اكلووور حساسوووية ل نحووواء السووويئة مووون االنحووواء الجيووو

 ص سيكون ا ل  للعائد السالب من العائد الموجب βث

 

 المبحث الرابع

 القياس في الفكر المحاسبي والمعايير المحاسبية ذات الصمة

ٍَمْللللخطوة الللل ىطوعرةللللعطولللللطسللللي طوةمائ  لللللًطةميللللَ ر لطوة لللل و  طوةملة لللليطولللللطو َ للللل ط

هلة ٙلللللرىطوعيَ للللللمةيطروةم  مللللليططوعشللللل لنطروعاولللللايطورطوعٙلللللروُطر  ل  للللل لطوةميٍوالللللي

عَٙ لٕللللًطوةميلللَ ر   طه لللويطسل للليطورطومللليط ا اللليط لللا  طرةاويللللطو َ لللل طوة ل للل يطوةَللللط

ٍ للللللطيوللللخطوقطةللللَ طوة  للللللاطرةمملللل طر للللمطوة لللل وجطوةم َللللل ىطهلا لللللط   ملللليطعَٙ لٕلللللًط

طوةميَ رمطوذوطسلسرٍهطسئعطوةَاوؤطورطوٍ لذطوة يو ا

 ياوال: انقياس في انفكر انمحاسب

ةاللرط و لل مطوة  للللط وللمئيط يَا لل يطةلل  ط لل طوةيلل  ةيطهمملللقطٙئ لللط ط لل قط لل ل يطوع يلللمط

ٍالللرطاَللللٓطة ئللل اط للل طوةا وةللللطروةٚ لللل  طروعقلللرومطروةولللرو خط طره لللر طوةمللللقطوة لللل م  طسئلللعطط

  الليطوةمٚلسللويطه ٕلل مطقلللةطوةموللمئيط طه للر طوةملللا  طهاللرمطو ملا لليطوعاَ لللنط لل طٙللخطوةموللمئيط

ةمللل طقاللللاط للل طقل لللخط للل طوةٖ للل مطسللل ونط للل طوةما لللية طوللللطوةمٚلسلللويطورطٙللل طٕلللل ةلط طر

وةٖ لللًطوةَلللطٍااللعطها للرو طوةمالللة يطوةمٚلسللو يطورطوةاللل ئ  طهوللمخطسلللمطسئللعطٍٚيلل  ط سللل ط

ر سللللة نطوة  لللللطةولللَعطهاللل مطسال للليطوة للل و  طوةملة للليطَٙلللعطوة  للل  طوةلللعط للللطه ذقللللا  طسللل ط

وةلللعطوة  مللليطوةٚ    للليطوةماوللل مىط ط نطاا للل طةا للليرقطوةلللعطَللللطٍللل طي لسللل لطي مللليطٍ للليمطوة  مللليطوة

ٍٚ  لل ط و لل مطسروةلليطوة لل  طوةمايرللليطلللم طوة لل و  طوةملة لليط طريللرط ّملليًطقلللةطوةٖ لل مطسلل ط

طوةَ  خطوةعط و  مطوة  ميطوةالمةيطاط

ط
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وةمٚلسللويطوةررة للليطوة  لللللطهلاللهطيسمئ للليطٍٚرةللرطوة للل  طوةا رةللليططسلليمطوعرلللل طوةمولللق ملطةماللللة ي

ةئاال للليطوةَللللطسللل اَيمطه للللطوللللطوة للل و  طوةملة للليطروةَللللطسلللَ  يطه للللطوللللطوةم  وا للليطوةام   للليط

ره لللللقطوةللللر خطارةَاللللم طذةللللدطو َ للللل طوسللللللط ٚللللرمطةئ  للللللا طوعرللللل طوةمولللللق ملطةمالللللة يط

ط(طط33وةمٚلسويطوةررة ي طوةو يىط

(طوقطوةم  لللل مطهلة  للللللطوةمٚلسللللول طٍٚرةللللرطوة لللل  طوةارمةلللليطة شلللل لن طHendriksenرةللللي ط 

ورطوعٙلللروُطوة ل للليطهلة ٙلللرىطوعيَ للللمةي طريلللرمطٙلللرمًطقللللةطوة للل  طوةارمةللليطهاية للليطٍٖائ للللط

   مللليطةئَٖم للل ط  ْلللخط ٖمللل وطي مللليطوةم ٕللل موًط(طورطوةَٖ  للليطٙ امللللطٍَائلللنطوة مللللط للليرمط

ط(Hendriksen,2001 :130 ط ا ايا

و للللط  ْللليطوةَايةوللللًطٍٚرةلللروطةامئ للليطوة  لللللطوةمٚلسلللو يطو للل ط للللط لللر طوللللطٍ يةللليطةٖما للليط

وةللللللنطر مطو لللللهط للللللطةئللللللطيط طةَمْلللللخطوة  لللللللطط6311(طسللللللمط(AAAوةمٚلسلللللو  طوع يةم للللليط

وةمٚلسللللولطولللللطيلللليقطو سللللرومطه ٙللللروُطوة ٙللللرىطوعيَ لللللمةيطوةملللللل يطروةٖل ةلللليطروةميللللَ وئ يط

رطٕل ةلللللللليطرهم ٕللللللللنطي وسللللللللرط ٚللللللللرمىط طططططططططططططططططططططططططرذةللللللللدطهالللللللللنطسئللللللللعط  ٙ لللللللللًط لللللللللل يطو

 AAA,1971 :47)ط

ر لللل ط لللل  طوةَايةولللللًطوةيللللله يط طايللللَا  طوةَ  للللخطوةللللعطوقطوة  للللللط و لللل مط َولللل طسئ للللهط

رةئ لللمطسمئ للليطوة  لللللطوةمٚلسلللو يطهلا للللطسمئ للليط  لهئللليطةلللَ ط للل ط  ة للللطيللليقطسا للليط ٚلللرمط

هوللاطو لليطقلل طٙللرُطويَ لللمنطولللط ٖللل طو لليططولللطا لللمطوعسللرومطوةٚ    لليطرقلل طسللرمطٙ   للل 

قللل طوةموللليروطوعيَ للللمنط طرذةلللدطهلسلللَ رومط   لللللط اللل  طقللل طرٙلللرىطوةا لللرطرهم ٕلللنطي وسلللرط

طويَيوقط ايرويطقلطي وسرطوعَٙيلم

ره  للل جطوةَيلللل  طٙللل  ط لللر طو ملا للليطوم لللل طوةَ لللرةيوًطورطوةَاولللؤوًطوللللطورلللل طسمئ للليط

  طقللللةطوةميللللةيطيط ط اللليطروةيللل ةالطوة  لللللطوةمٚلسلللولط طوَ ٕلللرطّللل ُطرٕ للللًطا للليطٙللل

 (ط631يطط8002 

وعرةللللعطيط َٚو لللليط ا لللللطٍاللللل  طهوللللرىطوم للللل طسمئ لللليطوةَ للللرةيطولللللطورللللل طسمئ لللليطوة  للللللط

طة َٚ لطٙررُطسمئ يطٍولم طوائ يططوةمٚلسولط طهٖٚيطوقطسمئ يطوة  للطوةمٚلسولطٍَائن

 طسمئ لليطوة  للللطوةمٚلسللولط طروةْلا لليطيطويللخطٍٚو لللط طوذطٍاللرطسمئ لليطوةَ للرةيطهم ٕو لللطٕلل نوط لل

وذطعطٍولللَيرطٙلللررُطسمئ للليطٍوللللم طوائ للليط وللليرطة لللٚيطسمئ للليطوة  لللللطاطوامئ للليطوةَوللللم طعط

طٍم قطوة  ميط طرواملطةاٚ يطمر قلطولطوةمومطس طقلةطوة   طاط

(طرٕ للليطا للليطّلةْللليطٙللل  طقللللوطوةم لللل وط ط(A.A.Aرٍَوالللعطٕما للليطوةمٚلسلللو  طوع يةم للليط

َللللطوةا للليطوةيلللله َ  ط طوذطٍلللرس طوةلللعطوسَولللل طسمئ للليطوةَ لللرةيطوللللطٍالللرطو ْللليط يراللليط للل طرٕ 

وةمٚلسلللويطٕللل نط للل طسمئ للليطوة  لللللط طرةمللل طهوللليرطٍللل ويط  للللة  طةئ اللل طوةمَٚملللخطوللللطقللللةط

وةَ للللرةيوًطاطرةمملللل طٍويةلللليطرٕ لللليطوةا لللليطقلللللةطهلللللقطوةوللللي طوعسلسلللللطهلللل  طسمئ لللليطوة  للللللط

الللللطوة  للللللطوةمَ يلللل ط لللل طرسمئ لللليطوةَ للللرةيط لللل طوةالٙ لللليطوةامئ لللليط طةاٚ لللليطولللللطم ٕلللليط 

ط  يٕلًط خط  طوةامئ َ  طا
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وة  لللللطوةمٚلسلللولطقللل طسمئ للليطٍٚرةلللرطوةموللللةاطوةا رةللليطوةَللللطو  للللطةاَللليمطهاال للليطوةو لاللللًط

وةملة لللليطرو  ل قلللللطولللللطيل ملللليطوةمي لللل طوةملللللةلطر وللللمطوةللللر خطرقلللللوطةاالللل نطسئللللعطو َ للللل ط

ارةيلللَ رمطسلللرمط للل طوعسللل طوةم َئوللليطةئ  لللللطرهلللر ٕلًط  َئوللليطوللللطوسلللللط اللل  طةئ  لللللط

 ا لللرطوةمٚلسلللو  طوة للللا ا   طوللللطااٖئَللليوطويَللليٗططريلللرطٍولللم  ًط َولرٍللليطوللللطوة للل و  طوةملة للليطا

 ,(ط ميلليطوسلل طةئ  للللطوةمٚلسللولطٍيللَ رمطولللطوةَ يةلليطوةملللةلطرقلللطيط ططICAEWررةئلل  

2006   :3 ICAEWط(ط

  Historical costوةَمئويطوةَل ة  يط -6

 Value to the Business( also known as deprival valueي ميطوعسمل ططططط -8

or current cost)ط

     Fair Valueوة  ميطوةالمةيط -3

  Realizable Valueوة  ميطوة لهئيطةئَٚ  ط -1

 Value in useوة  ميطولطوعسَ رومط -5

وع  لليىطشللمخط لل طوشللمل طوة  ملليطرولللطٍئللدطوةمٖم سلليط لل طوة  لسلللًطٍمْللخطوة  لسلللًطوع هالليط

وةٚلة لللليارولطٙلللل  طوقطةمللللخططوسللللللطا لللللرطي ٍللللهطروسللللَ رو لٍهطوملللل طوة للللٚ ٘طوةالللللطوقطةمللللخط

ط ا لطقالاطومسلنوًط ويرسيطه قم َهطةواضطوع يو طر  ّ ي َهطولطهاضطوة يرما

ا يةلللليطمٚلسللللو يطوةَلللللطعسوةللللٌطٍَميللللدطه لللللطرةاللللرط وللللر طوةَمئولللليطوةَل ة  لللليط ٙللللرطوةمولللللم طوة

سللللو يطولللللطوة  للللللطوةمٚلسللللولطه للللوَهط لللل ط قلللل طوةمولللللم طوةَلللللطةاَمللللرطسئ  لللللطوةاملللل ذٓطوةمٚل

وةمٚلسلللولطوةمال للليط  سلللللطةَ للل ة ط لللخط للل طو  للل  طروة  للل ماطرقاللللاطوٍولللل طسللللمطهللل  ط

 يللللَامئلطر اللللرنططوة لللل و  طوةملة لللليططسئللللعطوقم لللليطرلللللير ىطوسللللَامل طوةَمئولللليطوةَل ة  لللليط

ط  سللطة  للطسال يطقلةطوة  و  اط

ولللللر طوةَمئوللللليطوةَل ة  للللليطسئلللللعطسلللللرى وي وً طه لللللوَهطةللللل ويطم ٕللللليطط و للللليىط للللل طرة للللل مط 

رٍيللل خطسمئ للليطوةَٚ للل طهريللليطط للل طاطوةم لللل س يطوللللطوة  لللللطوذطٍمللل قطو  يللللمطيلهئللليطةئم ل الللي

 ه لالللًطوةَمئولليطوةَل ة  لليطرهلةَلللةلطاسالللنطم ٕلليطسلة لليط لل طوةْ لليطولللططوةمائ  لللًطوةمٚلسللو ي

ةَل ة  للليط  سلللللطةئ  لللللطروةَيلللٖ خطا للليوطعسَمللللمةطسئلللعطريلللرطوسلللَميطوسلللَ رومطوةَمئوللليطو .

ريلللل  طٙلللرٌّطهلةوالللخطر ؤةلللرىطهلةميلللَاروًطر  للليطسيلللليطة  َ وللللًطوللللطوةَ لللرةيطروةٚمللل ط

وةو  لللط رةيلل خطوةَٚ لل ط ا للل طرٍ للللطهملللطمولل ط  لهئ لللطط لل ط ولللةاطا رةلليط رط لللطةالمة لللطولللط

ط(ط63يطط8066 ة ا  ) ريٌطٙررّ ل

وةَلللللطة لللل مطسئللللعط سلسلللل لط وللللر طوةَمئولللليطوةَل ة  للللي طروٍيللللليهط لللل طرهلللللةي  ط لللل طوةموللللي وًط

وةولللير طروةموللللم طوةمٚلسلللو ي ططاعط الللهط ّلللل ط ْ للليوطط للل طوعاَ للللموًطٙللل  ط ٚررمةللليطول لللرىط

ٍَاللي طوةَلللطةم لللريط    لللطولللط للخطووسللَ رومطوة لل و  طروةَ للل ةيططوةملة لليطوةالٍٖلليطساللهاط

يللللل سيطروةمَ ٙ لللليطولللللطوةو ملللليطوعيَ لللللمةيطوة ٙللللروًطوعيَ لللللمةيطهيللللونطوةَي لللليوًطوةمَة لللللط

اَ ٖللليطٍالللي طو لللل ة لطر ةئللليطوعٕللللخطة ا ولللل طوللللطوة  ملللليطر للل طوقلللل طقللللةطوةَي لللليوًطيط

وةَي لللليطولللللطوةائللللنطسئللللعط طرسةلللللمىط يالللليطوةمالويلللليطوةالةم لللليط طسلللليسيطوةَالللل  طوةَمائلللل ٕل



ط8060 وهللللليوق  ط طوآلعًطروةمالللللروًطوة لللللالس يطاَ ٖللللليطةئَي للللليطوللللللط  وللللللًطوةميلللللَ ئم  ط

ط(62ي

قط ْلللليىطوةا لللل مطروعاَ لللللموًطوةم ٕ لللليطةئمئولللليطوةَل ة  لللليط رٕللللرًط ٚلللللرعًطمو ملللليط لللل طو

وةموملللية طوللللطو ممطوةمٚلسلللولطوللللطسلللا   طةئَيئلللنطسئلللعطقللللةطوةيلللئو لً طر للللقطوةَ ٕلللهطوةاللللمط

ة لللوطوةوملليطة لل مطاةللعطٍاو لل ط سلل طي لللللط ٚلسللو يط  للي طٍاملل طوة  ملليطوعيَ لللمةيطةئ ٙلللرىط

و ٍولللل طط لللل ًطوةما ملللللًطوةمٚلسللللو يطوةررة لللليطهاللللير ىطوسلللللمىطٍ لللل  طوع للللخطريَ لللللمةياطوع

وللللطا لةللليطوةوَللليىطوةملة للليطةمللللطٍو للل٘طوة للل و  طوةملة للليطسللل طوة  مللليطوةٚ    للليطة  لللخطر للللريوط

ار اللللطهروةلليطوةَيللا الًطهللر ًطوةمؤسيللللًطروةٖما لللًطوةماا لليطوةمالل رطه للللط لل طٍي لليوًططه للسئ

هلةوٚللللِطسلللل طهللللرةخطةَيا لللليطوةْيلللليوًطوةم ٕلللل مىطوةالٍٖلللليطسلللل ططيطا للللرو طوةمالللللة يطوةمٚلسللللو 

ٍاو للل طوةَمئوللليطوةَل ة  لللي طط ل للليطوللللط الةٖللليطو مروًطوةملة للليططر ولللَ لٍ ل طوذطٍللل طوةَٚللل  ط

( ططوةللللنط  لللو٘ط سلسللللًطر   لسللللًطقل للللًطة سَللليومطFair Valueاةلللعط و للل مطوة  مللليطوةالمةللليط 

طةئامئ لًطوةملة يارةئ  للطرةإلو لٗطسارطوةمالةٖيطوةمٚلسو يط

 ثانيا :انمعايير انمحاسبيت انذونيت انخي حبنج انقياس بانقيمت انعادنت

ٍ ٕلللرطوللللطوةومللليطوةمٚلسلللولط وللللق  ط  َئوللليطةئ  مللليطذوًطٍايةوللللًطروسلللَ رو لًطرٍويللل يوًط

 لللر خطوة  مللليطوةيللل ي يطوةالمةللليط للل طوةملللرو خطوةولللل ايطةَ لللرةيطوة  ملللي طرةَالللم ططر  َئوللليط طرةاللل

ٍايةللمطوة  مللليطوةالمةللليطووَلليو ط وللللمةط قطوة ٙلللرىطوعيَ لللمةيطقللللطرٙلللرىطط يللَميىطهلللررقطا للليط

 رطٙلٕلللليطةَ للللو يط رطٍ ئلللل مطٖٙلللل طسمئ لٍ لللللطهوللللمخط و لللليط رطٍاو لللللط ال ئلللليطهولللليررط  لللليط

المةللللليطقللللللطوةموئلللللاطوةللللللنطةممللللل طوقطٍيلللللَئمهطوة ٙلللللرىط  وٍ للللليطرهلةَللللللةلطعطٍمللللل قطوة  مللللليطوة

وعيَ للللمةيط رطٍروالللهطوللللط ال ئللليطييللليةيط رطٍ لللو يطاة و  للليط رطه للل طٕولللينطه سلللال ط  واللليط

يطط8001 قطوة لللل  طوةالمةلللليطٍاملللل طوةٖلللل مىطوع َملا لللليطةلللل موىط  ٖم سلللليطوةمالللللة يطوةررة لللليط ط

ط(طا6111

سللللمطSFAS (107)وةالمةللليط للل ط  للل  طط لالللٌطوة عةللللًطوةمَٚلللرىطوةيو لللرىطوللللطٍاو للل طوة  ملللي

وة للللجطهلاو للللٗطسللل طوة  مللليطوةالمةللليطةللل مروًطوةملة لللي طر للل طقللللوطوةما لللل طوة  لللٌطط6338

FASBٕم لللل طوة ٙللللروًطوعيَ لللللمةيطهاولللليطوة  ملللليطوةالمةلللليطةٖم لللل طوعمروًطوةملة لللليطوةَلللللطط

ة مو للل طٍمَئم للللطوللللطوةم ٙ للللًطهللللة  و  طوةملة للليطاططقللللوطةَالللم طٍ للل  ط ٚو للليطوة لللير ط طو

وةلللللنطوةلللل مطططSFAS (115)رونطهالللل مطو للللي ط للللل ٓطوةم  وا لللليطاط ملللللطو للللر ًطوةما للللل ط

وة ٙللللروًطوعيَ لللللمةيطهَاللللم  طوة  ملللليطوةالمةلللليطةللللواضطوعر و طوةملة لللليطوة لهئلللليطةئَللللرور طولللللط

وة للللللجططSFAS (119)وةم  وا للللليطوةام   للللليطريل مللللليطوع هللللللٗطروة يلللللل يطاطروةما لللللل ط

يطوةمولللللَ يطروة  مللللليطوةالمةللللليطةللللل مروًطوةملة للللليطوةللللللنطوم لللللخطهلاو لللللٗطسللللل طوعمروًطوةملة للللل

وةللللنطوقلللَ طهلسلللَ رومطوة  مللليطSFAS (133)ار للل طّللل طوةما لللل 107ٍالللرة ًطسئلللعطوةما لللل ط

وةاللللمىطوللللطوةَ يةللليطسللل طوعمروًطوةملة للليطوةمولللَ يط   للل  طورطوةَ و للللًطوللللطيل مللليطوةمي للل ط

وسلللللطوة  مللليطوةالمةللليطرٕائلللهططوةللللنطوقلللَ طهلة  لللللطسئلللعططSFAS (115)وةمللللةلطاطروةما لللل ط

وةللللنطٍللل ط للل ط  ةلللهطٍالللرةخطSFAS (159)وٙلللرطوةموللللم طوةم و ةللليطيوللل عطسل للللاطروةما لللل 

وللللطوة ٙلللروًطوعيَ للللمةيطوةَللللططعسللل ملروةَ سللل طوللللطوسلللَ رومطوة  مللليطوةالمةللليطط115)وةما لللل  



ٍَال لللللللخطوللللللللطوعر و طوةملة للللللليطوةمَلٙللللللليطةئو للللللل طروعر و طوةملة للللللليطهيلللللللي طوةمَللللللللٕيىط

 Mingzhe&Huifeng ,2010:4ط(ططططططط

رسئللللعطوةللللي  ط لللل طوعاَ لللللموًطوةم ٕ لللليط لللل طيوللللخط الللللةيطوة للللالسيطوةم لللليو يطروةٖ لللللًط

وةمولليويطسئللعطوةم للل مط طسللل ًطوةمالللةيطولللطهئللروقطو للي طولللطاولل طوعٍٖلللةطاطرقملللوطولللقط

وةَلللللطط6331 ٖئلللل ط الللللةيطوةمٚلسللللويطولللللطوةممئملللليطوةمَٚللللرىطاولللليطرّ  لللليطٍولللللر طولللللطسلللللمط

عطوقطوةامللل ذٓطوةم لللَئاطةللل طةمللل ط يلللل لط طرويَيٙلللٌطهلللر ط للل طذةلللدطٍ  للل  طٕم للل ط ئ لللٌطوةللل

طوعر و طوةملة يطه  مَ لطوةالمةيطاط

وةَللللطٙلللخط ٚئ للللطعٙ للللط ٖئللل طوةماللللة يططIASCيطوةمٚلسلللويطوةررة للليط رواالللمٌطةٖاللليط اللللة

ها للللرو طوةما للللل طوةللللررةلططط6333وةللللعطقلللللوطوعٍٖلللللةطولللللطسلللللمططIASBوةمٚلسللللو يطوةررة لللليط

33IASطوعمروًطوةملة للليطوعسَللليومطروة  لللللط(طوةللللنطةَائلللنطوسلللَ رومطوة  مللليطوةالمةللليطو مللللطط 

ة للللمطوعمروًطوةملة لللليطرعطسلللل ملطوةموللللَ لًط ر لللللةدطوعسلللل  طر  يقلللللط لللل طوعر و طوةملة لللليط

سلل ونطوةمٚللَواطه لللطةئمَلللٕيىطورطهيللي طوةو لل طاقلللوطوةما للل طوةلللنط لللقطةللهطٍلل ّ يط ل لليطسئللعط

طَ رطهورىطر لقطقالاطشا  طهلاهطسله طعرواهطاوةمؤسيلًطوةملة يط طوا

شللللمئٌط ٖم سلللليط لللل طق ملللللًط الللللة يطوةمٚلسللللويط ٖم سلللليطسمللللخطط8000ولللللطمةيللللمويطسلللللمط

(طوةَللللط ْئللللٌط لللخط للل ط ٖئلللل ط اللللة يطوةمٚلسلللويطوةررة لللليطرق مللللًط الللللة يطJWG ولللَياط 

طوةمٚلسلللويطوة را للليط ويَيٙلللٌط ا لللل ط َيللل طر َمل لللخطةَاو للل ط  ةللليطسلمةللليطةٖم للل طوعمروً

وةملة للليط طهمللللطوللللطذةلللدطوة مو للل طروة لللير طرهيلللضطوةا للليطسللل طوةيلللي ط للل طوعَٙولللل طه للللاط

قللللوطوةم َللليٗطة سلللَ رومطوةمل لللخطةئ  مللليطوةالمةللليطوسلللَ وخطهلةولللم اط للل طيولللخطوة اللللوطوةم للليولط

روةميلللَْمية طارةللل طةلللَ طوسَمللللمطوةما لللل ط رةمللل طةللل طةلللَ طوةَ ئللللطسللل طوعٍٖللللةطاٚللل طوعسلللَ رومط

طيطوةالمةياوع ْيطسم   يطةئ  م

اولللليًط يلللل مىطط8008اطرولللللططIAS39) ولللليرسلطةَاللللرةخط طIASBهللللر ًطط8006رولللللط مط

ويَللليوٗطٕاوللللطوةلللعطٕالللنط للل طوةلللرس ىطةئَائ للل طسئ لللهطاطهالللرطٍئ للللطوعاَ للللموًطوللللطو يلللا طسللللمططط

اراوللليط ٖئللل ط8003ويَيٙلللٌط وللليروطٕرةلللرطريلللرطاوللليطةئَوللللر طوةاللللمطوللللطمةيلللمويططط8003

 وعمروًط38يط ا ٚللللليطةئما لللللل طوةمٚلسلللللولطوةلللللررةلط يللللل ط اللللللة يطوةمٚلسلللللو يطوةررة للللليطايللللل 

 سئللللعطوةللللي  ط لللل طوقطط33وةملة لللليطيوعو لللللٗطروةاللللي (طر ا للللل طوةمٚلسللللويطوةللللررةلط يلللل طط

طوةَارة ًطوةَلطٍ طوٕيو  لط  طذةدطوة يٌط لاٌطهي اي(ا

رولللللطمو للللخطوعٍٚلللللمطوعر هلللللطرا لللليوطةئٚلٕلللليطوةللللعطوةَيئللللنطسئللللعطوع َ ولللللًطهلللل  طوعرلللليط

ولللللط  َئللللمطوةللللرر طوعسالللللنطر لللل طوٕللللخطٍٚ  لللل طورللللل ط ٚلسللللولط  ٙللللروطاو للللرططوةمٚلسللللو يط

وة  ٚلللليطوةَلللللطٍائللللنط لللل طط8008وسَمللللرطوةويةملللللقطوعر هلللللطروةمٖئلللل طولللللطٍملللل سطسلللللمط

وةوللللي لًطوةمر ٕلللليطولللللطسلللل  طوةمللللل ط هملللللطولللللطذةللللدط ؤسيلللللًطوع َملللللق(طاسللللرومطوة لللل و  ط

طاط8005سَول وط  طسلمطوةملة يطوةم ٙرىطرو لطةمالة يطوةَ يةيطوةملةلطوةررة يطو

(طو للليطوةماللللة يطوةَللللطٍالرةلللٌططوة  مللليطوةالمةللليط63رةالللرط ا لللل طواهللل اطوةمللللةلطوةلللررةلط يللل ط 

روةللللنطةَاللللر طي لللللطوة  مللليطوةالمةللليطةئم ٕللل موًطروةمائ هللللً طرواو للللٗطسللل طي لللللطوة  مللليط

لمةللليطرهولللمخطوةالمةللليطارٍللل مومط قم للليطقللللوطوةما لللل ط للل طوةَ ٕلللهطوةمَ وةلللرطاٚللل ط و للل مطوة  مللليطوةا



 يلللَميطريلللرط لالللٌط اللللة يطواهللل اطوةمللللةلطوةررة للليطيولللخط لللرر طقللللوطوةما لللل طٍَٚللل نطسئلللعط

 َائوللللًط َولةاللليطة  لللللطوة  مللليطوةالمةللليطة  للل  طروعةَ و للللًطرواو للللٗطسا للللط ط مللللط م ط

وةلللعطسلللرمطوعٍيلللل طوللللطوةممل سللللًطوةمَائ للليطه  لللللطوة  مللليطوةالمةللليطرواو للللٗطسا للللطرهلةَللللةلط

لهئ للليطوةمائ  للللًطوةللل و مىطوللللطوةَ لللل ةيطوةملة للليطةئم ل اللليطارٕللللنطوةما لللل ط موللليروطٍ وللل ضطي

 يطوةمٚلسللللويطوةملة لللليطةر ٖئلللل ط الللللطIASB وللللَياطهلللل  ط ٖئلللل ط الللللة يطوةمٚلسللللويطوةللللررةلط

ةَاللل ةيط َائوللللًطسل للليطة  لللللطوة  مللليطوةالمةللليطرواو للللٗطسللل طوةمائ  للللًططFASBو  يةملللل

 ا6/6/8063هر طسيةلقط وا  طقلوطوةما ل طوسَول وط  طوةمَائ يطه  للطوة  ميطوةالمةيطاطر

 Fair Value Hierarchyانخسهسم انهرمي نهقيمت انعادنت 

وةللللعطسةلللللمىطوعٍيللللل طريلهئ لللليطوةم ل الللليطولللللطط63يلللل طر ةيللللاعط ا للللل طوعهلللل اطوةملللللةلطوةللللررةل

 طوة  ملللليطوةالمةلللليطروعطو لللللٙلًطذوًطوة للللئيط لللل ط لللل  طوةَيئيللللخطوة ي لللللطةئ  ملللليط   لللللة

وةالمةلللليطاطة للللامطوةَيئيللللخطوة ي لللللطوةمللللر  ًطوةميللللَ ر يطولللللطٍ ا لللللًطوةَ  لللل  طوةللللعطّ ّلللليط

 يلللَ ةلًطاطرةااللللطوةَيئيلللخطوة ي للللطوعرة ةللليطوة  للل  طة سلللال طوةمَرورةللليطوللللطوعسللل و ط

ّئلللليطرةاالللللطوماللللعطورة ةلللليطةئمللللر  ًط  لللليطيلهئلللليطوةاوللللايطةئم ٕلللل موًطروةمائ هلللللًطوةمَمل

وةامئ لللًطوةمَائ لليططو للهةللَ ططلنوةيلل  طوةللط قللط Active Marketةئي للرطاطروةيلل  طوةاوللاط

هللللةم ٕ موًطروةمائ هللللًطهولللمخط َملللي طرهٖٚللل طٍال لللخط السلللنطهٚ لللِطٍللل ويط ائ  للللًطسللل ط

 Larsen atوةيللللايطسئللللعطوسللللللط يللللَميطاطرٍوللللمخطقلللللةطوةميللللَ ةلًط لللللطةئلللللطيط طط

el,2011:3)ط

 ( 1انمسخىي االول نهمذخالث )

 طوسلللل وقط للللر  ًطوةميللللَ  طوعر طةئ  ملللليطوةالمةلللليطقلللللطوعسللللال طوةَلللللطةللللَ طٍللللرورة لطولللللطوع

وةاوللللايطةئم ٕلللل موًطورطوةمائ هلللللًطوةمَاله لللليطرةمملللل طةئ ٙللللرىطوعيَ لللللمةيطوة  لللل  طة لللللوط

ٕالللطرومةلليطو ْلليط طوةاوللايطٍلل ويط يوسلل وةيلل  طولللطٍللل ةاطوة  للللطاطوقطوةيللايطوةمائلل طولللطوع

ةيللَ رمطوةيللايطولللطقلللةطوةٚلةلليطة  للللطوة  ملليطوةالمةلليطمرقططوذ  ّ ي لليطة  للللطوة  ملليطوةالمةلليط ط

وةٚلٕللليطةَارةئلللهط ط للل طوسلللَْالنوًط ٚلللررمىطاطوذوط لالللٌطرٙلللرةطويَ للللمةيطٍمَئلللدطو لللخطورطسئ  للللط

 للللطوةَلل ومطةللَ طٍرورةللهطولللطسلل  طاوللاطولللقطوةيللايطوةمللر ٓطولللطوةيلل  طقلل طوةلللنطةيللَ رمطولللطي

وة  ملللليطوةالمةلللليطة  للللخطورطوعةَلللل ومطَٙللللعطروقط لللللقطوةيلللل  طعطةيللللَا  ط لللل ط لللل  ط للللو يط

طروٙرىطوسَ المطٖٙ طوع خطورطوعةَ ومطوةممئ اط  طيوخطوة ٙرىطوعيَ لمةيطا

 (2انمسخىي انثاني نهمذخالث )

وقط للللر  ًطوةميللللَ  طوةْلللللالطقلللللطوةمللللر  ًطوع للللي ط لللل مط للللر  ًطوةميللللَ  طوعر ط

 ط  ٙ َ للللطورط ايوَ للللطة  لللخطورطوعةَللل ومطو للللطهولللمخط ولشللليطورط  للليط ولشللليطروةَللللطةممللل

طرٍَام ط ر  ًطوةميَ  طوةْلالط لطةئلطي

 وسال طوع   طورطوعةَ و لًطوةمائايطولطس  ط ولههطة سال طولطوس و طاوايطا -

 وسال طوع   طورطوعةَ و لًطوةموله يطة  خطوةماالطولطوس و ط  يطاوايطاط -

وعسلللال طوع لللي ط  للليطوةمائاللليطة  للل  طروعةَ و للللًطروةَللللطةممللل طوة  للل  طوة  للللط للل ط -

    طسرىطرسل خط ا لطسايطوةول رىط طر ار طوةال رطاط



 ( 3انمسخىي انثانث نهمذخالث )

وقط لللر  ًطوةميلللَ  طوةْلةلللِطة  لللللطوة  مللليطوةالمةللليطٍاَملللرطسئلللعطيللل  ط  للليط َللل ويىطورط َلٙللليط

وعيَ للللمةيطر للل ط للل  طوةمائ  للللًطوةمَللل ويىطسئ  للللطرهلعسَمللللمطوللللطوةيللل  طهلللخطٍ للل مطوة ٙلللرىط

طسئعطرو ايطوع خطروعةَ ومطروةمَال ئ  طو  لطهَا ةيطي ميطٍَ مطهلةاروةيطا

 انعكاس حبني انقياس بانقيمت انعادنت عهً جىدة االرباحثانثا:

ر رلليطٕرةللرىط ططا يةلليطوةمٚلسللويطوةَ ئ رةلليطاةللعط وللل يللرطا للخططعطٕللر ط قط و لل مطوة  ملليطوةالمةللي

ر ٙلللرُطٍي  للليوطشلللل  طوللللطها للليطوةو لاللللًطوةملة للليطر لللرة عٍ لطاةلللعطوٕلللخطر ةلللخط طر للللقطذةلللدط

 للل  طوةا للل مطوةْ ّلليطو   للليىطروةَللللطااللٌٖطرٍللل طهئ  ٍ للللط  لللطٕلللطةئَاللل  وًطوةٚل لللئيطسئاَل

ولللطوةمالللة يطوةمٚلسللو يطوةررة لليطوةمَائ لليطهلة  ملليطوةالمةلليطروةَلللطرلللاٌط  للل طوةَاو لل طولللط

 .روةيطو ةو يطوةْلةْيه

ةاَ لللللرطهللللللقط ائ  للللللًطوة  مللللليطوةالمةللللليطةئم ٕللللل موًطوةملة للللليططFASBرططIASB لللللخط للللل ط

روةمائ هلللًطوةملة لليطٍ للرمط ائ  لللًطو ْلليطول للرىطر   ملليط لل طوةا لللمطوةميللَارطةئمئولليطوةَل ة  لليط

يطهللرعطاطوةمٖلللة طوٍ لللًطقلللوطوةم يللمطعقطوة  ملليطوةالمةلليطٍاملل طوةم لهللخطوةا للرنطةلل موىطوةملة لل

 للل طٍمئوللليطوة لللو يطوةمللللل يطاراَ ٖللليطةللللةدطوة  مللليطوةالمةللليطو لللاطٍللل ويطو للل طة  مللليطوعسلللَْمل ط

وةٚلة لللليطرقالللللاطوسَ لللللمطوقطوةمائ  لللللًطوةم ر لللليط لللل ط لللل  طوةَ يةلللليطسلللل طوة  ملللليطوةالمةلللليط

ةللللللللللل مروًطوةملة للللللللللليطٍمللللللللللل قط و لللللللللللرىطر و   للللللللللليطو ْللللللللللليطةميلللللللللللَ ر لطوة للللللللللل و  ط

ط(Kieso,2010:880وةملة يا 

 لل ط  وةلللطوة  ملليطوةالمةلليط ةلل طة للرمطقلللوطوةمللا ٔطاملل ذٓطي للللط ٚلسللولط َمل للخط طسئللعطوةللي  ط

ةملل قطوةولللرةخطو والللخطةمالةٖلليط رٕلللهطي للل  ط وللر طوةَمئوللليطوةَل ة  للليط طةيالللطوةمٚلسلللو  طسللل ط

هللرو خطوة  للللطو  للي ط ملللطٍيٍلللنطسئ لليطوقطوٍيلل طقلل طوآل لليطهمْ للليط لل ط رٕللهطوة  لل  طوةَللللط

 طرٍ  لليط لل ور طوةاللامطولللط  لللة  طوة  ملليطوةالمةلليط لل ط.طٍَائللنطوةَاللرةخطروةمالةٖلليط ةاللل

 :   ط لطةئل

ٍملللل قطوة لللل  طوةالمةلللليط  لللليطوة ل ملللليطسئللللعط سللللللط سللللال طوةيلللل  طوةوائ لللليط مئولللليطولللللط - أ

ٍٚرةلللرقلطروةَٚ للل ط ا للللط طرذةلللدط ا للللطٍَالللم طووَيولللللًطسللل طوةمولللَية طروةولللل ا  ط

و والللخطة  للل  طوةموَيلللل  طٍمللل قطسللللمىط  للليط  ٕللل مىط طر للللةدطسالللرطوعسلللَ رومط

  طر لةدطٍ ا طعوَيوللًطامو ةيطا

ةٚللللرُطولللللطوة ويلللل طوقطةللللَ طٍٚرةللللرطوة لللل  طوةالمةلللليط لللل ط لللل  طي ملللليطوعسللللَ رومطريلللل  ط - ب

روةللللنطةَائلللنطوسلللَ رومطوة للل  طوةمٚلللرمىططSFAS 157وةملللر  ًطهلةم لةوللليطةئما لللل ط

اط مللللللطوقطام لللللل طٍمللللللة مطوة لللللو لًطSpecified Exit Valuesةئم يٕلللللًط

 اطSFAS 157 م يٕلًطسارطٍٚرةرطوة  ميطوةالمةيطةارط  لةويط لم طي  طوة

رٕلل مط وللم ًطر للا هلًطسرةللرىطساللرطٍ للرةيطوة لل  طوةالمةلليطة  لل  ط  لليطوةملة لليط ط - ت

 ْللللخطوةم لللل رقطرو  لللل  طوةْلهَلللليطساللللرطواللللر لٓطرٙللللروًطو سمللللل طاطوالللل طسلللل ط



يطو ملا للليطوةَ سلللنطوللللطي لللللطوة  مللليطوةالمةللليطر لللا هيطوةَٚ للل ط للل طذةلللدطوللللطٙلةللل

  طاوايطاوس وي للطوة   طوةالمةيطةم ٕ موًطر ائ هلًطعطٍَ طولط

وقطٍ لللا مطوعمروًطوةملة للليطللللم طوةمٖم سللللًطوةلللْ ُطوةَللللطةلللامطسئ  للللطوةما لللل ط -ا 

قلللل طٍ للللا مطعطٍٚممللللهطي لللل مط ٚللللرمىطسلللل  طٍ ٕ لللللًطوعمو ىطاويلللل لطو ملللللطةَائلللل ط

 طرهلةَلللللةلطولللللقطذةللللدطةاالللللطوعمو ىطط ٕئ لللللهلةيلةلللليطوةَلللللطٍيللللَ رمطٍئللللدطوعمروًط

  ٖل طٕ روطةئَ سنطروةَائ خطوقطو ومًطذةدطاط

ة للللرطرولللليط ا للللل طوة  ملللليطوةالمةلللليططوي لللليطٕ قيةلللليطةئوللللي لًطةئ  لللللمطهلللللعسَيومطط -ا 

ه  هلللللٗط  لللليط َٚ  لللليطولللللطيل ملللليطوةللللر خط ملللللطةاالللللطوقطوةوللللي يطٍيللللَا  طٍالللل   ط

لطيلللرطةلللاام طسلللئولطسئلللعطوع هللللٗطوللللطسللل ل طس لسللليط للللطةاللليمطهلللامو ىطوع هللللٗط مللل

 وة يو وًطوةَلطٍَ لطهالنطسئ  لطا

سلللرمطٍللل ويطوسللل و طٕللللق ىطراولللايطةمْ للليط للل طوع للل  طوةَللللطٍ للل مطسئلللعط الةَٖ للللطط -ا 

يطوة  مللليطوةالمةللليط طرهلةَللللةلطةٖللل نط مو وةطوةولللي لًطوةلللعطوةَ  للل  طوةللللوٍلط طروةللللنط  اللللة

ىطرو لللللطةَئللللدطةْ لللليطهاللللضطوةم لللللرمطةللللر ططوةميللللَْمية ط لللل طوة لللل و  طوةملة لللليطوةماللللر

وةماللللللةيط طواا يللللللط للللل طوقطومو وًطوةولللللي لًطٍيلللللَا  طوسلللللَ رو  لطوللللللطوةَ سلللللنط

 وةمَامرطاط

وقم لللليطوسللللَ رومطوة  ملللليطوةالمةلللليطولللللطوة  للللللطلقطؤةللللرطو للللهطوةولْٙللللةرولللللطوة يللللٌطوةلللللنط

وةمٚلسلللولطةمللللطةَمَللل طهلللهطقللللوطوة  لللللط للل طيلللر ىطسئلللعطو  لللل ط ائ  للللًطسللل طوة  مللليط

وعيَ للللمةيطرهمللللطةللل ويطيلسلللرىط للللةٚيطةيلللَارطوة  للللط يلللَ ر لطٍئلللدطوةٚ    للليطةئ ٙلللرىط

ٖلللرطهللللقطقاللللاطللللير ىطة  للللطها للليطاوللللطوٍ للللذطيللليو وٍ  طوعيَ للللمةي ططوةمائ  للللً

وعسَولللل طوة للليرمطوة ل للليطةئو مللليطوعيَ للللمةيطوةمٚئ للليطهمللللطةولللي طٍا ةللل طوةماللللة يط

طوٕللخطٍ ولل ضطوةَلل ّ يوًط  وةو ملليطوةايوي لليوةررة لليطوةَلللطٍواللٌطقلللوطوةمو لل مطةمَائولللًط

رةَاللل٘ط مللللطٍ لللرمطهللللقطقاللللاططاوةيلللئو يطة للللوطوة  لللللطسئلللعطٕللل مىطوع هللللٗطوةمٚلسلللو ي

س يلليطهلل  طوسللَامل طوة  مللليطوةالمةلليطولللطوة  للللطوةمٚلسلللولطرٕلل مىطوع هلللٗطوةمٚلسلللو يط

)وجوووىد وة للللقيىطوللللطوة للل و  طوةملة للليط رقللللوط للللطذقولللٌطوة لللهطويلللل يطوةوٚلللِطوةي  يللليط

س وفقوووووا نمعوووووايير االبوووووالة انمووووواني انذونيوووووت وجوووووىدة االربووووواح عالقوووووت بوووووي  انقيوووووا

 انمحاسبيت.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انمبحث انخامس

 االسخنخاجاث وانخىصياث

 اوال:االستنتاجات

ترات فتل  افلتاىؤذات ىحداا  خا ارات خ احقيرات فتح ىال ؤ اي نىافليهالرافاتلدات   ا -
اتىتق ةال تاةات ل ت ا ىاتااتالي   ات تاتخقي ال تاةااا  ات ىح  ا   تى ات ىح  ا

 تىح  ا يىالت اا اني   ات تاتتخ  اؤىتىتىا تت ذاح  قا  ي ا.
ح ثثث خاتخثثثت جارثثثرااا ثثث ىات  بثثثىا ثثثادالق ثثثاذااثثثا  ات ىحثثث  ارقثثثرا ثثثيراي ثثثتخ ذات ثثثحق ا -

ت ثثثتلىتىي ات ىحثثث  ا لايثثث  ا اا ت ثثث اي ثثثيىات ثثثحق ات خثثثىات ثثثتااثثثا  ات ىحثثث  احخلاحثثث الثثثرا
ت ىح  انا  خاتراتاليرات ىح  ات لقل  اتىح  ا يىالت اا اتقتل اررااث  االل ى  ىات تى 

  حيىال   افلتات تا يىاات   ذات  ختراحاالاي  الق   ا اا  ات ىح  .

إراتاحيثثحالقثث ييىات ل   ثثح ات  ا يثث ا لثث احثثرارثثرات قثثىتحا ثثاجاياتاثثهافثث  الثثرات ل ثث  ىا -
اث  ىافلثتاخلقيت ث اتلثخات لقث ييىاختاتث ااح ح اتخت جات حي  ات قىتؤيث افثرات حي ث ىات تثر

رثثرابثثدافثث ذات  ثثتاىتىات ثث  اي ثث  خات ؤتتثث  ات قىتؤثثرا   يثث اات ثث  ايثث ترات ق   ثث ا لبثثىاجا
ات  ي  ي اات ل ي اررات حل .

 التوصيات:

لقلال ىات ل ل ات تراتب ىات ا   ااىاى اتراتتالرات اات ذاات تا ىيىات ل  ي ا دات ا-
رراتاى اتقحىافراأاا ف  ات  اياي اررابدات بىاجات حي ي ات لختلق ات ل يا اح  اات ؤتت  ي 

 ى الراا  ىال  ي ال لي اايتذا  خالراخ دات  ت تذاحلق ييىااؤاتف اإف ت ات اات ذات ل  ي ات ت 
ااحل ايالراتا يذالقلال ىا لل تخ ليراتقي اررات ت ح ااتاييذات ت را ىات  ا ي الرا ي اا ا ي ا.

ا. ت لحلغاات تاؤيى

يىةا دالرااتاقرات لق ييىاناات ل ىفيرنات ل ؤايرات ىح  افلتات   ا تىااا  اف  ي انت تاا-
ل اتذات رت  اف   احل اي  اذال ات لح   ات ل   حي ات لاحا  اؤحا اف ل نت اترات  ت  يرا

ايقتحىا   ااي  ا لل اتلتقىاحا ى ات حىافلتات ت ادات تات را ىا ا ي .



ات ترا   خاي ح رات قتداحيرات ىح  ات لت اا اات ىح  ا يىات لت اا ات   تا الراتف   ات تاييذا.
  تق  ات تلىتىي ات ت را ىات  ا ي .

ت  تق   الراخحىتىالال ات لق ييىات ل   حي ات  ا ي اررااإت تىات ااتف ات ل   حي اا-
ت قىتؤراات  بل اات اات يرات      ات ترات بذات قىتؤي نااحل ا يتق ى ال التالح ىات ؤتت  ا

 ت قلدات ل   حراررات قىتح

 الم ادر
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