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 Abstract  1ممخص البحث
تنقاددددددددجدات اى الندددددددد   ىدددددددد  اىتن ددددددددا   أدت اال        

اىقاييدددل ىيقاددجايا اى جىيدد  اى نق ددد أىجىددجا ميدد  اىادداا ب 
اى جىيدد   ىدد  اامق ددجب حجالوددج  اىاوددير محددا قاايددا 
 ليد  ااداا  ىيوداة  و دوا ا يىددااا ى دج لدجا حددجىااا ب 
اى جىيد   ى ىدجمد  أود جل اى ودجى  لدر قايديب ا داا 

  أوثددا د.دد ه اينددد  اى ددجىر ااىقيدد يير ىي تنيددر  حودداا 
اىح ددا اى ددجىر  ىدد  دااىدد  اق ييددا اى دداداد اايلددجحر 
 اى  ق ددا ىي نيا ددجت اىدداااد  لددر قاايددا  ليدد  االداا 

 ىوا  ة اى تنير  ا ىقخد ر اىقاجايا اى جىي ه

قاايددددا  ليدددد  ااداا   اىاددددااا  الكمماااالت ال:الاااا  (
 االىقث جال  االوج  ااخقيجال(ه

 

 

          Criticisms directed to the traditi-

onal model of financial reports which a-

re mainly based on the financial statem-

ents led topay attention to descriptive b-

oard of director report to complement a-

nd explaining what was in the financial 

statements,in order to help the stakehol-

ders evaluating the financial and operat-

ional performance more accurately. The 

purpose of this paper is to study and an-

alysis the potential positive returns of t-

he information contained in the report 

of the board of directors for each entity 

and users of financial reports.  

(Keywords: Management commenta-

ry, Investment Decision, Voluntary dis-

closure). 
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 اإلطلر العلم لمبحث -1
  مق:م  البحث -1/1

( IAS1يييا  نيجا اى  جىدح  اىدداىر ا.دب           
ة "ماض اىاااب اى جىي "  ى  أة اىندد  اىا يىدر حنتناا

 ددة م ييدد   مددداد اىادداا ب اى جىيدد  مددا قاددديب  نيا ددجت 
مددددددة اى اوددددددن اى ددددددجىر ىي تنيددددددر   اتنقيلدددددد  م ييجقنددددددج  

  ا ىدددئ  ىدد   ىدددقخد ر قيددئ اىاددداا باقدددلاجقنج اىتناديددد  
ى ىددجمدقنب لددر  قخددج  اىادداااات اا.قوددجدي  اى خقييدد ه 

حدددددددر اىاددددددداا ب اى جىيددددددد  اىق ايددددددد  اىندددددددد  اىىدددددددجح   قي
اا قيجلددجت اى يددقاو  ى نلددب اى ىددقخد ية   ال أتننددج 
ال قاددددب ل يدددل اى نيا دددجت اىقدددر ي قدددج   ىيندددج  قخددد ا 
اىاااااته ايالدل  ىدئ  ىد  أتنندج قالد   ىد   دد وحيدا 
اىقددددرثياات اى جىيدددد  ىت ددددداا اىقجايخيدددد   اال قادددددب أل 
 اددددجيي  ميددددا  جىيدددد  أا  تنج.يدددد  ىيقا.نددددجت ااىخ دددد  

 ه(IASB, 2015)حيي  اى ىقا
اتنلدددااا  ة االودددج  اى دددجى  ااىقدددجايخ  لدددر         

 اايلدددج قنج اى ق  ددد وددديل اىاددداا ب ااىقادددجايا اى جىيددد  
ى ىجمد   قخد   اىاداااات   دة  اح ج يواة ميا وج   

هه( ميددد  قايددديب ه ىدددقث اية ا  ييدددية  دددجىيية اميدددامب 
ي  أا اىقتنحد  حدج داا اى ىدقاح  داا اى جى  ااىقيد يي ا 

قاايدا   ة خدواقلنا أم ي  االوج   لإتنهىي تنير   
 ليددد  ااداا  وإلودددج   لدددجل  ىياددداا ب اى جىيددد  لددد  

ىيودداة  و دددوا  1ي يددل ميينددج اى دددجحل اىاودديرودداا  
ا يىددااا ى ددج لددجا لدد  اىادداا ب اى جىيدد  ح ددج يندداد حددجىتنيل 

 ل  اى تنير ه 2مي  أو جل اى وجى 
                                                 

بلط يبلوووق علوووى اإلفصووواض فووو  جقشيوووش مصلوووظ اإلداسد مصووو 1

اإلفصوووواض ال مووووف  موووون نوووواة العبوووو  علووووى طبيوووووة  البيووووة 

الحول مات ال اسدد فيهو س ون أنوه قوذ يح وحن أي واو مول موات 

 كحية وسع مات نيانية.
وفقاو لذليل جببيق الق اعذ الحافيزية لع كحة الشوشكات الحصوشية  2

و يوووووش  2113والصووووادس عوووون وصاسد اإلعووووحرحاس فوووو  عووووا  

موون ل وو  مصوولعة مشجببووة   علووى أن وو  كوول الوصححبل أصححببة 

نالحاشأد ويعحي ا القان  و ويعوق ل و  العصو ف علوى جوو ي  

 يودد  متننددج ي وددة  ىددقخداب اى نيا ددجت اىا          
ل  قاايا  لي  ااداا  حااى   اىنديد  دة ا  داا  

 ن فااى السااو والمتعالمم: اىقدر  ددة أم ندبااىلندجت ا 
ىن دا قايديب  اقد  دالدل  ىق ديد  ج   ا وجة ىد  ااداا 

 اإل:ارةو    دا ندددددج اى جلددددد  ااى قا.دددددل لددددد  اى ىدددددقاحا
لددددددددد  اى نيا دددددددددجت  اى  ق دددددددددا ىقوددددددددد ي  اىق ايددددددددد 

ج  دددددة اى يجالدددددجت حدددددية اىددددد   .دددددد يتندددددقا اى  جىدددددحي  
و ددج يددقب ه ىددقاحيي أ دداا  مادداد اى دياتنيدد  اى جىيدد  ااى 

ل  ق ديدد  وجلد ت  مجمس اإل:ارةاىقخدا نج حااى   
   حجالددجل   ىدد  اىددقخدا نج حااىدد  ا دداالن اى دددياية

  ىقايددددديب لددددداد  أداا ااداا  ساااااو  عمااااا  المااااا:يرين
ا  تناجحددددددجت اىن ددددددجا ىقايدددددديب مادددددداد ا لددددددا  احااىدددددد  
لددددد  ىدددددا  اأ  اى دددددجا  نيالمتعااااالممىددددد   اأيلجاحاا

ىق ديدددددد أىدددددنجا ا ىدددددنب اق ديدددددد قوييددددد  اأ  اى دددددجا 
(Kothari et al., 2009a)ايقتنددجاا اىح ددا  ه

اى ددجىر أثددا االوددج  لددر قاايددا  ليدد  ااداا  ميدد  
اىتنقددج ج اا.قوددجدي  ىي تنيددر  ا.دداااات حنددض أودد جل 

 اى وجى ه
 مشكم  البحث -1/2
لددر مدددب الدداد  قيددج   قق ثددا  يددوي  اىح ددا         

يينحدددده  .ددددد حددددية اىحددددج ثية  دددداا أم يدددد  اىددددداا اىدددد  
االودددددج  محدددددا قاايدددددا  ليددددد  ااداا  لددددد  ق ىدددددية 
اى  قدددددا  اى نيا دددددجق  ىيقادددددجايا اى جىيددددد  ىينديدددددد  دددددة 

 ,Brown and Tucker)ىنددا أم نددجا ىددحجل 
2011; Davis and Tama-sweet, 2012; 

Muslu et al., 2014): 
ى ىدقث ااة ااى  ييداة اى دجىياة ميد  .د ينق دد ا أواًل 

اى نيا دددجت اى يوددد  متنندددج لددد  قاايدددا  ليددد  ااداا  
                                                             
فوو  ظالووة انح وواه ظقوو ق  و وكووزل  ل وو  ظووق العصوو ف علووى 

الحول مات الححصلة نحصالع   )مرول الحغوحرحشين والحو نفين 

 والوحالء والح سدين والح صعين والذائاين( .
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حوددددداا  أ.دددددا  دددددة  مق دددددجدمب ميددددد  اىقادددددجايا اى جىيددددد  
يددقب  االندد  اى نيا ددجت  ه ايالددل  ىوددإى  أتنددهاىىددتناي 

اى يو  متننج ل  قاايا  لي  ااداا   ة  يا لا  
   جىقاايا اىىددتنا حدد ددد   قىددج.نج  ددل ا لددناا ا خددا  

ة   دددداداا لددد  اىق اددد  نياى ددداال يوددداة داااحجىقدددجى  
  ة  د  و   م ه اى نيا جته

يقددج  ىددةداا  مددد  اىددج ا ىةلوددج  اىاوددير  ًل ثلنياا
ح دداض اىقااوددا  ددل اى ىددقث اية  ثددا قاايددا  ليدد  
ااداا   ااىخ جل اى اله  ى    ي  ا ىنب  اتنياات 
ا اامدوة مدة ا احددج ه اقخقيد  ا م يدد  اىتنىدحي  ىودد

 ودا  دة اىدج ا االودج  ميد   ىدل اى ق يحدجت 
اىقتنلي ي  ااىاجتناتني  ىودا داىد   ادالد  اىدامر حرم يد  
مددددد ه اى ودددددجدا ىةلودددددج  ىدددددد  ودددددا  دددددة اى نددددددية 
ااى ىدددقخد ية ىندددج  ااا وجتندددجت ااى ددداااد اا.قودددجدي  
اى قج دد  ىي تنيددر ه احجىقددجىر لددإة اادمددجا حرللدديي  أل 

 دة ا  داا اىقدر   ودا  ة اى وجدا اىىدجحا   دجناا
 قخلل ىيح ا ااى تنج.ي ه

 ,.e.g., Lee et al)  داديد  اىدااىدجت  :ثللثالً 
2013; Mayew et al., 2015)  اىقدر  خقحدات

اىددداا اايلددجحر اىدد ل .ددد يينحدده االوددج  لددر قاايددا 
 ليدد  ااداا  لددر نيددجد  تنينيدد  اى نيا ددجت اى  جىددحي  

ا ددد   اى اد دد  ى ىددقخد ر اىقاددجايا اى جىيدد  اىىددتناي  
 ىددددقييجا اى نيا ددددجت اى ناالدددد  لددددر قاايددددا  ليدددد  
ااداا  ىيخوددج ا اىتناميدد  ىي نيا ددجت اىقددر يق يحنددج 
اى ىددقث ااة ااىدداااد  لددر ا  ددا اى يجمي يدد  ىي نددجييا 
اى  جىحي ه احجالجل   ى   ج ىح   لاد ق ت مجىحيد  
مدددد ه اىدااىددددجت لددددر حي ددددجت  ات   ددددددات   ىىددددي  

 اقتنلي ي   قيجاق ه
لإة اىح ا اى  جىدح  لد   ىتىحجل اىىجحا   اوتنقيل 
اتنقددج ج االوددج  محددا قاايددا  ليدد  ااداا     ددددات

ينقحا  ة اى الامجت اىلدىي  اىق  ق قج   ى   نيدد 
 ة ااثااا اىني د   احودي  خجود  حندد ودداا حيدجة 

اىددد   ينج دددا ا ( IASB, 2010اى  جاىددد  اىدددداى   
و ددددا قنيياددددجت ا تنج.يددددجت ااداا  ميدددد  أتننددددج لددددنا  

ىيادداا ب اى جىيدد  يىددجمد ميدد  قدداليا  نيا ددجت قىددقال  
اىخوددددددج ا اىتناميدددددد  اىدددددداااد  حجا ددددددجا اى يددددددجمي   

 ىيقاجايا اى جىي ه
البحاث فاى  هااا مشكم  ،تتمخصوبنلء عمى مل تق:م
 التللي  التسلؤ  محلول  اإلجلب  عمى

 دددج مدددا أثدددا االودددج  لددد  قاايدددا  ليددد  ااداا    -
  ا دددة ثدددب  تنينددد  يدددر ميددد  اىاي ددد  اا.قودددجدي  ىي تن

اأ وددجب ا.دداااات  ىددقخد    اى نيا ددجت اى  جىددحي  
 اىقاجايا اى جىي  ؟

 ه:ف البحث  -1/3
خقحجا أثا أثدا ليجاىند  اىنجب ىيح ا  يق ثا         

االودددددج  لددددد  قاايدددددا  ليددددد  ااداا  ميددددد  اىاي دددددد  
خد   قاا.قوددددددجدي  ىي تنيددددددر  اأ وددددددجب ا.دددددداااات  ىدددددد

مددد ا اىندددد  اىندددجب مدددد   اىقادددجايا اى جىيددد هايقيا  مدددة
ق ديددددد أتندددداا  اى نيا ددددجت ( 1أمدددددا  لاميدددد  مدددد :  

 ق ديدددددددد  لدددددددجالت( 2ه  اىددددددداااد  حجىقادددددددجايا اى جىيددددددد  
االوددددددددج  لددددددددد  قاايدددددددددا  ليددددددددد  ااداا  ىي تنيددددددددد ت 

 ددددددداخا .يددددددج  اق ييدددددددا ( قاوددددددي  3اى ودددددداي ه  
 قاايا  لي  ااداا ه  اى  قا  اى نيا جقر ىةلوج 

 أهمي  البحث   -1/4
يوقىدددل اىح دددا لددد   لدددجا االودددج  محدددا          

قاايدددددا  ليددددد  ااداا  لددددد  اىحي ددددد  اى وددددداي  أم يددددد  
 ,.e.g       خجو  حند لناا اىنديد  ة اىدااىجت 

Ismail et al., 2010  قاوددديت  ىددد ( اىقددد 
 تنخيددددجض  ىددددقا  االوددددج  ااىنا دددد  لدددد  اىقاددددجايا 
اى جىي  ىي تني ت اى واي  اى ايد  حجىحااو    ل مددب 
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اىني   اىنج   ىيا.جح  اى جىيد   .حا  ىناب وج ا  ةالاد 
ىي تنيددد ت اىقددد  ىدددب قىدددقو ا  ق يحدددجت االودددج  الادددجا 
ى ندددجييا اى  جىدددح  اى وددداي ه احجىقدددجى  قلندددا أم يددد  

محدا قاايدا  ليد  ااداا  واىديي   اىاويراالوج  
ىيقااوددا  ددل  ىددقخد   اىقاددجايا اى جىيدد  ى ىددجمدقنب 

قيدد يي  ىي تنيددر   اأىددحجل داا اى ددجى  ااىميدد  قينددب ا 
اىق يدا ميد  اىقددلاجت اىتناديد   مد ا اىق يا لين دج  اأثدا

مددددب  ودددا  دددة اى ىدددقاحيي     دددج يددد د   ىددد  قخيددديض
اىق جثدددددددا لددددددد  اى نيا دددددددجت ا يدددددددجوا اىاوجىددددددد  حدددددددية 

داا  اى تنير ه  اى ىقث اية اا 
 منهجي  البحث  -1/5
ينق دددد ىدددا  اىح دددا  مددد ا ىق ايددد  أمددددا          

 مدد ا يقتنجىددل   يا ددتننج االىددقااا راىحج ددا ميدد  اى
اىقنااض اق ييا اىدااىدجت اىىدجحا  اىقدر  ل اى تننج 

ا دداخا .يدج   قتنجاىت أم ي  اأتناا  اىقادجايا اى جىيد  
اق ييددددا اى  قددددا  اى نيا ددددجقر ىةلوددددج  اىاوددددير  
ااى دددداداد اايلددددجحر اى  ق ددددا ىةلوددددج  لددددر قاايددددا 
 ليددددد  ااداا  ميددددد  ودددددا  دددددة اى تنيدددددر  اأوددددد جل 

ى  لينددج  ا ددة ثددب اىقاوددا  ىدد  حنددض اىتنقددج ج اى وددج
 هااىقاويجت اىنج   لر م ا اىودد

 ح:و: البحث  - 1/6
 تنقددددددج جياقودددددا مددددد ا اىح ددددددا ميددددد  قتندددددجاا          

االوددددددج  اى  جىددددددح  محددددددا قاايددددددا  ليدددددد  ااداا   
احجىقدددجى  يخدددا  مدددة تن دددج  اىح دددا االودددج  اى دددجى  

حج ددا محددا اىادداا ب اى جىيدد  ااىنا يدد ه اىددة يقندداض اى
ى ودددجدا االودددج  االدددجل  ا خدددا   ثدددا تنيددداات 

  ااالوددددج  محددددا Press Releasesا م ددددجا
ااتنقاتندددددت  ااىقادددددجايا اى جىيددددد  اىقددددد  ينددددددمج اىدددددد جا 
اى نيا جت   ثا اى  ييية اى جىيية  اى جىدا  ا ااا  

اى جىيددددد   اخحدددددااا اىودددددتنجم (  ال حاددددددا  دددددج قىدددددقين ه 
 اى نجىل  اىني ي  ى يوي  اىح اه 

 خط  البحث  -1/7
تحقيقااًل ألهاا:اف البحااث، وفااي إطاالر حاا:و: ، ساايتم 

 تنلو  مل تبقى من البحث عمى النحو التللي 
 ه أمدا  اأم ي  اأتناا  اىقاجايا اى جىي   -2
ميددد   االودددج  لددد  قاايدددا  ليددد  ااداا أثدددا   -3

 ه  تنين  اى نيا جت اى  جىحي 
 دددددداخا .يدددددج  اق ييدددددا اى  قدددددا  اى نيا دددددجقر   -4

 هج  اىاويرىةلو
اىخوود  ااىتنقدج ج ااىقاوديجت ا لدجالت اىح دا  -5

 اى اقا  ه
أهااااا:اف وأهميااااا  وأناااااوا  التقااااالرير  -2

 المللي 
ىدددديقتنجاا اىحج ددددا لددددر مدددد ه اىلن يدددد  اىادددداا ب         

ااىقاددددجايا اى جىيددددد   دددددة خدددددوا اىدددددقنااض ودددددا  دددددة  
أمددددا  اأم يددد  اىقادددجايا اى جىيددد   اأتنددداا  اى نيا دددجت 

 ا اى جىي هاىاااد  حجىقاجاي
 أه:اف وأهمي  التقلرير المللي  -2/1

 دددددددد  ليدددددد   نددددددجييا اى  جىددددددح  اى جىيدددددد           
( لددددددر حيددددددجة  يددددددجميب اى  جىددددددح  FASB  ا  ايوددددددر

ا مددددددا  اىا يىدددددي   1978( ىىدددددتن  1اى جىيددددد  ا.دددددب  
  يدالر  تني ت ا م دجا   4ىقاجايا اى جىي اا 3ىيااا ب

                                                 
اووو ا   عوووش  ( نو1وفقووواو لحويووواس الحعاعوووبة الحصوووش  سقووو  ) 3

)والحقانوووول لحويوووواس  2115القوووو ائ  الحاليووووة  والحوووووذف عووووا  

 هححي الكبهلححت الوجوىعححت( فوو    IAS1الحعاعووبة الووذول  سقوو  

 الحشكض قائحة )أ(: الحالية الحب نات جشححل علىالوبليت  القىائن

 اتسنواض( الفحوشد  عون الذ ل )ة( قائحة.الفحشد ن اية فى الحالى

 قائحوة  )د(. الفحوشد عن الشامل الذ ل قائحة  )ز(. )الخغائش أو

 الحووذفقات قائحوة  )ه(. الفحوشد عون الحلبيوة ظقو   فوى الحغيوشات

 مون جشوحله نحوا الححححوة اإلي واظات  )و(.  الفحوشد عون الاقذيوة

شي وواظية  مول مووات وأيووة الحعاعووبية الغياعووات نووأ   ملخوو 

 مقاسنوة لفحوشد أو نذايوة فوى الحوالى الحشكوض قائحوة  )ص(.  أ شى

 أو نأذش سشووى معاعبية عياعة الحاشأد جببق عاذما شوضةمو
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لددر  اى ييددد جت يلددل أة قددالا اىقاددجايا اى جىيدد اى نيا 
ىدددددددقث جاي  ااىق ايييددددددد   اوددددددد ىئ ااىاددددددداااات ا  قخدددددددج 

 اداااىقددددددلاجت اىتناديددددد  ا اى ىدددددجمد  لدددددر قاددددددياقا.يت 
اى ىقاحيي ه و ج قل ة اىحيدجة اايدجا   ىد  أة ق ايد  
ا مددددا  اىىدددجحا  ال ياقودددامي  قاوددديا اى نيا دددجت 

 أيلدجا  يقلد ة حاحااى   اىااا ب اى جىي  اىو ي  لا   
اىقاايا اى جى  ىدااا ودجة لدر وداا  و يد   وا أيوجا

 أا اويي   تنوي (ه
اىق ىدددددية اىيددددديجلي  ااىاجحييددددد  ىي اجاتنددددد  لدددددر          

اىقادددددجايا اى جىيددددد  ميددددد  اى ىدددددقا  اىندددددجى ر  ايدددددقائ 
( لددر مدددجب IASB ليدد   ندددجييا اى  جىددح  اىداىيددد   

 لي   نجييا اى  جىح  اى جىي  حجىااليدجت  ل  2212
لددددددر قنددددددديا اا ددددددجا ( FASBاى ق دددددد  ا  ايويدددددد   

ىي  جىددح  ااىقاددجايا اى جىيدد  ىيوددح  أوثددا  5اى يددجمي ر

                                                             
 أوعاووذما و سشوووى نووأذش الحاليووة ق ائح ووا فووى ناوو د نحوووذيل جقوو  

 .الحالية ق ائح ا فى لبا د "جب يب شعادد نحغ يات" جق  
ن وش  ووال  قوذي  نووين البواظرين وواضووو  الحوواييش الحعاعووبية  4

 Financialظوووو ف مووووا شرا كووووا  مف وووو   القوووو ائ  الحاليووووة 

Statements  مشادفوواو لحف وو   الحقوواسيش الحاليووةFinancial 

Reporting   أ  ي شووذ ش وووحال  نيا حوووا   وشعووحقش الوووشأ  فووو

 البيووة البعوو خ الحعاعووبية العذيرووة واإلمووذسات الح ايووة رات 

مف    واعع يشوحل الحصح عوة  التقبرير الوبليتالصلة على أ  

فوو  الحالظظووة ال امشووية الباملووة للقوو ائ  الحاليووة )الحشوواس شلي ووا 

الغووانقة(و كحووا يشووحل الحصووادس ات ووشى لففصوواض اإلضوواف  

 ووواسز القووو ائ  الحاليوووة مرووول  جقشيوووش مصلوووظ اإلداسدو جقووواسيش 

الحغوول لية اإلشححاعيووةو ونشووشات اتعحووافو والحابووةات الحاليووة 

والخبووو والح قوووات الحغووقبليةو والحقوواسيش الحقذمووة لب سمووة 

 القحححىائن الوبليحححتشوووه الحعذيوووذو فووو   اتوسا  الحاليوووة. وعلوووى و

ج وووذ  شلوووى جقوووذي  مول موووات عووون اتذووواس الحاليوووة للحووووامالت 

واتظووذاخ اإلقحصووادية نالحاشووأد فوو  ن ايووة فحووشد صمايووة موياووةو 

و   جحرل أظذ آليات الحقشيش الحال  الوز  قوذ يشوحل مول موات 

 IFRS, Conceptual Framework)ماليوة أو  يوش ماليوة 

for Financial Reporting, Exposure Draft, 

2015) . 
يغوواعذ وشوو د شطوواس مفووا يح  للحعاعووبة الحاليووة علووى ظحايوووة  5

ظقوو   أمووعاة الحصووالط فوو  الحاشووأد. ولحعقيووق  ووزا ال ووذ  

يحوين وش د مواييش معاعبية جعوذد البوش  الحو  يصوب شجباع وا 

لقياط الوحليات واتظذاخ والظشو  الح  جوةذش علوى الحشكوض 

د ال ادفة لحعقيق الشنط ونحائس أعحال واو وج مويل الحال  للحاشأ

 وووزه الحول موووات الحالئحوووة الحووو  يحبووون اىعححووواد علي وووا شلوووى 

الحغوووحفيذين ما وووا. أ  أ  الحوووواييش الحعاعوووبية جعوووذد اتعوووظ 

والبووش  الغووليحة للقيوواط والوووش  واإلفصوواض عوون عاامووش 

وق جالا ح ج يدمب اىاجحيي  ىيينب ااىثا   الا جا ا داث  اا 
لي دددددددج ق قايددددددده مددددددد ه اىقادددددددجايا  دددددددة  نيا جتها.ددددددددد 
أيدددجااا جا اىىدددجح   ىددد  أة أمددددا  اىقادددجايا اى جىيددد  

 دجىيية قق ثا لر قادديب  نيا دجت  ييدد  ىي ىدقث اية اى
ااى قدددا.نية ااىددددا تنية ااى ىدددقخد ية ايخددداية  ح يدددا 
قىددجمدمب ميدد    قخددج  اىادداااات اا.قوددجدي  اى قنيادد  
حقاددديب اى دداااد ىي تنيددر   اقاددديا  اددداا اقا.يددت امدددب 
اىقروددددد اى قنيدددد  حجىقدددددلاجت اىتناديدددد  ىي تنيددددر   اق ديددددد 
اى ددداااد اا.قودددجدي  اى قج ددد  ىي تنيدددر  ا دددج مييندددج  دددة 

  اقادددديا .ي ددد  اى يدددر   اق ديدددد  دددد  الدددجا  ىقنا دددجت
ااداا  ح ىدد اىيجقنج تن ددا اىددقخداب اى دداااد اا.قوددجدي  

 :IASB, 2015)اى قج د  اى تنيدر  حويدجا  النجىيدد  
Conceptual Framework for Financial 

Reporting, Exposure Draft)ه 
اقنقحا اىقادجايا اى جىيد  اىىدتناي   وددااا أىجىديجا       

اىندددددجب مدددددة اى نيا دددددجت اى جىيددددد  اى قنياددددد   ىةلودددددج 
حجى تنير  امب الاد  وجدا أخدا  ىةلودج   تنيداات 
ا م ددجا  قتنحدد ات اى  ييددية اى ددجىيية  قاددجايا اىخحددااا 
اى جىددددددا  ا ااا  اى جىيدددددد ( .ددددددد ققلدددددد ة  نيا ددددددجت 
 لدددجلي  مج ددد   حدددا اقنقحدددا اىقادددجايا اى جىيددد  اىىدددتناي  

ىنديددد  ددة اى ودددا اىاىدد ر اىا يددد ىي نيا ددجت لددر ا
اىدددداا اىتنج يددد  اىقدددر يدددتنخيض حندددج  ىدددقا  االودددج  
ااخقيجاله اقق ين اىقادجايا اىىدتناي  حرتنده يدقب  مددادمج 

                                                             
الحقوواسيش الحاليووة وجووأذيش الوحليووات واتظووذاخ والظووشو  علووى 

 ا الحال  ونحائس أعحال ا. ولب  جعقوق موواييش الحعاعوبة مشكض

الغوووش  ما ووواو ف نوووه يصوووب أ  يوووح  شعوووذاد ا فووو  ضوووة شطووواس 

مفووا يح  )فبووش ( واضووط ومحباموول يووشنو نووين ات ووذا  الحوو  

يشاد جعقيق ا والحفا ي  والحبادئ الح  جوذ على أعاعو ا موواييش 

 الحعاعوووبة نحوووا يعقووووق  وووزه ات وووذا . ويوحبووووش  وووزا اإلطوووواس

الحفوا يح  نحرانووة نظووا  محباموول مون ات ووذا  والحفووا ي  يحبوون 

اىجغوا  نوين الحوواييشو و و  يعوذد طبيووة وونيفوة مون جعقيوق 

وظذود الحعاعبة والحقاسيش الحالية ) يلة الحعاعوبة والحشاشووة 

 (.2113لذوف الخليسو اإلطاس الحفا يح  للحعاعبة الحاليةو
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حودداا   تنقل دد  اقودداة  قج دد  ىل ندداا اى ىددقخد ية 
(Catasus, 2008; Chau and Gray, 

 ه(2010
اينقحددا اى ىددقث ااة متنوددااا مج ددجا لددر أىدداا         

ياددددددد اة اأ  اى ددددددجا  اى ددددددجا اىااىددددددخ   لنددددددب اىدددددد ية
ىقاىيل تنيج  اى تني ت اىاج  د  ح دج ىي تني ت اىلديد  ا 

يلدددجد لددداا  يىددد   حتن دددا ااندمدددجا  لدددب أم جىندددج  اا 
 ي  لديددددد   ااى ىددددجم   لددددر ق ايدددد  ااىددددقاااادقالدددد

ااىتن ددددددا اا.قوددددددجدل ىيداىدددددد ه اي قددددددج  اى ىددددددقث ااة 
ى نيا دددددجت تنجلنددددد  ا ييدددددد   مدددددااض  قخدددددج  .دددددااات 

(ه اي وددددددددة قاودددددددديا 2221ااىددددددددقث جا   ددددددددج اة  
اى نيا ددددجت  ىدددد  اى ىددددقث اية  أودددد جل اى دددددخاات( 
حواا   حجيدا  مدة  ايد  اىقادجايا اى جىيد  أا حوداا  
ميددددددددا  حجيددددددددا  مددددددددة  ايدددددددد  اىدددددددد جا اى نيا ددددددددجت 
 ودددجى  ييية اى دددجىيية( أا اىددد جا اىق ايدددا  ودددجىحتنائ( 

 (ه1و ددددددددددددددددج يقلددددددددددددددددد   دددددددددددددددددة اىيدددددددددددددددددوا ا.دددددددددددددددددب   
  

 

 

 أسوا  المل  يلتوملت فى إقتصل::فقلت التموي  والمعم(  ت1شك  رقم )
 

 
 (Healy and Palepu, 2001اى ودا:  

 

 
 أنوا  المعموملت بللتقلرير المللي  -2/2
ققل ة اىقاجايا اى جىي  اىىدتناي  مدجد  تندامية         

 ددة اى نيا ددجت م ددج: اى نيا ددجت اىو يدد  ااى نيا ددجت 
اىاويي ه ايىقناض اىحج ا أدتنجه  يناب اأم ي  ودا 

ة اى نيا جت اىىدجحا   اداامدج لدر  ثدااا اىح دا تنا   

اى  جىدددحر ال ىدددي ج لدددر  لدددجا اى  قدددا  اى نيا دددجقر 
تننوج   ىئ مي  ويجا  اىىا   ه6ىيقاجايا اى جىي  اا 

                                                 
 The Efficient Marketفرضاي  الساو  الكافء قاقودن 6

Hypothesis  ميدددددد  أىددددددج   لقددددددااض الدددددداد ىددددددا  قتنجلىددددددر
ىتااا  اى جىي ه اما  ىئ اىىا  اى ل قق ائ ليه أىنجا ا ااا  
اى جىي ح اي  اح ايا  قوا  ىر اىقاانة  يتن ج يقىجا  اى يل  ل 
اىناض ىوا تنا   ة أتناا  ا ااا  اى جىي ه اا  ا أقي ت  نيا جت 

ا  ا ااا  اى جىيددد  ل دددة اى دددال  أتنندددج  و  ددد  لديدددد  مدددة أ ددددأتنا 
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 المعموملت الكمي  -2/2/1
ياودددددددددد حجى نيا دددددددددجت اىو يددددددددد  اى نيا دددددددددجت         

اى يو  متننج لر واا  ا. ي   أا مددي ( ىااا لدر 
اى جىيدددد   أا لددددر أل لددددنا  خددددا  ددددة ودددديل اىادددداا ب 

اىقاددددجايا اى جىيدددد ه ا.ددددد لنددددا لددددر ا دل اى  جىددددحر 
اىنديدددد  دددة اىدااىدددجت اىىدددجحا  اىقدددر  جاىدددت  خقحدددجا 
اى  قددددا  اى نيا ددددجقر ىةلوددددج  اىو ددددر لددددر اىادددداا ب 
اى جىيددد  اأثددداه ميددد  أداا اى تنيدددر  اى دددجىر ااى ىدددقاحير 

 ا.اااات اى قنج يية حرىاا  اأ  اى جاه  
 ىدد  أة  (Kothari, 2001اقيدديا دااىدد           

اىح ددا اى  جىددحر لددر  لددجا اىنو.دد  حددية اى نيا ددجت 
اى جىيددد  اىو يددد  اىدددا  اى دددجا يرخددد  لدددر اى جىدددل أ دددد 

 Association)يدددويية م دددج: دااىدددجت اااقحدددج  
studies)   ادااىددجت اى ددداEvent studies ه)

 خقحددجا  قىددقند احودي  مج دد   لدإة دااىددجت اىىدا  
اى  جىددددحي  لدددددر  اى نيا دددددجتتننوددددج   ام   ددددد  اىددددد

 .وديا   ماا د ا ااا  اى جىي  خوا لقا  ن تني   نيتن 
                                                             
ق يددا قا.نددجت اى ىددقث اية   يددا يق يددا اىىددنا اىتنىددحر  قدد  يددقب 
اىاودداا  ىدد  قدداانة لديددده ايالددد ثوثدد  أيددوجا ىيالددي  اىىددا  

 Theالشااك  الضااعيف لفرضااي  السااو  الكاافء)اىودد امر: 
weak form  )  االاددجا ىندد ا اىيددوا لددإة أىددنجا ا ااا  اى جىيدد
وج يد  اى نيا دجت اىقدر يقلد تننج اىق داا اىقددجايخر قنود  حدالد  

 The)والشاك  شابا القاوف لفرضاي  السااو  الكافءىتىدنجاه 
semi strong form)   الدر لدا مد ا اىيدوا قنود  أىدنجا

والشاك  القاوف  ا ااا  اى جىي  ل يل اى نيا جت اىنج د  اى قج د ه
الددر مدد ا (  The strong form) لفرضااي  السااو  الكاافء

  أىددددددنجا ا ااا  اى جىيدددددد  حودددددداا  وج يدددددد  ل يددددددل اىيددددددوا قنودددددد
اى نيا دددجت اى و  ددد  ىدددااا وجتندددت  نيا دددجت مج ددد  أا  نيا دددجت 
خجودد   اى قج ددد  ىتلدددااد اىدددداخييية حجى تنيددر (ه ا.دددد أيددددت اىنديدددد 
 ددة اىدااىددجت اىقددر ألايددت لددر حي ددجت اىددداا اى قاد دد  اىيددووة 
اىلددددني  ايددددحه اىاددددال ىيالددددي  اىىددددا  اىودددد ا  لددددر  ددددية أة 
اىيددددوا اىاددددال ىيالددددي  اىىددددا  اىودددد ا  ددددجناا   ددددا لدددددا حددددية 

 (ه  1992اىحج ثية  أحانيد  

 يخقحددا اىحج ددا:راساالت اإلرتباالطأا  اييدد (ه ليددر لددا
اااقحددددج  اى الددددل حددددية  اددددجيي  ا داا اى  جىددددح    
 ثددددددا ا احددددددج  أا اىقدددددددلاجت اىتناديدددددد   ددددددة اىن ييددددددجت 

 مي   دداا  ووم ج  اجا اىقي ييي ( اماا د ا ىنب  
تنقددج ج  لقدداات ن تني  قاىدد   أا  اييدد  تنىددحيجاه اقيدديا

دااىددددجت اااقحددددج   ىدددد  أتندددده ال يالددددد  اقحددددج    نلددددب
حدددددية اى نيا دددددجت اى  جىدددددحي  ااىق يددددداات لدددددر   نتنددددال

ميدددد   ددددداا اىيقدددداات اىن تنيدددد   أىددددنجا ا ااا  اى جىيدددد 
 ه اى ايي 

  :راسالت الحا:ث الر اى اجحا  لإتنه لدر لدا        
 ددددا ييىددددا  ددددج   ا وددددجة اى دددددا اى  جىددددحر لددددإة اىحج

  ثدددا اامدددوة مدددة ا احدددج ( يتنادددا  نيا دددجت لديدددد  
ي يدددجاوية لدددر اىىدددا  ااىقددد  قدددتننو  لدددر ق يدددا أا ى

قايل أىنجا ا ااا  اى جىيد   أا  لدب اىقندج وت لدر 
ا ىددنب خددوا لقددا  ن تنيدد  .ودديا   دداا اى ددداه اا  ا 

ل   دا ق يا لر ا ىنجا  اا قجايخ اى دا  لجىتنقي
مدد  أة اى دددا اى  جىددح  يقلدد ة  نيا ددجت لديددد  
مدددة  لدددب اقا.يدددت امددددب اىقرودددد اىخدددجا حجىقددددلاجت 
اىتناديددد  اى ىدددقاحيي  ااىقددد  أدت  ىددد  قندددديا اىقا.ندددجت 
اىىجحا  ىيىا ه ا.دد قاودا اىنديدد  دة اىدااىدجت لدر 

-Ball and Shiv  1994مد ا اى لدجا  اىددمااال 
akumar, 2008; Darjezi et al., 2015)   ىد 

مددددددوة مددددددة ا احددددددج  ىةالدددددداد   قددددددا   نيا ددددددجق  
  اى  جىددحي   اأتندده قالددد مو.دد   اقحددج   الحدد   نتنايدد

ىدددنب  ددداا قددددجايخ ىي نج دددد ميدددا اىندددجد اىحدددية  يدددجا  
يددجا  اىق يددا لددر ا احددج  مددة  اامددوة مددة ا احددج  اا 

 اىنجب اىىجح ه
ايدددا  اىحج دددا أة اىدااىدددجت اى  جىدددحي  لدددر         

اى ددددددجا قنق ددددددد ميدددددد  لوددددددا  أة  لددددددجا أىدددددداا  اأ  
اى نيا جت اىو يد  اى يود  متنندج لدر اىقادجايا اى جىيد  
ىنج   قا   نيا دجقر  ييدد لدر م ييد   قخدج  اىاداااات 
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اا.قودددجدي  اى قنياددد  حجى تنيدددر ه ا.دددد أثدددا  اىحددددج ثاة 
اىيودددا اى  جىدددحر حجىنديدددد  دددة اىدااىدددجت اىقدددر أيددددت 

ت اىو يدد  تنلايددجا اقلايحيددجا اى دداداد اايلددجحر ىي نيا ددج
ميدد   ىددقخد ينجه اقلدددا اايددجا   ىدد  أة االوددج  
اىو دددددر مدددددا أ دددددد اىاىدددددج ا اىقدددددر قىدددددقخد نج ااداا  
ىقاودددديا  نيا ددددجت  ييددددد   ودددد جل اى وددددجى  لددددر 
اى يدداا   يثقالد اىددج ا  قوددجا أخددا  ي يددل ميينددج 
اى دددجحل اىاودددير اقنق دددد مييندددج ااداا  لدددر اىقااودددا 

 ىي هاىينجا  ل  ىقخد ر اىقاجايا اى ج
 المعموملت الوصفي  -2/2/2
قيددددق ا اىقاددددجايا اى جىيدددد  ميدددد  اىنديددددد  ددددة          

ا لدددددناا اىاوددددديي  اىقدددددر ققلددددد ة  نيا دددددجت مج ددددد  
ى قخ ل اىااااات  ة  ىقث اية ا  ييية  جىييةه ا.دد 
وددجة قاويددن اىدااىددجت اى  جىددحي  ىيقددا   اييدد   تنوددحجا 
ميدددد   خقحددددجا اق ييدددددا اقيىدددديا   قددددا  اى نيا دددددجت 

 يددددد  اى يوددددد  متنندددددج لدددددر وددددديل اىاددددداا ب اى جىيددددد  اىو
ااايلج جت اى ق    ىندجه ا.دد أد   ىدقتنيجد اىحدج ثية 
اى  جىدددددددحية ى نلدددددددب   دددددددجاالت اىق ىدددددددية اى  وتنددددددد  
ىةلوج  اىو ر لر اىااا ب اى جىي   ى  قنايدد اامق دجب 
حددددج لناا اىاودددديي  لددددر اىقاددددجايا اى جىيدددد   ددددة  يددددا 

اى نيا دددجقره ا.دددد   ددددداقنج ااىايددداد مييندددج ا  قاامدددج 
قنايد م ا اامق جب حند  داا  يا  لر أداات اىح ا 
اىني دددر اىقدددر أودددح ت قنق دددد ميددد  اىحددداا ج اىلدددجمن  

Soft-ware  ددددر ق ييددددا اىتنودددداا  ىيددددجا حدددددالا  ددددة.
ا ىدددددددددددجىيل اىيدايددددددددددد  اىقاييديددددددددددد  اى  لندددددددددددد  اميدددددددددددا 

 اى الامي ه
اققىددب اى نيا ددجت اى يودد  متننددج اوددييجا لددر         

اى جىيد  حجىوثجلد  اىنجىيد  اىقدر .دد قودا أ يجتنددجا اىقادجايا 
 ى  لدن  و يد  اى نيا دجت اىو يد ه ا.دد يوداة  ىدئ 
حىحل مددب ويجيد  ااايدجدات اىاجتناتنيد  اى تنل د  ى ثدا 

 ,.Chatterjee et al)مد ا اىتنددا   ددة االوددج  
ه اقيددديا اى ىددداد  اى اقا ددد  ىحيدددجة اى  جاىددد  (2011

ة اى نيا دددددجت اىدددددداىر حيدددددرة قنييادددددجت ااداا   ىددددد  أ
اىاوددددديي  قنقحدددددا لاوددددد  مج ددددد  ىي ددددددياية ىيقااودددددا 
اى حجيا  دل  ىدقخد ر اىقادجايا اى جىيد ه اوي دج وجتندت 
مدددددد ه اى نيا ددددددجت .جحيدددددد  ىياددددددااا  ااىينددددددب  ددددددة .حدددددددا 
اى ىدددددددددددقخد ية وي دددددددددددج  ندادت أم يقندددددددددددج و وددددددددددددا 

 (هIASB, 2010ىي نيا جت  
اينقحا اى ديااة مب أوثا اىتنج  دااي  حدر اا         

ىددينب اىاددا   يوداة  تنير  اىقر ين ياة حنج  احجىقدجىراى
مي  ق ديد أللا اىديي  ىتنادا اى نيا دجت اىود ي   
مة أداا اى تنير ه اقالدد ثوثد   ىدقتندات اوديي  يدقب 
وداامج حااى    داا  اى تنير  امر:خ جل   مدادمج اا 

 اى الددددده  ىددددد    يددددد  ا ىدددددنب ا دددددي   ليددددد  ااداا 
(President Letter to Shareholders)  

 Earnings  7اتنيدددداات اامددددوة مددددة ا احددددج 
Announcement) قاايددددددددددددددددددددددددددددددددا  ليدددددددددددددددددددددددددددددددد    ا

ه ا.ددددد (Management Commentary ااداا 
قلنا اى نيا جت اىاويي  لر ألناا أخدا  داخدا أا 
خددددجا  اىقاددددجايا اى جىيدددد    ثددددا اايلددددج جت اى ق  دددد  
ىيادددداا ب اى جىيدددد   اقاددددجايا اى  ييددددية اى ددددجىيية(   ال أة 

دا اىثوثدددد  اىىددددجحا  قنقحددددا مددددر ا ىددددج  لددددر اى وددددج
ااقودددددجا اىاودددددير حدددددية  داا  اى تنيدددددر  ا ىدددددقخد ر 

 (هElrod, 2009اىقاجايا اى جىي   
ايادددددددداب ا دددددددددي   ليددددددددد  ااداا  أا اى دددددددددديا         

خطااالب ياااتم توجيهاااا إلاااى اىقتنييددد ل ىي تنيدددر  حوقجحددد  
                                                 

ينقحدا ودا  دة خ دجل ا دي   ليد  ااداا  اى الده  ىد    يدد   7
ا ىدددنب اتنيددداات اامدددوة مدددة ا احدددج   دددة اىتن دددج   اىاىددد ي  
اىاالددددددل ميدددددد  اى تنيدددددد ت اى ىددددددلي  ححااودددددد  ا ااا  اى جىيدددددد  

الج.نددج  ددل اىقادد جايا اى جىيدد  اىىددتناي  لددر اىنديددد  ددة  ىددقييج نج اا 
 اىداا   ثا اىااليجت اى ق د  ا  ايوي (ه
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ح يددا يىددح  اىقاددجايا اى جىيدد  اىىددتناي   حمماا  األسااهم
 اج   اقيجويا أوثا مة اىىتن  اى جىي  اىقر ققل ة 

اى جلي ه اينقحا اىخ جل اى الده  ىد    يد  ا ىدنب 
 ة ا لناا اىاويي  اىنج د  لدر اىقادجايا اى جىيد   تنده 
ي ثا اىدجى  مج د   دة .ج دد اى تنيدر  مدة اىدقااقيليجت 
اا يددد  اى تنيدددر  اأدا ندددج اىقدددجايخر ااىتنلدددج  اى ىدددقاحير 

حددية اى نيا ددجت اىددداااد  اى قا.ددل ىنددجه ايدد ثا اىقوج ددا 
حجىخ جل  ل اىااا ب اى جىي  اىىتناي  حيوا لنجا ميد  

 ,Poole.ددداااات اى ىدددقث اية ااى  ييدددية اى دددجىيية  
(ه احجى اجاتنددد   دددل قاايدددا  ليددد  ااداا   لدددإة 2016

ااداا  ميدددا  ين ددد  حنددداض  الدددامجت أا قيجوددديا 
 نيتنددددد  متندددددد  مدددددداد خ دددددجل ا دددددي   ليددددد  ااداا   

اى لددددددجا أ ددددددجب ااداا  لددددددر  خقيددددددجا احجىقددددددجىر يقىددددددل 
اى نيا دددجت اى ييدددد  ى ىدددقخد ر اىقادددجايا اى جىيددد  متندددد 

  مداد م ا اىخ جله
ا.ددددددد اىددددددقندلت  ل امدددددد   ددددددة اىدااىددددددجت          

(e.g., Clatworthy and Jones, 2003; 
Poole, 2016)  خقحددددجا اى  قدددددا  اى نيا دددددجقر 

ىةلوج جت اىاويي  لر اىخ جل اى اله  ة ا دي  
  ااداا   ىدد    يدد  ا ىددنب  اأثددا أداا اى تنيددر   ليدد

اتنقيلدد  أم جىنددج ميدد  اىينلدد  اىي ايدد  اى ىددقخد   لددر 
تننوددج  وددا  ددج ىددح  ميدد  .دداااات   مددداد اىخ ددجل  اا 
 ىدددددقخد ر اىقادددددجايا اى جىيددددد ه ل دددددة تنج يددددد   قتنجاىدددددت 

 (Clatworthy and Jones, 2003)دااىدد  
 52ق ييدددددا   قدددددا  االودددددج جت اىاوددددديي   ميددددد  

 تنيددددر  حاي جتنيدددد   ىددددلي  ححااودددد   52ر  اأ.ددددا  تنيدددد
ا ااا  اى جىي  ا اقح   ىل تنىح  اىق يا لر ا احج  
.حا اىلايح ه اامق دت اىدااى  مي  اىحاا ج اىلجمن  
ىق ييددددا اىتنودددداا  ىيددددجا ىق ديددددد مدددددد  دددداات قوددددااا 
اى يدددادات اىي ايددد  اىقدددر .دددد ققلددد ة أخحدددجااا ىدددجا  أا 

ا اىليدددددددد أا ا داا أخحددددددجااا ىددددددي   وإيددددددجا   ىدددددد  ا دا

اىىددددديده ا.دددددد قاوددددديت اىدااىددددد   ىددددد  أة  ل دددددامقر 
اىنيتن  يحداناة اىناا دا اايلجحيد   داا اى تنيدر  اىليدد  
 ددددل  لنددددجا أتنن ددددج اىىددددحل لددددر مدددد ا اىتنلددددج ه الددددر 
اى اجحددا  قالددل  ل امقددج اىنيتندد  أىددحجل ا داا اىىدديد 
 ى  ماا ا خجالي   دل اىقتنودا  دة  ىد اىيقن ج مدة 

 م ا اىيياه
 ددل اىتنقدددج ج اىقدددر  Poole (2016ايقيدد           

  Clatworthy and Jones( 2003قاوا  ىينج  
ل دددة خدددوا ق ييدددا   قدددا  اىخ جحدددجت اى النددد   ىددد  
  يدد  ا ىددنب اثتنددية  ددة اىحتنددائ اىقلجايدد  ا  ايويدد  

(  قاوددا 2212-2228ميدد   ددداا ثددوا ىددتناات  
 Poole (2016  ىددد  أتنددده لدددر  جىددد  قددددماا أداا 

لر اىنجب اىىجح  لإة ااداا  قاىدا  ىد    يد   اى تنير 
ا ىددنب  يددجاات مددة ااىددقااقيليجت اى قا.ددل ق حيانددج 
ىلدددد جة اىتنلددددج  اى ىددددقاحير   ددددل قنددددال ااداا   ددددة 
 ىدددد اىيجقنج مددددة مدددد ا اىييدددداه الددددر اى اجحددددا  متنددددد ج 
يواة أداا اى تنير  اىىدجح  ليدداا  حق ايد  أاحدج ( لدإة 

اىددددددقااقيليجت ااداا  قندددددداض حالددددددا  ا مدددددددا  اا
اى قحن  ىق اي  م ا اىتنلج    ل  ىتنجد أىحجل اىتنلدج  

  ى   اقنجه
ا.دددد قنايدددددت لددددر اىىدددتناات ا خيددددا  اىح دددداا         

اى  جىدددددحي  اىقلايحيددددد  اىقدددددر قىقويددددد   دددددد  الددددداد 
 نيا ددددجت  ييددددد  لددددر خ ددددجل ا ددددي   ليدددد  ااداا  
اى الددده  ىددد    يددد  ا ىدددنبه اميددد  اىدددامب  دددة قحدددجية 

ااىدددجت   ال أة اى جىحيددد   تنندددج أثحدددت أة تنقدددج ج مددد ه اىد
م ا اىخ جل يقل ة   قدا   نيا دجقر  لدجلر يييدد 
اى ىددددقث اية ااى  ييددددية اى ددددجىيية لددددر قيىدددديا اىناا ددددد 

 اى جىي  ىتىنب  ااىقتنح  حج داا اى ىقاحير ىي تنير ه
نشارات و ج قتنجاا اىحج ثاة لدر تنيد  اىىديج          

لودددددج  و وددددددا  خدددددا ىة اإلعااااا ن عااااان األربااااالح
اىاوير اى و دا ااى يىدا ىي نيا دجت اىو يد  اىلدجما  
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حجىااا ب اى جىي ه ا.د لنا لر م ا اى لجا ىيىدي   دة 
اىدااىجت اىقر اونت مي  ق ديد أمب اىناا ا اى  ثا  
لددر  خقيددجا اى دددياية ىينلدد  ى ايدد   نيتندد   قيج ىيدد  أا 
قيدددج  ي ( متندددد  مدددداد تنيددداات اامدددوة مدددة ا احدددج  

 ل اىىتناي هاىىتناي  أا اح
 Davis)اميد  ىدحيا اى ثدجا  قيديا دااىد          

and Tama-Sweet, 2012)  ىد  أة اى قندج يية 
حىا  ا ااا  اى جىي  يتنلااة  ى  اى نيا جت اىداااد  
حتنيدداات اامددوة مددة ا احددج  ميدد  أتننددج  ات ويددجا  
مجىيدد   اجاتندد  حجى نيا ددجت اىدداااد  ح وددجدا االوددج  

ة تنياات اامدوة مدة ا احدج  ا خا ه اقالل  ى  أ
يدددقب قاددددي نج .حددددا  ودددجدا االوددددج  ااخدددا    ثددددا 

احتنددجاا ميدد   ددج ىددح    ددة     قاايددا  ليدد  ااداا (ه 
اى قا.دددل أة قوددداة متندددجئ  ىدددقلجح  ىدددا.ي  وحيدددا  ىنددد ه 
اى نيا دددجت   دددج ي يدددن اى ددددياية ميددد   خقيدددجا ىنلددد  
ى اي   نيتن  متند  مداد تنياات ااموة مة ا احدج ه 

د قاودديت اىدااىدد   ىدد  أة  ددديال اىيدداوجت اىقددر ا.دد
ق ادد   ندددالت مجىيدد   ددة اىتن ددا ااىاح يدد  يىددقخد اة 
تنىددددح  لدددد يي   ددددة اىي دددد  اىقيددددج  ي  لددددر اى نيا ددددجت 
اى يوددد  متنندددج حتنيددداات اامدددوة مدددة ا احدددج ه و دددج 
قاودديت اىدااىدد   ىدد  تنيدد  اىتنقيلدد  لددر  جىدد   ددديال 

يددا  ميدد  اىيدداوجت اىدد ية  مقددجداا ميدد   اجحيدد  أا اىق
 قتنح ات اى  ييية اى جىييةه

 .Davis et al)الدر تنيد  ااقلدجه  .دجب         
حإتنيجا  ايج  ى دال  دة خدوا أ دد اىحداا ج  (2012

    (ه Diction 5.0اىلدددجمن  ىق ييدددا اىتنوددداا  ىيدددجا  
ا.د ق ودة مد الا اىحدج ثاة  دة اىق ييدا ايىدر ى دااىر 

ا  تنيددددا  مددددة ا احددددج  اىاحددددل ىددددتناي  اى تنيددددا  23222
ىحنض اى تنيد ت ا  ايويد  اى ىدلي  ححااود  ا ااا  

ه 2223 قددددددد   1998اى جىيددددددد  خدددددددوا اىيقدددددددا   دددددددة 
اقاوا م الا اىحدج ثاة  ىد  أة اى ددياية يىدقخد اة 

اىينلدددددد  اىي ايدددددد  و ىيدددددد  ىةلوددددددج  ااخقيددددددجال مددددددة 
اى نيا ددددددجت اىخجوددددددد  حدددددددج داا اى ىدددددددقاحير اى قا.دددددددل 

ة حوددداا  ىي تنيدددر   اأة اى قندددج يية حجىىدددا  يىدددقليحا 
 نتنايدددد  ىينلدددد  اىي ايدددد  ميددددا اى قا.ندددد  لددددر تنيدددداات 

 ااموة مة ا احج ه
الددر اىاا.ددل  لنددا خددوا اىنادددية اى جلدديية         

 ,e.g., Henry)اىنديدد  ددة اىدااىددجت اى  جىدحي  
2006; Davis et al., 2012; Huang et al., 

اىقدددر قتنجاىدددت تنيددداات اامدددوة مدددة ا احدددج   (2014
أا حجى اجاتندد   ددل قاايددا  ليدد  ااداا (  ىددااا  تنيدداد  

حدددددجىي ا ااىق ييدددددا ىق ديدددددد  دددددد  ويدددددجا    قاامددددددج 
 (The Informational Efficiency)اى نيا ددجقر

اأثددا اىدددالالت اىييليدد  ااىينلددد  اىي ايدد  اىدداااد  ليندددج 
ميددد  أىدددنجا ا ىدددنبه اميددد  اىدددامب  دددة قحدددجية تنقدددج ج 
مدددد ه اىدااىددددجت  ال أة  نل نددددج ي يددددد الدددداد  دددداداد 
 يلجحر ىي نيا جت اى يو  متننج لر تنياات ااموة 
 مة ا احج  مي  .اااات  ىقخد ر اىقاجايا اى جىي ه

الددددر اىاا.ددددل اىن يددددر ال قالددددد لددددر وثيددددا  ددددة اىددددداا 
اىتنج ي   ا تننج ل نااي   ودا اىناحيد ( أل  ق يحدجت 
 نتني  أا .جتناتني  حيرة اىقااوا  ل اى ىدقث اية محدا 

 ىن راتنيداات اامدوة اى الده  ىد    يد  اخ دجل اى
مددة ا احددج    و وددداية ىةلوددج  اىاوددير(  ا ددة 
ثدددددب يودددددنل اىقروددددديا اىني دددددر أا اىق حيددددد  اىن يدددددر 
ىندد ية اى وددداية لددر  ثددا مدد ه اىحي ددجته ا.ددد دلنددت 
اى حااات اىىجحا   اميامج( اىحج ا  ىد   خقيدجا قاايدا 
 ليددد  ااداا  ىيوددداة  الدددا  اىدااىددد  اى جىيددد   دددة 

.قودددجدي  اى اقح ددد  حنددد ا اىتندددا   دددة  يدددا اىتنقدددج ج اا
 االوج  اىاويره

 
 ,IASB)ا.ددد أيددجا حيددجة اى  جاىدد  اىددداىر        

2010: Management Commentary)   ىدد 
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يلل أة ققل ة اى نيا دجت اىقدر أة قنيياجت ااداا  
  حيند  تنيدج  اى تنيدر ه أ( قنقحا لاااي  ىينب ايقر: 

اى الدددددددددام  أمددددددددددا  ااداا  اااىدددددددددقااقيليجت  ل(  
اى دددددددداااد ااى خددددددددج ا   ( ىق ايددددددد  مدددددددد ه ا مدددددددددا ه 

د(تنقج ج اىن ييدددجت  ااىنو.دددجت ا وثدددا أم يددد  ىي تنيدددر ه 
  يددددددداات  (دمددددددد   هاىقيددددددد ييي  ا  يدددددددااقنج اى ىدددددددقاحيي 

ا اددددجيي  ا داا اىنج دددد  اىقددددر قىددددقخد نج ااداا  لددددر 
 ى الدددام ها قايددديب أداا اى تنيدددر  لدددر لددداا ا مددددا 

ااا اى ىداد  اى اقا د  ىحيدجة ايقلد  ىيحج دا  دة  ىدقا
اى  جاىددد  اىدددداىر أة اىنتنجودددا اىىدددجحا  قدددب ق ديددددمج 
حتنجاا مي    قيجلجت اى ىقث اية  ااى  ييية اى دجىيية  
ااى االددية  ااىدددا تنية ايخدداية اى ددجىيية ااى  ق يددية 
حإمقحددددجامب  ىددددقخد ية ا يىدددديية ى نيا ددددجت قنيياددددجت 

ىا يىدددي  ( ا .ىدددجب ا1ااداا ه اييخدددا اىلدددداا ا.دددب  
 ىقنيياجت ااداا  اا  قيجلجت اى ىقخد ية اى اجحي  ىنجه

 
 

                          (: األقسبم الرئيسيت لتعليقبث اإلدارة وإحتيبجبث 1( جذول رقن

 وفقبً لبيبى الووبرست الذولي الوستخذهيي
 

 إحتيبجبث الوستخذهيي األقسبم الرئيسيت
 لحاشأد والبيلة الخاسشية الح  جوحل في ا.موشفة طبيوة نشاط ا طبيعت الٌشبط

 األهذاف واإلستراتيجيبث
جقيي  اإلعوحشاجيصيات الحو  جحباا وا الحاشوأد ودوس جلو  اإلعوحشاجيصيات فو  جعقيوق 

 اى ذا  الح ض عة من قبل.

الوىارد والوخبطر 

 والعالقبث الهبهت

د الحلحوض  نحع يل وا يح  اىعححاد علي ا ف  جعذيذ الح اسد الححاظة للحاشأد والحو اس

للغيشو وجقيي  قذسد الحاشأد على ج ليذ جذفقات نقذية مافية وماحظحة مون الحو اسد 

الذا لووة ل وواو والحخوواطش قصوويشد وط يلووة اتشوول الحوو  ج ووذد أنشووبة ج ليووذ جلوو  

 الحذفقات.

 الٌتبئج والتىقعبث

نصو سد جغحخذ  ف  جعذيذ مذى ج افق الاحائس الفولية مع الح قواتو كحوا جغوحخذ  

 يوووش مباروووشد فووو  جقيوووي  موووذى جف ووو  اإلداسد تعووو ا  الحاشوووأدو وكفووواءد الحافيوووز 

 لفعحشاجيصياتو وشداساج ا لح اسد الحاشأد والحخاطش والوالقات.

هؤشراث وهقبييس األداء 

 الهبهت

الحشكيض علىحةرشات ومقاييظ اتداء ال امة الح  جغحخذم ا اإلداسد ف  جقيي  أداء 

 ت ذا  الح ض عة.الحاشأد ف  ض ء ا
 

 : IASB, 2010: IFRS Practice Statement; Management Commentary))الحصذس

يالدد قاقيدل  ندية اقلدا اايدجا   ىدر أتنندو         
متندددددد مددددداض اىنتنجودددددا اىىدددددجحا    دددددل  اامدددددج  أتنندددددج 

مالددنج حيددوا  تنيودداه  يتنح ددرمتنجوددا  قااح دد  اال 
حيددددرة  ايقنددددية ميدددد  ااداا  أة قحدددددل الندددد  تنلامددددج

 حيندددددد  اىتنيددددددج   اأة قادددددداب حق ييددددددا اىقددددددداخا حددددددية 
متنجوددا قنيياددجت ااداا  ى ىددجمد  اى ىددقخد ية ميدد  
قينددددددددب اىادددددددداا ب اى جىيدددددددد  ىي تنيددددددددر   اأمدددددددددا  ااداا   

 اااىقااقيليجت اى الام  ىق اي  م ه ا مدا ه
امتندددددد مدددددداض قنيياددددددجت ااداا  الاددددددجا ىحيددددددجة         

ميد  ي  ااداا  أة قاون اى  جاى  اىداىر لإتنه يقنية م

اى نيا دددجت ا وثدددا أم يدددد  ح دددج يىددددجمد ميددد  ق ايدددد  
  اميدد  الدده اىق ديددد هحيددجة اى  جاىدد  اىددداىر أمدددا 

 يلل  اامج  ايقر:
يتنح ر أة قواة قنيياجت ااداا   قىدا   دل اىاداا ب  (أ )

اى جىيدددد  اى اقح دددد  حنددددجه اا  ا وجتنددددت اىادددداا ب اى جىيدددد  
ية  لإتنده يلدل ققل ة  نيا جت خجو  حا ج   ند

أة قاودن قنيياددجت ااداا  ميد  اى نيا ددجت اىخجودد  
 حن ا اىا ج ه

يقنددية متنددد  مددداد قنيياددجت ااداا  قلتنددل قوددااا  ب( )
مدداض اى نيا ددجت اىقددر ىددح  االوددج  متننددج لددر 
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ىيادداا ب اى جىيدد    ة وددجة  ىددئ  االيلددج جت اى ق  دد 
  وتنددددجا(ه ا ددددة ا  دددداا ميددددا اى امددددال لينددددج متنددددد 

جت ااداا  مدددددددب ق ييددددددا اى نيا ددددددجت  مددددددداد قنييادددددد
جىااا ب اى جىيدد  أا مدداض اى تنج.يددجت ميدددا حدداىدداااد  

اى و  دد  اىقددر ال قىددي  اىلدداا ميدد  أداا اى تنيددر  
ا  داا  ايالل  ىئ  ىد  أةاى جلر أا اى ىقاحيره 

اىىجحا  قلن   ة .دا   ىقخد ر اىقاجايا اى جىي  
ميدددد  ق ديددددد النددددب اىلااتنددددل ا وثددددا أم يدددد  اىقددددر 

 الننج اى تنير هقا 
يقنددددية ميدددد  ااداا  أيلددددجا قلتنددددل االوددددج جت  ج( )

اىنج   اىقر ال ققني  ح  جاىجت اى تنيدر  الاالندج  
اوددد ىئ قلتندددل االودددج جت ميدددا اىلددداااي  اىقدددر 

 قياش مي  اى نيا جت اىنج  ه
االاجا ىاااا  لي   داا  اىني   اىنج د  ىيا.جحد          

رة .اامددددد .يددددد حيدددد 22148( ىىددددتن  11اى جىيدددد  ا.ددددب  
ايدددد ل ا ااا  اى جىيدددد  حجىحااوددددد  اى ودددداي   لدددددإة 
اى تنيدددد ت اى ايددددد   ين دددد  حقاددددديب تنىددددخ   ددددة اىادددداا ب 
اى جىيدددد  اىىددددتناي  اىوددددجدا   ددددة  ليدددد   داا  اى تنيددددر  
 الاددددددجا حنددددددج قاايددددددا  ليدددددد  ااداا  اقاايددددددا  اا.ددددددل 
اى ىدددجحجته اقيقدددنب اى تنيدددر  لددد   مدددداد قاايدددا  ليددد  

يد  اىل نيد  اىنج د  حجىحيجتندجت  دااقنج اى ند ىينداض م
( ىىددددددتن  159اىدددددداااد  حجىو  دددددد  اىقتنيي يدددددد  ىياددددددجتناة  

ا ىددئ حجالددجل   ىدد  اىحيجتنددجت اىقدد  قق يحنددج   1981
 اىحااوددد  لددد  تن دددا   قندددده اىحااوددد  اقنق دددده اىني ددد 

 ه(1 االل اى ي   ا.ب 

                                                 
والوحول نوه شعحبواساو  2114( لغاة 11أدى مذوس القشاس سق  ) 8

شلووى شلغوواء قووشاس مصلووظ شداسد ال يلووة  2114موون أوف فبشايووش 

( 81والقشاس سق  ) 2112( لغاة 31الوامة لغ   الحاف سق  )

 .2111لغاة 

اإلفصاااالح فااااى تقرياااار مجمااااس أثاااار  -3
عمااااااااى منفعاااااااا  المعموماااااااالت  اإل:ارة

 المحلسبي 
أدت  نايددددج قوتناىاليددددج االقوددددجالت اى ديثدددد           

 ى   قج   اىنديد  ة اىاىج ا أ دجب اى تنيد ت ىقاوديا 
مدددددة ااىدددددقااقيلي  اىقدددددر ققحتنجمدددددج   ال أة  ندددددج نيا جق
مدددددر أمدددددب اىددددديي   قنقحدددددا اىىدددددتناي  اى جىيددددد  اىقادددددجايا

ىقاوديا مدد ه اى نيا ددجت  ىد  أودد جل اى وددجى  لددر 
 أيدددتدي يدد  اىقددر قنددددت اىح دداا ا وج.ددد اى تنيددر ه ا 

أم يدددددد  اىقاددددددجايا اىىددددددتناي  واىدددددديي  ىةلوددددددج  مددددددة 
اى نيا جت اأتننج  ج ناىت  حوداا  وحيدا ( أمدب  وددا 
ىي نيا ددجت حجىتنىددح  ىي ىددقث اية ااى  ىىددجت اى جىيدد ه 

االوددددج  اىاوددددير  خ دددجل ا ددددي   ليدددد   اينقحدددا
لددناا أااداا  اق يدديوت ا تنج.يددجت ااداا (  ددة أوثددا 

ميدددد  .دددداااات  ىددددقخد ر قيددددئ رثيااا اىقاددددجايا اىىددددتناي ق
 ه(Mertens et al., 2011)اىقاجايا 

ى ىئ ىيقتنجاا اىحج ا لر ا لناا اىقجىيد   دة         
اىاي   اا.قودجدي  اىح ا أمب اىدااىجت اىقر  خقحات 

اىقدددددر ىدددددق اانج اى تنيدددددر  لدددددر  جىددددد  ق ىدددددة  ىدددددقا  
االوج  لر قاايا  ليد  ااداا   ا دد  تنينيد  مد ه 

 هت ى ىقخد ر اىقاجايا اى جىي اى نيا ج
أثاااار اإلفصاااالح فااااي تقرياااار مجمااااس  -3/1

و:قاااا  النتااااللم المحلساااابي   اإل:ارة عمااااى
 تنبؤات المستثمرين والمحممين الملليين

بعااااار ال:راسااااالت الع قااااا  باااااين  تتنلولااااا         
المعموملت المفصح عنهال فاى تقريار مجماس اإل:ارة 

سااااهم والنتااااللم المحلساااابي  المسااااتقبمي  وعوالاااا: األ
ة  نددجا  ية اى ق يددا ياىحددج ثاة مدد  ا.ددد تنددج.ش هالحللياا 

اى ق يددداات اىقدددد   مدددجد   دددج قوددداة  تنددده حودددي  مج ددد 
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قىددددجمد ميدددد  اىقتنحدددد  حجىتنقددددج ج اى  جىددددحي  اى ىددددقاحيي  
 اقح   ا تننوى  ل  أىدنجا اماا دد ا ىدنب اى جىيد ه 

 Cole and Jones)خقحا لنيد  ىددحيا اى ثددجا ا
لدد   MD&A  ددد  تنينيدد  حنددض  لوددج جت (2005

 ىدددددددد  أة  وقاوددددددد يدددددددا   . دددددددج  اىحيدددددددل حجىقلن دددددددد 
اى نيا ددددجت اىقجايخيدددد  مددددة  وددددجدا تن ددددا اايدددداادات 
ااى نيا جت اى ىقاحيي  مة اىتنياجت اىاأىد جىي  اى اددا  
ا لدددب اى خدددناة لددد  حدايددد  اىيقدددا  قنقحدددا  و  ددد  لددد  
اىقتنح  حجىق ياات ل   لب االياادات اى ىقاحيي  اماا دد 

 ا ىنب اى جىي ه
ت  دج   ا وجتندل دا  Sun (2010اقتندجاا          

 اددددددا   ندددددجى  MD&Aاى نيا جقجى يوددددد  متنندددددج لدددددر 
خجوددد  لددد  لدددا  ىي تنيددد تقتنح يددد  حدددجيداا اى ىدددقاحي  

 جالت اىنيجد  ميا اى تنقل   ل  اى خدناةه اىق ايد  
 تنيدر   568اىحج ا حإىقخداب ميتند   دة م ا  ىئ .جب 

نيدجد  ميدا ىدينج أ ايوي   قن ا لر اى لجا اىودتنجميا 
قاوددا اىحج ددا  ىددر أة  .ددد تنقل دد  لدد  اى خددناةه ا 

اى ادددا  اىقيىدددياي  ىيق يدداات لددد  اى خددناة  دددة خدددوا 
MD&A    قاقح   يلجحيجا  ل دال  اىتن ا اى قا.ند  لد

لدد  اىىدتناات اىدثوا اىقجىيدد ه  اى تنيدر  حيندجت ااح يد  
احودددددي  مج ددددد  لدددددإة تنقدددددج ج اىدااىددددد  قيددددديا  ىددددد  أة 

حجل اىق يددددا ليدددده لدددد ة االوددددج  مددددة اى خناتناأىدددد
MD&A  ىدددددددجمد  : ميددددددد  ق ايددددددد  ايقددددددد قىدددددددجمد 

  ىي تنيدددر اى ىدددقث اية ميددد  اىقتنحددد  حدددجيداا اى ىدددقاحي  
لدددااا اىق ييدددا   ا ا خدددا   تنيددد تا اجاتنددد   دا ندددج حجى ا 

قا.ل  ىددددددددددقا  اى تنيددددددددددر  ا اى ددددددددددجى  اى تنجىددددددددددل يداا 
قخيدددديض   ا اى حينددددجت اماا ددددد ا ىددددنب لدددد  اى ىددددقاحا

 ويجيدد  تنخيددجض خ ددا مدددب قوييدد  اأ  اى ددجا تنقيلدد  
 هاى نيا جت
اميددد  اىدددامب  دددة اى تندددجلل اىىدددجحا  ىةلودددج          

 ال  MD&Aمددة أىددحجل اىق يددا لدد  اى خددناة لدد ة 

ىنددا أة ااداا  .ددد يودداة ىدددينج داالددل ىندددب االوددج  
أة االوددددج  مددددة مدددد ه اى نيا ددددجت .ددددد ( 1 : أم نددددج

      ييادمج  ين  قتنجلىي  قامدل لد  اى وداا مييندج 
  ا وجتندت اىنيددجد  لدد  ( 2  (ه ددثوا  ودداا  تنددقج لديدد 

امحدددددددددد  ااداا  لدددددددددد   داا   قالددددددددددل  ىدددددددددد اى خددددددددددناة 
قلددييا  ىددقخد   اىادداا ب اى جىيدد  مدددة  داا  ا ا احج 
  ا وجتندت اىنيدجد  لد  اى خدناة ( 3  اى ايا ه اى تنير 

أا أة االوددج  متننددج  ي تنيددر  داا اىىدديح  ىىددححنج ا 
  ا ودجة ىدد  ( 4   هىيواة   يا ىالاد أخحدجا ىدي 

ااداا  اىامحددد  لددد  اا قيدددجل ح نيا دددجت خجوددد  مدددة 
  ا ( 5  اى خددددددناة ىق ايدددددد   وددددددجى نج اىيخوددددددي ه

وجتنددددددت قوييدددددد  االوددددددج  مددددددة أىددددددحجل اىنيددددددجد  لدددددد  
أوحددددا  دددة اى تنددددجلل اى قا.ندددد   MD&Aلددددر  اى خدددناة

  تنهه
 ىددد  أة  Girdharry (2011  .دددد أيدددجاا         

MD&A ىيقاجايا اى جىيد قنقحا  ة اى واتنجت اىنج     
  ىدددقخد ر اى نيا دددجت اى  جىدددحي قىدددجمد   يدددا أتنندددج

( اى ودداا ميدد  ودداا  أوثددا 1ميد  ق ايدد  ايقدد :  
(  لدددددددااا 2يدددددد اىي  مددددددة ا داا اى دددددددجى  ىي تنيددددددر ه  

ىتليددددددية  حجىتنىددددددح  ق يدددددديوت اى جىيدددددد  حودددددداا  أد اى
( ق ىدية د.د  اىقتنحد ات اى جىيد ه 3اىاوديا ااى ايداه  

حدرة قيد ا  لر اياتن  ا خيدا   قنايد يالد  مق جبو ج 
MD&A دددددددددد   االوددددددددددج  مددددددددددة اى نيا ددددددددددجت اى و 

  ىي ىددقث اية  ااى نيا ددجت اى قنيادد  حجالوددج  اىحي دد 
 ااى نيا جت اى قنيا  ح وجل ت ا االن اى ديايةه

اىنو.د   Petrova et al. (2012)اقتندجاا        
حددية قوييدد  اأ  اى ددجا ااالوددج  االخقيددجال حجى تنيددر  
امق دددجداا ميددد  اىقادددجايا اى اد ددد   دددة ااداا ه ا.دددد قدددب 
قاددددديا قوييدددد  اأ  اى ددددجا  ددددة خددددوا تن ددددا   اىدددددخا 
اى قحادددر  و دددج قددددب .يدددج   ىددددقا  الددداد   لوددددج جت 
ااداا   ددة خددوا   يددا ميددا  ددال  حددج اناة يقودداة 



 ..اسد على مافوة الحول مات.....أذش اإلفصاض ف  جقشيش مصلظ اإلدأ/ تامر محمود محمد صالح                       

14 

 

متنوددااا  اىدد    ىدد  ثددوا  ل امددجت مددر:  27 ددة 
( 2ه  (  نيا ددجت ميددا  جىيدد  اخيييدد  مددة اى تنيددر 1 

ق ييدددددا االقلجمدددددجت ا ىجىدددددي  ىي تنيدددددر   ا تنج.يدددددجت 
(  نيا دددددددجت مددددددددة اى خددددددددج ا ااىقتنحدددددددد ات 3ااداا ه  

 تنير   121اى ىقاحيي ه ا.د قواتنت ميتن  اىدااى   ة 
ميا  جىي   ىلي  ححااو  ا ااا  اى جىي  اىىايىاي  

ه ا.د ايدق  مد الا اىحدج ثاة لدااض 1997لر تننجي  
ال.قوددجدي  ااىقددر قاقدددا  اىدااىدد  لددر لدداا اىتنلايدد  ا

حدددرة اىنيدددجد  لدددر  ىدددقا  االودددج  اى اددددب  دددة  داا  
اى تنيدددر  ىيىدددجمد ميددد  نيدددجد  دالددد  ىدددياى  ا ىدددنب  
اقخيددديض  خدددج ا قا.ندددجت اى ىدددقث اية اىتنجقلددد   دددة 
 جىددددد  مددددددب اىقرودددددد اى  ي ددددد  حج احدددددج  اى ىدددددقاحيي   

 ا دلامجت اىقانينجته
.د  ىديحي  ا.د قاويت اىدااى   ى  الداد مو        

 نتناي  حية لاد  االوج  االخقيجال  ة .حا ااداا  
اقويي  اأ  اى جا حجى تني ت اىىايىاي ه و ج قاويت 
أيلددجا  ىدد  أة اىنو.دد  اىىددجحا  قلددا .ج  دد   قدد  حنددد 
اىددددق وب لددددر حنددددض اى ق يدددداات  ثددددا  لددددب اى تنيددددر   
ااىاالن  اى جىي   ااىقااقيلي  اىقاايا حجى تنير    ىقا  

 ماض اى نيا جت اى  جىحي (ه اىق يل لر
(  ى  أم ي  اىقاىل لدر 2213اأيجا اىىيد          

االودددددددج  االدددددددجلر محدددددددا قاايدددددددا  ليددددددد  ااداا  
اتنيدداات ا م ددجا  قدد  ينحددا ىددنا اىىددنب مددة .ي قدده 
اىدلقايد  ا لدب اىقايحدجت اىخجود  حدهه    قالدد مو.د  
 ادي  حية دال  االوج  االدجلر مدة اى نيا دجت 

يدددا اىىدددنب مدددة .ي قددده اىدلقايددد   و دددج قالدددد ا دددد  قنح
مو.دد  موىددي  حددية دالددد  االوددج  ا لددب اىقايحدددجت 
لر أىنجا ا ىنبه اققرثا اىنو.  اىىجحا  حجىنديد  ة 
اى ق يددداات ااىقدددر  دددة أم ندددج  اىيقدددا  اىقدددر قندددد متنندددج 
اىقاجايا اى جىي   اتنامي  متنجوا اى نيا دجت اى يود  

مي  أىنب قيئ متننج  ا قاى  ىنا اىناض ااى يل 

اى تنيدددر   ىددد   قاىددد  ىدددنا اىنددداض ااى يدددل حىدددا  
ا ااا  اى جىي   اتنىح   حينجت أىدنب اى تنيدر   ا دد  

 امر اى ىقث ايةه   
مااان ال:ارسااالت تح:يااا:  أخااار  واساااته:فت مجموعااا 

ما:  إعتمال: المساتثمرين والمحمماين المالليين عماى 
المعمومااالت الاااوار:ة فاااى تقريااار مجماااس اإل:ارة فاااى 

بللت:فقلت الخلص  قعلتهم وتنبؤاتهم المللي  إع:ا: تو 
اقيددديا تنلايددد   النق:يااا  واألربااالح وأساااعلر األساااهم 

اىق ايددا  ىدد  أة .دددااا اى ىددقث ا حيددااا أا حيدددل أااا  
 جىيددد  ى تنيدددر   نيتنددد  ينق دددد ميددد  قا.ندددجت اىقددددلاجت 
اىتنادي  ىن ه اى تنير ه ايحتنر اى ىقث ا قا.نجقه اىىدجحا  

اى نيا ددجت اى قج دد   ددة خددوا اى ودداا ميدد  ل يددل 
 ,Hassanien and Hussainey)مدة اى تنيدر  

ميددد  اىدددامب  دددة أتنددده  دددة ا  ددداا اىيدددج ن  ا  ه(2015
حجىتنىددح  ىي تنيدد ت اىقددر ققدددااا أىددن نج لددر اىحااودد  
أة يددددددقب االوددددددج  مددددددة حنددددددض  نيا جقنددددددج اى جىيدددددد  
اى ىقاحيي     ثدا قتنحد ات ا احدج  ااى حيندجت( امق دجداا 

ققب حااىد   اى  ييدية اى دجىيية  مي  لناد اىقتنح  اىقر
لر م ا اى لجا   ال أة  لوج   دااات اى تنيد ت مدة 
اى نيا ددجت اى جىيدد  اى ىددقاحيي  ى تنيدد قنب  ددج ناىددت  ددة 

 (ه2223ا  اا اىقر قخلل ىيلدا   ج اة  
يقا.دددددل اى ىدددددقث ااة أة يوددددداة ىدددددد  ااداا  ا         

  اىادددددا  ميدددد  اىقتنحدددد  حددددجىق ياات اى ىددددقاحيي  لدددد  اىحي دددد
اينقحددددا  ددددد   ىددددقلجح  ااداا   هاا.قوددددجدي  ىي تنيددددر 

ىند ه اىق يدداات أ ددد   ددددات اىاي دد  اىىددا.ي  ىي تنيددر ه 
ميددددددد   جىدددددددح   لدددددددإة اى ددددددددياية اى امددددددد ة احياحتندددددددجا ا

ييودددد اة حودددداا   خقيجايدددد  مددددة قتنحدددد اقنب حج احددددج  
الندددددددجا  ندددددددجااقنب ا.ددددددددااقنبهال  اى اجحدددددددا  يايدددددددا 

 نيا دجت اىقد  اى ديااة  دة  ىدقا  االودج  مدة اى
 ,Shehata).د قىقخد نج اىلنجت اىقتنلي ي  لدمب

 ه(2014
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 ىد   Cole and Jons (2005  أيدجا ا.دد        
لددد  أىدددنجا ا ىدددنب  MD&Aأة  تننودددج   نيا دددجت 

أ.دددا   ق دددجالا  دددة  تننودددج  اى نيا دددجت اى جىيددد  يوددداة 
 MD&Aليندج  ا ىدئ ىوددناح  ميويد  الندب  نيا ددجت 

ى جىيد ه اتنقيلد  ى دج ىدح    ة .حا  ىدقخد   اىاداا ب ا
يىدق يل أة  مدا  دة لإة اىاييا  ة اى  ييدية اى دجىيية

ايددد لنج لدد  قتنح اقدده اى جىيدد   MD&Aيادداأ  نيا ددجت 
ي د  لد  .د ا ج يقخ ه  ة .اااات حيل أا يااا    ج 
 اىتننجي   ى  مدب د.  اىقىنيا اىىا. ه   

ىوحدددددا   MD&Aا دددددة خدددددوا ل دددددا قادددددجايا       
يددددد  لددددد  أاحدددددل ودددددتنجمجت  خقييددددد   اى تنيددددد ت ا  ايو

 ىد  أة  Callahan and Smith (2005قاودا  
ألود ت مدة ايداا .دد %  دة اى تنيد ت 17أ.ا  ة 

اى ىدددقاحي  اى قا.دددل لددد  لدددا تن دددا   اىقاايدددا اىىدددتنا  
 10-K ) اىددد   يق يدددل  دددة ااداا  أة قيوددد  مدددة ا

اى نيا دددددجت اىق  يايددددد  اىلامايددددد  اى  ددددددد  ىيناا دددددا 
اىتنقددج ج اىينييد   خقييدد  لامايددجا اىنج د  اىقدد  .دد قلنددا 

جى نيا دجت اى ىدقاحيي ه و دج قيديا حمة قيئ اى الاد  
 MD&Aتنقددددددج ج اىدااىدددددد   ىدددددد  أة مجىحيدددددد  متنجوددددددا 

 قو  لا   نيا جت قجايخي ه
 Athanasakou and( 2014اقاودا         

Hussainey   ىددددد  أة  دددددديال اى تنيددددد ت اىحاي جتنيددددد 
ي دا اى دجىر ياد اة  نيا جت  ىقاحيي  لدر قاايدا اى

متندددد ج يوددداة ىددددينب دالدددل ىقلدددييا  OFRااىقيددد يير 
اى ىددددددقث اية مددددددة ا داا اى اياددددددر ىي تنيددددددر ه ايددددددا  

 2015 )Hassanien and Hussainey  أتندده
يقاقل مي  اىتنقيل  اىىجحا  مدب  ىقلجح  اى ىدقث اية 

 قد   OFRىي نيا جت اى ىقاحيي  اى يو  متننج لدر 
يا ددجت حتنددجاا ميدد  ىددا .ددجب اى ددديااة حقنددديا مدد ه اى ن

اىق يدددداات لددددر ا داا اى ددددجىر ىي تنيددددر ه اىيق ادددد   ددددة 
ااىدددقتنقج  اىىدددجح   اخقحدددا اىحج ثدددجة أثدددا اىق يدددا لدددر 

ميد   OFRاى نيا جت اى ىقاحيي  اى يو  متنندج لدر 
.ي ددد  اى تنيدددر ه ا.دددد قاودددا اىحج ثدددجة  ىددد  أتنددده ميددد  
اىددامب  ددة ايددق جا قاايددا اىي ددا اى ددجىر ااىقيدد يير 

 دددجت اى و  ددد  مدددة أداا اى تنيدددر   ميددد  حندددض اى نيا 
 ال أة مدد ه اى نيا ددجت ال قدد ثا ميدد  .ي دد  اى تنيدد ت 
 ات ا داا اىليدددددددددد  اال قددددددددددمب قايددددددددديب اى ىدددددددددقث اية 

 ىي تني ت  ات ا داا اىىيده 
لنددددددا لدددددد  ا دل  وماااااان نلحياااااا  أخاااااار ،         

 قاوددديت  ىددد اى  جىدددح  اىنديدددد  دددة اىدااىدددجت اىقددد  
ة ميدددد  ية اى ددددجىيي ييددددة ااى يمق ددددجد اى ىددددقث ا اقنايددددد 

قخددج  الدد  اىقتنحد  حرىددنجا ا ىدنب ا  MD&A نيا دجت 
.ددددددددجب ىددددددددقث جاي ه لنيدددددددد  ىددددددددحيا اى ثجا اىادددددددداااات اا

 2005)Callahn and Smith    حقودددتني
 قنددددددج لدددددد  قايدددددديب ا ددددددد   والاجاىMD&A نيا ددددددجت 

  ا ودددجة ا ىددئ م لمااا ا داا اى ىددقاحي  ىي تنيددر   ىدد  
وددجل  اىدددخا  ددة اى  ق ددا أة قىددجمد ميدد  ق ىددية 

اقنقحدددددددا اى نيا دددددددجت  هأا نيدددددددجد  ودددددددجل  ا وددددددداا
  ا ق ادد  ا ثددا اىنوىدد   غيرم لماا اى يودد  متننددج 

اقنقحا اى نيا جت  هىتثا اىىجح  ىي نيا جت اى و   
ميددا   دددد    ا ىددب يوددة  MD&Aاى يودد  متننددج لدد  

 دددداا .دددد ىندددج أثدددا االددد  ميدددد  ا داا اى ىدددقاحي ه ا 
 دددة خدددوا  MD&A  ى  قدددا  يدددجا و  جا اىحج ثدددجة  ايجىددد

 ىدددقخداب  ددددخا اىقودددااا ىي يدددجمدات اى و  ددد  اميدددا 
اى و  ددددددددددد  اميدددددددددددا اى  ددددددددددددد  حيدددددددددددرة  لودددددددددددج جت 

MD&A أ ايويد   تنيدر  71ميتند  اىدااىد   قل تنتها 
 لددددددددجالت وددددددددتنجمي   خقييدددددددد    قن ددددددددا لدددددددد  أاحندددددددد

.دددددددد ا  هااىوقااتنيدددددددجت(ااىحتندددددددائ  ا  اىددددددددااا  ا  اى يااة
مد قىددج MD&Aقاوددا اىحج ثددجة  ىدد  أة  لوددج جت 

ميدددد  ق ىددددية اى ادددددا  اىقيىددددياي  لدددد  اىقتنحدددد  حددددج داا 
اىددق وب  متنددد ج يدقباى ىدقاحي  ىي تنيدر  ااىقايدديب اىىدا.  

 هلددد  ودددجل  اىددددخا ااىناا دددا ا خدددا  اى اقح ددد  حددده
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حيدوا  وجتندت  خقييد ا ة اى و دل أة تنقدج ج اىدااىد  
 وحيا حية اىوتنجمجت ا احن    ا ميتن  اىدااى ه

 ىد   Kothari et al. (2009a  ا.دد أيدجا        
قنايددددد  مق ددددجد اى ىددددقث اية ااى  ييددددية اى ددددجىيية ميدددد  
قاددجايا  ليدد  ااداا  متنددد  قخددج  .دداااقنب ااىددقث جاي  
امتندددددد  مدددددداد قتنحددددد اقنب حج احدددددج   حإمقحجامدددددج  وددددددا 

ااداا  يواتنيددد  و دج  هحيدوا وحيددا حدده لودج   اثدا  
د وجلد  اى نيا ددجت اىداخييد  اىخجودد  حجى تنيدر  ااىقدد  .دد

قاودددديت .ددددد ال قوددداة  قج دددد  ىت دددداا  اىخجاليددد ه ا 
اىدااىددد   ىددد  دىيدددا قلايحددد  حيدددرة قدددرثيا اى نيا دددجت 
اىدددداااد  لدددد  قاددددجايا  ليدددد  ااداا  ميدددد  قوييدددد  اأ  
اى دددددجا  ا دددددد  قنحيدددددا أىدددددنجا ا ىدددددنب مدددددة .ي قندددددج 
اىدلقايددددددد   اميددددددد  ق ىدددددددية د.ددددددد  قتنحددددددد ات اى  ييدددددددية 

 اى جىييةه
 Fortin and)اىدقخدب الدر تنيد  اىىديج          

Berthelot 2012)  الخقحددجا  ددد   يددجا قلايح  دددخوا
قددرثا اىادداااات ااىقا.نددجت اى ىددقاحيي  ىي ىددقث اية ميددا 

.دد ه ا MD&Aاى  قالية حجالوج  مة اى خج ا لد 
ق دددددددت اىدااىددددددد  حدددددددإلااا قلاحددددددد  حدددددددية اى ل امدددددددجت 

 جىدددددددل  دددددددة  دددددددول  157ميتنددددددد   دددددددة  حجىدددددددقخداب
لية  ااىد ية اى جلىقيا اى نتن  و ىقث اية ميا   قدا 

 دددد  اى تنيددد ت ا ودددياا امب .ددداا ب  جىيددد    قدددب  م دددج
اى خددددددج ا حقاايددددددا  اىددددددبح نيا ددددددجت اىأيلددددددجا ميدددددد  

MD&A  لددد   دددية أة  ل امددد  اىا.جحددد  ىدددب ق ودددا
قددددب   جىحدددد  اى يددددجاوية ه  ا.ددددد MD&Aميدددد  قاايددددا 

 قخدددددج  اىادددددااا  دددددل  دددددجت  ىدددددقث جاي  يحن دددددا مدددددد  قاي
ة  نيا ددجت اىتننددج   ىةىددقث جاه اقيدديا اىتنقددج ج  ىدد  أ

ىنج قرثيا ىيح   نتندا   MD&Aاى خج ا اىاااد  ل  
ميدد  قا.نددجت اى يددجاوية حددج داا اى ىددقاحي  ىي تنيددر   
اقدددددرثيا  يلددددددجح   نتندددددا  ميدددددد  اىقا.ندددددجت ح خددددددج ا 

ا ىددددددددنب  اقددددددددرثيا ىدددددددديح   قاىدددددددد  ميدددددددد  .دددددددداااات 
 ىقث جاهاا

الددددددددددد  تنيددددددددددد  االقلدددددددددددجه  .دددددددددددجب اىحج ثدددددددددددجة         
 (Bochkary and Levine 2013  حجى اجاتند  حدية

ااىتن دددج   اىو يددد  اى دم ددد  اى ىدددقاي  اىتن دددج   اىو يددد  
حجالوددج  اىتنودد  ىيقتنحدد  حج احددج   ا ىددئ ىقايدديب  ىدد  

ميددد  ق ىدددية  MD&Aأ   دددد  قىدددجمد  لودددج جت 
قاودا اىحج ثدجة  ىد  .دد اىادا  مي  اىقتنح  حج احدج ه ا 

خوا  MD&A تنخيجض اى  قا  اى نيا جق  ىقاجايا 
ى تنيدددد ت ا(  احوددددي  خجودددد  2229-2227اىيقددددا   

اىقدد  قددرثات حج ن دد  اى جىيدد  اىنجى يدد   امدد  اى تنيدد ت 
اىقدددد  ىدددددينج أن دددد  لددددر اىىددددياى   اق يدددداات وحيددددا  لدددد  
ا داا(ه و دددددج قاوددددديت اىدااىدددددد   ىددددد  أة االوددددددج  
اىتنوددددد  ي ىددددددة  دددددة د.دددددد  اىقتنحددددد ات حودددددداا  أوحددددددا 
ىي تنيددد ت اىقددد  قن دددا لددد  . دددج  اىىددديل ااىدددقنووي  

يددددددد ت اىقددددددد  ىددددددددينج مدددددددج ش احددددددد  ا ىجىدددددددي   ااى تن
 تنخيض  اق ياات وحيا  ل  ايدااه اأخيدااا  قاوديت 
 اىدااىدد   ىدد  أة اىتن ددج   اى دم دد  حإلوددج جت تنوددي 

أ.ا د.   ة قتنح ات اى  ييدية اى دجىيية اى قاالاد   قواة
حيدددرة اى تنيددد ت اىوحيدددا  ااى قاىددد    اىوتنندددج ققىدددجا  

 ل   جى  اى تني ت اىو يا ه
(  ىددددددد  أتنددددددده ي ودددددددة 2213د  اأيدددددددجا اىىدددددددي        

ىي  ييددية اى ددجىيية اىاودداا  ىدد  قتنحدد ات  ات  ىددقا  
 اقيددددل  ددددة اىد.دددد  ااىاحدددداا  اقتنددددقج أثامددددج لددددر قايدددديد 
اىااااات االىقث جاي  اى نق د  حيوا أىجىر مي  د.  
اىقتنحددد ات اى جىيددد    دددة خدددوا امق دددجد اى  يدددا اى دددجىر 
متند  مداد قتنح اقه مي  اى نيا جت اى يو  متنندج لدر 
قاايددا  ليددد  ااداا   اميامددج  دددة تنيدداات ا م دددجا( 
حنددد قني قنددج و ودددا  لوددج   ل ثادد  يخلددل ىا.جحدد  
ياا   تنل جت ىا  اى جا  ح ج يوىحنج اى ودا.ي   اا 
ااىاحاا  ة اى  ييية اى دجىيية  اح دج ين دا ميد  اى دد 
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 ة لجما  مدب ق جثا اى نيا جت اخيض مددب اىقرودد 
ة اىاودددداا  ىدددد  اى  دددي  حرىدددداا  اى ددددجا   قددد  ي ودددد

قتنحدد ات  ات د.دد   ايايدد  اىيىددت  ات د.دد   ودد تنن  
قن ددا ميدد  نيددجد  لددجما  مدددب ق جثددا اى نيا ددجت حدددالا 
 دددددة اى دددددد  تنندددددج ح دددددج يلدددددا حدددددجىااااات االىدددددقث جاي  

 اى قخ   لر لا نجه   
تنقدددددددددددددددددددج ج اىدااىددددددددددددددددددد  اىقدددددددددددددددددددر  اققيددددددددددددددددددد          

 دل  دج قاودا  Peterson et al. (2014)ألاامدج
 لوددج جت حيددرة أم يدد   .Li et al( 2013 ىيدده  

لددددددر  (K-10)اى تنيددددد   مدددددة اى تنجلىددددد  لدددددر تن دددددج   
مير اىقتنح  حجىق ياات لدر ا احدج  اىقيد ييي   اى ىجمد 

 اأتنيددددددد   ااىددددددددق اا  اتنياددددددددجت اىح دددددددداا ااىق ددددددددايا
أة ق ييوت قيتنإى  اىدااىمجقية تنقج ج  قيياها حجى تنير 

 (K-10)ا تنج.يددددددجت ااداا  ىي تنجلىدددددد  لددددددر تن ددددددج   
اد محددجاات تن  يدد   ودداا   اىوتننددج ققلدد ة ىيىددت  لدد

  ياات مج   مة اىقنديدات اى  ق ي   ة اى تنجلىية 
ىي تنير ه و ج أة قينب اىنو.  حدية  لودج جت اى تنيدر  

ىدددددقااقيليجت  (K-10)مدددددة اى تنجلىددددد  لدددددر تن دددددج    اا 
 دددة اى ىدددقث اية  ااىدددقث جا ااىق ايدددا .دددد يىدددجمد ودددوا 

 تنيددددددر  ااىددددد جا اى نيا دددددجت ميدددددر قايددددديب .ددددداااات اى
اى قنيادددد  حجىق ايددددا  اودددد ىئ اىقتنحدددد  حقدددددلاجقنج اىتناديدددد  

 حجىقدددجىرا  هىدددقث جااتاى ىدددقاحيي   دددة خدددوا اىقتنحددد  حجا
دىيوا مير أة االودج جت مدة  قجةاىدااى مجقجة قادب

اى تنجلى  .دد قوداة  ييدد  ى ىدقخد ر اىقادجايا اى جىيد ه 
 FASBاا مج دددجا  ىودددا  دددة ديدددا اقنقحدددا مددد ه اىتنقدددج ج  

ج ا خيددا  حيددرة مددو   ددلدداا  لناداقنلددر  SECا
 هلر اىقاجايا اى جىي  ااىتن  ر االوج  اىنا د   يوي
مدددددددقب             دددددددج   ا ودددددددجة ح Merkley (2014اا 

مددة  حقنددديا  لوددج جقنب اىاودديي  ةاى ددديااة ياا ددا 
اىق يددا لددر  ميدد   مق ددجداا  (R&Dاىح دداا ااىق ددايا  

ا دددددددددددج   ا وجتندددددددددددت مددددددددددد ه   ا داا اى ددددددددددجى  ىي تنيدددددددددددر 

ا.دد اودنت لوج جت  ييد  ىي يجاوية لر اىىا ه اا
و ددددج  تننددددج اىح دددداا ااىق ددددايا تنياددددجت ميدددد   اىدااىدددد 

 (e.g., Wolfe, 2010)أيدجا اىنديدد  دة اىحدج ثية
ىدقث ا ق   ياقيخا .ي   اأم ي  االوج  اىاوير

 R&Dىددتنايجا لددر  يدداامجت   حددجىض لددخ  اى تنيددج ت 
 R&Dت و دج أة تنيادج هىقواية .ي    ىدقاحيي  ىي تنيدر 

ج   ىدددددقا  يدددددىندددددج  حينددددد  خجوددددد    يدددددا ققىدددددب حإاق
هاحجالجل   ىد  اى خج ا امدب اىق جثا اى  ي جة حنج

الاددجا R&D  دج ىددح  يادب اىايددج  اى  جىددحر ىتنيادجت 
االدددد   مددددة  ميددددا  نيا ددددجت ىي نددددجييا اى الددددام 
  امددا  ددج ينتنددر أة اىادداا ب اى جىيدد   ايادد  مدد ه اىتنياددجت

ها.دد R&D جاات لدر ا دمج ميا وجليد  ىقايديب ااىدقث
  ىددددد  ق ييدددددنR&Dاى حينددددد  اىىدددددجحا  ىتنيادددددجت  قددددد دل

ى ىددجمد   متننددج لوددج  قيوديير  باى ددياية ميدد  قاددي
اى ىقث اية مي  قاييب  حين  اأىحجل اىق يا لر أداا 

 حجى تنير ه  ا احج 
 يدددددد دىدددددديوا م اىىددددددجحا  .ددددددد ت اىدااىدددددد ا.ددددددد         

 ىي يدجاوية R&D   االوج جت اىاويي  مدة ا و
حددددية   يلجحيدددد لدددر ا ىدددداا ه    قالددددد مو.دددد   اقحددددج  

ا قجحندددددددد  اى  ييددددددددية  R&Dو يدددددددد  االوددددددددج  مددددددددة 
هو ددددددددج اى ددددددددجىيية  اد.دددددددد  قتنحدددددددد ات اى  ييددددددددية اى جىيية

و يدددددد  االوددددددج  مددددددة  أة يلددددددجا  ىددددددرقجىدااى أقاوي
R&D  قددددددداقح   يلجحيدددددددجا  دددددددل اى  قدددددددال اى نيا دددددددجقر

ىةلوددددددج   اقدددددداقح  ىدددددديحيجا  ددددددل مدددددددب اىق جثددددددا لددددددر 
 K     دجت  داا قددجايخ  ودداا قادجايا تن ددا   اى نيا 

(هاحوددددددددي  مج دددددددد   قاقددددددددا  مدددددددد ه اىتنقددددددددج ج أة 10 -
 ىددددر االوددددج جت  ةاى يددددجاوية لددددر اىىددددا  يتنلدددداا 

ميددددددددر أتننددددددددج  ات   قددددددددال  R&Dاىاودددددددديي  مددددددددة 
اىدااىددجت  نيا ددجقر  ييددده اققىدد  تنقددج ج اىدااىدد   ددل 

  (,.Healy and Palepu,2001e.g)اىىددجحا  
لوددددج  اامو ددددر  ا   قددددال اأة ا ا.قا ددددتاىقددددر ا 
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 نيا دددددجقر .دددددد يىدددددجمد اى تنيدددددرت لدددددر اىق يدددددل ميدددددر 
اى يددددددجوا اى قنيادددددد  حندددددددب اىق جثددددددا لددددددر اى نيا ددددددجت 
اااخقيددددجا اىنوىددددره احجىقددددجىر ق ىددددية .ي دددد   اددددا  

تنخيجض قويي  اىق ايا حجى تنير   هاى يوي   اا 
( ل ددا 2215ااىددقند  اىيددنجا ا خددااةه         

ميدا اى جىيد  الادجا ىددىيا أثا االوج  مة اى نيا جت 
امدددداد اىقاايدددا اىىدددتنال ىي تنيددد ت اى ىدددجم   ا ادتنيددد  
ميدددد  اىاي دددد  اىىددددا.ي  ىتىددددنبه ا.ددددد قاوددددا مدددد الا 
اىحددج ثاة  ىدد  أة االوددج  ميددا اى ددجىر يدد ثا  يلجحددجا 
ميددد  اىاي ددد  اىىدددا.ي  ىتىدددنبه ايالدددل  ىدددئ  ىددد  أة 
 ىددددددقا  االوددددددج  ميددددددا اى ددددددجىر الاددددددجا ىي ق يحددددددجت 

يىددددجمد ميدددد  نيددددجد  ثادددد  اى ىددددقث اية لددددر اىقتنلي يدددد  
داااقنج  و ج يايا  ة اىق ح ل ميدا اى تندقلب  اى تني   اا 
لدددر أىدددنجا ا ىدددنبه اقن دددا اى نيا دددجت اىددداااد  لدددر 
اىقادددددجايا اى جىيددددد  اىىدددددتناي  ميددددد  نيدددددجد  د.ددددد  قتنحددددد ات 
اى ىقث اية ااى  ييية اى جىييةه و دج يىدجمد االودج  

يوددييي  اد.يادد  مددة اى نيا ددجت ميددا اى جىيدد  حودداا  ق
لددددددددر اىقنددددددددا  ميدددددددد  دالدددددددد  اى خددددددددج ا اى  ي دددددددد  
حجالىدددددقث جاات  ااىددددد   يدددددتننو  حددددددااه ميددددد  اىاي ددددد  

 اىىا.ي   ىنب اى تنير ه
   ددجاا وفااي إطاالر بيلاا  األعماال  اإليطللياا         

 2015)Pisano and Alvino    قاثيدد  اىتنقيلدد
 Beretta and)اىقددددر قاودددديت  ىينددددج دااىدددد  

Bozzolon, 2008) مو.دددددد  اااقحددددددج   حيددددددرة
اايلجحيددد  حدددية لددداد  اى نيا دددجت اى يوددد  متنندددج لدددر 

MD&A  انيدددددجد  د.ددددد    تنخيدددددجض قيدددددقت( قتنحددددد ات
اى  ييية اى دجىييةه اىق ايد  مد ا اىندد    داا مد اة 
اىحج ثجة  ايجىجا  قندد ا حنجد يقل ة ووا  ة: و ي  
االوج   اي اىي  االوج   اخوج ا االودج ه 

 ددددة  MD&Aلوددددج  لددددر ا.ددددد قددددب .يددددج  لدددداد  اا
خوا  ىجل  قاى  ا حنجد اىثوثد  اىىدجحا ه اينقحدا 

اىحندد ا اا  اىو يدد (  ييددداا لدر ق ديددد وددب اى نيا ددجت 
ه احجىقددددددجىر MD&Aاىقددددددر قنالددددددنج اى تنيددددددر  لددددددر 

  وجتنيدد  اىق ادد   ددة أثددا اى ق يحددجت اىلديددد  ىةق ددجد 
ا اااحر مي  ىيائ  لوج  اى تني ته اينقحدا اىحندد 

ىيددد اىي (  ييدددداا لدددر قادددديا ودددا  دددة  وق دددجا اىثدددجتنر  ا
ىي الددددددددددددامجت  MD&Aا وا دددددددددددد   لوددددددددددددج جت 

اى خقييدددد ه ا.ددددد  مقحددددا اىحج ثددددجة االوددددج  مددددة وددددا 
اىي دددجت اى  ددددد   ىدددحاجا لدددر اى ايدددج  اى اقدددا    يدددااا 

ه  MD&A ميددد  لددداد  اى نيا دددجت اىددداااد  لدددر
اقتنددجاا اىحنددد اىثجىددا خوددج ا االوددج   ددة  يددا  

قاحير   جلددا  قددجايخر(  ااىتنددا  اىقالدده اىن تنددر   ىدد
   جىر  ميا  جىر(  ااى حين   اوير  و ر(ه

 تنيدر   59ا.د قواتنت اىنيتن  اىتننج ي  ىيدااى   ة     
ميا  جىيد   ىدلي  ححااود  ا ااا  اى جىيد  ااي جىيد  

ه اقددددب  خقيددددجا اىنددددج ية 2229  2228مددددة مددددج ر 
اىىددددجحاية  تنن ددددج حدايدددد  ق حيدددد  اى ق يحددددجت اى ديثدددد  

الادددددددددددددجا ىيقاليددددددددددددده ا اااحدددددددددددددر  MD&Aداد امددددددددددددد
(2003/51/EC) ه ا.دددددد قاوددددديت اىدااىددددد   ىددددد  أة

اى تنيدددد ت ااي جىيدددد  قادددددب  نيا ددددجت أوثددددا لددددر لددددا 
 جالت اى خج ا امددب اىقرودد اىقدر .دد قاالده اى تنيدر  
لي دددج يقنيددد  حجىندددج يية ااىتنددداا ر اىحي يددد  خدددوا اىيقدددا  

ه اينتندددددددر مددددددد ا أة اى تنيددددددد ت قددددددددائ 2228-2229
 دددددة  MD&A ق يحدددددجت اىلديدددددد  امدددددداد أم يددددد  اى

خدددوا نيدددجد  و يددد  اى نيا دددجت اى يوددد  متنندددج حيدددرة 
م ه اى الامجت اىلديد ه و دج قاوديت اىدااىد   ىد  
الاد مو.   يلجحي  ا نتناي  حية لاد  االوج  لر 

MD&A  اد.دددد  قتنحدددد ات اى  ييددددية اى ددددجىييةه ايدددددمب
مدد ا أم يدد   حقوددجا  اددجيي  لديددد  أوثددا لنجىيدد  ىلدداد  
االودددددج  حددددددالا  دددددة اى ادددددجيي  اىقاييديددددد   ات اىحندددددد 

 اىاا د ااى ىقخد   لر اىدااىجت اىىجحا ه
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          أثااااااااااااار المهجااااااااااااا  المساااااااااااااتخ:م   -3/2
     فاااااي معمومااااالت تقريااااار مجماااااس اإل:ارة 

 عمى قرارات المستخ:مين لهل 
تنجاىدددددددددت  ل امددددددددد   دددددددددة اىدااىدددددددددجت أثدددددددددا ق        

يددددد  م  تخودددددج ا ا ددددداالن اىقادددددجايا ىدددددد  اى تنيددددد
 قيج ىيدد  أا قيددج  ي ( اى ىددقخد   لدد   مددداد  9اىينلدد 

قاايددا  ليدد  ااداا   اأثددا مدد ه اىينلدد  ميدد  .دداااات 
ايالدد لدداا  ىدق ا حدية   ىقخد   اىقاجايا اى جىي ه

 ,.e.g., Merkl–Davis et al)اىحج ثية اى  جىحية
 دداا  ددج   ا وددجة االوددج  اىاوددي  ينقحددا  (2011

أب أتندده     قددا   لددجل أدا  ىقاودديا  نيا ددجت  ات 
أ د ا داات اادااي  اى ىدقخد   لد  اىقخ دي  اداا  

 Impression management 12 تن حدددج 
 ه راى تني أداااى ىقخد ية مة 

اىدااىدجت   ىد  أة Elrod( 2009أيجا    فمن جه 
أدىدد    ددداد    ا.ددد قودداة  قنجالدد (  .ددد ت اىىددجحا 

                                                 
ل صة اللغ ية عل  أن ا الحشواعش الااجصوة مون اإلجصواف جوش  ال 9

الاص  ) ال مف  (. وجوحبش الل صة دالة ف  كل مون الحعحو   

أو الحواووو  العشفووو  لبلحوووات وشحووول اإلجصوووافو وكوووزل  أذوووش 

البلحات الحخحاسد لفجصاف. ويشحل الحعليل اللغ   فع  كل 

 موون الحواوو  العشفوو  للبلحووات وطشيقووة شعووحخذام ا. فالبلحووات

الح  يح  الحأكيذ علي ا أو الح  يح  جصا ل ا قذ جب   مةرشاو عل  

شطوواس أو م قووي موووين فوو  ر وون القووائ  ناإلجصوواف.فولى عووبيل 

الحروووافو جح وووحن الل صوووة الحفااليوووة )أو اإليصانيوووة( فووو  جقشيوووش 

مصلووظ اإلداسدشروواسد شلووى أ  الحووذيشين لووذي   جابووةات شيصانيووة 

فوو  الحقانوولو فوو   الل صووة نشووأ  الاصوواض الحغووحقبلى للحاشووأد. و

الحشوواامية قووذ جقحووشض نووأ  اإلداسد  يووش محعحغووة تداء الحاشووأد 

الحغحقبلى.وشرا كانث  زه الحابةات دقيقةو ف نه يحشجب على رل  

صيووادد دقووة جابووةات الحغووحرحشين والحعللووين الحوواليين ناوواءو علووى 

الل صة الحغحخذمة ف  شعذادالحقشيش.وي شذ نخال  الل صة عذد 

وااموووش اإلعووول نية للغوووة مرووول طووو ف وجوقيوووذ البلحوووات مووون ال

 ;Henry,2006الحغووحخذمة فوو  الح ضوو كو والبرافووة...شل )

Elrod,2009.) 
-Impression managemيوبووش مف ووو   شداسد اإلنببوواك   11

ent عن اعحخذا  الحاشأد لففصاض ال مف  ف  شقاواك الحصححوع

 نأ حيووووةو ورووووشعيةو وقان نيووووة وش د ووووا. أو إلقاوووواك شح وووو س

الححوووواملين مو وووا نالببيووووة اإلعوووحراائية لتظوووذاخ رات الحوووأذيش 

الغوولب  علووى اتداء الحووال  للحاشووأدو ورلوو  موون  ووالف ومووي 

الحشاكل واتصمات الحاليوة للحاشوأد علوى أن وا أظوذاخ عاسضوة 

(Merkl-Davies and Koller, 2012 .) 

 Toneميدد  أة اى دددياية يىددقخد اة اىينلدد  اىي ايدد  
يدددجاات  نيتنددد  ى ىدددقخد   اى نيا دددجت  لدددر قاوددديا 

 ىددددددا  أة اى دددددددياية ا.ددددددد قا.ددددددل اىحج ددددددااى جىيدددددد ه 
يىددقخد اة اىينلدد  اىي ايدد  اىقيج ىيدد  ااىقيددج  ي  متنددد 

ىيقاليدددددددد  حددددددددية قتنحدددددددد اقنب حددددددددج داا  MD&A مددددددددداد 
  دج يد دل   اى ىقاحير ىي تنير   ل قتنح ات اى ىقث اية

ال  ىددددددددددد  قادددددددددددديب  نيا دددددددددددجت  ييدددددددددددد  ا ات   قددددددددددد
ة ينقاددددددددداة أة ا ىي ىددددددددقث ايةهاا  ا وددددددددجة اى ىددددددددقث ا 

اى دددددياية يىدددددقخد اة اىينلددددد  اىي ايددددد  لدددددر قاوددددديا 
  اىقا.نددددجت اىوددددجد.  مددددة ا داا اى ىددددقاحير ىي تنيددددر 

لإتندددددددده  ددددددددة اى قا.ددددددددل أة ق دددددددددا  ىددددددددقلجح  ىددددددددا.ي  
 الوج جت اى ديايةه

اىق ادددددد   ددددددة  Elrod( 2009ا.ددددددد  ددددددجاا          
ميددددد  اىق ييدددددا مق دددددجد اىنو.دددد  اىىدددددجحا  ة خدددددوا اا
 اىلدددددددجمن  حددددددداا جأ دددددددد اىاىتنوددددددد  ايىدددددددر حإىدددددددقخداب 

 Diction 5  ىايددج  اىينلدد  اىقيج ىيدد  أا اىقيددج  ي )
( اىدددداااد  MD&Aلددددر ق يدددديوت ا تنج.يددددجت ااداا   

(اى  ياحددددددددددد  K-10  حجىقادددددددددددجايا اىىدددددددددددتناي  ىتن دددددددددددج  
 423 هاايدددق يت اىنيتنددد  اىتننج يددد  ميددد SECحااىددد  

اميدددد  ه 2222مددددجب مددددة أ ايويدددد   تنيددددر  وددددتنجمي  
قاودديت اىدااىدد   ىدد  مدددب مودد   ددج قا.ندده اىحج ددا  

الددددداد  اقحدددددج   حدددددية اىينلددددد   اىي ايددددد  اىقيج ىيددددد  أا 
اا داا اى ىددددددقاحير  MD&Aاىقيددددددج  ي  لددددددر قاددددددجايا 

ىي تنيددددر ه ايالددددل  ىددددئ حوددددي  أىجىددددي   ىدددد  خلددددا  
 SECاى االنددد   دددة .حدددا ا ىيي دددا  MD&Aقادددجايا 

  ثددا قاددجايا  حودداا  أوحددا  ددة ميامددج  ددة اى وددجدا
 SECاينتنددددددر مدددددد ا لددددددد تنجا أة ه (ىداايدددددد االاحددددددج  ا

 وددددددا ميدددددا  MD&Aتنل دددددت لدددددر لندددددا قادددددجايا 
 ال أة    ق يدددددن ىي نيا دددددجت اي ودددددة اامق دددددجد مييددددده

ااداا  ال ي وتنندددج اىدددقخداب مددد ه اىقادددجايا لدددر اىقدددرثيا 
 مي  .اااات اى ىقث ايةه
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لندددددات  ل امدددددد   ددددددة  ومااااان جهاااااا  أخاااااار ،     
ت  ىد  قدرثا  ىدقخد ر اىقادجايا اىدااىجت اىقر قاودي

اى جىيدد  حجىينلدد  اىي ايدد  ىةلوددج جت اىاودديي    ثددا 
 مق دددددد ادددددد قادددددجايا اق يددددديوت ا تنج.يدددددجت ااداا (ه ل

 2005 )Rutherford  دددخا ق ييددا اى  قددا  ميدد 
قادجايا اىي دا  اىاااد  لراخقحجا  لوج جت ااداا  

 .ددددت اىحاي جتني ها  ( ىي تنيدددOFRاى دددجىر ااىقيددد يي   
اايلجحيدددد   اىحج ددددا حق ييددددا قوددددااا اىوي ددددجتمدددد ا ب .ددددج

ثدددب .دددجب حقودددتنيينج   OFRقادددجايا ىنيتنددد   دددة ااىىددديحي 
قاودا    يا يدايجا  ى  قاجايا  يلجحي  اقاجايا ىيحي 

 ىدددد  أة قوددددااا اىوي ددددجت اايلجحيدددد  ااىىدددديحي   اىحج ددددا
 Pollyannaا ثدددا اىقيدددج ى    لددداض يقىددد   دددل

Effect  ىوي جت اى و  د  اىقيج ا أة ا لاض(ه اياقا
أا اايلجحيدد  مددجد  يددقب  ىددقخدا نج أوثددا  ددة اىوي ددجت 

 لناح ثجحددددد اىىددددديحي  لددددد  اىقادددددجايا اىتنودددددي   احجىقدددددجى  
اىن ييدد  اىقسيىددن   ددة خوىنددج ا لددااد  ىدد  اىددق وب لدد  
 تن حجمدددددجت ايخددددداية  دددددة خدددددوا  ىدددددقخداب وي دددددجت 
 يلجحي  حواا  أوحا  ة اىوي جت اىىيحي  لد  اىقادجايا 

قاوا اىحج ا  ى  أة اىتنقج ج اى قنيا  و ج ه اىاويي 
حددددج ثا اىقيددددج ى   قىددددا   ىدددد   ددددد وحيددددا  ددددل قاايددددا 

يقنايدددددددد   اأتنددددددده OFRاىي دددددددا اى دددددددجىر ااىقيددددددد يي  
ا ثدددددا اىقيدددددج ى   دددددل اى تنيددددد ت  ات ا داا  ىدددددقخداب 
حوددددداا  أوحدددددا  دددددة اى تنيددددد ت  ات ايداا  اىلدددددني 

 هاىليد  ا وثا اح ي (
 Nelson and Pritchard( 2007 ا.دد .دجب     

امدددداد حإىدددقخاا  اىي ددد  اىق  يايددد  اىقددد  قىدددقخدب لددد  
لدددد  لددددا اىاددددجتناة اىخددددجا ىقتنلدددديب  اىقاددددجايا اى جىيدددد 

 تنج.يدددددد   نددددددج وت ا   1995ا ااا  اى جىيدددددد  ىىددددددتن  
 MD&Aاىخ ددا اى الدداد  حوددي  مج دد  لدد  وددا  ددة 

ااىاىب اىخجا حاو   حين  تنيج  االم جا حتن ج   
اىحج ثددددجة وددددا مدددد اة ا مقحدددد.ددددد ا(ه ا K-10اىقاايددددا  

يق ييددا  اأ ياددج ىثددوا وي ددجت  قلددجاا  ح ثجحدد  ا ددد  
(  ثدب .ج دج حإتنيدجا  ايدج  Trigramميينج  ود ي   

 ودداا ييخددا  ددج   ا وجتنددت اىوي ددجت اىددثوا  ودداا  
.ددددد لدددد  وددددا  ددددة اىىددددتن  اى جىيدددد  ااىىددددتن  اىىددددجحا ه ا 

قاويت اىدااى   ى  اة اى تني ت اى نالد  ى خدج ا 
ب حق دددديا اىي ددد  اىق  يايددد  لددد  قاجلددد   اقينددد  قادددا 

اىىددتن  اى جىيدد  حدالدد  أوحددا  ددة اىىددتن  اىىددجحا   احنددد 
 تنخيددددجض  خددددج ا اىقاجلدددد  لإتننددددج ال ق دددد   اىي دددد  
اىق  يايدد  اىقدد  ىددح  اىددقخدا نج لدد  اىىددتن  اىىددجحا ه 

(  ىدد  أة اى تنيدد ت Li, 2010و ددج قاودديت دااىدد   
( Toneقىددددقخدب حيددددوا  ىددددقااقيل  مج ددددا اىينلدددد   

اأتندده  MD&Aى نيا ددجت اى ىددقاحيي  لدد  متنددد مدداض ا
  لدد  اىقتنحدد  حج احددج  نلددي وددة اامق ددجد ميدد  مدد ه اىي

 اى ىقاحيي ه

 Kothari) جال  تني  اىىيج   قاويت دااىق       
et al., 2009a; Kothari et al., 2009b)   ىد 

أة اى دددياية يىددق يناة حتنلددج   خيددجا ا خحددجا ميددا 
ىددددااا مددددتننب   اىىددددجا  .حددددا مدددداض اىقاددددجايا اىوددددجدا 

خقيجايدددددد (ه اتنقيلدددددد  ىدددددد ىئ  لددددددإة ا ىنا يدددددد  أا  وجتنددددددت
 لودددج  اى ددددياية مدددة ا خحدددجا ميدددا اىىدددجا  لددد ة 
قتنحدد اقنب حددج داا اى ىددقاحي  ىي تنيددر  يقاقددل مييدده  لدد  
اى قاىددد ( قدددرثيا ىددديح  وحيدددا ميددد  أىدددنجا ا ىدددنبه 
الددد  اى اجحدددا  ييوددد  اى دددديااة  حودددااا مدددة ا خحدددجا 

 ىنبه اقييا اىتنقج ج  ىد  أة اىىجا  ىقلخيب أىنجا ا
االوددددج  مددددة ا خحددددجا ميددددا اىىددددجا  لدددد  ق يدددديوت 
ا تنج.يدددجت ااداا   اثدددا  حندددج  ىددد   دددد وحيدددا  اجاتنددد  

 حجالوج  مة ا خحجا اىىجا ه
 Davis and Tama-Sweet)اامق ددد     

مي   ىقخداب حاتنج ج  ى  ىق ييدا اىتنوداا  (2012
وة مددة ىق ديددد  ىددقا  اىينلدد  اى ىددقخد   لدد  اامدد

ا احج  حجىتنياات اىو يي  ا دج ياجحيندج  دة  نيا دجت 
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 13222ى ددددااى   MD&A يودددد  متننددددج حإىددددقخداب 
.ج    احل ىدتناي  مدة أداا حندض اى تنيد ت ا  ايويد  

ق وددددة .ددددد ه ا 2223 قدددد   1998خددددوا اىيقددددا   ددددة 
اىحج ثجة  ة  تنيجا  ايج  ىق ديد تنىح   ل جى  م اة 

مدوة مدة ا احدج  اىي   اىقيج  ي  اى ىقخد   لد  اا
 ددج ياجحينددج  ددة  نيا ددجت ححجىتنيدداات اىودد يي   اجاتندد  

هاقاوددددا اىحج ثددددجة  ىدددد  MD&A يودددد  متننددددج لدددد  
ىدددددد   داللمدددد ه اىتنىددددح  ىددددديحيجا  ددددل دالدددد  اىددددااقحددددج  

اى ددددياية لددد   مدددداد قاايدددا  ىدددقااقيل  ىيقدددرثيا ميددد  
اىىا ه احدإلااا ق ييدا  لدجلر قاودا اىحج ثدجة  ىد  

 ىقا  اىينلد  اىقيدج  ي  لد   الاد  اقحج  ىيح  حية
MD&A ها داا اى تنيددر  اى ىددقاحي  اىدد   ىددح  اوددي 

حينلدددددد  قيددددددج  ي  لدددددد  اى نيا ددددددجت اى يودددددد  متننددددددج 
 حجىتنياات اىو يي ه 

مدقب       حإىادجا اىلداا  Yekini et al. (2016) اا 
 وددددددددينيينج .دي ميدددددددد  اى تنيندددددددد  اا.قوددددددددجدي  اىقدددددددد 

اى ىدددقث ااة  دددة االودددج  اىاودددي  اىددد   يقلددد ة 
لدددددددد   ات   قددددددددا   نيا ددددددددجق   و ددددددددب ىيادددددددداااات ىن

اىق ايدد  اىنددد  اىىددجح   .ددجب اىحددج ثاة  ااىددقث جاي ه
ايدددددج  دالددددد  اايلجحيددددد   اىقيج ىيددددد ( اى الددددداد  لددددد  ح

االوددددج جت اىاوددددديي  حجىقادددددجايا اىىدددددتناي  ىي تنيدددددرت 
اىحاي جتنيدددددددد  ا ىددددددددئ حنددددددددد  ىددددددددقحنجد اىادددددددداا ب اى جىيدددددددد  

ااى  ميد  مق دت اىد.د اااايلج جت اى ق    ىنجه ا 
 تنيددددددر   ىددددددلي  ححااودددددد  ا ااا   229ميتندددددد   ددددددة 

اىيقددددا  خددددوا اىيقددددا   ددددة يتنددددجيا  ااى جىيدددد  حيتندددددة خددددو
اىحدددج ثاة ها دددجاا مددد الا 2213 قددد  ياتنيدددا  2226

اىاوددداا  ىددد    دددجا تنلدددا  يالددد  ويييددد   ىدددقخداب 
د جلندددددج لددددد   اى ىدددددقث اية ىةلودددددج جت اىاوددددديي  اا 

  أتننددددج ااىقدددد  يتنلددددا  ىيندددج ميدددد  م ييددد   قخددددج  اىادددااا
م ييدد   دااويدد ه اىدد ىئ قددب  مددداد اا ددجا اىتنلددا  لدد  
لددداا اىدااىدددجت اىقددد   مق ددددت ميددد  تنلايدددجت ميدددب 

قيدديا ا ه(e.g., Perloff, 2010)اىددتني  اادااودد 
ة اايلجحيددددد  أ ىدددد  اىقددددر قدددددب اىقاوددددا  ىيندددددج تنقددددج ج اى

اى الاد  ل  االوج جت اىاوديي  حجىقادجايا اىىدتناي  
جىناا دددددد ميدددددا اىنجديددددد   ددددداا قدددددجايخ حقددددداقح   نتنايدددددجا 

ىيدد  مددجد   ىدد  نيددجد    االوددج ه    قدد د  اىينلدد  اىقيج
ىددنا اىىددنب حودداا   نتنايدد ه اققيدد  مدد ه اىتنقيلدد   ددل 
تنقدددددج ج ااقلدددددجه اى قتندددددج   ىيدااىدددددجت اىقلايحيددددد  اىقددددد  
قتنجاىدددددت أثدددددا االودددددج  اىاودددددي  ميددددد  اى قندددددج يية 

 حج ىاا ه
يدد  اىددامب   أتندده ممماال سااب  يتضااح لمبلحااث        

 (e.g., Elrod, 2009) ة قاوا حنض اىدااىجت 
 ىدد  أة اىينلدد  اىي ايدد  ىةلوددج  اىاوددير ىددي  ىنددج 
 اقحج  حج داا اى ىقاحير ىي تنير   أا أتننج .دد ققلد ة 
 ىدددددددق والا  تنقنجنيدددددددجا  دددددددة .حدددددددا اى ددددددددياية ىقلددددددددييا 
 ىدددددقخد ر اىقادددددجايا اى جىيددددد    ال أتنددددده لدددددر اى اجحدددددا  

 e.g., Kothari et al., 2009)قنددت اىدااىجت 
b; Yekini et al., 2016)  اىقدر قاوديت قلايحيدجا

االودددددددج   ىنلدددددد  ىدددددد   مق ددددددجد اى ىدددددددقث اية ميدددددد  
قوددداية   ددددجلل أااا.ندددب اى جىيدددد   اىاودددير لدددر  مددددجد 

أتنندددددددددج ققلدددددددد ة  نيا ددددددددجت مج ددددددددد   مقاددددددددجداا  ددددددددتننب 
الودج جت اىاوديي  اىقخداب امي  اىامب  ة ها تنىحيجا 

داا  ااتن حددج  متن   اى تنيددر لدد  ق ىددية ىدد ن  ال  نددج اا 
أتنندددج قىدددقخدب أيلدددجا لددد  قخيددديض مددددب اىق جثدددا لددد  

قالدددد و دددج أتنددده  اى نيا دددجت حدددية ااداا  ااى ىدددقث ايةه
.يدداد ميدد  اى دددياية ق ددتنننب  ددة اى حجى دد  لدد  اىينلدد  

قق ثددا لدد  ااىقددر اىقيج ىيدد  لدد  االوددج جت اىاودديي  
  خدددددج ا اىقاجلدددددر( ااى خج ا  اى خدددددج ا اىاجتناتنيددددد 

 ثدددددا اىقدددددرثيا اىىددددديحر ميددددد  ىددددد ن   اىاجتناتنيددددد  ميدددددا 
 ه(اى تنير 
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        المجاااااااااالالت األخاااااااااار  ل فصاااااااااالح -3/3
 في تقرير مجمس اإل:ارة

.د قوداة اى نيا دجت اىداااد  لد  قاايدا  ليد         
ااداا  تنجلن  ل   لجالت أخا  حخدو  قرثيامدج ميد  
اى ق يددداات اىخجوددد  حجى  جىدددح  ااىىدددا   ا ىدددئ  ثدددا 

 لددددجا ق ىدددية ويددددجا  حي دددد  اى نيا ددددجت  ج لدددد  تنينقنددد
حجى تنيددددددر   اق ديددددددد  ددددددد   ىقددددددناب اى تنيددددددر  حق حيدددددد  

وقيددددددج  اى ددددددش اى نجييااىداىيدددددد  ىيقاددددددجايا اى جىيدددددد   ا  ا 
ااىقتنحدددددد  اى حوددددددا حدددددده .حددددددا  داثدددددده  ااىقتنحدددددد  حخ ددددددا 

ا دددد  .ددددا  اى تنيدددر  ميددد  ااىدددق ااا لددد    االدددو 
 اى ىقاحاه 

لمتبل:لاا  تنلولاات بعاار ال:راساالت الع قاا  افقاا:     
وكفاااااااالءة بيلاااااااا   MD&Aبااااااااين اإلفصاااااااالح فااااااااى 

خقحا لنيدددد  ىددددحيا اى ثددددجا ابللمنشاااا ة  11المعموماااالت
 Kogan et al. (2010   اى  قددا  اى نيا ددجق

.حدددا احندددد ودددداا .دددجتناة ىددداحجتن   MD&Aىقادددجايا 
  ا دددج   ا وجتندددت اى نيا دددجت اىلديدددد   SOXأاوىددي  

 ييدددد  ىي ىدددقث اية  دددة  MD&Aاى يوددد  متنندددج لددد  
قرثيامددج ميدد  ىددياى  ا ىددنب  ا ددج  ددد   خددوا .يددج 

مدد  خوددج ا اى تنيدد ت اىقددد  .ج ددت حنيددجد   ىدددقا  
ق ت اىدااىد  ميد  ميتند  .د ا ه MD&Aاالوج  ل  
ىددددددحنض اى تنيدددددد ت ا  ايويدددددد   MD&A ددددددة قاددددددجايا 

 هSOXاى ىلي  .حا احند وداا .جتناة 
اىحدج ثاة  ىد   دداا نيدجد  مد الا قاودا .دد ا        

ى  قددددا  اى نيا دددددجق  وحيددددا   قوددددا ىيلدددددن ( لدددد  ا
 ددددددل   SOXحندددددد وددددددداا .دددددجتناة  MD&Aىقادددددجايا 
 تنخيدجض لد   قاىد  ااتن االدجت حدية قتنحدد ات   دداا

                                                 
   Environment Informationبيئحححت الوعلىهحححبث جح وووحن  11

الو موون  جقوواسيش الحاشووأدو والحول مووات والخبوووشات نالحاشووأد كوو

الخامووووة الحوووو  شكحغووووبح ا الحاشووووأدو والحول مووووات الحاشوووو سد 

(Muslu et al., 2014.) 

ىدددياى  ا ىدددنب(   ايدددج اى ىدددقث اية حناا دددد ا ىدددنب  
ااىتنقددج ج اىينييدد ه و ددج قاوددا اىحددج ثاة أيلددجا  ىدد  أة 
اى تنيددددد ت اىقددددد  ققوددددد  حدددددجى  اض اىدددددداخي  امددددددب 

وثددددا أتندددداا  اى تنيدددد ت اىق جثددددا لدددد  اى نيا ددددجت مدددد  أ
ىنددددددو  اى يددددددجوا اىىددددددجحا    MD&A لوددددددج جا لدددددد  

 اىقلتنل اىقوجىي  اى قاقح  مي  ااخقيجا اىنوى ه        
 .Muslu et al اىدقند الد  تنيد  اىىيج       

ل دددددا   دددددددات اتنقدددددج ج االودددددج  مدددددة  (2014)
ىق ديددددد  ددددج   ا  MD&Aاى نيا ددددجت اى ىددددقاحيي  لدددد  

ىقنايض مدب اىويجا  لد   داللوجتنت اى تني ت ىدينج اى
حالددل  ىددقا  االوددج   اىخجودد  حنددجحي دد  اى نيا ددجت 

  ا ج   ا ودجة MD&Aمة اى نيا جت اى ىقاحيي  ل  
االودددج  مدددة اى نيا دددجت اى ىدددقاحيي   ح دددض اىتنلدددا 
مدة اىينلدد  اى ىدقخد  ( ي ىددة لنددوا  دة ويددجا  حي دد  

.ددجب اىحددج ثاة حجى ودداا ميدد  وجلدد  .ددد اى نيا ددجته ا 
( ىييددددددددددداوجت اىنج ددددددددددد  اى ىددددددددددددلي  K-10تن دددددددددددج    
 قدد   1994ا  ايويدد  خددوا اىيقددا   ددة  جتحجىحااودد
ىددقخاا  اى نيا ددجت اى ىددقاحيي   ددة أ.ىددجب ا    ا 2227

MD&A  اىق وب ل  اىخودج ا    لحجىتن ج   اىىجحا
ا خا  ىي تني ت   ا اىنيتند  حخدو  خجودي  ويدجا  

 حي   اى نيا جت  اق ييد أثجامج مي  تنقج ج اىدااى ه
قاويت اىدااى   ى  أة اى تني ت  ات اىحي د  .د ا     

الوددددج   ىدددد  ااى نيا جقيدددد   تنخيلدددد  اىويددددجا  ق يددددا 
و ددج أة  هح ىددقايجت مجىيدد  مددة اى نيا ددجت اى ىددقاحيي 

االودج  مدة اى نيدد  دة مد ه اى نيا دجت ي ىدة  دة 
حي د  اى نيا دجت داخدا اى تنيددر   ايندجىج لن يدجا  يددوي  

 ىي  حواا  ويي همدب ويجا  حي   اى نيا جت اىوة 
ماا:    .Stent et al( 2013اختباار) كماال    

إعتمل: اإل:ارة عمى التعميقالت والمنلقشالت الوصافي  
فااى إرساال  إشاالرات عاان إلتلامهاال بللمعااليير ال:ولياا  

لددد   اىدااىددد مددد ه  اقىدددجمب  IFRSلمتقااالرير الملليااا 
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ا دل اى  جىددح   ددة خددوا  االندد  اىيلددا  اىح ثيدد  
  لددناا اىاودديي  حجىقاددجايا اىىددتناي اى قنيادد  حدااىدد  ا 

ال قالدددد دااىدددجت ىدددجحا  قتنجاىدددت أم يددد  اأثدددجا  يدددا 
IFRS  ق  دددددر خددددجا   ددددداد اىادددداا ب اى جىيدددد  ح يددددا

ميتند  اىدااىد   .د قلد تنتاىقاجايا اىىتناي ها حج.يرلناا 
   تنيددر 42 تننددج   ددة اى تنيدد ت اىتنيانييتنديدد   تنيددر  82

  حوددااا حيددوا  خقيددجا   .حددا أة قوددح  IFRS  حاددت
 IFRSااىحدددددج.   حددددد    ( 2227 ىنا يددددد  لددددد  مدددددجب 

ال اددددجا حنددددد أة وددددجات  ىنا يدددد   حجمقحجامددددج  ل امدددد  
ي ل امدددد  ا اىددددر ىقلتنددددل   ق ددددجا ااخقيددددجا ىا.جحدددد  

 اى ق ين(ه
 دة ق ييدا  ودوا ا.د  ىقخدب مد الا اىحدج ثاة          

 (Meaning-Oriented)اى  قدددا  اى الددده حدددجى نتن 
جا  ددد  حد( اخقForm-Orientedااى الده حجىيدوا 

ق حيدددددد  ا حيندددددد  االوددددددج جت اىاودددددديي  اى قنيادددددد  ح
IFRS ه لدددد  اىقاددددجايا اىىددددتناي  ىي تنيددددرت اىتنيانييتنديدددد

يقنيدددددددددد  اىق ييددددددددددا اى الدددددددددده حجىيددددددددددويحايج   ددددددددددد  ا 
االوج جت اىاويي    ثا مدد اى تني ت اىق  .ج ت 
حن ا االوج  مدد اىوي جت ااىوي جت اى قنيا  حن ا 

 ثاة ىندد ا اىق ييددا .ج  دد  .ددد الددل اىحددجاالوددج (ه ا 
ينج يودددتنقدددب قااىقددد   ىةلودددج   تنودددااا م 14 ققلددد ة

  ااىاددددددددا اىقاييب ا ا م ي  أاحنددددددد  أ.ىدددددددجب مدددددددر:  ىددددددد 
 Potency)  اقاودددا اىحدددج ثاة لدددر مددد ا  ااىتنيدددج ه

 تندده حدجىامب  دة اىقددرثيا اىلدامال ىق حيدد    ىد اىق ييدا 
IFRS ال تننددج جىااا ب اى جىيدد حدد االوددج  اى ددجىر ميدد  
االودددج  اىاودددي ه  ات قدددرثيا   دددداد ميددد وجتندددت  

ا.د يواة  ىئ حىحل   دادي   مق جب اى ى اىية مدة 
 اجاتندددد   IFRSاى او دددد  حجى تنيددددر  ح الددددا  ق حيدددد  

 ىدددد  أة اى تنيدددد ت  و ددددج قاوددددياا حج تنيدددد   ا خددددا ه
ألود ت .د حيوا  خقيجا   IFRSاىق  وجتنت ق ح  

لددددن  االوددددج  اىاوددددي  ىي تنيدددد ت اىقدددد   حاددددت 

IFRS  ميدددد  أم يدددد  اأثددددجا ق حيدددد      ددددج يددددداال اجا
IFRS حددجى نتن اىق ييددا اى الدده ه الددر اى اجحددا  لددإة 

  امددددا م يدددد   دددددا أا .لددددي   نيتندددد أينودددد   ددددد  
يقنيدددد  ح حيندددد  االوددددج جت ادالىقنددددج اىييليدددد ه ا.ددددد 

 ىدددد  أة قاوددددا مدددد الا اىحددددج ثاة لددددر مدددد ا اىق ييددددا 
أم ددت  IFRSاى تنيدد ت اىقدد  ألودد ت مددة ق حيدد  

  وحيددددا   اجاتندددد  حجى الددددامجت مدددد ا اى الددددا  أم يدددد
 ها خا  ىةلوج  اىاوي 

بنالء  Lee et al. (2013 اساته:ف )و         
صاااح  نماااواج لمتنباااؤ بااالل    مااا:  والتحقااا  مااان

بحيااااث يكااااون أكثاااار :قاااا  ماااان الوساااالل  التقمي:ياااا  
               ه المستخ:م  من قب  المراجعين فاى إكتشالف ال ا 

اىتن ددددا   ميدددد  مق ددددد اىحددددج ثاة لدددد  حتنددددجا مدددد ا ا.ددددد ا
اىناا دددا اىاوددديي  ىةلودددج  اىتنوددد  محدددا ق يددديوت 

(ه اقيدديا اىتنقددج ج  ىدد  أة MD&Aا تنج.يددجت ااداا   
اىتن ا   اى اقا  ااى نق د مي   دخا ق ييا اى  قا  

ىددجمد ميدد  نيددجد  د.دد  اىقتنحدد  .ددد MD&Aالوددج جت 
 اجاتندددد  حجىتن ددددج   اىقاييديدددد   هحددددجى ش اىددددام   وقيددددجل
 اى جى  لا ه اى نق د  مي  االوج 

 خقحدجا  Audi et al. (2014ا.دد  دجاا         
ودددد  اادمدددجا اىخدددجا حرتنددده وي دددج نادت اىثاددد  لدددر 
تننوجىنج مي  ااداا  ااىنج يية( وي دج  ثاجل  اى تنير   اا 
نادت لنجىي  أتنل د  اى او د  اى  حاد   ا.يدت اى جلد  
 ىدددد  أتنل دددد  اىا.جحدددد  اىخجاليدددد  اىون دددد  ى قجحندددد  أداا 

ق ايد  مد ا اىندد    داا مد الا اىحددج ثاة اى تنيدر ه اى
 ايجىددجا ى ددد  اىثادد  لددر ثاجلدد  اى تنيدد ت ا  ايويدد   ددة 
خددوا  ىددجل مدددد اىوي ددجت اى اثددا  لينددج ااىلددجما  
لر .ىب ق ييوت ا تنج.يجت ااداا  حجىقادجايا اىىدتناي  

(ه ا.دد قاوديت اىدااىد   ىد  أة K-10الادجا ىتن دج    
ج ق يا  ى   ىقخداب اى تني ت  ات اىثاجل  اى اثا  لين

وي جت قب  االنجقنج ليداا اىنج  جحل ا.دجحر ا.دجتناتنره 
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اقاددددب مددد ه اى تنيددد ت  وددد جل اى ودددجى   نيا دددجت 
 و  ددددد  مدددددة ايىيدددددجت اىقدددددر ق حاندددددج حيدددددرة اىا.جحددددد  
ااى االندد  اىداخييدد ه و ددج قاودديت اىدااىدد   ىدد  الدداد 

ااىقايدل لددر  لر ثاجلد  اى تنيدر مو.د   اقحدج  حدية اىثادد 
 اى ىقاحير ىي تنير ه ا داا
        .(Mayew et al2015) ا.دددد ااودددا     

خقحدجا  دد    وجتنيد  اامق دجد ميد  اىلناد اى قنيا  حج
لدددد  اىقتنحدددد  ح ددددد  .دددددا  اى تنيددددر   MD&A نيا ددددجت 
ق ددددت اىدااىدددد  .ددددد ىددددق ااا لدددد  اى ىددددقاحاه ا ميدددد  اال

اىقددد   ا  ايويددد  اىق حيايددد  ميددد  ميتنددد   دددة اى تنيددد ت
 1995خدددوا اىيقدددا   دددة  قنالدددت ىخ دددا االدددو 

 دددة اأ   ه اقيددديا اىتنقدددج ج  ىددد  أة ودددوا 2211 قددد  
  MD&Aىددددق ااا اىدددداااد لدددد  ااداا  مددددة لدددداض اال

يدالااة  ندجا  MD&Aااىينل  اى ىقخد   ل  محدجاات 
ىدددق ااا ا نتنايددد  لددد  اىقتنحددد  ح دددد   ات .دددا  قيىدددياي  

اى تنيددددر  لدددد  اى ىددددقاحاه و ددددج قيدددديا اىتنقددددج ج  ىدددد  أة 
  تنيندد أوثددا  MD&Aلددر   متننددج اى نيا ددجت اى يودد

  اجاتنددد  حجىتنىدددل اى جىيددد ( لددد  اىقتنحددد  حخ دددا  لدددو  
 اى تنير  .حا  داثه حثوا ىتنااته

 دددددة  ىدددددقاااا اىدااىدددددجت  ويتضاااااح لمبلحاااااث        
اىىجحا  اىقدر قتنجاىدت أثدا االودج  لدر قاايدا  ليد  
ااداا  ميددددد  اىتنقدددددج ج اا.قودددددجدي  ىي تنيدددددر  ا.ددددداااات 

ب الداد  قيددج  حدية مدد ه حندض أود جل اى وددجى  مدد
اىدااىددجت حيددرة  نتنايدد  ااقلددجه  ىددئ ا ثدداه    يالددد 

 ,Cole and Joes)مددد   دداد  دة اىدااىدجت  
2005; Callahan and Smith, 2005; 

Elrod, 2009)  اىقددر مجالددت الدداد أثددا  يلددجحر
ىي نيا دددجت اىددداااد  لدددر قاايدددا  ليددد  ااداا   ا ىدددئ 

 دددددة .حدددددا  ىودددددناح  ميويددددد  الندددددب قيدددددئ اى نيا دددددجت
 ىدددددقخد ر اىقادددددجايا اى جىيددددد   و دددددج أة مجىحيددددد  مددددد ه 

 اى نيا جت  ات  جحل قجايخره

الر اى اجحدا  قندددت اىدااىدجت اىقدر أيدجات         
 ىر تنيني  اى نيا جت اى يو  متننج لر قاايا  لي  
ااداا  لدددددر قيىددددديا ماا دددددد ا ىدددددنب اى جىيددددد  ااىقتنحددددد  

 ,e.g., Sunحدحنض اىتنقدج ج اى  جىدحي  اى ىدقاحيي   
2010; Gridharry, 2011 الدر قايديد .داااات  )

اى ىدددقث اية اق ىدددية د.ددد  قتنحددد ات اى  ييدددية اى دددجىيية 
 ,.e.g., Kothari et al)حجىقدلاجت اىتنادي  ااااحج  

2009a; Fortin and Berthelot, 2012) الر  
اوقيدددج  اى دددش ااىقتنحددد  حخ دددا االدددو  اقايددديب .ددددا  

 ,.e.g)اى ىدددقاحا  اى تنيدددر  ميددد  ااىدددق ااا لدددر 
Mayew et al., 2015; Audi et al., 2014) 

 ه
لددإة  خقحددجا أثددا االوددج  لددر  الددر اىاا.ددل          

قاايددا  ليدد  ااداا  ميدد  .دداااات حنددض  ىددقخد ر 
اىقاددددجايا اى جىيدددد   ياددددل لددددر تن ددددج  تنلايدددد  أودددد جل 

( StakeholdersTheoryاى وددددجى  لددددر اى تنيددددر   
 الجلنااب يىدديية م ددج:ااىقددر حددداامج ققلدد ة لددجتنحية ا 

ا خو.ددد  يددديااىلجتنل ه اياإل:ار  الجلناااباألخ قااى و 
 ل يدددللدددااا  ااىدددقييجا اى قىدددجا  ىخودددج ا   ىددد 

اى ل امجت  ة أو جل اى وجى  ح ض اىتنلا مدة 
.ددددا  قددددرثيا وددددا  ل امدددد ه اميدددد  اىتنج يدددد  ا خددددا   

أتنددده  دددة اى قا.دددل أة قاجحدددا   ىددد ااداا   ييددديااىلجتنل
اى ل امجت  اات اىاا   اىتنيا (  داا  اى تنير  قا.نجت 

حودداا  أوحددا  ددة اى ل امددجت ا خددا   ددة أودد جل 
اى ودددجى ه ا.دددد قتندددقج مددد ه اىادددا   دددة  اا.حددد  اى ددداااد 
 اى  ددددداد  وجىق ايددددا ااىن جىدددد   أااىادددددا  ميدددد   قخددددج 

اجتناتني  لد اى تنير   أا اىادا  ميد  اىلاااات حنلجا
 اىقددددرثيا لي ددددج قىددددقنيو  اى تنيددددر   ددددة ىدددديل اخددددد جت

 Deegan, 2006 ا خو.د   اىلجتنلقناض .د ا (ه
     يودداة  ددة اىوددناح  ىةتنقاددجد  ددة لجتنددل اىحددج ثية

  قيجلدددجت وددا اى ل امدددجت  دددة   اجحيددد ي تنيددر  ح وجتني
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خقيجايدددجا مدددة اأودد جل اى ودددجى   اىوتنندددج .ددد قيوددد  
حندددض   يددداات ا داا ا ىجىدددي  اىقددد  ي قدددج   ىيندددج 

 Boesso andية  يأودد جل اى وددجى  اىا يىددد
Kumar, 2007ه) 

مااااا:اخ  قيااااالس وتحميااااا  المحتاااااو   -4
 المعموملتي ل فصلح الوصفي 

ينقحددددا االوددددج  اى  جىددددحر  ددددة اى يدددددجميب          
اىتنلايدد  اى لدداد  اىقددر يوددنل .يجىددنج حودداا  د.يادد  
ا حجيدددا   اىددد ىئ لندددا لددددا  ىدددق ا حدددية اىحدددج ثية 
 اا أللا اى ا  ىايدج  االودج  اا ثدجا اى قاقحد  

 Healy and)   ددة مدد ه اى ددا  ميدد  وددا  ايادد
Palepu, 2001)نلددددب اىدااىددددجت  ا.ددددد اوددددن ه 

لوددددج جت اى جىيدددد  اىو يدددد   اىىددددجحا  ميسجااى  جىددددحي  
حيتن ددج لنددا مدددد   ددداد  ددة اىدااىددجت اىقدد   خقحددات 

 هةلوددددج  اىاوددددي ىاى  قددددا  اى نيا ددددجق    تنيندددد ( 
ىددق ااا اىح ددا اىني دد  لدد   لددجا  اميدد  اىددامب  ددة 
ق  ىةلودددج  اى دددجىر اىو ددد   قددد  اى  قدددا  اى نيا دددج

 ال أة  مق ددددجب اىحددددج ثية حإىقويددددج    اىا.دددت اى ددددجى 
اى  قا  اى نيا جق  ىةلوج  اىاودي  ىدب يلندا  ال 

ايدددا       ه(Elrod, 2009)لدد  اىىدددتناات ا خيدددا 
 2010)Hassan and Marston    أتندده ميدد

ىايدددددج  اىدددددامب  دددددة قنددددددد اى دددددا  اىحدييددددد  اى اقا ددددد  
 ه ددخيية  يننجيال لر   دجا أ دد   ال أة لاالوج 
ىةلوج  ال  proxiesقاديااتالم:خ  األو  يقل ة 

قنق ددد حودداا   حجيددا  ميددر ل ددا اىددج ا االوددج  
  اخوددددج ا 12اىدااىددددجت اى ىدددد ي   ا ىجىددددي   ثددددا

  ية    دة  يدا ودب أا اىد.د  (يقتنح ات اى  ييية اى دجى

                                                 
جوححوذ الذساعوات الحغووعية علو  الحقووانالت الشخصوية أو قوو ائ  12

اىعحقصاء ف  فع  ج قوات الحغحرحشين والحعللوين الحواليين 

ات اإلفصاض الحعاعوب  و يش   من الحغحخذمين نشأ  محاسع

 (.Hassan and Marston,2010نالحاشأد )

 امدد اى  ييية اى جىيية اى قجحنية  داا اى تنيدر هاقادب
اىىددددجحا  حنددددض االىددددقدالالت اىنج دددد  مددددة  اىقادددددياات

لدددددداد  االوددددددج  احي دددددد  اى نيا ددددددجت حجى تنيددددددر هالر 
قنق ددد ميددر  قاددديااتالماا:خ  الثاالنيقلدد ة ياى اجحددا  

ا االوج  ا ىجىي  حجى تنيدر   اىي ا اى حجيا ىاىج
اىقاددجايا اى جىيدد  اىىددتناي   ا ا.ددل اى تنيددر  ميددر    ثددا

ودددة ىيحدددج ثية ل دددا يدددحو  اى نيا دددجت اىداىيددد ه اي 
اىددج ا االوددج  اىىددجحا  مددة  ايدد   ىددقخداب   يددا 

 هأا مة  اي  ق ييا اى  قال  ىةلوج 
ميدددددددر اينق دددددددد مجىحيددددددد  اىدااىدددددددجت اىىدددددددجحا          

ا ىدئ  دة خدوا   اىي ا اى حجيا ىاىدج ا االودج 
ىددةداا  الىقويددج   ق ييددا   قددال اىقاددجايا اىاودديي 

 ;e.g., Chatterje et al., 2011)خوج ودنج 
Lang and Stice–Lawrence, 2015)  أا

  يا  .ج     الني ( حدرمب اىنتنجودا اىاالدل  ا.قاا 
  أا اىل ددل حيتنن ددج  ددة أة قيددق ا ميينددج قيددئ اىقاددجايا

خوا ق ييا   قا  قيئ اىقاجايا حتندجاا ميد    يداات 
ي اامدددددج اىحدددددج ثاة  اقيدددددجا ح دددددج يقتنجىدددددل  دددددل أمددددددا  

 e.g., Mertine, 2011; Ginesti et)دااىدجقنب 
al., 2013)احتندجاا ميددر  دج ىددح   يقتندجاا اىحج ددا ه 

يلدجن حيد  ة اا اى اياقيةة يمجقلر اىلن ي  اىقجىي  
قن دج لدر .يدج  اج ا دل ويج ىيا.ا  مير خوج ون

 ددجت اى يودد  متننددج لددر قاايددا نيا  ىددقال الدداد  اى 
  لي  ااداا   أ د اىج ا االوج  اىاوير(ه

 Disclosureإلفصاااالحامؤشاااار  -4/1
Index 

يىدددجمد   يدددا االودددج  ميددد  .يدددج   دددد           
 الددداد أا مددددب الددداد متنجودددا  نيتنددد    ددددد   ىدددحاجا 

 Srinivasan and Srinivasan, 2015 ه ا.دد)
أدل مدب  قيج  اىحج ثية مير   جا تنلال ي ددد تندا  
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أا مدددددد متنجوددددا اى نيا ددددجت اىاالددددل  داالنددددج لددددر 
ىدقخد   لدر   يا االودج   ىدر قنددد اى  يداات اى 

قاقدل ميدر اىقنددد ااىقتندا  لدر و ج  اىدااىجت اىىجحا ه
 هحاىددديي  اىايدددج  اى اتنددد  اودددينج  يددداات االودددج  

امير اىامب  ة الاد اىنديد  دة اى  يداات اى اقا د  
 دددة اى تنل دددجت اى نتنيددد  ااىدااىدددجت اىىدددجحا    ال أتنددده 
 دددجناا متندددجئ حندددض اىحدددج ثية اىددد ية ييلدددياة  تنيدددجا 

 (self–constructed)نددددددددب اى  يدددددددداات اىخجودددددددد  ح
 Hassan and)ااىقر ققتنجىل  ل  ق يحجت أح جثنب

Marston, 2010) ه 
اقالدددد مدددد  .يددداد ميدددر  ىدددقخداب اى  يددداات         

ىدقال االوددج    ىايدج  اىقدر ي اامدج اىحدج ثاة  اقيددجا 
 Hassan et al., 2009; Hassan)ىندا أم ندج 

and Marston, 2010)   1 ) قنق دد دااىدجت مد ه
يددداات ميدددر ميتندددجت وددد يا  اى لدددب تنىدددحيجا  تنندددج    اى

ة لدر قل يدل اق ييدا يق قج   ىدر ا.دت ا لنداد وحيدا 
قخلددددل م ييدددد  ق ديددددد تناميدددد  امدددددد ( 2  اىحيجتنددددجته

اىيخوددر  ددة .حددا  ااىقاددديا متنجوددا اى  يددا ىي وددب
اىق ا   ة د.  .يجىجت اى  يدا ( يواة 3  اىحج ثيةه

مدد أ   وج  يواة لدر  دداد اا دجا اىد للى ىقال اا
.دددد ال ياامدددر اىحدددج ثاة متندددد  (4ه اى  يدددا  دددة أليددده

قوددددداية اى  يدددددا اىنو.دددددجت اى قحجدىددددد  حدددددية متنجودددددا 
 ىددر   يددقب  لددجلق(.ددد يدد دل وددا متنوددا 5ه  اى  يددا
 اما لددددر اى  قددددال اى نيا ددددجقر  ىدددد  ق ىددددة اى  يدددا

 ا  ا اى ل ي يا متنه  نلب اىحج ثيةه
ايددددا  اىحج ددددا أتندددده ميدددد  اىددددامب  ددددة اىايدددداد         
ىىددددجحا    ال أة   يددددا االوددددج  وددددجة ا ددددجناا  ددددة ا

اى اجيي  اىقر يىدقخد نج اىحدج ثاة ميد  تن دج  ااىدل 
لدر ق ديدد  ىددقا  االودج  مدة متنجوددا  نيتند   ددة 
اى نيا ددجته ا.ددد قلددجانت  ااتندد  مدد ا اى ايددج   ددداد 
 خقيددجا تنددا  أا مدددد متنجوددا اى  يددا ىقيدد ا ا اناة 

دااىددجت اىتنىددحي  ىندد ه اىنتنجودداه لاددد  دداات حنددض اى
 e.g., Ahn and Lee, 2004; Joshi)اىىدجحا  

et al., 2013)   يدداات ىةلوددج  ميددا  ال دد  
حددددج اناة  ا ىددددئ حددددإلقااض قىددددجال ا م يدددد  اىتنىددددحي  
ىنتنجودددا اى  يددداه الدددر  قلدددجه أخدددا   ددداات حندددض 

 ;e.g., Boesso and Kumar, 2007)اىدااىجت
Pisano and Alvino, 2015)   ياات ىةلوج  

ج اناة  امر قند   ىد   م دجا انة تنىدحر  ال   ح
أوحا ىحنض اىنتنجوا  اجاتن  حجىنتنجودا ا خدا  حتندجاا 
ميددددددد  ا قيجلدددددددجت  ىدددددددقخد ر اى نيا دددددددجت اىددددددداااد  

 حجى  ياه
-Content anaتحميا  المحتاوف  -4/2

lysis 
قىددقخدب  ايادد  ق ييددا اى  قددا  لددر  وددا     

 اداا اى نيا جت اى يو  متننج لر  ىقتند  ندية  دة 
ق ديد مدد اىنتنجودا اى واتند  ىده  اىوي دجت  أا  خوا

اىل ددددددددددددددا  أا اىيادددددددددددددداات  أا اىوددددددددددددددي جت(ه ا.ددددددددددددددد 
اىق حيدد  (  ىد  أة Carini et  al.  2013أيدجا

خجويقية  يق يل قاالا اىينجا ىن يي  ق ييا اى  قا 
ه    قنقحا الموثوقي ، والقلبمي  لمتحق ا يىقية م ج: 

 دددددة  (Reliability)اى اثا.يددددد  أا   وجتنيددددد  االمق دددددجد 
اىخوج ا اى  ين  ىق ييا اى  قدا   اجاتند  حجى دداخا 
ا خدددددا  اىقدددددر قىدددددقخدب مدددددجد  لدددددر اوددددد    قدددددا  

دااىددددد   دت دددددد.دددددد االودددددج   م ييددددد  ااقودددددجا(ه ا 
(Krippendorff, 2004)   ثددوا خوددج ا لاميدد

ىي اثا.ي  لر تنقج ج ق ييا اى  قدا  امدر: ااىدقاااا  
مددجد  اىقتنييدد   اىد.دد ه اقيدديا   ا (Reproducibility)اا 

خجوددي  ااىددقاااا  ىدد  اىادددا  ميدد  قوددتني  اىحيجتنددجت 
خجودددي   مدددجد  الاجاىحدددتني  اى اياددد  ح دددااا اىا.دددته ا 

اى وددددداا ميددددد  تنيددددد  اىقودددددتني   لإتنددددده يدددددقب اىقتنييددددد 
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ىيحيجتنددجت ح ددض اىتنلددا مددة اىاددج ب حجىقوددتني   لوي ددج 
وددددتنيية ىددددتني  اىحيجتنددددجت  نادت تنىددددح  ااقيددددج  حددددية اى
يددددددد  لدددددددر م ييددددددد  ق ييدددددددا وي دددددددج نادت دالددددددد  اى اثا.

اى  قدددددا ه اقادددددي  خجودددددي  اىد.ددددد  دالددددد  اى اثا.يددددد  
اى قلدد تن  لدددر قايددديب أداا م ييددد  اىقودددتني  لدددر لدددا 
 ل امددد   دددة اى ندددجييا اى  ددددد   ىدددحاجا  أا لدددر لدددا 

  ل ام   ة اىدااىجت اىىجحا ه
اىاجحييددددد   اقيددددديا اىخجودددددي  اىا يىدددددي  اىثجتنيددددد    
  ىدددددددد  أل  ددددددددد  قنقحددددددددا تنقددددددددج ج اىدااىدددددددد  (ىيق ادددددددد 
ه اقددنداد .جحييدد  اىتنقددج ج ىيق ادد   ددة (Reality)اا.نيدد 

خدددددوا ق دددددايا لدددددداا   خ ددددد ( ىيقودددددتني  ح يدددددا 
لدر م ييد   (Coders)يىجمد مي   ايجد اى ودتنيية 

ق ييا اى  قا ه اينقحا لداا ق ييا اى  قا  ح ثجح  
  جاىدددددد  ىقا يددددددد  لدددددداااات اىقوددددددتني  حددددددية ل يددددددل 
 اى ودددددتنيية   دددددج يلنيندددددج م ييددددد   تنل ددددد  ا نيويددددد ه
اقىددددددجمد اىن ييدددددد  اىىددددددجحا  ميدددددد   ىددددددقحنجد اىق ييددددددا 
اى ق ين أا اىلن در  الد جة أة قوداة اىحيجتندجت  ات 
ودي  حجى يدوي  أا اىيدااض   دا االخقحدجا  احجىقدجىر 

 قوح  اىتنقج ج  و    ا.جحيي  ىيقن يبه
ة  دددة ق ييدددا اى  قدددال جة أىجىددديجايالدددد تنامددد       
، (Conceptual)تحمي  المحتوف المفلهيمي م ج: 

هاينقحددددا (Relational)لتوتحمياااا  محتااااوف الع قاااا
ق ييدددا اى  قدددال اى يدددجمي ر أدا  قىدددقخدب لدددر ق ديدددد 

دل قودددااا وي دددجت أا  يددددجميب  نيتنددد  لدددر تنددددا أا  ددد
يقادددب ق ييددا    ل امدد   ددة اىتنوددااه الددر اى اجحددا

خقحدددجا  خ ددا   لدددجلي   ددة خدددوا  جت  قددال اىنو.ددد
ة ق ييا ا.د يوا  هاىنو.جت حية اى يجميب داخا اىتنا

ه   ي  ددر ق ييددا اى  قددال أا يددج وا  جا اى  قددال لن يدد
 دددة اى ىددقتند أا متنجودددا  نيتنددد   جا  نيتندد جا اىلن ددر لجتنحددد

ا وي ددددددجت أىجىددددددي ه أ ددددددج ق ييددددددا أ ددددددة اى نيا ددددددجت 

 Hassan)  ر اى ىقتند حجىوج دالياى  قال اىيج ا 
and Marston, 2010)ه 

 دة االوج جت اىاوديي     قا  ق ييااي وة      
دخيية  قودددج يية ىودددا  تنن دددج مدددد   خقيددد  خدددوا  ددد

ماا:خ  الموضااوعلت )أو األفكاالر( مددة ايخددا ام ددج  
، وماااااااا:خ  الاااااااا:الالت )أو Thematicالرليسااااااااي  

ه اينق دددد ق ييدددا  Semanticالتركيبااالت( الم ويااا 
اى  قدددددددا  لدددددددر  ددددددددخا اى الدددددددا  اىا يىدددددددر ميددددددد  

ااىقا يددددددن ااىقوددددددتني  ىيوي ددددددجت ااىل ددددددا  اا وددددددجا
اينق دد اىحدج ثاة     نيتن هح اض ق ييا   قا  اىجى

اىدددقخوا ا لوددجا اىا يىدددي  لدد  ميدد  مدد ا اى ددددخا 
اىوج تندددددد  حجالوددددددج  اىاوددددددير ىق ديددددددد ااقلجمددددددجت  
ااى اا.دددد  ااداايدددد   ادالدددد  اااقحددددج   ددددل االوددددج  

 ة أوثا اى داخا يديامجا اى جىره اينقحا م ا اى دخا 
لدددر مددد ا اى لدددجاه  ىدددقخداب  دددة .حدددا اىحدددج ثيةلددد  اال

جتنددددددل ايخددددددا  ينددددددد   دددددددخا اىدددددددالالت اميدددددد  اىل
خقحجا ا لناا اىي ايد  أااىددالالت اىييليد  اىي اي  ى  ا
اقنددددددددجلر م ييدددددددد  ويج ي ىق ديداىاوددددددددي جتىةلوددددددددج 
اقنق دد  تننليد  مدد ا  ا دد  .جحييقندج ىيادااا ه ااقودجا

اىي    اى دخا مي  ل ا اىنيوا اىي ا  ىيتنواا
و ددج مددا اى ددجا لددر  ل ددا  الددا   نددية ىةلوددج 

 Elrod, 2009; Srinivasan)دخا ا اا اى دد
and Srinivasan, 2015)ه 

اي وددددة  لددددااا ق ييددددا اى  قددددا  ىةلوددددج           
أو بطريقاا  يلياا   Manualبطريقاا  ي:وياا  اىاوددير 

Automatic  مدددددددددددددة  ايددددددددددددد  اىحددددددددددددداا ج اىلدددددددددددددجمن
Software ه لنيدددددددد  ىددددددددحيا اى ثددددددددجا  .ددددددددجب حنددددددددض

 (e.g., Carini et al., 2013اىدااىدجت اىىدجحا   
حي دا اق ييددا   قددا  قاايدا  ليدد  ااداا  ح ايادد  
يدايددد ه ا دددة لنددد  أخدددا   امق ددددت دااىدددجت أخدددا  
(e.g., Davis and Tama-Sweet, 2012) 
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مي  اىحاا ج اىلجمن  لر ق ييا   قا  قاايدا  ليد  
ااداا  ح اياددد   ىيددد هو ج اىدددقخد ت حندددض اىدااىدددجت 

 ,e.g., Clatworthy and Jones)اىىددجحا  
  دددة اى اياددد  اىيدايدددد  اايىيددد   ندددجا لددددر ودددوا  (2003

 ق ييا   قا  اىقاجايا اىىجحا ه
ايقنية مي  اىحج ثية لر  جى   خقيجا ق ييا         

اى  قدددا  اىيددددال أة ياا ددداا حادددااا  اىقاايدددا اىاودددير 
حجىوج دددا  ثدددب قىدددليا قودددااا ودددا االودددج جت اىداىددد  
ميددد  اىنتنجودددا   دددا اىايدددج ه ا.دددد يدددقب  ىدددئ حدددداة 

 يدا ىةلودج  أا حيدجة حجىنتنجودا اىقدر يدقب قو يب  
اىح ددددا متننددددج   ال أتندددده يلددددل اخقيددددجا ا ددددد  اىايددددج  
 اىوي دددد   أا اىل يدددد   أا اىياددددا ( اى تنجىددددح  ى الددددا  

ايىدجمد ق ييدا    (ه Abed et al., 2016اىح ا  
اى  قددددا  اىيدددددال ميدددد  اىددددقخداب وددددا  ددددة اىق ييددددا 
اىاوددددير ااىو ددددر ىيقاددددجايا   ددددا اىايددددج ه و ددددج أتندددده 

ى   ىيحج ثية حقاديب قيىيا أللا ىدالالت اىوي دجت ي
ااىل ا اى  دد   اجاتن  حق ييدا اى  قدا  ايىدره الدر 
اى اجحدددا  ينقحدددا ق ييدددا اى  قدددا  اىيددددال  دددة اى دددا  
اى ىددقنيو  ىيا.ددت ااىلنددد حيددوا وحيددا  احجىقددجىر قاددا 
لنجىيقدددددددده لددددددددر  جىدددددددد  ميتنددددددددجت اىتنودددددددداا اىوحيددددددددا  

 Deumes, 2008ه) 
ناا  ددد          ج ىدددح    قلددده  نلدددب اىحدددج ثاة لدددر اا 

اىىددددتناات ا خيددددا  تن ددددا ق ييددددا   قددددا  االوددددج جت 
اىاودديي   ىيددجا حإىددقخداب اىحدداا ج اىلددجمن  اى قج دد  لددر 

 Hassan and ( 2010مد ا اىيدرةه ا.دد أيدجا  
Marston ق ييا اى  قا  ايىر ي ا  اىنديدد  ى  أة

( ينقحددا  ددة اىحدداا ج 1 ددة اى نايددج ىيحددج ثية  ا تننددج:  
ني  االىدددددقخداب ىودددددا اىحدددددج ثية   قددددد  اى حقدددددد ية ىددددد

( أدا  ا.قوددجدي   ددة  يددا اىا.ددت ااىلنددد 2 ددتننب(ه  
( ي وة االمق دجد مييندج لدر  لدااا ق ييدا 3ااىقويي ه  

  قددا  يددج ا ى ل امدد  وحيددا   ددة اىقاددجايا اىاودديي  

لدددر ا.دددت اليدددنه احجالدددجل   ىددد   دددج ىدددح   أيدددجات 
 e.g., Kothari et ل ام   ة اىدااىجت اىىجحا   

al., 2009 ىددد  اى ااتنددد  ااىويدددجا  اىنجىيددد  اىقدددر  )
 ي اانج ق ييا اى  قا  ايىر ىيقاجايا اىاويي ه

الر  قلجه أخا  قاقل مي  اىقخداب اىحداا ج         
اىلدددجمن  لددددر ق ييددددا   قددددا  اىتنودددداا  ىيددددجا لندددداا 

 Hassan and) ل امد   دة اى يدجوا ىندا أم ندج
Marston, 2010; Abed et al., 2016)  :1 )

لدددددااا    دددددداد اىحاتندددددج ج حودددددا اى يدددددادات ااى ندددددجتنر 
اى قنيادد  حجىوي دد   أا اىيوددا ( اىقددر يددقب  وددا قوااامددج 
لددددر اىددددتناه احجىقددددجىر  .ددددد يدددد دل اىددددقخداب وي ددددجت 
أىجىي  ميا وجلي  أا ميا  و     ى  قاديا  ىدقا  
االوددج  اىاوددير حدالدد  أ.ددا أا أوثددا  ددة اىددونبه 

اىايدددداد ميدددر اىدددقخداب وددددا  ل امددد   دددة  ( قالدددد2 
ىددر ىق ييددا اىتنوددااه لنيددر ىددحيا اى ثددجا   حاتنددج ج 

 ,.e.g)حندددض اىحددداا ج اىلدددجمن  يودددي  اىدددقخداب 
Nudist Software)  لددددددر ق ييددددددا اىتنودددددداا

احجىقددجىر ال   اى ناالدد  لددر ودداا  وقجحدد  تنوددي  لادد 
قودددي  ىق ييدددا اى ىدددقتندات لدددر وددداا  أيدددوجا أخدددال 

 نلدب اىحداا ج  قودي  (هاود ىئpdfاىوداا تن     ثا
ىق ييددا  (e.g., GI Software)اىلدجمن  ا خدا  

اال قودي    اىتنواا اى وقاح  حجىي   االتنلييني  لاد 
 Beattieايدا   ىق ييا اىتنواا حجىي دجت ا خداله
and Thomson (2007)   أتنددده قادددا   وجتنيدددد

االمق جد مي  اىح ا االىوقااتنر مة اىوي جت  اجاتند  
.دددددااا  اىحج دددددا  حجىح دددددا اىيددددددال اىددددد ل ينق دددددد ميددددد 

ىيقاايددددا حجىوج دددداه ا.ددددد يودددداة اىىددددحل لددددر  ىددددئ مددددا 
  داديدد  اىادددا  ميدد  قينددب االوددج  اىاوددير اىدد ل 
يق يل  اامج  وا اىل ا اى واتند  ىيدتنا  خجود  أة 

 اىوي   اىاا د  .د قن ر  نجتنر وثيا ه
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ايددددددا  اىحج ددددددا أتندددددده ي وددددددة اىق يددددددل ميدددددد          
.ي  لر تنقدج ج اى يجوا اىىجحا   ة خوا قدميب اى اثا 

ق ييدددا اى  قدددا  اى نيا دددجقر ايىدددره ايدددقب  ىدددئ مدددة 
 ايددد   مدددجد  ق ييدددا   قدددا  ميتنددد   دددة االودددج جت 
ح ايادددد  يدايدددد   ثددددب  اجاتندددد  اىتنقددددج ج حددددية اى ددددداياقية 
ىق ديد  د  الاد لداا   نتنايد  حيتنن دجه لنيد  ىدحيا 

 Brown and Tucker(2011اى ثددجا  ا.قدددا   
  MD&Aلددر قاددجايا  ايجىددجا  ىيددجا ى ىددقا  االوددج  

 يا .ج ج حجخقحجا  د    وجتنيد  االمق دجد ميد  تنقدج ج 
اى ايدددج  ايىدددر  دددة خدددوا اىقودددتني  اىيددددال ىنيتنددد  

اىقددر ىددح  قوددتنيينج  ىيددجاه  MD&Aلاميد   ددة قاددجايا 
ا.د ألنات اىتنقج ج ويجا  اى ايدج  ايىدر اى اقدا  لدر 
ق ديددد دالدد  اىق يددا لددر االوددج  اىاوددير حجىقاددجايا 

 ى ه  ا اىداا
خ ص  البحث والتوصيلت ومجلالت  -5

 البحث المقترح 
استنل:ًا لمال تام عرضاا مان تحميا  فاي هااا البحاث، 

 يمكن استخ ص النتللم التللي  
فيمااال يتعمااا  ب هااا:اف وأهميااا  وأناااوا  التقااالرير   -

 تنقندددت اىدااىددد   ىددد  أة اىقادددجايا اى جىيددد  الملليااا ، 
ب مددة اىىددتناي  قنقحددا  ودددااا أىجىدديجا ىةلوددج  اىنددج

اى نيا ددددددددجت اى جىيدددددددد  اى قنيادددددددد  حجى تنيددددددددر ه اينددددددددد 
االودددج  اىو دددر لدددر اىاددداا ب اى جىيددد  أ دددد اىاىدددج ا 
اىقددددر قىددددقخد نج ااداا  ىقاودددديا  نيا ددددجت  ييددددد  
 و جل اى ودي   لدر اى يداا ه    قالدد اىدج ا 
 قوجا أخا  ي يل مييندج اى دجحل اىاودير اقنق دد 

قخد ر مييندددج ااداا  لدددر اىقااودددا اىيندددجا  دددل  ىددد
اىقاجايا اى جىيد ه ا.دد قاقدل ميد   مق دجب اى تنل دجت 
اى نتنيدددددد  اى  جىددددددحي  ااىلنددددددجت اىقتنلي يدددددد  حقاايددددددا 
 لي  ااداا   ى  الاد ثا  وحيا  لي دج ي قايده  دة 

 نيا دددددجت  اجاتنددددد  حجى ودددددجدا ا خدددددا  ىةلودددددج  
 اىاويره

وفيماال يتعماا  باا ثر اإلفصاالح فااي تقرياار مجمااس   -
ل:ي  لممنشاا ة وقاارارات اإل:ارة عمااى النتااللم االقتصاا

خيددا اىحج ددا  ىدد  مسااتخ:مي التقاالرير المللياا ، 
أتنددده ميددد  اىدددامب  دددة قحدددجية تنقدددج ج اىدااىدددجت اىقدددر 
اخقحدددات اىنو.ددد  اىىدددجحا    ال أة  نل ندددج .دددد أيدددد 
تنلايددددجا اقلايحيددددجا اى دددداداد االيلددددجحر ىةلوددددج  لددددر 
قاايددا  ليدد  ااداا  حجىتنىددح  ىادداااات اى ىددقخد ية 

 قنددددج يية لددددر ىددددا  اأ  اى ددددجا ىنددددجه    ي وددددة ىي
االمق ددددجد ميدددد  قاايددددا  ليدددد  ااداا  متنددددد  قخددددج  
.ددااااقنب االىددقث جاي  امتنددد امددداد قتنحدد اقنب حج احددج  
ااىقدددلاجت اىتناديددد  اى ىدددقاحيي ه و ددج ي ودددة االمق دددجد 
ميددد  اىينلددد  اىي ايددد  ى  قدددا  اىقاايدددا اىىدددجح  لدددر 

وماااان اىقتنحدددد  حددددج داا اى ىددددقاحير اى قا.ددددل ىي تنيددددر ه 
ينقحدددا االودددج  لدددر قاايدددا  ليددد  لاويااا  أخااار ، 

ااداا   ددددة أمددددب اىاىددددج ا اى ىددددقخد   لددددر اىق يددددل 
ميدددد   يددددوي  اى  دددداض اىددددداخير حجى تنيددددر   امدددددب 

وماان لاوياا  ويددجا  حي دد  اى نيا ددجت اى  ي دد  حنددجه 
ي وددة ىي دداالنية اوقيددج  اى ددش ااىقتنحدد  حدده ثللثاا ، 

.حددا  داثدده  أا اىقتنحدد  حخ ددا االددو  ا ددد  .دددا  
اى تنير  مي  االىق ااا لر اى ىقاحا  اأيلجا ق ديد 
 دددددد   ىقدددددناب اى تنيدددددر  حق حيددددد   ندددددجييا اى  جىدددددح  

 اىداىي  أا اى  يي ه 
وفيمااال يتعمااا  بمااا:اخ  قيااالس وتحميااا  المحتاااو    -

لادددددد ألندددددات المعمومااااالتي ل فصااااالح الوصااااافي، 
اىدااىدد  الددداد  ددداياقية يددج نقية لدددر مددد ا اى لدددجا 

اى  قدا ه احجىتنىدح   م ج    يدا االودج   اق ييدا
ى  يددددا االوددددج   لاددددد خيددددا اىحج ددددا  ىدددد  أتندددده 
اىدديي  .يددج   اتندد  قىددقخدب لددر ق ديددد  ددد  الدداد 
أا مدددددب الدددداد متنجوددددا  نيتندددد   ددددة اى نيا دددددجته 
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اميدد  اىددامب  ددة أة مدد ه اى  يدداات قىددقنيئ حيددوا 
وحيا ا.دت الندد اىحدج ثية  اق قدج   ىد  .ددا وحيدا 

ة أوثدددا  دددة اى ودددب اىيخودددر   ال أتنندددج  جناىدددت  ددد
اىدددددج ا اىايدددددج  اىدددددقخدا جا لدددددر ح ددددداا االودددددج  

امق د اىحدج ثاة ميد   ومن نلحي  أخر ،اىاويره 
 ايادددد  ق ييددددا اى  قددددا  لددددر ق ديددددد  اددددداا اتنددددا  
اى نيا دددجت اى يوددد  متنندددج لدددر اىقادددجايا اىاوددديي   
الددددر اخقحددددجا دالالقنددددج اىييليدددد  أا اىينلدددد  اىي ايدددد  

ق ااا اى ىقخد   لر ويجمقنجه امي  اىامب  ة اى
امق ددجد اىحددج ثية ميددد  اى ايادد  اىيدايددد  لددر ق ييدددا 
  قددا  قاددجايا  ليدد  ااداا   قدد  ا.قتنددج اى ددجىر  
 ال أة اىقاله اى دديا ىيدااىدجت اىقدر ق دت حجىدداا 
اى قاد دد  مددا اىددقخداب اىحدداا ج اىلددجمن  لددر ق ييددا 
م ه اىقاجايا حوداا   ىيد  ىوىدقيجد   دة اال وجتنيدجت 

 ر م ا اى لجاهاىنج ي  ىي جىل ايىر ل
وبناالًء عمااى النتااللم النهرياا  لهاااا البحااث، يوصااي 

 البلحث بمل يمي 
يلل  اامج  اىخودج ا اىتناميد  ىي نيا دجت اىقدر   -

يقلددددد تننج قاايدددددا  ليددددد  ااداا  ح دددددج يدددددقواب  دددددل 
ا قيجلدددددددددجت  ىدددددددددقخد ر اىقادددددددددجايا اى جىيددددددددد   دددددددددة 

 اى نيا جته
يقنية مي  اىلنجت اىقتنلي يد  ااى نتنيد  أة قيداض   -

ت اادمدد  ميدد  اى تنيدد ت اىقددر ققن ددد ق ايدد  مااحددج
اى نيا دددجت اىددداااد  حاايدددا  ليددد  ااداا   احجىقدددجىر 
قددددميب ثاددد  أوددد جل اى ودددجى  لدددر مددد ا اىتندددا   دددة 

 االوج ه
لدددااا  قاميددد   نددددل ا ىدددقخد ر قاايدددا  ليددد    -

ااداا  حرم يدددد  ا تندددددجلل مددددد ا اىتنددددا   دددددة االودددددج  
ىووم ددددددج  ا ىددددددئ مددددددة  ايدددددد   وددددددداا اى نددددددجييا 

يجدات اى تنجىح   اامداد اىددااات اىقدايحيد  لدر اااا 

مددد ا اى لدددجا  احجىقدددجىر قخيددديض مددددب اىق جثدددا لدددر 
 اى نيا جت  اقدميب ويجا  اىىا ه 
  لإتنه حتنجاا ميد  وبللنسب  لمجلالت البحث المقترح 

 دددددداد اىح دددددا ااىايددددداد اى اقح ددددد  حتنقج لددددده  ياقدددددا  
 اىحج ا  لااا ح اا  ىقاحيي  لر اى لجالت اىقجىي :

 خقحجا  دد    وجتنيد  االمق دجد ميد  قاايدا  ليد    -
ااداا  لر اىقتنح  حخ ا  لو  اى تني ت اى واي   

 ا د  .داقنج مي  االىق ااا لر اى ىقاحاه
دااىددددد  اق ييدددددا   دددددددات االودددددج  لدددددر قاايدددددا   -

 ليددددددد  ااداا  ثدددددددا  اى لدددددددب  ااىاح يددددددد   ايدددددددد  
اى تنجلى  ا لب  وقل اى االند   ا قجحند  اى  ييدية 

 جىيية  ااى خج ا اىقىاياي  ااىقي ييي هاى 
  جاىددددددد  اىقاودددددددا ىددددددددىيا قلايحدددددددر حيدددددددرة أثدددددددا   -

االوددددج  لددددر قاايددددا  ليدددد  ااداا  ميدددد  .دددداااات 
أودددددددد جل اى وددددددددجى  لددددددددر اى يدددددددداا    خجوددددددددد  

 اى ىقث اية(ه
 قللم  المراجع المستخ:م  في البحث

 أواًل  المراجع العربي 
 جىدحي هاىتنلايد  اى   ه1992أحانيد  و جا خييي ه   -

 ,Hendriksenحداة تنجياه قال   اقنايل وقجل 
E. Richard, 1982. Accounting theory. 

D. Irwin, Inc. 
ه داا 1994اىدددددمااال  و ددددجا اىدددددية  ودددد ي ه   -

االوددددج  اى  جىددددحر لددددر قخيدددديض مدددددب اىق جثددددا 
اى نيا جت انيجد  ويجا  اىىا ه  لي  وييد  اىقلدجا  

 ه88-42: 2  لج ن  ااىوتنداي -ىيح اا اىني ي 
ه .يددج  أثددا االوددج  2213اىىدديد  أ يددا   ج ددده   -

 ددة .حددا ااداا  ااىاىدد جا اتنيدداات ا م ددجا ميدد  
اىاددددداااات االىدددددقث جاي  ى تنيددددد ت ا م دددددجاه اىدددددجى  
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لج نددددد   –دوقدددددااا  ميدددددا  تنيددددداا   وييددددد  اىقلدددددجا  
 اىاجما ه

   بنىدا  م دا تنلدجااىيدنجا  اىد      داده   -
 اح يد  داا ه خ دجل اىدا  ة محدد ا  دد يدجدل

 االودج   ىدقا  أثدا ق ديدد لدر اىياو  ا دياتني 
ه اى لي  ا ادتني  لدر ىىا.ي  اىاي  ا مي  ميااى جىر

 ه723-685: 3 داا  ا م جا 

دىيددا .اامددد ا نددجييا  او دد  اىيدداوجت حل ناايدد    -
 اودن اى ددياية اى ودال   ه2216ه  ودا اىناحيد 

 قددددج  ميدددد  اى ا.ددددل االىوقااتندددددر  اناا  ااىددددقث جاه
www.egx.com.eg. 

 او ددد  اىيددداوجت ى اىقتنيي يددد ااامدددد اى ق حيددد  دىيدددا  -
 اودن اى ددياية  ه2213ه حل ناايد   ودا اىناحيد 

 قدددددج  ميددددد  اى ا.دددددل  اى ودددددال  اناا  ااىدددددقث جاه
 .www.egx.com.egاالىوقااتنر 

.دجتناة اىيداوجت ا.دب   ه1981ه  ناايد ا دي  اىل  -
 قدددج  ميددد  اال  قددده اىقتنيي يددد ه  1982ىىدددتن   159

www.incometax اى ا.ددددددددددددددددددل االىوقااتنددددددددددددددددددر 
.gov.egه   

ه أثدا ق حيد  2221 ج اة     دد محدد اى  يدده   -
 ندجييا اى  جىدح  اى وداي  ميد   تنيند  اى نيا دجت 

  ىي ىقث ايةه  ليد  وييد  اىقلدجا  ىيح داا اى  جىحي
 ه37-1: 2لج ن  ااىوتنداي   -اىني ي 

 
 
 
 
 

ه اى يدددووت 2223 دددج اة     دددد محدددد اى  يدددده  -
اى  جىددددحي  لددددر  مددددداد اىادددداا ب اى جىيدددد  اى ىددددقاحيي ه 

لج ندددددد   - ليدددددد  وييدددددد  اىقلددددددجا  ىيح دددددداا اىني يدددددد 
 ه66-19: 2ااىوتنداي  

ىيا.جحدد  اى جىيدد  ا.ددب .ددااا  ليدد   داا  اىني دد  اىنج دد   -
حيددددددددرة " .اامددددددددد .يددددددددد  22/1/2214حقدددددددجايخ  11

اي ل ا ااا  اى جىي  حجىحااود  اى وداي "ه  قدج  
 .www.egx.com.egمي  اى ا.ل االىوقااتنر 

 2215ىىدددددتن   112.دددددااا انيدددددا االىدددددقث جا ا.دددددب   -
  حيددددرة " نددددجييا اى  جىددددح  اى ودددداي "ه  قددددج  ميدددد

 .www.egx.com.egاى ا.ل االىوقااتنر 
(  1 نددددجييا اى  جىددددح  اى ودددداي   اى نيددددجا ا.ددددب    -

  "مدداض اىادداا ب اى جىيدد "  اناا  االىددقث جاه 2215
.efsa www قددددج  ميدددد  اى ا.ددددل االىوقااتنددددر

/.gov.eg. 
ى  جىدددح  ااى االنددد  ىدددداا  ليددد  اىقندددجاة مي ددد  ا  -

  اا دددجا اى يدددجمي ر 2223ىدددداا اىخيددديج اىناحيددد  
 ىي  جىح  اى جىي ه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

http://www.egx.com.eg/
http://www.egx.com.eg/
http://www.egx.com.eg/
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 13(1ممح  رقم )
 نمواج تقرير مجمس اال:ارة السنوف المرف  بللقوالم المللي 

  من قواع: القي: ( 44)مع: وفقل الحكلم المل:ة                      
 

حجىحيجتنددجت اىدداااد   قيقددنب اىيدداو  اى ايددد  لددر  مددداد قاايددا  ليدد   دااقنددج اى نددد ىيندداض ميدد  اىل نيدد  اىنج دد 
 حجاللجل  اى   ج يي  : 1981ىىتن   159اى ال  حجىو    اىقتنيي ي  ىياجتناة ا.ب  1حجى ي   ا.ب 

  

  اسااام الشركااا 
 

 البيلنلت االسلسي   
 

  غرر الشااركا 

 /    / قجايخ اىايد حجىحااو   د  ىيياو اى د  اى  د

اىاجتناة اىخجلل ىه 
 اىياو 

  اىاي   االى ي  ىيىنب ا.ب         ىىتن 

خا اأ   جا  اخا  
 حه

  اخا اا   جا  ودا 

  خا اأ   جا  دلا  
ا.ب اقجايخ اىايد حجىىلا 

 اىقلجا 

 
 

 

 عالقبث الوستثوريي :
 

  اسم مسلو  االتصل 

  ا يى متنااة اى اون اى

 ا.جب اىقييياتنجتأ
 
 

  ا.جب اىيجو أ

  اى ا.ل االىوقااتن 

  اىحايد االىوقااتن 
 

 

 

 

 
                                                 

13
-www.egx.com.eg/getdoc/abcb2826.../BODالحصوووووذسا الح قووووووع اإلليبحشونوووووو  للب سمووووووة الحصووووووشية   

Annual-Report-Form.aspx 
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 مراقب الحسلبلت  
 

 اسم مراقب الحسلبلت
 

 /      / قجايخ اىقنيية

 /      / قجايخ .يده حجىني    ا.ب اىايد حجىني  

 

 عضلء مجمس اال:ارة أهيك  المسلهمين و نسب  ممكي  
 

 النسب  % في تلريخ القوالم المللي  األسهم ع::  الشرك  ف كثر أسهم من  % 5حمم  

 

 
  

 
 

 عضلء مجمس اال:ارة أممكي  
 الشرك  أسهم في 

 النسب  % ع:: األسهم  في تلريخ القوالم المللي 

 

 
  

 

 
  

   

 

 
  

   ل جىر  يوي  املجا  لي  االداا  

 

أسهم  الخلين  ل:ف الشرك  وفقل 
 خ الشراءلتلري

ع:: األسهم  وفقل الخر بيلن افصلحي 
 سلب 

 النسب  %

   

 

 

 
  

   ال جىر أىنب  اىخنيتن 
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 مجمس اال:ارة   
 خر تشكي  لمجمس اال:ارة  ي
 

 جه  التمثي  الوهيف  االسم
 الصف 

 مستق  ( –غير تنفياف  –) تنفياف 

 

 

 

   

    

 

 

 

   

 

 كي  المجمس خ   العلم* ياكر الت يرات التي طرات عمي تش
 اجتملعلت مجمس اال:ارة    

 ) ع:: مرات إنعقل: اجتملعلت مجمس اإل:ارة خ   العلم ( 
…………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
 

     لجن  المراجع 
 خر تشكي  لمجن  المراجع   ي
 

 جه  التمثي  االسم

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لهب :  الوىكلت لوهبموا اختصبصبث اللجٌت بيبى

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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 عمل  المجن  خ   العلم   أ
 

مدددددددددد  دددددددداات  تنناددددددددجد ىلتندددددددد  
 اى االن 

 

مددا قددب مدداض قاددجايا اىيلتندد  
 مير  لي  اداا  اىياو  ؟

 

مدددا قلدددد تنت قاددددجايا اىيلتندددد  
ل  و لدددددددجت لامايددددددد  الددددددد

  نجىلقنج ؟

 

مدددددددددددا .دددددددددددجب  ليددددددددددد  االداا  
ح نجىلددددددددددددددددددد  اى و لدددددددددددددددددددجت 

 اىلاماي  ؟

 

 

   بيلنلت العلممين بللشرك 
  

 قاىدددددد  مدددددددد اىنددددددج يية 
 حجىياو  خوا اىىتن 

 

 قاىدددددددد  دخددددددددا اىنج ددددددددا 
 خوا اىىتن 

 

 

 ى وجذ (  :إثببت و التبفيز للعبهليي و الوذيريي ببلشركت ) اإلًظبم 
  

الاج تنلجب االثجح  ا اىق يين ىيندج يية ا ل جىر ا ىنب  اى قج    
 اى دياية

 

 ل ددجىر  ددج قدددب  تن دده  ددة أىدددنب  ااثجحدد  ا اىق ييددن ىيندددج يية ا 
 خوا اىنجب اى دياية

 

  مدد اى ىقييدية  ة تنلجب ااثجح  ا اىق يين ىينج يية ا اى دياية

 ل ددجىر  ددج قدددب  تن دده  ددة أىدددنب  االثجحدد  ا اىق ييددن ىيندددج يية ا 
  تن  ق حي  اىتنلجب اى دياية

 

% أا أوثدا  دة  ل ددجى  5أىد جا اوديجت ودا  دة  ودا ميد  
 %  ة اأى جا اىياو ( الاجا ىيتنلجب1ا ىنب  اى قج    أا 
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     المخللفلت و االجراءات التي تتعم  بقلنون سو  المل  و قواع: القي:
ج  دة .حدا اىني د  أا اىحااود    ماض  ج اقخ   ة الاااات لدد اىيداو  أا أملدجا  ليد   دااقندج أا  ددياين

ااىق  ققني  ح خجىيجت ىاجتناة ىدا  اى دجا اال  قده اىقتنيي يد  ا.اامدد اىايدد خدوا اىندجب  دل حيدجة اىدحجحنج ا ويييد  
  نجىلقنج ا  ىيجت قلتنل قوااامج  ىقاحو " اة الدت "  ( ه

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 البيل  عمى والحفله المجتمع تنمي  في العلم خ   الشرك  م همسل
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

………………………. 
 

 يجب ان يشم  التقرير مل يمى  كمل 
 اى جى  اىنج   ىيياو  اتنقيل  االم جا ا ىقاحينجه  1

 احج  اى اقا   اىق  ىقان  مي  اى ىجم يةه ا  2
 اال.قاا جت اىخجو  حجىق ايا ىو قيج جته  3

االتنيدد   اىا يىددي  اىخجودد  حجىيدداو  ايدداوجقنج اىقجحندد  ىنددج اا  ق ييددا ي دددا لدد   يويدد  اىيدداوجت اىقجحندد    4
 اىىتن هخوا 

 اى جىي ه اي  مة اى اا  ا وجتنت اىاي   اىدلقاي   خقيي  اخقولجا وحيا   –اىاي   اى جىي  ىوواا   5

 اىخىج ا  انم  مي   خقي  اىتنيج جت اىا يىي  ىيياو ه أاتنىح   لب االم جا اوجل  اىاح    6

  لب اىقودياه  7

 حيجة حجىقحامجته  8

  هحيجة ا ىنب  ااىىتندات اىق  قب اوداامج خوا اىىتن  9
 

 الممث  القلنونى لمشرك     
        

 االسم                                     
                                     التوقيع 

 

 
 ختم الشرك 
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