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  1ممخص البحث
 

قاا معدوااعاعدواا مماعبةدا ماايةعبةدرااامةعداا  اب عي واااعم ع      
(عبة ا  عيواااعبةاااب مع1دوم اعبةدا ميةعبةدراا عاقامع 

ابةاا  ع ب اادعد ااعبععق  دااةعبةااع  عع5116بةد ةمااةع اامع اا مع
بةشااااا د  عاقاااااععلخاااااعىعاااااا أعبة باااااا ع  ااااامعب عمااااا ععلادماااااةع
 ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااعابه راا مع ن اا ع اامعداقاا ع

ةعة دما ثدام. عا ةامعدا.ع اح ع ااا علخثااعاوااا  عي ةنماي
داقاا عبه راا مع ن اا عداا.عق  دااةعبة قماااع اامعااااا عبةد خمااةع
دةااامعق  داااةعبةاااع  عبةشااا د  عا و يااااعقوااامةعبه رااا مع ااا.ع
 ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااعداا.علخياااعبةاواا م عبة عةمااةع

ا  امعبةاا معدا.ع ةام ع عبإل. عع معبألعدعبةدا ميمعا م
عبة معبا دىعي  أعبةاومة عما ععد عبةا م عد.عبةعابم ىع

ا  ااااعهعااااا أعبةعابماااااةعدةاااامعب  يااااا اعدااااع عبا دااااا مع  عععععع
بةدماا ثدام.عيباماااةع ااااع ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع
 ااامعبةاااااب معبةد ةماااة عا ةااامعدااا.ع اااح عب  يااا اع ااا ثماعداقااا ع
ب  ر مع ا.ع ن رااعبةاع  عبةشا د عبإل ااع  امعدما ا ع

عةعبةعابمااةع  ااماةاااععبشاا د ىع مناا خ فااةعبة داماا عي ةد خمااة ع
شاااخةعداا.عبةشاااخ ىعبةدماا  ةع اامعبةياارااةعبةدرااامة عع65

 ع5115-5119دشااااا اع ع ااااا.عبةف اااااا عدااااا.عع581يابقوااااا ع
شاااخةعق دااىعي  ااعبععق  دااةعبةااع  عع45ي  واا  ةعبةاامع ااععع

دشاا اع ع مدا عم و اا عياا ةاي عبألا عةواا دمعع79بةشا د عيابقاا ع
ةدواااااا مماعيوااااااعع بيماااااا عبة وااااااعم عبأل ماااااااعع5117اع5116
عد ابءعح اااااااااااد.ع عةدو مماعبةدا ميةعبةدرامة عةبةدا مي

ع
ع

ع
د دا اااااةعدااااا.عبه  يااااا ابىعبهارااااا  مةعي مااااا  عبمعندااااا   ع
بهنااااعباعبةد واااعععايوااااعبألمااا ةمدعبهارااا  مةعب  اااا  ع

ل.عبةدااااااعا عبة فمااااامامةععة عابماااااةعاخ نااااىعبةن م اااااةعبه د ةماااااة
 ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع ااامعق  داااةعبةاااع  عةواااااع
ةوااااااااعبةشااااا د (علخياااااااعدااااا.عبةداااااااعا عبة فمااااامامةعع بةاااااع  

 ن راعبةع  عبةشا د عبإل ااع امعق  داةعبة قمااع امعاااا ع
بةد خمااة عاع ع ةاامع  اامعبا فاا تعبةداااعا عبة فماامامةعةون راااع
بةااع  عبةشاا د عبإل اااع اامع فمااماعبة قماااع اامعدماا ا ع خ فااةع
بة دامااا عي ةد خماااةع ناااعع اوااا  ع ااامعق  داااةعبةاااع  ع بةاااع  ع

 خااااااا.عق  دااااااةعبإلعبءع بةااااااع   عبةااااااع  عبةشاااااا د ( عااخاااااا بع
بةش د (عامعبةداق عبألخثاع  ثماب ع  معقاابابىعبةدما ثدام. ع
اماااا عبةي اااااعل.عدااا ع ارااا ىعدةمااااعبةعابماااةعدااا.عن ااا   عقاااعع
مخا.عداا عبا دا معخا عدا.عبةدما ثدام.عابةدا  ام.عبةدا ةمم.ع
بةاا م.عمماا  عدا.عدو اداا ىعبةشاااخةعاداقاا عبه راا مع ن اا ع

بابىعبهم ثد اعبة  راةعي ام عامنيقامعل.عة اممد  عاب    عقاع
ابواااومعبةدوااا مماع خاااا.عن ااا   عاااا أعبةعابماااةعداااا عبا دااا مع

بةدا مااايمة عا ةااامعة اقااااهع  ااامعداااع ع    ماااةعبة واااعمحىع
ااا بع ن اا    ااا اع د ع.بأل مااا عةدواا مماعبةدا ماايةعبةدرااامة

دنفوااةعبةيناااععبة  رااةعي ةااع  عبةشاا د ع د شااابعع اا. بةيااا
عبةدراي ع ةد  عب  عما عالسعبعبإل ا

 ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل ااا ع الكمماا ا ااس ساا   
 ع واااعم عدومااا اعبةدا مااايةعبةدراااا عاقااامعبةدااااعا عبة فمااامامة

 ( ع خ فاااااااااااااةعبة دامااااااااااااا عي ةد خماااااااااااااة عبه رااااااااااااا م 1 

يًثللم الللب بنجزللم  للال يللٍ راللمنج ة بللىربِ ي لل هج   ُللىبٌ  1

"تزهيلللم بنًزبلللىي بنً هىيلللمتً سبلللن بنًزمالللجج  لللٍ تللل   م  

ةرباج تطجي يج  –بنغميط  هً تكهفج بنبًىيم  منًهكيج بنفمئط 

 هً بنشن م  بنً ر ج  منجىرصج بنًصلنيج"  تزلا بالنب  

 ب. ة.  ًمل خهيفج ب ىزي   ب. ة. ب نبايى بن ي  بنًهي ً

 
 

 

 

 

    

   مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية               

    7102 يناير –خمسون الو  الرابع المجلد - االولالعدد                                       كلية التجارة                        
 جامعة اإلسكندرية                    

 

                                         

     محمد محمد حبيبة محمد  /أ 
  

 قسم احملاسبة  –مدرس مساعد 
   دمنهور جامعة  –كلية التجارة 

 

اآلث ر المتوقع  لتغ ر موقع اإلفص ح عن عن صر الدخل 
الش مل اآلخر عمى قراراا المستثمر ن فى ب ئ  ااعم ل 

 المعدل  وفق  لمع   ر المح سب  المصر     المصر 

   15115ع م 
 



 بآلبمر بنًبىق ج نبغين يىقع بإل صمح  ٍ  ُمصن بن خم...............أ/ محمد محمد محمد حبيبة                 

2 

 

Abstract 
 

 

 

         Recently, the Egyptian accounting 
standard setters have amended Egyptian 
Accounting standard No, (1) presentati-
on of financial statements for 2015, wh-
ich required preparing the comprehensi-
ve income statement. This step is main-
ly emphasized the growing importance 
of other comprehensive income (OCI) 
elements through disclosing them in cl-
earer place for investors. Therefore, the 
other comprehensive income's disclosu-
re place has transfered from the statem-
ent of stockholders equity to the compr-
ehensive income statement. However, t-
he issue of the other comprehensive in-
come disclosure place is one of the gre-
atest controversial issues in financial a-
ccounting literature due to the existence 
of many different points of views about 
the effectiveness of other comprehensi-
ve income' disclosure place until now. 
In spite of this, there are few studies th-
at have interested by this issue.  
        Therefore, this study aimed to inv-
estigate to which extent the financial st-
atements' users are affected by the disc-
losure's methods of other comprehensi-
ve income components in the financial 
statements through testing the effect of 
this disclosure on the change of the cost 
of equity capital. The study sample inc-
luded 54 Egyptian listed companies, co-
nsisting 270 observations in the period 
2008-2012. In addition to 34 Egyptian 
listed companies, 68 observations in the 
fist quarter for the period 2015-2016 af-
ter the application of the latest amend- 

        Through a set of statistical tests u-
sing multiple regression models and so-
me other statistical methods, the overall 
result of the study showed that, the risk 
relevance of the other comprehensive i-
ncome elements' disclosure in the state-
ment of result of operations was greater 
than the risk relevance of the other co-
mprehensive income elements' disclos-
ure in the statement of stockholders eq-
uity with respect to explaining the cha-
nge in cost of equity capital. This result 
indicated the increasing of OCI risk rel-
evance for the cost of equity capital wh-
en disclosing its components in the stat-
ement of result of operations. This mea-
ns that the statement of result of operat-
ions (income statement / comprehensiv-
e income statement) is the most influen-
tial place on investors' decisions.  
        The researcher believes that the fi-
ndings of the study results may be of i-
nterest to both investors and financial a-
nalysts who depend on the disclosure p-
lace of financial data to evaluate and m-
ake their own investment decisions. Fu-
rther, the results would also be of the p-
otential interest to Egyptian standard-s-
etters to evaluate the effectiveness of t-
he recent amendments to the Egyptian 
Accounting Standards in Egyptian capi-
tal market. 
Keywords: Other Comprehensive In-
come, Risk Relevance, Amendments of 
Egyptian Accounting Standard no.(1), 
Cost of Equity Capital, Disclosure. 
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 مقدم  -1
 بةد ةمااة دواا مماعبةدا مااية لشاا اعد  ااسععععععععع

(FASB) دوااا مماعبةدا مااايةعبةعاةماااةد  اااسعاع 
(IASB) بةااب مع ب عبععد. بةا ممي بةقاا ةمعل.دع

 اااااا ماعدو ادااااا ىعدا مااااايمةعن  واااااةعاااااااع بةد ةماااااة
ياا أل  عبةدماا ثدام. عاع دماا  عديعبةااااب معبةد ةمااةة
عبةد خماةعاااا  قمدة يش .  ن فاععا ةع عمعبة  خعاع

عدو ادا ىبةعيااع د ما ىعقما سعا ااا  د ا ععياعاعد 
عا ااةع  ةمااةعيع-بةدا ماايمةععاياا مبألع ماامد ع-ةعبةد ةماا
عبةااا  عمااانوخسع ااامعرااااا عداااابألع عااااااشاااف  مةبةعدااا.
ا فاااا تعدماااا ا ع اااااع عبالسعبةداااا  عاععن فاااا اع خ فااااةب

 & Apergis, et al., 2012) بةدا مايمةععايا مبأل

Barth et al., 2013) ع
دوااااااا مماعةعا اااااااا  ع اااااااا اماعبألعبءعشااااااا عىعاةاااااااععععععععع

 عمن دمخماةع قمماابى (IFRS) بةد ةماةعبةعاةماةعبة اا اما
بةمنابىعبأل ما ع دث علاد  ع امعداعب  عقما سع  ح 

 Other) شاا د عبإل ااابةااع  عبةع ن راااعا اااا

Comprehensive Income (OCI))ابة ااامع ع
بة قماااااابىع ااااامعاااااااا عبةد خماااااةعبة ااااامع عمااااا مع وخاااااسع
 عوااااااااد.عبألاياااااااا معابة ماااااااا  ا عا ع ااااااااا يبع ماااااااا م  

 e.g., Ferraro and)ي ةدواا دحىعداا عبةدااحمع

Veltri, 2012 & Zhang, 2014) ا ة اااعع
 ن راعبةع  عبةشا د عبإل ااعا اا  عةدوما اعبةدا مايةع

  اامعا اااععاربعاا  معاا م ا(عخن م ااةع1بةااعاةمعاقاامع 
ةشااااااخ ىع بىعي عالمع ممااااا  ااولاااااىبة اعماااااع ع اااااا يبع

 ا ماااااةعابة ااااامع ا اااااايع  ااااامعبةدخ مااااادعبألنشااااابةعبة 
ابة ماااا  اعبةن   ااااةع اااا.ع ا دااااةعبةااااااب معبةد ةمااااةعة اااا أع

المع مماا   عا  دثاا ع ( IAS 21.39c) بألنشاابة
ابة ماا  اعبةن   ااةع اا.عد اا ع ع  اامعبةدخ ماادعالث ن اا 

ع(IAS 39.55b)قم سعبألااب عبةد ةمةعبةد  اةعة يما ع

 دمااا عبألعابىعبةد ةماااةع مااااع شاااد عاااا أعبةدو د اااةعاع ع
ا ااامععبةدشااا اةعي اااحهعبألااب عبةد ةماااةعبةداااا فةعي ااا 

  امخعبهما اا  علاعاما ي ىعبهما ثد اعلاعبةاااااع
المع ممتاااا ن الث لثاااا  ا ااااا يبععلاعبةاماااا ي ىعبةدعمنااااة 

 م ااا ععمااا مابة ااامععيدشااا ا ىعبألعابىعبةد ةماااة عوالرابعااا 
ا  عبةدخ مدعابة م  اعبةن   ةع .عخا عدا.ع ااابع

النشاابةعبة اااابع (IAS, 39.95a)  بة ااع  عبةناااع
ياا ةودحىعبأل نيمااةعداا.عراا  يعبهماا ثد ابىععبة  راة

ام مع ما م   عع(IAS39.102)ع يعبةود م ىعبأل نيمة
 ,.Pellens et al)دي شاا ع ايعقمامعاااا عبةد خماةع

ع (2014
اةاعع امع قممااعبامااةعبه را مع ا.ع ن رااعععع     

بةا  ععدشاااتعبة اا ادعياعءعشا د عبإل ااعدنا بةاع  عبة
يااام.عد  اااسعدوااا مماعبةدا مااايةعع5115ماةمااااع ااامع ااامع

عبةد ةمااةعبةعاةماااةعاد  ااسعدوااا مماعبةدا ماايةعبألدامخماااة
 اااااااعبةاااااااب معبةد ةماااااة  عاقاااااعع"ابةاااا  ع ااااااهعي مااااامع

بم  عهعا بعبةدشااتع اام ع ا ادع عام معيم.عخا ع
عااااب مبةع ااا(ع 1 عدوما اعبةدا مايةعبةااعاةيعاقامدا.ع

(ع141 عادومااااا اعبةدا مااااايةعبألدامخااااامعاقااااامع بةد ةماااااة
عداقاااا ع اااااا  عاماااااع"بةااااع  عبةشاااا د  بة ااماااااع اااا.ع

 داا.عق  دااةعشاا د عبإل ااابةااع  عبة  ن راااع اااا
 لخثااعاوااا  ععداقا عدةام بة قمابىع يعااا عبةد خمة

ع علراياىدا عماي ان م ةعة عق  دةعبةع  عبةش د   ي
شاا د عبإل اااعبةااع  عبة اا.عيناااعععد ب ياا ىعبه راا م

ة ااااا  ع دثااااا عبها دااااا معبةا ممااااامعة  واااااعم عبةاااااا ةمعب
ع(1يدوماااااااااااااااااااا اعبةدا ماااااااااااااااااااايةعبةااااااااااااااااااااعاةمعاقااااااااااااااااااااامع 

(Eberhartinger and Lee, 2014) ع
رعاعدوما اععا مد عم و  عي ةاو ع معدرا ععععععع

(ع  ااااعبةااااب معبةد ةمااة ع1بةدا ماايةعبةدرااا عاقاامع 
 عخ ا داااةعةدومااا اعبةدا مااايةعبةاااعاةمع5117 ااامع ااا مع

 .ع دم  إ   عاد ع ةم5116(عبةر عاع  مع1اقمع 
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دوما اعبةدا مايةعبةاعاةيع   ام مع داىبة اعبة واعمحى
ةامع ؤ  اععع5116اا مع  معع5117(عدن ع  مع1 عاقم

 امعبه  يا اعدا.عقياا عدوما اعبةدا مايةعبةدراا عاقاامع
قاااا معدوااااعاعدواااا مماععع5116ب عبناااااع اااامع اااا معع (1 

بةدا ميةعبةدرامةعي وعم عدوم اعبةدا مايةعبةدراا ع
(عابةاا  ع ب اادعب ااعبععق  دااةعبةااع  عبةشاا د  ع1اقاامع 

ععلخااعىعااا أعبة باااا عيراااا علم ماامةع  اامع مااا ع عاقاا
لادمااااةع ن راااااعبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااعداااا.ع ااااح ع
به راااا مع ن اااا ع اااامعداقاااا علخثاااااعاواااااا  عي ةنماااايةع
ة دمااااا ثدام. عا ااااامع ةااااامعدااااا.ع اااااح ع اامااااا عداقااااا ع
به رااا مع ااا.ع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعدااا.ع
ق  داااةعبة قمااااع ااامعاااااا عبةد خماااةعدةااامعق  داااةعبةاااع  ع

 بةش د  

  شكم  البحثم -5
بةاع  عبةشاا د ع ن راااععم وادعبه راا مع ا.عععععععع
لخاااععاقاااععع ااايعد ااا  عبةدا ماااية عالم مااام  عععااب عبإل ااااع

بةوعماااععدااا.عبةعابمااا ىعبةمااا ياةع ااامعاااا بعبةراااععع  ااامع
بةدا ماااايمةع و دااااعع  اااامعع.عدنفوااااةعبةدو اداااا ىل خااااا ع

اقااااععع ااااااعبةدو اداااا ىع اااامعبةااااااب معبةد ةمااااة عاقاااا د
ل.عناا عبةشااف  مةع اايعدةاامعبشا اىعبةعابماا ىعبةما ياةع

ما  عد.عع ن راعبةع  عبةش د عبإل ا .عع ر مبه
دنفوااةعبألاقاا معبةدا ماايمةع اايعقماا سعبألعبء عاااا بعداا ع

 .e.g.; Linsmeier et al)لخع ااععابما ىعخا عدا.ع

1997; Barker 2004 & Isidro et al. 2004)ع
أن عااارك مكونااا ا ابة ااامعلشااا اىع ااامعد د  ااا عدةااامع

فااااى أماااا كن ة اااار وا ااااح   الاااادخل الشاااا مل اآلخاااار
ب لنساب  لممساتثمر ن  عتبار واحادا  مان أىام مصاا در 

عع الخطأ فى نم ذج التق  م المح سب  
دا.ع اح عبما اابءعبةعابما ىععبةي ااعاقععا عععععععع

دا.عا  اا ىععبةوعماعانا معل.ععبةما ياةع امعاا بعبةرااعع
    ماااةعداقااا عب  رااا مع ااا.ععنةااااعبةد   فاااةعااااا بة

 اااا ع دااا.عن اماااة عمااااا ع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل
بةاااع  عبةشاااا د ع رااا مع ااا.ع ن رااااعبهبةااايواعل.ع

خثااع    ماةع امع امام.عل معق  دةعبةاع  عمواعععبإل ا
شااااااف  مةعبةااااااااب معبةد ةمااااااةعا ا ماااااا عبةاخاااااامعبةش راااااامع

ع(Hirst and Hopkins, 1998) ة دا  ام.عبةدا ةمم.
.عبةدمااااا ثدام.علادااااا.عن اماااااةعل اااااا  عماااااا ع  ااااااا.ع

 اابععع  عبةشا د عبإل اابةثاا.عيون راع م  دا.عام 
ااااا عع ن رااا راا مع ن اا عخ اا ءعداا.ع اامعبهداا ع بعد

د.ع او  ع امعع معق  دةعبةداخ عبةد ةمعيع  ععخمةبةد 
.عبةدما ثدام.عقاععلعاااعق  دةعبةع  عابةمايدع امع ةام

   عابع  معبةارا ع  امعاا أعبةدو ادا ىعدا.عاا بعد
ا  مع حهع ع(Chambers et al., 2007)اق عبةد

 ن راااااعبةااااع  عل.ععبةاااايواعبإل اااادااا عمااااي  عماااا ع
 عمنيقاايعل.ع اا ثاع  اامع امااممعبةشاااخةععبةشاا د عبإل ااا

 اامعبه راا مع ن اا عياوااامع اايعبةااااب مععداا عا ةاامعد ب
 راااا معماااااعععةإلعداقاااا ل.عليعاموناااامعااااا بعبةد ةمااااة ع

عماااهعمخااا.عخ  ماا  ععيراااا عدنفراا ةعم اياادخاناا ىعبأل
ناااااع عما ااااععليعة اااا بع إداااا.عبةدنةااااااعبةدو اداااا  م عاع

بةاااع  ع رااا مع ااا.ع ن رااااعانااا عةا دماااةعبهمااايدعد
ق  دااةعبةااع  علاع اامعق  دااةعبة قماااع اامععبةشاا د عبإل ااا

عع  (Stark,1997) معااا عبةد خمة
 Rees and)لاوااا ع ع اااحا ع  ااامع ةااامععععععع

Shan, 2012)وباااامععبةااااع  عبةشاااا د ل.عق  دااااةعع 
د داة ع ا ايع  امعدو ادا ى    ن ي ة دم ثدام. دش ا 

و مماعبةدا ميمةع  معوااا ع ونعد عم خععابوواعبةد
ماا ع مناا عدةام  ع إ.ع ةامبةع  عبةش د  د عبععق  دة
ع ن رااعبةاع  عبةشا د عبإل اا .عدشا ا عيا السعبةدا  
عد داة دو ادا ى   امعنباا   اا أعبةا  داةعبةااباع ع اي

ا  امع احهع ةام عمو ااععدح دةعةد    عبةاابابى عاع
بةي اااااعل.ع مااا م ع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع

دنفراااااا ةع اااااا.عراااااا  معبةااااااع  عقااااااععماااااااامععيراااااااا 
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ةدمااااااا  عدمعبةاااااااااب معبةد ةماااااااةعيااااااا .عاااااااا أعبةدخ مااااااادع
ابة ماا  اع ماااعبةداااااةعةممااىعاامامااةعيراااا عخ  مااةع
ا ااامعمدخااا.ع مااا م   ع نيااا  عدةااامع نااادعدااا ع ن رااااع
راااا  معبةااااع   عاقااااععم ا اااادع  اااامع ةاااامعلناااااع عماااا مع

ماا ع عبة ااماااع اا.ععخداا به  دا عع  م اا عيعا ااةعخيمااا  ع
خ ا ءعداا.عبةاع  عبةشاا د عدةامع  داام عرا  معبةااع  ع

لادماااةعرااا  معبةاااع  عخدامااا سعد ااامعةد  ااا عبألعبءع
 ة شاخة 

ا  ااااامعبةاااااا معدااااا.عخااااا عاااااا أعبةن ااااا   عابألابءعععععععع
بةد   بةعةف   مةعداق عبه ر مع .ع ن راعبةع  ع
بةش د عب  ا ع عما ععب عبةا م عد.عبةعابما ىعبة امع

معياااام.ع ااااااعااااا أعبةون راااااع اااا ةدف واااا ةعبا دااااىعي
ق  دةعبةع  علاع امعق  داةعبة قمااع امعاااا عبةد خماة ع
ا  ثماعا بعبةوااع  مععا ةعبةداعا عبة فمامامةعة ا أع

  ي اااااعبةدشاااخ ةعع اينااا ءب ع  ااامعدااا عماااي عبةدو ادااا ى 
 بةا مممةعة يااع مد عم م:

بةااااع  عبةشاااا د ععيناااااعع اااا.ع راااا مبهعيداااا عل.ععععععع
عمممة اع ارةعل و عة دم ثدام.عم م عمدخ.عل.عبإل ا

دةاااامع ا ماااا ع بااااااعدابااااا عع ناااا معا  ااااة  عبةشاااااخة
به راااااا مع اااااا.ع ن راااااااعبةااااااع  عبةشاااااا د عبإل ااااااا ع

 يناع باماةعبه ر مع .   ثما عابمةي هو  ةعدةمع
  ااامععبة اااا اماعبةد ةماااة  ااايعبةاااع  عبةشااا د عبإل اااا
السعبةداااا   عاداااا.علاااااامععداااااعديبةاااااابابىعبة  رااااةعي

اااااعبة ماا   ىعبة ااامعبثماااىع ااامعبألعيماا ىعبةدا مااايمةع
دااع ع اا ثماعمم ماا ىعبه راا معابة ااماااعبةداا ةمع  اامع
 خ فةعبة دام عي ةد خمةعي   ي اأعدام م  عم   عقاابابىع

 Francis et)عبةدم ثدام.ع مد عم و  عي ا م عبةداباع

al., 2004)ع ع
ع
ع

 تسااا   اال مكاان تمخااا ص مشاااكم  البحاااث فاااى و 
   البحث   الت ل  

اااا عمااا ثاعداقااا عبه رااا مع ااا.ع ن رااااعبةاااع  ع -1
ةشا د عبإل اااعيراااا ع  دااةع  اامع خ فااةعبة داماا عب

 ي ةد خمة؟
ااا عداا.عبأل واا عبه راا مع اا.ع ن راااعبةااع  ع -2

 ااامعق  داااةعبإلعبءع بةع   بةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع
بةشاا د (علمع اامعق  دااةعبة قماااع اامعااااا عبةد خمااةع
د.عن اماةعبة ا ثماع  امعبة قمااع امع خ فاةعبة داما ع

 ؟ي ةد خمة
 ن رااااعبة ااااا ع ااامعداقااا ع اااااعلثااااعدااا عاااااع -3

بةااااااع  عبةشاااااا د عبإل ااااااااعا ااااااا  عة وااااااعم عدومااااااا اع
  ااامعع5116(عةوااا مع1بةدا مااايةعبةدراااا عاقااامع 

قاااابابىعبةدمااا ثدام.ع ااامعيم اااةعبأل دااا  عبةدراااامةع
 ؟د دث ةع مع خ فةعبة دام عي ةد خمة

 أىداف البحث -3
  عهعا أعبةعابمةعدةامعب  يا اععا اةعبا دا مععععععععع

بةدو اداا ىعدماا  عدمعبةااااب معبةد ةمااةعيباماااةع ااااع
بة  رااةعيون راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع اامعبةااااب مع
بةد ةمااةعمااابءع  اامعدماا ا عد داااتعااا أعبةون راااعلاع
  معدم ا عخ ع نرا عا ةامعدا.ع اح عبةدف وا ةع
ياام.ع ااااعااا أعبةون رااااع اامعق  دااةعبةااع  علاع ااامع
ق  دااةعبة قماااع اامعااااا عبةد خمااةعا اا ثماعااا بعبةوااااع

 ا عبة قماع مع خ فةع  مععا ةعبةداعا عبة فممامةعةدم
بة داماا عي ةد خمااة عي هواا  ةعبةاامعب  ياا اعلثاااعبة اااا ع
 امعداقاا ع ااااع ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااعداا.ع
ق  داااةعبة قمااااع ااامعاااااا عبةد خماااةعدةااامعق  داااةعبةاااع  ع
بةشاا د عا ااا  عة وااعم عدومااا اعبةدا ماايةعبةدرااا عاقااامع

 عا ةااااامعة اماااااممعداااااع ع و ةماااااةعاااااا بع5116(عةوااااا مع1 
عبة وعم  
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 وافع وأىم   البحثد -4
ما ععميي .عا ممام .عه اابءعبةعابماةعبةا ةماة عع    ععع

دااااا.عبة واااااعم عبةاااااا ةمعةدومااااا اععالسااااابل ااولمنيااااا ع
ابةا  علةاا معع5116(عةوا مع1بةدا مايةعبةدراا عاقامع 
 فراا ع اا.عخ  ااةع(عياا .ع91بةشاااخ ىع اامعبةفاااا عاقاامع 

يناااااععبةااااع  عابةدراااااا  ىعبة اااامع اااامعبه  ااااابهعي اااا ع
معقاا  د م.عدنفراا  م.عداااعباد ع وااااع ااح عبةف ااا ع اا

دخانااا ىعبةااااي علاعبة مااا ا ع ق  داااةعبةاااع  ( عابةث نماااةع
 يااااعلعيراااا  معبةاااااي علاعبة ماااا ا عا وااااااع ن رااااااع

 عاااااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع ق  دااةعبةااع  عبةشاا د (
عبألداعبة  عةمعمخا.عدب اي  عقي ع ةمعد.عبةشاخ ى 

 ةماةعه اابءعبةعابماةعبةاعو رجع السابل الثا نىععععععع
  اعع بةم ياة بةعابم ى بأل  يمةعبةوةدمعد.ل.ع دةم

ةدااعا عةدف اامعبعا اا  ععبةع  عبةش د عبإل ااعدنفوةعيناع
بةاااعا عونامعمبةا  عاع عValue Relevanceبة اممدماةع

ادا ع  ما ما اب اععبألاع ماول ايع  فماماعبة قماا   ام
   امعب  اابا اممدماةبةدااعا عبة  عابما ى  ا خا   ةم 

بةياارااةع  ااي  اااب ا  ععقااععم ااة عابخفاا ء عبةمااا 
 بةدا مايمة بألاقا م دنفواة  عاي ة ا ةيع اإ.بةدراامة

  ي قم م   د بعد ع م دةمعاععخيما ل.ع ن فا مدخ.
ماااهعماااامع  عاة اا بعبةماايد عم ماامعي ةخفاا ء  مااا 

بةااع  عبةشاا د ع يناااعع ااااعي اعمااععدنفوااة اااا بةي
 Riskبإل ااااااعدااااا.عدنةاااااااعدحءداااااةعبةد ااااا باع

Relevanceفمماع.ع ح عبه  د عع  ما ةمعدع  
ااااعبألدااعع خ فاةعبة داما عي ةد خماة دم ا  بة قماع ي

بة  عةمع  ن اةاعي ه  ي اعب ععابمةعم ياةعا امعبإل.ع
ع معا بعبةرععع  معاعع  معبةي اا 

 د  ياا ا ااا بعبةيااااعداا. لادمااة  نياا ااخاا ب ع       

بة ااااا ثماعبةدا دااااا عةإل رااااا مع ااااا.ع ن رااااااعبةاااااع  ع
بة داماا عي ةد خمااةع اايعيم ااةععمع خ فااة  ااعبةشاا د عبإل ااا

انةاااااابععأل.عاااااا بعبةياااااااعم ااااا مععب  دااااا  عبةدراااااامة 
يعابمةعب ا ي بعيم.ع خ فةعبة داما عي ةد خماةعا ن رااع

 ل.عاا أعبةعابماة بةي ااا  عمو اعبةع  عبةش د عبإل ا

 دما ثدام.ع ماادفمع عيشخ ع ا  عة  مدخ.عل.ع خا.

عا.ع ثد ا اا عبهما  ي امامم مااداا. بةا م. بةدا اا م.
خدا عماا عع.دم  عبىعد نمةع معب    عقااباعب ما ثد ا

بةي اااعل.عن ا   عاا أعبةعابماةعقاعع خاا.عداا عبا دا مع
بةدا  م.عبةد ةمم.عبةا م.عمما  عدا.عدو ادا ىعبةشااخةع
اداقااااا عبه رااااا مع ن ااااا عة اممد ااااا عاب  ااااا  عبةااااااابابىع

لنااااعدااا.عبةد اقااا عل.ع د عب مااا ثد اماعبة  راااةعي ااا  ع
دنفوااةعبةيناااعع د شااابعع اا. بةيااااااا بع ن اا    ااا اع

عب اااا عمااااا عالسعع ةااااع  عبةشاااا د عبإل ااااابة  رااااةعي
 حقةعب  ر مع .ع ب  ي ا بةدرايعد.ع ح  بةد  

 خ دااا عب عبعىعع.بة داماا عي ةد خمااة ااا أعبةيناااععا خ فااة
عا اااةعب ا يااا بعيااام.عدامااا سع خ فاااةعبة دامااا عي ةد خماااةع
عابةدا ممسعبةدا ميمة عخ د عع ع ةمع  معدع علادماة
اااا أعبةداااا ممسعة دمااا ثدام.عابةدا  ااام.عبةدااا ةمم.ع ناااعع

خداا ع ع(Giner, 2006)ب  اا  عقاااباب  معب ق راا عمةع
منيقاااامعل.ع خااااا.عن اااا   عااااا أعبةعابمااااةعدااااا عبا داااا مع
ابوااااومعبةدواااا مماعبةدا ماااايمة عا ةاااامعة اقاااااهع  اااامع
داااع ع    ماااةعبة واااعمحىعبأل ماااا عةدوااا مماعبةدا مااايةع

دنفواةع د شابعع ا. ا بعبةياا ن     ا اع د ع.بةدرامة
عب ااا عماااا عع ةاااع  عبةشااا د عبإل اااابةينااااععبة  راااةعي

عبةدراي  السعبةد  
 منيج   البحث -5

مبي عا بعبةياااعبةدن  ام.عبهما ااب معابهما ني بمع
عخد عم م:
عماا اابءإيع عماااامعبةي اااافااى الج ناال الن اار        

ة  واااااااهع  اااااامعلااااااامعبةعابماااااا ىععبةفخاااااااعبةدا ماااااايم
بيموااااااةعبه راااااا مع اااااا.ععبةدا ماااااايمةعبة اااااامع ن اةااااااى
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 عي  واااااا  ةعبةاااااامع ن رااااااعبةااااااع  عبةشاااااا د عبإل اااااا
بةياااااعبةدا ماايمةعبةد  دااةعبماا واباعد دا ااةعداا.ع

به ر مع ا.ع ن رااعع امممعبةداعا عبة فممامةعةداق ي
يام.ععوحقاةبةدا.ع اح عب  يا اععبةع  عبةش د عبإل اا

داقاا عبه راا مع اا.عدخاناا ىعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع
بةدمااااا ثدام. عابة ااااامعمااااا معدااااا.ععيااااااابابىعد  ااااااحق ااا 

ع حة  عبش ا  ع ااعبةياا 
 ابءعإماااامعبةي ااااعيااع،وفااى الج ناال التطب قااىععععععع

عابماااةع بيماماااةع  ااامع مناااةعدااا.عبةشااااخ ىعبةدراااامةع
يقااااعب  ياا اععبةدماا  ةع اامعياارااةعب ااب عبةد ةمااة

داقاا عبه راا مع اا.ع ااااعبةيااااعاااا عدااع ع اا ثماع
 ا ع خ فاااةع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع  ااامعدمااا

اماام مععبة داماا عي ةد خمااةع اامعيم ااةعبأل داا  عبةدرااامة 
ارا  مةعي ما  عبمع  يا ابىعبه ابءعد دا اةعدا.عبهد

ع اعماععيقاااعبة بيماماةعبةيم ن ىعبة معا ا   عبةعابماة
 ع قيا علاعا اع ااعبةياا

 خط  البحث -6
 ااماااا  عألااااعبهعبةعابماااة ع  ااااعع ااامع اماااممعبة ااا ءعععععع

عبة  ةم:عبةي قمع  معبةناا
طب عاا  اإلفصاا ح عاان عن صاار الاادخل الشاا مل  6-1

 اآلخر
اإلفصا ح عان  تق  م المقدرة التفس ر   لموقاع 6-5

 عن صر الدخل الش مل اآلخر.
 ا ط ر الن ر  وص  ة  فرك الدراس . 6-3
طب عاا  اإلفصاا ح عاان عن صاار الاادخل  6-1

 الش مل اآلخر
خاا .عبة ااعهعبةا مماامعداا.عقماا معد  ااسعدواا مماعععععععع

ةدا ميةعبةعاةمعي ة ااماع .ع ن راعبةع  عبةش د عب
بإل ااااااعاااااااع ااااااعممعدو ادااااا ىعلخثااااااعشااااادا  عاب مااااا ق  ع

ا ةاامعمااابءع اامع عادحءدااةعةدماا  عدمعبةااااب معبةد ةمااة

 اااااااااعاااااااا أعبةون رااااااااعواااااااد.عامااااااا دعبألايااااااا مع
ابة ماااا  اع عق  دااااةعبةااااع  (علاعوااااد.عق  دااااةعبةااااع  ع

 ,Cauwenberge and De Beelde)بةشاا د 

2007& Ernstberger, 2008)عادااا.عن اماااةع 
ل ا  عما عبةي ااعل.عقاباعبه  ابهعي  أعبةون راع
وااااد.عاماااا دعبألاياااا معابة ماااا  اعلاعوااااد.عق  دااااةع
بةع  عبةش د ع عما راع ابع  مع  رمةعبةدحءداةع
 ااااااب عاةخنااااااعمو داااااعع  ااااامعبةوعماااااععدااااا.عبة رااااا   ع
ب  ااااا عبة اااامع اااااا ععا.ع ماااا م ع ن راااااعبةااااع  ع

دعبألاي معابة م  ا عادا.عبةش د عبإل اعود.عام 
يااام.عاااا أعبة رااا   :ع اااعمعبة ااااا  ع اااعمعبة خاااابا ع
 عمعبها ي بعي ةود م ىعبة شقم مة عا اعععا ةع  ةماةع
داااا.ع ااااعمعبة  خااااعع اااامعبةاماااا س ع ااااحا ع  اااامعخان اااا ع
 ن راعبام ةعبأل   عي هو  ةعدةمع اعمع واا   ع

 عاةااااععلع ع ةااامعIASB (2013c)ةمااامبا عبهعبا ع
ي اااااعدةااامعبق رااا اع مااا م عاااا أعدااا.عا  اااةعنةااااعبة

بةون راااع  اامعق  دااةعبةااع  عبةشاا د  عأل.عبةون راااع
بة ااامعمااا معدعاب  ااا عواااد.عامااا دعبألايااا معابة مااا  اع
مخاااااا.عة ااااا ع رااااا   عدو خماااااةعة  رااااا   عمااااا ةفةع
بةااا خا عامواااد.عبة اااعب  عبةاااا  معيااام.عق  داااةعبةداخاااا ع
بةداااا ةمعاق  دااااةعبةااااع   علناااااع اااامعخ  اااا عبةااااا ة م.عماااا مع

بةاع  عبةشاا د عبإل ااعيراااا عع ما م ع دما ع ن رااا
ن   ماااةع ااامعق  داااةعبةداخااا عبةدااا ةم عاقاااععمؤوااا عع يامااادع
بةون رااااعبة ااامع ااامع رااانمف  عواااد.ع ن رااااعبةاااع  ع
بةشاااا د عبإل اااااعدةاااامع ن راااااعبألاياااا معلاعبة ماااا  اع
 ق  دااااةعبةااااع  (ع اااامعبةف ااااا عبةا ةمااااة عاةاااا ةمعن ااااععل.ع
اناا معبةخثماااعداا.عبة  اايبعياام.عدماا  عدمعبةدو اداا ىع

يمااااايدعبةدو ة ااااا ىعبةد   فاااااةعةون رااااااعبةدا مااااايمة ع
  دةعابةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعبة ااامعموااا عع يامي ااا ع ااامعقااا

عع&(Bellandi , 2012   Zhang , 2014) عاع اابة
اة  بعبةميد عقعع عم  معبةدما ثداا.عيداما سعبةاع  ع
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بةش د عامم داا.ع معب  د عامع  امعداما سعرا  مع
بةاااع  ع مدااا عمااداااا.عيااااعدااا.ع اماااممعلاع ا مااا عداااا ةمع

(Rees and Shane, 2012)ع عع
(عبةدو ة اااااااااا ىع1اموااااااااااااعبةشااااااااااخ عاقاااااااااامع عععععععع

بةدا مااايمةعبة  راااةعيون رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع
ا  دثاا ع خااا عبةدا ماايةع اا.عبةااع  عاراا  معبةااع   ع

بةش د عبإل اع مع م م ع ن راأعيرااا عد ق اةع امع
قممعااا عبةد خماةع ااىعبمامعد دا ع ن رااعبةاع  ع

معدعاب  اااااا عوااااااد.عبألاياااااا معبةشاااااا د عبإل ااااااا عا عماااااا 
 ,.Mackenzie et al)عابة ما  اع امعق  داةعبةاع  

 عاما اا عبةماايدعاابءعبة ماا م عبةد قااىعة اا أع(2012
بةون رااااع ااامع  نااادعاااااا عبةد خماااةعدةااامعخاااا.عاااا أع
بةون راااعد ق ااةع اامعبيمو  اا عي هواا  ةعدةاامعددخ نمااةع
 ااا اا ع اامع  ااابىع ااااة عا  اامعبةااا معداا.عبةبيموااةع

ون رااااا عد عبن ااااا ع و ياااااعدو ادااااا ىعبةد ق ااااةعة ااااا أعبة
عد دةعادح دةع .عقمدةعبةشاخةعي ةنميةعة دم ثدام. 

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

بةشاااا د ععاةاااا ةمع إناااااعماااا مع ااااااع ن راااااعبةااااع  ع
بإل اااعيباماااةع ع اا ثاع  اامعقمدااةعبألاياا معابة ماا  اع
بةد خاااااع  عايد ااااااعع ااااااا ع ن رااااااعبةاااااع  عبةشااااا د ع

 معابة ما  اعبإل ا ع إناعقععمؤو عع يامي  عواد.عبألايا
اياااا ةمعمخااااا.عقااااعع اااامع بيماااا عدااااع  عبةدا ماااايةع اااا.ع

 Clean ع(Isidro et al. ,2006)بةف  اعبةابو ع

Surplus Accountingع 

ا واااد.ع د ماااةعد ااا ع عبة يامااادع  نااادع بااااع خااااباع
 م م عبةونراعابة  خمعع  مع ااع دم عبةون رااع

 Mackenzie et) امعق  داةعبةاع  عيرااا عن   ماةع

al., 2012).ن اماااااعل ااااا  عقااااععماااا معدقفاااا  عع عاداااا
 ن راعبةع  عبةش د عبإل اع نعع ااا  ع معام دع
بألاياااا معبةدا  اااا   عاي اااا بع خااااا.عااااا أعبةون راااااعقااااعع

.عبةددخ.عللؤيوعىعيشخ ععب مع .عق  دةعبةع   عاد.ع
اعقي عليوععع ن راعبةع  عبةش د عبإل ام مع م م ع

اعدنااااا   عل راااامعبةوااااااميةعدااااا ع  دمااااا عدرااااااا  ىع
بةاااع  عبةشااا د ع راااةعي دمااا ع ن رااااعبةوااااب دعبة 

  (Wang et al., 2006) بإل ا

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 (Pellens et al., 2014) ةرباج *بنًص ر: 
 ععععع

 (*1الشكل رقم )
 مع لج  ص فى الدخل وعن صر الدخل الش مل اآلخر

 

ب ع ن راااعبةااع  عبةشاا د عامو ياااع ااعمعبعاعععععععععع
بإل اعيشخ عخ د ع معق  دةعبةع  علاععلمسعدع  ع
بةفااااا  اعبةابوااااا  عادااااا.عبة اااااعماعي ةااااا خاعل.عيعبماااااةع
بهشاا ا عدةاامعدااع  عبةفاا  اعبةابواا عخاا .عداا.ع ااح ع

 عابة امع داىعبهشا ا ع(Preinreich, 1937)عابماةع
 م ا عدةامعل.عبةدياعلعبةا مماامعةداع  عبةفا  اعبةابواا ع

 ما ا عبألايا معابة ما  اعبةد دواةعم دث ع امعا اادع
داااااا عبةفاااااا  اعبةناااااااع  عا اااااامعبةدا ياااااا  ع نااااااعد عماااااا مع

به  د عع  معدام سعبةع  عبةش د عياع  عدا.عداما سع
رااا  معبةاااع  ع وناااعع ةااامعمخاااا.عقاااعع ااامع بيمااا عدياااعلع

 عا مد عخا عدا.ع(Pellens et al., 2014)بةدا ي ةع
دوااا مماعبةدا مااايةعبةعاةماااةعابألدامخماااةعيواااااعق  داااةع

 عبةشااااا د عادخان   ااااا عيااااانفسعبةشاااااخ  عامماااااد عبةاااااع 
ابوواعدو مماعبةدا مايمةعبةعاةماةعابألدامخماةعيواااع
 ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااعدداا ع اامعق  دااةعدااااع ع
ة اااع  عبةشااا د ع  دااا عيااام.عرااا  معبةاااع  عا ن رااااع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إقفمل صم ً بن خم  ً بسر مح بنًزب اة.-1

بآلخن يؤقبمً  ً ي ًع  ُمصن بن خم بنشميم بسخن  ً ق ى ح ىق بنًهكيلج  إقفمل  ُمصن بن خم بنشميم-2

  ً قمئًج بنًن ا بنًمنً.

 إ مةة تجىيب  ُمصن بن خم بنشميم بآلخن إنً قمئًج بن خم.-3
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بةاااااااع  عبةشااااااا د عبإل ااااااااعلاع ااااااامعرااااااااا عقااااااا  د م.ع
دنفرااا  م.عدااااعباد عةون رااااعرااا  معبةاااع  عابإل ااااع

قاامعراا  معبةااع  عا ن راااعبةااع  عبةشاا د عةد داااتعاع
( عا  دما عبامااةع ااااع(Günther, 2015بإل ااع

بةااع  عبةشاا د ع اامعقاا  د م.عي ااا ماعد شااام.عا مماامم.ع
 Cauwenberge and) ةادعبءعي ةنمايةعة دما ثدام.

De Beelde, 2007)ع ع
عاي ةنماايةعة اواا ع اامع د اامااةعدراااعبةوايمااة عععععع

امخماااةعابةعاةماااة عدوااا مماعبةدا مااايةعبألدع خاااس و ااامع
ع5117دنااا ع ااا مععخ ناااىعدوااا مماعبةدا مااايةعبةدراااامة

دد اماااااا ىعي ةع ع مااااااد ع5116اا اااااامعن  مااااااةع اااااا مع
ع.بةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع  ن رااااعبةدا مااايمةع ااا.

ابةماايدع اامع ةاامعل.عدوماا اعبةدا ماايةعبةدرااا عخاا .ع
 عم ب اادع اواا  عة ااع  عبةشاا د  عاخاا .عماا مع ماا م ع

.عيناااااعع دمااا ع ن راااااعبةاااع  عبةشاااا د عبإل ااااعوااااد
ايواااععبة واااعمحىعبة ااامع داااىعدااا  اب عاااااا عبةد خماااة ع

نراااىعبةفااااا عاقااامع  ااامعدوااا مماعبةدا مااايةعبةدراااامةع
(عبةدواع ع1(عد.عدوم اعبةدا ميةعبةدرا عاقمع 91 

ع  م:عع5116  مع
عمااى المنشااأة أن تفصااا عاان ك فاا  بنااود الاادخل  ع

والمصروف ا التى تم اإلعتراف بي  خ ل الفتارة فاى 
ت ن أحدىم  تعرك مكون ا الربا أو ق ئمت ن منفصم

الخساا رة )ق ئماا  الاادخل( ، والث ن اا  تباادأ باا لربا أو 
الخسااا رة وتعااارك عن صااار الااادخل الشااا مل اآلخااار 

ع عع)ق ئم  الدخل الش مل(.
بةن ااااااا معماااااااا عبةي اااااااااعيرااااااافةع  داااااااة عل.عاعععععععع

بةدمااااا اي معة  اامااااااع ااااا.عبةاااااع  عبةشااااا د ع ااااامعيم اااااةع
 ن راااعبةااع  عبأل داا  عبةدرااامةعاداا عم واادناعداا.ع

بةش د عبإل اعمو دعع  مععا ةع بيم عاقيا عدواع ع
 عةا  داةعبةاع  عبةشا د عادم  عدمعبةدو اد ىعبةد ةمة

اقععمام.عبةايا عبةو معةح ر مع .ع ن راعبةع  ع

بةشااا د عبإل ااااعخون رااااعدوااا  مةعة اااع  عدااا.عا  اااةع
نةااااااااعبةدمااااااا ثدام.عابةدا  ااااااام.عايااااااا قمعدماااااااا  عدمع

ةمايدع امع ةامعدةامعبةا بمعبةدو اد ىعبةد ةماة عاما ا عب
 دماا عبةدماا  عدم.عيوااااا عداب اا  ع دماا عبةون راااع
بة اامعقااعع اا ثاع  اامعقمداااةعبةشاااخةعيداا ع م اا ع ن رااااع

اةاااا ةمعمااااا ععبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااع ماااااعبةداااااااة 
بة اااا عداا.ععدةاامعوااااامةعاناا معا  ااة بةي ااااعل.

ةون راعبةع  عبةش د عبإل ااعيواعععبةامدةعبةدو اد  مة
عق  دااااةعبةااااع  عبةشاااا د عي ةنمااااية اااااا ع اواااا  عبةاااامع

 عااااعدا عمام معبةدما ثدام.عدا.عدنةاااعشااخةبةع امممة
عب  ي اأع معبة  ءعبة بيمامعة  بعبةياا 

 تق اااااا م المقاااااادرة التفساااااا ر   لموقااااااع 6-5
اإلفصاا ح عاان عن صاار الاادخل الشاا مل 

 اآلخر 
لخاااااااااااععبةوعماااااااااااععدااااااااااا.عبةعابمااااااااااا ىعبةمااااااااااا ياةععععععععع

(e.g.,Cahan et al., 2000; Hunton et al., 

2006; Fitzpatrick et al., 2010; Lin and 

Rong, 2012 and Lin et al.,2014)عل  امععع.
عاقاااااا بةدا ماااااايمةع و دااااااعع  اااااامعدعدنفوااااااةعبةدو اداااااا ى
اقاعععبةدو اد ىع معبةااب معبةد ةماة عبه ر مع .عا أ

ل.عناا عبةشااف  مةع اايعبشا اىعبةعابماا ىعبةما ياةعدةاامع
ما  عد.عع ا ن راعبةع  عبةش د عبإل .عع ر مبه

اةا ةمع ااععع بإلعبءعدنفوةعبألاق معبةدا ميمةع يعقما س
 e.g.,Maines and)با دىعد دا ةعد.عبةعابم ىع

McDaniel, 2000; Bamber et al., 2010; 

Khan et al., 2014; Mechelli and Cimini, 

يإ  يااااا اععا اااااةعبا دااااا معدمااااا  عدمعبةاااااااب معع(2014
ةعيون راااعبةد ةمااةعيباماااةع ااااعبةدو اداا ىعبة  راا

بةااع  عبةشاا د عبإل اااع اامعبةااااب معبةد ةمااة عا ةاامعداا.ع
 ح عبةدف و ةعيام.ع اااعاا أعبةون رااع امعق  داةع
بةع  علاع معق  داةعبة قمااع امعاااا عبةد خماةعا ا ثماع
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ا بعبةوااع  معبةداعا عبة فممامةعة وعمععدا.عب اقا مع
 بةدا ميمةعدث ع ن راعبةع  عبةش د عبإل ا 

ي ااااااااعداااااا.ع ااااااح عبماااااا اابءعاةاااااااعع اراااااا عبة       
بةعابماا ىعبةماا ياةع بىعبةراا ةعي داا خ.عب  راا مع اا.ع

ن ااا   ع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعدةااامعل.عانااا مع
 مدااا عم و ااا عي ةاااعااععيااام.عبةعامااا ىعبةمااا ياةعد   باااة

اعاااا ع ايععون راعبةاع  عبةشا د عبإل اا حدمعةبه
 ع اا ةيواعمااا عل.عبة اا ثماع  اامعبةمااا عابةدماا ثدام.

خيماااب عةا  دااةعبة قماااع اايععا د داا  عدوبااا.عبةدماا ثدام.عم
امااا عبةااايواعع ااااا عبةد خمااةعدا انااةعيا  دااةعبةااع  

ل.عدماااا  عديعبةااااااب معبةد ةمااااةعبإل اااااع اااامعبةدا ياااا  ع
ق  داةعبة قماابىععبة  م.عمو دعا.ع معبةدا معبألا ع  ام

دد ام ىعةبهع ش خبعَمروؤدع  م م يعااا عبةد خمةع
ع راا مع اا.بهع ااإ. عاي ة اا ةمععبا عبألاياا مبة  رااةعيااإ

ق  دةعبةع  عماهعع ن راعبةع  عبةش د عبإل اع م
اةاا ةمعماخاا عم مااععداا.عدنفوااةعبةدو اداا ىعبةدا ماايمة ع

ن ااا   عبةعابمااا ىعبة  راااةع  ااامع ا مااا عبة ااا ءعبة ااا ةمع
عبةع  عبةشا د عبإل اا يناع داق عبه ر مع .   ثماي

قاااااابابىعدمااااا  عدمع  ااااامععبة اااااا اماعبةد ةماااااة  اااااي
ععبةدو اد ىعبةدا ميمة 

 Cahan et) معا بعبةرعع عب  ياىععابمةعاععععععع

al., 2000)عا ااةع قماااعبةداااعا عبة اممدمااةعةون راااعع
بةااع  عبةشاا د عبإل اااع نااعع اواا  عيراااا ع فراام مةع
دا اناااةعيواوااا  ع ااامعرااااا عد د اااة عا ااامع ةااامع ااا.ع
بامااا عب  يااا اعدمااا ا عبة قمااااع ااامعبةدااااعا عبة اممدماااةع

  معبةع   عةون راعبةع  عبةش د عبإل اعدا انةعير
ا ةااامعيواااععبه رااا مع ااا.عاااا أعبةون رااااع ااامعق  داااةع
بة قماع معااا عبةد خمةعيراا عدم ا ة عاقاععب اماىع
ا أعبةعابمةع  مع منةعد.عبةشاخ ىعبةنما محنعماةعدا ع

ع عالة اااااىعبةن ااااا   8::1بةاااامعع5::1ياااام.ع اااا دمع
با فاااا تعدماااا ا عبةداااااعا عبة اممدمااااةعه داااا ةمع ن راااااع

 معبةاااااع   عخدااااا عبةاااااع  عبةشااااا د عبإل ااااااع ااااا.عرااااا 
لة ااااىع اااعمعدنفواااةعبه رااا مع ااا.ع ن رااااعبةاااع  ع

الش اىعبةعابماةعدةامععبةش د عبإل اعيراا ع فرم مة 
مدخااا.عل.ع خاااا.ع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعل.ع
   اا عيوااععما معنااد علع داعا ع اممدمةعدا فوةعبى 

خف ماةع يميدع اعمعبةدم  عدم. د.عقي عون راا أعبة
 راا مع.عبها عبةي اااا علماا عةاا ةماعع  ن اا به راا مع
يشاااخ عع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل اااا ااا.عبةخاااهءع
 اعماعقمدةعبةشااخةعيممد عة دم ثدام.عماهعدنفر ع
 رااا معبهع اااداةخااامعمااااعاعاااا ب عمع. وااا لع يراااااع
بة اا  عيخاا ع نراااعداا.ععمدا ااا عبةدو اداا  بة اا.ع

دا اناةععلاوا ع يراااعع ن راعبةاع  عبةشا د عبإل اا
ا اامعع.ع  عادخان  اااي ةدو اداا ىعبةد و اااةعيراا  يعبةاا

اةةعيدخاا .ع اقاا عناااعةاامسعداا.عبةماا لن ااععبةاقااىع ب ااا ع
 دو اداااااا ىع ماااااا ع علاعبن فاااااا اعبةداااااااعا عبة فماااااامامةعة

 ن راااععياا ة ااماع اا.عبةشاااخ ىعق دااىبةدا ماايمةعد بع
 بةع  عبةش د عبإل اع معق  دةعبةع  عبةش د  

اداااااا.عن اماااااااعل اااااااا  علمااااااععد  ماااااا عدوااااااا مماعععععععع
دامخمةعدن عدشااتعبة اا ادع ا معبةدا ميةعبةعاةمةعابأل

 خاااا ع ااااا ع اااااع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عع5115
بإل اعد.عق  دةعبة قمااع امعاااا عبةد خماةعدةامعداقا ع
لخثااااعاوااااا  ع ااامعق  داااةعبةاااع  عبةشااا د  عا ااامع ةااامع
ي هم ن عع  معد دا ةعد.عبةع   عبة امع امعبة ارا ع

 e.g., Maines and)دةم ا ع امعيوااعبةعابما ىعع

McDaniel, 2000 & Hunton et al., 2006)ع
دا فا تعدما ا ع ف  ا عدما  عدمعبةاااب مععابة يع ؤة اا

 ناعد عما مععبةد ةمةعد عدو اد ىعبةع  عبةش د عبإل اا
 اواا  ع اايعبةدخاا .عبةد اقاا عي ةنماايةعة اامع ب عق  دااةع
بةااع  عداا.عا  ااةعنةاااعااا أعبةعابماا ى( ع وااح ع اا.ع
بن ف اع ف    معد عا أعبةون رااع ناععة اااا ع ايع

 خ.ع ماااااااعد اقوااااااةع ق  دااااااةعبة قماااااااع اااااامعااااااااا علداااااا
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اةاااععيااااعد  ااسعدواا مماعبةدا ماايةعبةعاةمااةع عبةد خمااة(
 قممااااعداقااا عبه رااا مع ااا.ع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د ع
بإل اعد.عق  دةعبة قماع امعاااا عبةد خماةعدةامعق  داةع

 بةع  عبةش د عةحمي دعبة  ةمة:
 اماااام.عددخ نماااااةعبةدا انااااةعيااااام.عدواااا مماعبة اامااااااع - أ

 .اةمةعابةدو مماعبةدا ميمةعبألدامخمةبةد ةيعبةع
 ما ع عشاداةمةعبةدو ادا ىعبةدا مايمةعةدماا  عديعع - ل

 بةااب معبةد ةمة 
بةاععد.عد  باع عمع ف   عبةدم ثدام.عيعا اةعع - ج

دن مااايةعدااا عدو ادااا ىعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع
ةد ااااااعع اواااااا  ع اااااامعبةداقااااا ع ماااااااعبةد اقاااااا ع

-DP Fin)ي ةنمايةعةدما  عدمعبةاااب معبةد ةماةع

ancial Statement Presentat-ion 

2008, 3.31)  
اما عبةي ااعل.عدوم اعبةدا ميةعب دامخامع         
(عبة اا  عي ةااع  عبةشاا د عخاا .عممااد ع اامع141اقاامع 

(عيوااااعدو اداا ىعبةااع  ع5115 اا مع ةاامعبةاقااىع 
دداا ع اايعق  دااةعبةااع  عبةشاا د علاع اايع بةشاا د عبإل ااا

معبة قمااع ايعاااا عبةد خماة عاقاععةا ع ةامعا ا ق  داة
 ع5111مانمااعع16 امع  وعم عا بعبةدوم اعبةدا مايم

خد علناعةامعمخا.عانا معدثا عاا بعبة ما اعواد.عدوما اع
ادا.ع . 5118بةدواع ع ا مع (1بةدا ميةعبةعاةيعاقمع 

اناا عمدخاا.عبةاااا عد.ع وااعم عدوماا اعبةدا ماايةعبةااعاةيع
 مااا ع عددخ نماااةع (عةااا.عمااا عيع  ااامعبةفاااااعدةااام1اقااامع 

بةدا ةيعبةعاةماةعابةدوا مماعبةدا انةعيام.عدوا مماعبة اامااع
خدااااا عبع ااااامعد  اااااسعدوااااا مماعبةدا مااااايةععبةدا مااااايمة

 .بةعاةمةع مع ةمعبةاقى
 ,.e.g)بأل ااا ععااناا معبةوعمااععداا.عبةعابماا ى   عععع

Pandit et al., 2004 & Hirst et al., 2004)ع
 مععبمو عبه ر مع .ع ن راعبةع  عبةش د عبة مع 

ع ابواا (بةفاا  اعبةدااع  عق  دااةعبةااع  ع عبإل اااع اام

ع امع  عن ف واانا معدعل. ىع  مععابما أعبةع اععب فاى
ق  داةعةدما  عدمععاوامعبةااب معبةد ةمةعي ةنميةععا ة

ع عبألداعبة  عمراودع  ام مبة قماع يعااا عبةد خمة
اماا.ع معبةدا يا  ععبا عبألاي م عدعدد ام ىعه ش خد

 را معبه م ع ع معدنفواةعبةدو ادا ىعبةدا مايمةع ناعع
 ق  دةعبةع   ع  عبةش د عبإل اع م ن راعبةعع .

 Maines)ا معا بعبةرعع عب  يااىععابماةع   ععععع

and McDaniel, 2000)خمفماااةع ااا ثماعبامااااةعع
 اااااعبةاااع  عبةشااا د ع  ااايع اماااممعبةدمااا ثدام. عدااا.ع
 ح عبة اخم ع  مع نرااعبةدخ مادعابة ما  اع مااع
بةداااااةعةاادااب عبةد ةمااةعبةد  اااةعة يماا رعاخمااهعماا ثاع

ةع ن رااعبةاع  عبةشا د عبإل ااع  ايع اماممع ا دعقمد
نفااااسعبةدماااا ثدام.عةد اااا باعبألماااا مع اااامع منااااةعداااا.ع
شااااااخ ىعبة ااااا دم.عبألدامخماااااة عالاوااااااىعبةن ااااا   عل.ع
بةدمااااا ثدام.عمدخااااان معبعابمع قمااااااعدخ مااااادعا مااااا  اع
بألااب عبةد ةماااةعبةد  ااااةعة يمااا ع مااااعبةدااااااةعي ةنمااايةع
ةشاااخ ىعبة اا دم.ععا.عبه راا مع اا.عبةااع  عبةشاا د  ع
اد.عن امةعل ا  عا ععبةي اث .عل.ع امممعبةدم ثدام.ع
ةد اااا باعبألماااا معم قماااااعبا ف  اااا  عابن ف واااا  عي ةنماااايةع
ةدخ مادعا ماا  اعبألااب عبةد ةمااةعبةد  اااةعة يماا عيناا ءب ع
  مع ااع ن راعبةع  عبةش د عبإل ااع ايعق  داةع
بة قماع يعااا عبةد خمةع يعدا ي ع اواع ايعق  داةع

  ع  يعدم  ع عبه ر مع .عبةع   عا ع عا أعبةن  
بةااااااع  عبةشاااااا د عة دماااااا ثدام.ع اااااايع امااااااممعبةد اااااا باع
بةدا يبااةعي ةدخ ماادعابة ماا  اع ماااعبةداااااةعةاادااب ع
بةد ةماااةعبةد  ااااةعة يمااا رعخدااا ع مااا  ععاااا أعبةدو ادااا ىع
بةدماا ثدام.ع  اامع امااممعد اا باعبةشاااخةعخخاا ع نااعد ع
م مع او  ع ايعق  داةعبةاع   عاماا عبةي اااعل.عاا أع

  خععراةعبهع  ءعبة   عي .عبةدما ثدام.ععبةعابمة
منةاااا.عدةاامعبةشاااخ ىع بىعبةدخ ماادعبةد ا يااةعي ن اا ع

 ,.Hunton et al)  بىععا ةعدا فوةعد.عبةد ا با
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 عامااان فاع اماااممعاااا أعبةد ااا باع ناااعد عمااا مع(2006
ب  رااا مع ااا.ع ن رااااعبةااااع  عبةشااا د عبإل ااااع اااامع

 Pandit et al., 2004 & Hirst et) ق  دةعبةع  ع

al., 2004)  
ادااا.عن اماااةعل اااا  علاوااااىعد دا اااةعدااا.عع    ععع

 ;e.g., Lee et al., 2006)بةعابمااا ىعع

Fitzpatrick et al., 2010 Bamber et al., 

2010 & Lin and Rong, 2012)ل.ع اااعع
 ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع اايعق  دااةعبةااع  عقااعع
م مععد.ع ا دعبةع  عبةش د  عا معا بعبةمم   ع ش ع

(Lee et al., 2006)اايعدم اا عععةماا ع  اامعل.عع 
 ااااعبةااع  عبةشاا د ع اايعق  دااةعبةااع  عقااععما اا عداا.ع
بة ا ياااا ىع اااايعبةااااع  عبةشاااا د عدا انااااةعي ة ا ياااا ىع اااايع
راا  يعبةااع   عام خااععبةفشاا ع اامعبةارااا عدةاامعااا بع
بةعةم ع  معااماةعل.عبةدعمام.عماادا.عيإ ف ءعبة ا دع
 ااااايع ن رااااااعبةاااااع  عبةشااااا د عبإل ااااااع ااااا.عبامااااا ع

 ااا.عاااا أعبةون رااااع ااايعق  داااةعبة قمااااع ااايععبه رااا م
ع  عابمااااااممااااااعع ااااااااا عبةد خمااااااة عامواااااا  عداااااا.ع ةاااااامع 

(Thinggaard et al., 2006 & Fitzpatrick 

et al., 2010)فر ع ناعل.عبةع  عبةش د عبةد خا عع
 اايعع  ع ق  دااةعبة قماااع اايعااااا عبةد خمااةعةاامسع وااع اام

 عدا اناااااةعة دمااااا ثدام.ع ارااااام عبةدو ادااااا ىعبةدح داااااة
  يعق  دةعبةع   عا مع ن ري ه
 & Bamber et al., 2010)عاب فاىععابم  عع   ععع

Lin and Rong, 2012)ل.عبةشااخ ىعبة ايع  امعع
ابةفا عهعبا عبألايا مع دما عععاب  ةعم  عبةد مععد.عبة

بةاااع  عبةشااا د ع رااا مع ااا.ع ن رااااعهبعدةااامع  ناااد
اة ةمع إن ا ع فرا ع ا.عاا أععبإل اعيراا عابواة 

مونامعةعبة قماع يعااا عبةد خماة عاع يعق  دبةون راع
ا اااعع حقااةعع خااا عقااععع دااىعااا أعبةعابماا ى ةاامعل.ع

مااا يمةعيااام.عشاااف  مةع اااااع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د ع

دد اماا ىعبإل اااع اامع ااا اماعبألعبءعادماا عبةشاااخ ىعة
 دعبا عبألاي م 

الشاا اعد  ااسعدواا مماعبةدا ماايةعبةعاةمااةعدةاامععع   ععع
معق  دااةعل.ع ااااع ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع اا

خدا عع-بةع  عبةش د عيإ  ي ااا عداقوا  علخثااعاوااا  ع
م مااععداا.ععا ااةعشااداةمةعبةدو اداا ىعع-مااع معبةد  ااس

اق ي م  ااا عة دا اناااةعيااام.عبةشااااخ ىعايووااا   عاقاااععلماااعع
 Johnson et al., 1995)اا بعبهع ا ءعخا عدا.ع

and Hirst and Hopkins, 1998)ع اام.ابة ع
ااااةعة ثاااا ع اامعلاوااا  عل.عدعاب عبة قمااابىع ماااعبةدا

ق  دةعبةع  عبةش د عماهعم ماععدا.عشاف  مةعااواامع
بألايااا معاماااع معددخ نماااةعبة نيااا عي ألايااا معبةدمااا اي مة ع
ام مععلموا عدا.ععا اةعد فا  عبةدا  ام.عبةدا ةمم.عااا ع
 اقواا ىعقمدااةعبألماا م عي هواا  ةعدةاامعدماا  ع  مع اامع
بخ شااا هعدد امااا ىعدعبا عبألايااا م عا ةااامعهن فااا اع

عبا عبألايااااااا معيااااااا ةاخمعبةش رااااااامع ااااااا ثاع د مااااااا ىعب
ة داااعمام. عابن فاااا اعبةااااعب  عةاااع عبةدااااعمام.علنفماااا مع
هعبا عبألاياااا مع نااااعد عماااا معبه راااا مع اااا.ع ن راااااع
بةع  عبةش د عبإل اع معق  دةعبةع  عبةش د عدا انةع
ي ه را مع ن اا ع امعق  دااةعبة قمااع اامعاااا عبةد خمااةع

(Hunton et al., 2006)  
 اااا   عبةعابماااا ىعبةماااا ياةعامااااا عبةي ااااااعل.عنع     ععع

 ااااااع معب  اااااا أعد  ماااااامعدواااااا مماعبةدا ماااااايةعبةعاةمااااااةع
ادواا مماعبةدا ماايةعبألدامخمااةع اامعدةقاا ءعبة ااماااع اا.ع
 ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع اامعق  دااةعبة قماااع اامع
اااااا عبةد خماااةعا ااااا عداقااا ع اااااعاااا أعبةون رااااع
دةاامعق  دااةعبةااع  عبةشاا د  عاااا بعداا عب  اااعبةماااعلمواا ع

ةدواااا مماعبةدا ماااايةعبةدرااااامةعةواااا معبة وااااعم عبأل ماااااع
 ن راااعبةااع  عع ةاامعداا.ع ااح ع اااا اامعاعع 5116

ة ااااع  ععةاد دوااااع دااااااععةق  دااااعبةشاااا د عبإل اااااع اااام
لش اعد  اسعدوا مماعبةدا مايةعبةعاةماةععقععاععبةش د  
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بةاع  عبةشا د ععد اعبععق  داةععل.دةمعع:511 يع  مع
ع  اامعا اامعا  اامعبةدماا ثدام. عدم  ياا  ععمدخاا.عل.عماا ثا

ل.ع ااع ن راعبةاع  عبةشا د عبإل ااععا بعاموني
داا.عق  دااةعبة قماااع اايعااااا عع اايعق  دااةعبةااع   عيااع  ع

مماا  ععدماا  عدمعع عا ةاامع نااال واا عخااا.بةد خمااةعم
عبخ شااااااا هع  ااااااامبةاااااااااب معبةد ةماااااااةعدااااااا.ع ا عبة ياااااااا ع

 عااااعبألدااعبةا  عإعبا عبألاي مبةدد ام ىعبة  رةعي
 Hirst and)علشاااا اىعدةماااااعداااا.عقياااا ععابمااااة

Hopkins, 1998)ابة اااااااااامعا ااااااااااعىعل.عبةوااااااااااااعع
بة فراام معابةابواا عةون رااااعبةااع  عبةشاا د عبإل ااااع

(عخا .عةااع141ن م ةعة بيم عبةدوم اعبألدامخمعاقامع 
 اا ثماعدم اا يمع  اامع ياا بىعبةدا  اام.عبةداا ةمم.عي مااو اع

 عقا معد  اسعدوا مماع5111مانمااعع16 ايعاعع بألم م
دواا مماعبةعي اااعماعيوااابةدا ماايةعبةد ةمااةعبألدامخاامع

 مداااا عم و اااا عيوااااااعبةااااع  عاماااااعلناااااعع ةم ماااايبةدا
 دمااا عبةشااااخ ىععلراااي عدااا.عبةاب ااادع  ااامبةشااا د  ع

عبألدامخمةع اعممع ااماعبةع  عبةش د ع يعق  دةعبةع  
 Chambers, 2011). 
ا  ااامعبةوخاااسعددااا عماااي  عانااا معبةوعماااععدااا.ععععع عع

 e.g., Stark, 1997; Brimble and)بةعابما ىع

Hodgson 2005; Chambers et al., 2007 

& Khan et al., 2014)بة امع اوا عل.عدعاب عع
 ن راااااعبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااع اااامعق  دااااةعبةااااع  ع
بةشاااااا د عقااااااععماااااا ع عدةاااااامع ماااااا ع عخدمااااااةعبةدو اداااااا ىع

عدوةمعبةشااخ ىع ن ععل.بةدا ميمةع ماعبةوااامة ع
 عمفواااااا ع ااااااااعبةدخ ماااااادعابة ماااااا  اعبة  رااااااةع
يون راعبةع  عبةش د عبإل اع يعق  دةعبةع  عألن مع
ماااا.عل.عااا أعبةون راااع ماااعداااااةعا ماااعدماا دا  ع
اقععم ع عبعاب  ا ع امعق  داةعبةاع  عدةامع ما ع ععا اةع

 ,.Bamber et al)واوا ءعبألايا معبةدا مايمةع
2010)  

لاواااااااااااىععابمااااااااااةععا اااااااااامعااااااااااا بعبةماااااااااام  ععععع  ع
(Chambers et al., 2007)ل.عبةدماا ثدام.عع

اعبةاع  عبةشا د عبإل اعموبا.عدا د د  عخيمااب عةون راا
ق  داااةعبة قمااااع ااايعااااااا عع ناااععبه رااا مع ن ااا ع ااام

ق  دااةعبةااع   عنةاااب عأل.عيواواا  ع اامعبةد خمااةعدا انااةع
 ن راعبةع  عبةش د عبإل اع  ثاع  معقمدةعاااا ع

 و يااعع  اا لابألاي معبةدا     عاد.عن امةعع خمةبةد
بما  عبد  علخثااععاقو  عق  دةعبة قماع معااا عبةد خمةعد
 عبةشااا د عبإل ااااعدنااا عةإل رااا مع ااا.ع ن رااااعبةاااع 

 عامااااع عااااا بع  اااامع5114اا اااامع اااا معع9::1 اااا مع
 م ع عبةدا ا عبةدو ادا  معبهوا  يعةون رااعبةاع  ع
بةشاا د عبإل اااع نااعد عماا معبه راا مع ن اا ع اايعق  دااةع

بألخثااااععاقااا بة قمااااع ااايعاااااا عبةد خماااةعيإ  ي ااااا عبةد
يداا عمدخاان معداا.عبعابمعبةبيموااةعع ة دماا ثدام.عاواااا  ع

ون رااااعابمااا  عبد  عيرااااا عل وااا  عبةد ق ااةعة  ااامعبة
اميااااعااا بعقماا معبةوعمااععداا.عبةشاااخ ىعي ه راا مع اا.ع
 ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع اامعق  دااةعبة قماااع اايع
ااا عبةد خمة عا ةمعقيا ع واعم عبةدوا مماعبةدا مايمةع

 Khan) عالش اىععابمةع5111بألدامخمةع معمانماع

et al., 2014)ةاامعل.ع ن رااااعبةااع  عبةشااا د عدع
    ااااهع اااايعبيمو  اااا ع اااا.ع ن راااااعراااا  يعبإل اااااع

بةاااع  عألن ااا علقااا عدااا.عامااااععا اااةعبةمااامبا ع  م ااا ع
اراااوايةعبة نيااا عي ااا  عخدااا علن ااا ع ع ويااااع ااا.عبألعبءع
بةفو اامعةااإلعبا  عاي ة اا ةيع إناااعمنيقاايع ااعمعبه راا مع

  ن  ع يعق  دةعاباع عد ع ن راعر  معبةع   
(علثاااعLin et al.,2014ع ب  يااىععابمااةعاعععععععع
 راا مع اا.ع ن راااعبةااع  عبةشاا د عبهعاقاا اعد قمماا

ةامعق  داةعدبإل اعد.عق  دةعبة قماع معااا عبةد خماةع
بةداعا عبة اممدمةعةون راعدم ا ع  مععبةع  عبةش د 

 مناااةعداااا.عماااا  عبمع ي ةااامعاعع بةاااع  عبةشااا د عبإل ااااا
بةشاااخ ىعبألدامخمااةع  اامعدااعباع  ااا م. ع  ااا عداا عقياا ع
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ا  ا عع(5117-9::1 ع5111 بيم ع وعمحىع  مع
-5111 ععععععععداااا عيوااااعع بيماااا عااااا أعبة وااااعمحىع

عدماااااا ا علة ااااااىعبةن اااااا   عبن فااااا ااقاااااععع( 5114
بةدااااااعا عبة اممدماااااةعةون رااااااعبةاااااع  عبةشااااا د عبإل ااااااع

 راا معي ةنماايةعةومنااةعبةشاااخ ىعبة اامع ماااىعدخاا .عبه
 اااا.ع  اااامعبةون راااااعداااا.عق  دااااةعبة قماااااع اااامعااااااا ع

انااااةعبةد خماااةعبةااامعق  دااااةعبةاااع  عبةشاااا د عا ةااامعي ةدا 
ب  رااا مع ااا.ععاقااا يومناااةعبةشااااخ ىعبة ااامعةااامع قمااااعد
لة اااىعبةن اا   ععاقااع ع ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل ااا

 ااا ثاعلماااو اعبألمااا معبةمااااقمةع اااابعيون رااااعبةاااع  ع
بةشاا د عبإل اااع نااععبة ااماااع ن اا عيراااا عد د ااةع اامع

ابىع اافبةا ةاامع اامعع ق  دااةعبة قماااع اامعااااا عبةد خمااة
-9::1 ع5111 بيماا ع وااعمحىع اا مععبة اامعمااياى

ا ع بيماااا ع  اااامعبة وااااعمحىع اااامواااا  علثناااا ءع ل(عاع5117
( عخدااا علشااا اىعبةن ااا   عدةااامعبا فااا تع5111-5114 

بةداااااعا عبة اممدمااااةعةون راااااعبةااااع  عبةشاااا د عدماااا ا ع
ابةد دث ااةع اامعع ةنماايةعةخاا ع نراااع  اامعاااع بإل اااعي

 ةودحىعياااعبةاااااب معبةد ةماااةعخااا عدااا.ع واااعمحىع ا داااة
  اااااةعة يماااا عابة  بداااا ىعب عبةد ةمااااةعبةداعبأل نيمااااةعابألاع

ا ةمع نععبة اامااع ن ا ع امعق  داةعبة قمااعع بةدو ش ى
 اامعااااا عبةد خمااة عا  ماا عااا أعبةن اا   ع اامعد د  اا ع

 Chambers)د عدا عماي عل.ع ارا ىعدةمااععابماةع

et al., 2007)ا د داا  عب .عبةدماا ثدام.عموبااا.عيااع
خيماب عةون راعق  دةعبة قماع يعاااا عبةد خماةعدا اناةع

 ةع   يا  دةعب
ةاااااااامع  ااااااااعععابمااااااااةعاداااااااا.عن امااااااااةعل ااااااااا  ع         

(Dehning and Ratliff, 2004)اامعععةاامح عع  
 ماااا ع عبا داااا معبةدماااا ثدام.عي ةيم ناااا ىعبةدنشاااااا ع اااا.ع
بةاااع  عبةشااا د عيواااعع بيمااا عبةدومااا اعبألدامخااامعاقااامع

 عةومناااةعدااا.عبةشااااخ ىعبألدامخماااة عاما ااا ع ةااامع141
 امعع ر مع .عدخان ىعبةاع  عبةشا د بهدةمعااماةع

قيا عبةدب ةياةععدموا ا ىعدخد اةعة اااب معبةد ةماةراا ع
 اامعراا دعبةااااب معع راا مع ن اا عيراااا عراااماةي ه

 اوامةعخفا ء عبةماا  عم خععدا.عرااةععاا ب عبةد ةمة
عبةد ةمااةعبألماااب عخ داا عب راافىناااعلعابة اامع شااماعدةاام

عبةدو اداا ىعبه راا مع اا.عاقاا دعخ داا عخاا .ي ةخفاا ء  ع
مااا مع ااامعاااا أعاعبألماااو ل.عألعبةدا مااايمةع مااااعد ااام 

ةعابةدوااواااةع وخاااسعخااا عبةدو ادااا ىعبةد  ااااعةبةا ةااا
ع معل عداق عد.عبةااب معبةد ةمة 

مااا عبةي ااااعلناااعداا.عن امااةعيم ااةعبأل داا  عاعععععععععع
ااااعع–بةد ةماةعع بمااعخف ء عبألعبةدرامة ع نععود .

ا دا مع.عبهإ ع-د ع عم اب اع معما عبةد  عبةدرا 
 اا.ععداقاا عبه راا مبةدف واا ةعياام.ععاةاامعيااا بةاا  ع

اااااب معبةد ةماااةع ااايعبةع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل اااا
  عبا دااا م عاقاااععلخاااعع ةااامععابماااةع مااااععلدااااب عمو يااااع

(Mechelli and Cimini, 2014)ابة امعق داىعع
إ  يااا اعدااا عب بعخااا .عداقااا عبه رااا مع ااا.ع ن رااااعي

بةع  عبةش د عبإل اعمخا.عد د  عي ةنمايةعةدما  عدمع
بةشاخ ىعبألااايمةعقي عايواعععبةااب معبةد ةمةعةومنةعد.

(عبةدواااع ع1 بيمااا عبةدومااا اعبةدا مااايمعبةاااعاةمعاقااامع 
 عاقاااااععلشاااا اىعبةن ااااا   عدةاااامعل.عداقااااا عع5118 اااا مع

به ر مع .ع ن راعبةع  عبةش د عبإل اعةامعما ثاع
   معبةداعا عبة اممدمةعةون راعبةع  عبةش د عبإل ا 
ا  اامعبةوخااسعداا.ع ةاام ع  ناا معداا عةاامعم مااعع اواامةع

 Mitra and)ةماا  ع ااععلاوااىععابماةعخفا ء عب

Hossain, 2009)قمااااااا معبةدمااااااا ثدام.عي اماااااااممعع
بةدو اداا ىعبةدا ماايمةعيراااا علخثاااع    مااةع اامعا ةااةع
به راا مع اا.عااا أعبةدو اداا ىعيراااا عراااماةع اامع
بةاااااب معبةد ةماااةعياااع  عدااا.عبه رااا مع ن ااا ع ااامعرااااا ع

 بمو ا ىعدخد ةعة  ا اماعبةد ةمة 
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 ة  فاااااارك اإلطاااااا ر الن اااااار  وصاااااا  6-3
 الدراس 

ون راااااعة ااااعمعبةف اااامعبة مااااععماااا عبةي ااااااعل.عععععععع
عوااد.ةاامع ماا م   عدما اا ععبةااع  عبةشاا د عبإل اااعقااع

عيوماعب ع ا.عدعابمعمخاا.عاقا دعاااع خمةيناععااا عبةد
عبةش د  عةدم ثدام.عدا انةعيواو  ع معق  دةعبةع  ب

ع   اامعق  دااةعبةااع   عب داا  ع بةواااء ةااا ءداماااعماا مع
 ن راعبةاع  عبةشا د ع ر مع .عبهععقععم م عاخ باع

داا.عع اامعق  دااةعبةااع  عبةشاا د عيشااخ عدنفراا عبإل ااا
 اع عب اي معبةدا ميمةعابن ف اع خ فةعالسعبةدا   ع

ع  اعماعقمدةعبةشااخةعيراااعد.عةدم ثدام.عدد عمدخ.عب
د علناااااع اااامعنفااااسعبةاقااااى ع عمدخاااا.عبة اااا معع. واااا ل

عق داااااااىبةدو ادااااااا ىعبةدا مااااااايمةعد بععيإا فاااااا تعدنفواااااااة
 ن راعبةاع  عبةشا د عبإل ااععي ة ااماع .عشاخ ىبة

 معق  دةعبةاع  عبةشا د  عاما ا ع ةامعدةامعل.عدعباب ع
 ن راعبةع  عبةش د عبإل ااعبةد ق اةعا مااعبةدااااةع
وااد.عيناااععبألاياا معبةعب دااةعابةداااااةعقااععماا ع عدةاامع

امواا  ع ةاامعداا ععبن فاا اع اااع عبألاياا معبةدا ماايمة 
 ن راااعل.ع  اامعع( (Tarca, 2006عابمااةعلخع ااا

ق  دااةععمنيقاامعل.ع ع نااعا ع اامعبةااع  عبةشاا د عبإل ااا
دعاب عاااا أعبةون رااااع ااامعرااا  مععا ةااامعأل.ع بةاااع  

 عرا  يعبةاع    ا اد شا ناعل.عم ماععدا. بةاع  عدا.
عيابمابة بةدما اي مةعبألايا معامخا.عد.عبةراودع اقا 

 دد عقععم ع ع معبةن  مةعدةمع م ع  عبةد ةمم.عبةدا  م.
ا ةاااامعيماااايدععنماااايةعة شاااااخةي ةعالسعبةداااا    خ فااااة

 ع.بن ف اع اع عبألاي معبةدا ميمة
عامااا عبةي ااااعل.عاناا مع واا اي  عابوااا  ع اامععععععع

بةد  دااااةعي اعمااااععبةداقاااا عبأل واااا عبةعابماااا ىععن اااا   
ةوااااع ن راااعبةااع  عبةشااا د عبإل اااعداا.عدنةاااااع

 اااااااا ةيواعماااااااااا.عل.ععدماااااااا  عدمعبةااااااااااب معبةد ةمااااااااة 

ا  دااةعبة قماااع اايعخيماااب عةعا د داا  عببةدماا ثدام.عموبااا.ع
 اامعااام.عمااا عع ااااا عبةد خمااةعدا انااةعيا  دااةعبةااع  

 ن رااااعبةاااع  عع رااا مع ااا.ل.عبهبةااايواعبإل اااا ع
م مععد.عدنفوةعق  دةعبةع  عماهععبةش د عبإل اع م

امو ااااععبةي اااااعل.ع وااا ادعبةدو ادااا ىعبةدا مااايمة ع
ن اا   عبةعابماا ىعبةماا ياةعقااععمؤوااوهعداا.عياا عامؤشااخمع

م عبةدوم اعبةدا ميمعبةعاةمع معبة ياماعبة   عي وع
(عاي ة يومااةع وااعم عدوماا اعبةدا ماايةعبةدرااا ع1اقاامع 
امواععدا.علااععلاامعبهن اا عبىعع 5116(عةوا مع1اقمع 

بة اااايع اااامع ا م  اااا عدةاااامع د مااااةعبة ااماااااع اااا.عبةااااع  ع
بةشا د ع ايعق  داةعبةااع  عل.ع ن رااعبةاع  عبةشاا د ع
بإل اااع اخاا ةمعب داا ةمعبةااع  عبةشاا د (ع خااا.علخثاااع

ا ا يااا  عدااا.عرااا  يعبةاااع   عامااا ع ع ةااامعدةااامعع قمااااب ع
خد ععبا ف تع اعماعبةدم ثدام.عةعا ةعد  باعبةشاخة 
 لناعم عيعي ة يومةعدةيع م ع ع خ فةعالسعبةد   

 دماا عل.عاداا.عن امااةعل ااا  ع اااةعبةي ااااعععععععع
 بة معبب  ع  م  ع معا بعبةرعععقععبةم ياة بةعابم ى

عا ااا  ع اااع ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإلدنفوااةع ىاااعع
 ع Value Relevanceةداااعا عبة اممدمااةعةدف ااامعب

عا مااول اايع  فمااماعبة قمااا بةاااعا ع  ااموناامعمبةاا  عاع
بةدااعا ع عابما ى و داع  ادا ع ةام   ا اب اععبألما م

 ععقااععم اا عابةخفاا ء عبةماا    امعب  ااابا اممدماةبة 
 دنفواة  اإ.عةا ةم عبةدرامةعما عبألااب   ي  اب ا 

 دةامعااععخيماا ل.ع ان فا مدخا. بةدا مايمة بألاقا م
 عاة ا بع عم مامعي ةخفا ء  ماا   اي قم ما   د بعدا ع ام

  امعع-بةمايدعمااهعمااامعبةي اااع امعاا أعبةعابماةع
به راا مع اعمااععدنفوااةعيع- خااسعبةعابماا ىعبةماا ياةع

دااا.عدنةاااااع  ااا.ع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عب  اااا
ا ةامععRisk Relevanceبةدحءدةعة امممعبةد ا باع
اعبة قماااع اامعداقاا عبه راا مع اا.عباماا عب  ياا اع اا ثم

ع فمااااما اااا.ع ن راااااعبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااع  اااامع
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ا و يااااعع خ فاااةعبة دامااا عي ةد خماااة عدمااا ا عبة قمااااع اااي
 خ فةعالسعبةد  عدا.علاامعبةوابدا عبة امع ا ثاعيرااا ع
 ااامااةع  اامعبةاااابابىعبة  رااةعي ةشاااخ ى عادداا ع ع
شاااامع ماااااعل.ع خ فااااةعالسعبةداااا  ع اااا ثاع  اااامع دماااا ع

ةشاااااخةعدي ااااعبءب عداااا.ع اعمااااععدوااااع عدابااااا ع د ماااا ىعب
بةو  ااعع  اامعبةدشاااا  ىعبهماا ثد امة عابة اا ثماع  اامع
 خ فاااةعالسعبةدااا  عبة ااا  عي ةشااااخة عي  وااا  ةعدةااامع
بة  ثماع  امع د ما ىعبةشااخة عاخا ةمع  امعايام  ا  ع
اداا عدعابمعبألادمااةعبةخيمااا عة خ فااةعبة داماا عي ةد خمااة ع
ع دااا.عبةبيموااامعل.عمنرااادع اخمااا عدوةااامعبةمم مااا ى
بة  رااااةعياااا  عشاااااخةع  اااامعبةدماااا  ع ع اااامعدا اةااااةع

عع (Bertomeu et al.,2011)  فمو  ع
ايناااا ءب ع  اااامعداااا عمااااي  عم ااااعهعبةي ااااااعدةاااامعععع    

ب  ي اع  ثماعبة قمماع معداق عبه ر مع .ع ن رااع
بةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعدااا.عق  داااةعبة قمااااع ااامعاااااا ع
بةد خمااااةعدةاااامعق  دااااةعبةااااع   عا ااااا  عةد ب ياااا ىع وااااعم ع

مخا.عع عاي ةم5116اعبةدا ميةعبةدرامةعةو معدو مم
 اا ثماع قماااعداقاا ععدوا ااةبة ااعهعبةن اا  معة يااااعااااع

به راااا معبة اااا  عيون راااااعبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااع
  ااامعبةدااااعا عبة فمااامامةعة ااا أعبةون رااااعي اااعهع اماااممع

 عادا.عبةد اقا علنااع5116دع ع    مةع واعمحىع ا مع
 ن راااععد بعثَيؤااَىع    مااةع قمماااعداقاا عبه راا مع اا.

بةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعدااا.عق  داااةعبة قمااااع ااامعاااااا ع
بةد خمااةعبةاامعق  دااةعبةااع  ع اا .ع ةاامعماااهعم مااععداا.ع
اوااامعاشااف  مةعبةدو اداا ىعبةدا ماايمةعدداا عما اا عداا.ع

ا اامااا  عةاا ةمعبة ااعهعمااماامعع خ فااةعبة داماا عي ةد خمااة 
ع  اااا ثاع خ فااااةماااااهعدةاااامعليعدااااع عبةي ااااااعي   ياااا اع
راااااعبةااااع  عبةشاااا د عوااااااع ن يعبة داماااا عي ةد خمااااة

رم  ةععاين ء ع  ماعمدخ. ععبإل اع يعبةااب معبةد ةمة؟
 :ةيااع معراا عبةوعمعخد عم م ااعب

 عمااا ثاعداقااا عبه رااا مع اااا.ع الفااارك الرئ ساااى 
  ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع اامعقاااب معبةشاااخ ى

بةدعا ااةع اامعبةياارااةعبةدرااامةع  اامع فمااماعبة قماااع
ع مع خ فةعبة دام عي ةد خمة 

 .ع عم ثاعداق عبه ر مععك الفرعى ا ول الفر 
قاااااب مع بةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااع اااامعد داااااتع ن رااااا

بةشاخ ىعبةدعا ةع معبةياارةعبةدرامةع  مع فماماع
عبة قماع م

عدوع ع خ فةعبة دام عي ةد خمة ع
 عمااا ثاعداقااا عبه رااا مععالفااارك الفرعاااى الثااا نى 

 اامعلكاال عنصاار  اا.ع ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع
اخ ىعبةدعا اةع امعبةيااراةعبةدراامةع  امعقااب معبةشا

  خ فةعبة دام عي ةد خمة دوع عع فمماعبة قماع م
 عما ثاع قممااعداقا ع اااععالفرك الفرعاى الث لاث 

 ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااعداا.عق  دااةعبة قماااع اامع
اااا عبةد خماةعدةامعق  داةعبةاع  عبةشا د ع  امعبة قمااع

ع معدوع ع خ فةعبة دام عي ةد خمة 
 س  التطب ق  الدرا -7
م ااااعهعبةي ااااااع اااامعبةعابمااااةعبة بيمامااااةعدةاااامعععععععع

ب  ي اع اااعبةياااعبة ا  عي ا ثماعدخا .عبه را مع
 اااا.ع ن راااااعبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااع  اااامعدماااا ا ع
ع  خ فااةعبة داماا عي ةد خمااةع اامعيم ااةعبأل داا  عبةدرااامة

عاةاعع مع امممعا بعبة  ءع  معبةنااعبة  ةم:
 أسمول تجم ع الب  ن ا  7-1
 الفترة الزمن   محل الدراس  7-5
 مجتمع وع ن  الدراس  7-3
 توص ف وق  س متغ راا الدراس  7-4
 النم ذج المستخدم  فى اختب ر فرك البحث. 7-5
 نت ئج الدراس  التطب ق  . 7-6
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 أسمول تجم ع الب  ن ا 7-1
ه  ياا اع ااااعبةعابمااة عب  دااععبةي ااااع  اامعع     

 اةع امعيااراةعبألااب عبةااب معبةد ةمةعة شااخ ىعبةدعاع
بةد ةمااااةعبةدرااااامةعخدرااااعاعا مماااامعه  ياااا اعداقاااا ع

  اامععبه راا مع اا.ع ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل ااا
  امع عا ةامعة اراا عبةاابابىعبة  رةعي ةدم ثدام.

بةاع  ععي ا أعبةشااخ ىعدا.عدخانا ىعةبةيم ن ىعبة  ر
 عالداااا خ.عبه رااااا مع نااااا عاقاااااعع ااااامعبةشاااا د عبإل اااااا

د.ع ع عدرا عاع دث اىعبةارا ع  معا أعبةيم ن ىع
ع مد عم م:

عبةدابقااا عبة  راااةعينشااااعبة اااا اماعبةد ةماااةعاااخااا ىعع -
ةنشااااااععدرااااااشااااااخةعع اااااعبا عبألمااااا معدثااااا عداقااااا 

 عاداقااااا عدو ادااااا ىعدي شااااااع(EGID)عبةدو ادااااا ى
(MUBASHER Info) ،اداقاا عشاااخةعدراااع
(عاداقااااااااااا ع(Misrnewsة اااااااااااعد ىعبةدو ادااااااااااا ىع

عبةياارةعبةدرامة 
بةدنشاا عةيواعبةشاخ ىععبة ا اماعبةد ةمةعبةمنامة -

  ياعدابقو  عب ةخ اانمة 
 الفترة الزمن   محل الدراس  7-5

  اامعداعباع  ااا عع امعب  ماا اع  اا عبةعابمااةعة خاا.عععععع
ع5115اا اااامعع5119 دااااسعماااانابىعد راااا ةعداااا.ع

ا ةمعه  ي اع ااعبةياا عي هو  ةعدةمعبه  دا عع
ع  اامعبةااااب معبةد ةمااةعبة  رااةعياا ةاي عبألا عةخااح عداا.

ا ةامع   يا اع اااعبةياااعع5117اع5116  دمع
عبةفا معبةث ةاع اعمعب  ع

عمجتمع وع ن  الدراس  7-3
م خااااا.عد  داااا عبةعابمااااةعداااا.ع دماااا عبةشاااااخ ىععععععع

بةدمااااااا ادةعبةداماااااااع ع ااااااامعيااراااااااةعبألااب عبةد ةماااااااةع
ا اا  عبةومنةعبةن   ماةعة عابماةع ب  م ا معقععاعبةدرامة ع

ع:بة  ةمة بةشاابعة اب ا

ععدفااااعبىعبةومناااةعدااا.عبةشااااخ ىعبةداماااع ععل.ع خااا.ع -1
يياارةعبألااب عبةد ةمةعبةدرامةع  معدعباع  اا ع

عبةعابمة 
قااا عدااا.ع ن رااااع ااااب اع نرااااعابااااعع  ااامعبألع -5

 امعع  معدعباع  ا عبةعابمةعبةع  عبةش د عبإل ا
لاعب مواا ا ىعبةد ددااةععبةااااب معبةد ةمااةعة شاااخ ى

 ااامع ااااا عع ااانوخسعاااا أعبةون رااااع اعماااعب عاععة ااا  
عFCT) نيماةع بألعحى ةوديعا دةعبةااب معبةد ةمة 

علاع (REV)رااااااا علاع اااااااا عد اااااا ع ع امااااااممعبأل
عد ةمااااااةعد  اااااااةعة يماااااا ع اااااااا ع امااااااممعبماااااا ثد ابى

(AFS) عع 
ع41ع ايةدفااعبىعبةومناةععبةد ةماةعةمنبة ن  معل.عع -3

داا.عخاا ع اا م عا ةاامعهماا يو عع اا ثماعل عععممااديا
لاااعباعل اااا ع ااا ع ااا ا عماام  عاااا بعبة اا امخعقاااعع

  ثاع  معدو اد ىعبةشاخ ى ع 
ل.ع ع ن داااامعبةشاااااخةعةاباااا تعبةينااااامعاشاااااخ ىعع -4

 بة  دم. عنةاب عةا اععقاب عع نةمدمةع  رةعي م 
ل.ع خااا.عدفاااعبىعبةومنااةعبة  رااةعياا ةاي عب ا عع -5

قاااااععبيااااااىع واااااعمحىعدومااااا اعع5117دااااا.ع ااااا مع
 ع5116(عةواااااااا مع1بةدا ماااااااايةعبةدرااااااااا عاقاااااااامع 

عش د  ابةد دث ةع معب عبععق  دةعبةع  عبة
اقااععي اادع ااعععبةشاااخ ىعبة اامعشااد    عبةومناااةععععععععع

ع581شاااخةعيابقاا عع65يوااعع بيماا عبةدواا مماعبةماا ياةع
 ع5115-5119دشاا اع ع اا.عن  مااةعبةواا معة ف ااا عداا.ع

ع45ا  ااامعبة  نااادعب  ااااعي ااادع اااعععدفااااعبىعبةومناااةع
دشاااا اع ع مدااا عم و ااا عياااا ةاي عبألا عع79شااااخةعيابقااا ع

  عع5117ا5116ةو دمع
عق  س متغ راا الدراس ف و توص  7-4
 اامع بةيااا بةا مماامةعة ا ب بةد قمااابى  دثا ععععع   

ماابءع بةاع  عبةشا د عبإل اا ينااععداق عبه ر مع .
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د داااتعبةون راااعلاع  اامعدماا ا عخاا عع  اامعدماا ا 
بة دامااا عع خ فااةاعبةدماا ا  ععد قماااابةعي   ي اااا ع نرااا

وااااااعاماااااهعمع بة اااا ي ع  ي اااااا عبةد قمااااا ي ةد خماااةعي
اندا   ععاا أعبةد قماابىع اعماععاا بعبة ا ءعبةي ااع م

ع :بةنااعبة  ةيعبةام سعبة  رةعي   عا ةمع  م
ام دثااا ع اامعدااا ع مساااتقل  المتغ اار الع7-4-1

ع  م م:
أ. موقااع اإلفصاا ح عاان عن صاار الاادخل الشاا مل 

عاآلخر
موخااااسعد قماااااعداقاااا عبه راااا مع اااا.ع ن راااااعععععع

بةع  عبةش د عبإل اعدخ .ع ااعا أعبةون رااع امع
مابءع معق  دةععبةد ةمةعةدفاعبىع من معبةعابمةعبةااب م

بةااااع  علاع اااامعقماااامعااااااا عبةد خمااااةعيا  دااااةعبةداخاااا ع
 عا ةاامعي ااعهع اعمااععبةداقاا عبألنماادعابألخثاااعبةداا ةم

دو اد  مااااةعة دماااا ثداعبةدرااااا ع مداااا عم و اااا عي اعمااااعع
عدم ا ع خ فةعبة دام عي ةد خمة ع

عيم نا ىعدفااعبىع مناةعبةعابماةاي ة بيم ع  امعععععععع
( عا ااااااااعع5115-5119بألاةاااااااامعبة  رااااااااةعيف ااااااااا ع 

بةي ااااعب  ح اا ىعخثماااأع اامعلداا خ.عالماا ةمدع ااااع
 ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع ااامعبة اااا اماعبةد ةماااةع
ةدفاعبىعبةومناة ع و امعبةاا معدا.عا اادع اااعاا أع

قماااامعااااااا عبةد خمااااةعيا  دااااةعبةداخاااا ععبةون راااااع اااام
عا اااا  عةدوااا مماعبةدا مااايةعبةدراااامةعا ااامع ااا معبةدااا ةم
 عب عل.عبةي ااااعا ااععل.عبةوعمااععداا.عشااااخ ىع5116

بةومنااةعقااعع  ةفااىعااا بعب ة اا بم ع اا ةيواعداا.عشاااخ ىع
معق  داااةعبةومناااةعخااا .عمااااامعيواااااعاااا أعبةون رااااع ااا

بةاااااااع   عابةااااااايواعبأل ااااااااعخااااااا .عمواوااااااا  عواااااااد.ع
بهمو ا ىعبةد ددةعة ااب معبةد ةمةععا.ع خاعل عشئع
 ن ااااا ع ااااامعرااااا دعبةاااااااب معبةد ةماااااة ع واااااح ع ااااا.عل.ع
بةيواعبأل اعخ .عماامعيواو  عود.علاق معد د اةع
 اااامعراااا دعبةااااااب معبةد ةمااااةعثاااامعماااااامعي فراااام   ع اااامع

عبهمو ا ىعبةد ددةعة ااب معبةد ةمة 
اي ة بيم ع  امعيم نا ىعدفااعبىع مناةعبةعابماةعععععععع

بألاةااام عقااا معبةي اااااعياراااععلدااا خ.ع اااااع ن رااااع
بةع  عبةش د عبإل اع معبة ا اماعبةد ةماةعماابءعخ ناىع
 ااامعرااا دعبةاااااب معبةد ةماااةعلاع ااامعرااااا عبموااا ا ىع
د ددااااةعة ااااااب معبةد ةمااااةعلاع اااامعراااااا عد راااا مع اااا.ع

بةون راااعبةمم ماا ىعبةدا ماايمةعبةد و اااةعيوااااعااا أع
.عةاامعمخاا.عة اا عقمدااةع و مااةع اامعيواااعماانابىع ا اامعاب 

(ع فرااااام ع1  اااااا عبةعابماااااة عاماوااااا عبة اااااعا عاقااااامع 
لدااا خ.ع اااااع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعا اااا  ع

عععألنابتعا أعبةون راعخد عم م:

 ( 1جدول رقم )
 عدد مش ىداا أم كن عرك عن صر الدخل الش مل اآلخر 

 (5115-5118دار فترة )وفق   انواع ىذه العن صر عمى م
 

 موقع انعرض                                        

 أنواع عناصر اندخم انشامم اآلخر

قسم حقوق انمهكيت 

 بقائمت انمركز انماني

 

قائمت 

 اندخم

 151 119 (FCT)بن ىبئى بنًمنيج  من ًال  بال ُجيج  تن ًج  نوق -1

 193 77 (REV)بسصىل  إ مةة ت ييى  نوق -2

 223 47 (AFS) بنًبمحج نهجيع بإلابثًمرب  بنًمنيج  نوق ت ييى -3

 243 567 انمشاهداث إجماني
ع
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دوماااااا اعاداااااا.عن امااااااةعل ااااااا  ع ب اااااادع وااااااعم ع ععععع
 ماااا م عع5116(عةواااا مع1بةدا ماااايةعبةدرااااا عاقاااامع 

 ن راااااعبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااع اااامعق  دااااةعبةااااع  ع
 ةماةعيعبمةعدا.عب اعبععبةاااب معبةدع(CIS-OCI)بةش د ع

 عا ةامعياع  عدا.ع اوا  ع امعقمامع5117ةن  مةع  مع
يا  دةعبةداخ عع(SSE-DS)بة قماع معااا عبةد خمةع

عبةد ةم عع
بة ااااااا ع ااااامعداقااااا ع ااااااااعا   يااااا اعلثااااااععع      ع

  امع ن راعبةع  عبةش د عبإل اعا ا  عة  بعبة واعم ع
قابابىعبةدم ثدام.ع معيم ةعب  د  عبةدرامةعد دث اةع

 ععقااا معبةي اااااعي   يااا اعامااا عي ةد خماااة ااامع خ فاااةعبة د
 منااةعداا.عبةشاااخ ىعبةدرااامةعبةدماا  ةع اامعبةياارااةع
بةدراااامةعبة ااامعخ ناااىع ااااامعي ه رااا مع ااا.ع ن رااااع
بةااع  عبةشاا د عبإل اااع اامعقماامعااااا عبةد خمااةعيا  دااةع

ع5116بةداخاا عبةدااا ةمع  ااامعداااعباعبةايااا عب ا عةوااا مع
ع5117ادا ان   عينةما   ع معنفسعبةايا عبألا عةوا مع

ة بىعبةشاخ ى عا ةمعيوععب عبععق  دةعبةع  عبةش د ع
 عادااااا ع شاااااد اعدااااا.ع ن رااااااعبةاااااع  عبةشااااا د عب  اااااا

اب  ياااا اعلثاااااع ةاااامعبة اااااا ع اااامعداقاااا ع ااااااعااااا أع
عبةون راع  معدم ا ع خ فةعبة دام عي ةد خمة 

 و تمثل فى م   مى ت بع  المتغ ر ال 7-4-5
 التمو ل ب لممك   تكمف أ. 
 دامااا عي ةد خماااةعبةااااععبألعنااامع وخاااسع خ فاااةعبة        

ة و  ععبةد اقا عدا.عبألما معبةو عماةع ي   ي ااا عدراعاع
بة دامااا عبةا ممااامعة شااااخة(عبةااا  عمب ياااةعبةدمااا ادا.ع
دا ياا ع اااعممعالسعبةداا   عا ةاامعي ةاااعاعبةاا  عم ن ماادع

 ,e.g Witmer and Zorn)دا عبة بااعبةد اقا ع

2007 and Foong and Goh, 2010) .اما اعع
ندااا   عبة  راااةعي ااااعماع خ فاااةعبة دامااا عبةوعماااععدااا.عبة

ي ةد خمااة عابة اامعمو دااععخاا عدن اا ع  اامعد دا ااةعداا.ع
به  ابوااااا ىعبة  راااااةعابة اقوااااا ىعبةدمااااا اي مة عددااااا ع

مرااودعدواااع اااعماع خ فااةعالسعبةداا  عيراااا ععقماااة ع
اماااااع عما ااااععب فاااا  عياااام.عبةعابماااا ىعبةماااا ياةع  اااامع
 فواام علاااععنداا   عقماا سعدماا ا ع خ فااةعالسعبةداا  ع

 & Witmer and Zorn, 2007)بأل ااع  امع

Botosan and Plumlee, 2005)ع ع
 Botosan and)اةاااااععب  ياااااىععابمااااةعع  عععع

Plumlee, 2005)ندااا   عد   فاااةعةامااا سع خ فاااةعع
ع بة دام عي ةد خماةع  امع مناةعدا.عبةشااخ ىعب دامخماة

اقااااااعع دث ااااااىعااااااا أعبةنداااااا   ع اااااامعخاااااا عداااااا.عندااااااا  ع
(Gorden & Gorden, 1997) اندااااا  عع

(Gebhardt et al., 2001)اندا  ع ع(Botosan 

and plumlee, 2002)اندااا  عع(Gode & 

Mohanram, 2003)عانداااا  ع (Easton’s, 

اقااااععلاواااااىعبةن اااا   عل.عندااااا  عدمماااا ا.ع ع(2004
Easton’s,2004))يواعمععبألقا ع ا ثاب ع مو ياعبةندا  ع

خداا علشاا اىعع.بةااع  عبةشاا د  بةدا ماايةع اا.  بيماا 
 Botosan and)مةعندااا  معبةعابمااةعدةاامعل واا 

plumlee, 2002)اع (Easton’s, 2004)ا ةامعع
ها ي ب داا عيراااا عدونامااةعيدواا دحىع باااعبةمااا ع

ع      عا باعبةدو اد ى عاا معبةشاخة ع
عماااااماامعبةي اااااااعيامااااا ساةدماااااي دعبةمااااا ياة ععع عععع

دممااااا ا.عع خ فاااااةعبة دامااااا عي ةد خماااااةعي مااااا  عبمعنداااااا  
(Easton’s, 2004)عندا  عنداعبألاي مبةدمدمعيع 

 Price-Earnings-Growth (PEG)بةماااواع

model.امااااعمو يااااعنداااا  ع ع PEG بةنداااا  ع
بألخثاعدحءدةعة  بعبةيااعيميدع عمع بيما عداع  ع
ق  دااااةعبةااااع  عبةشاااا د ع اااامع منااااةعبةعابمااااةعبة اااامع اااامع

ع5119به  د عع  م  ع معاا بعبةياااع امعبةف اا عدا.ع
 اعمابىعنداا   عي  و  ةعدةمعبا ي بع 5115اا مع

PEG ع. بابة يدو دحى يشخ ع مع
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و ااتم حساا ل تكمفاا  التمو اال ب لممك اا  وفقاا   لنمااوذج 
Easton’s (2004)     ب لمع دل  الت ل 

 

 
 ع

 ح ث 
ICoE j,t  ة شااخةععبةوادنمةع خ فاةعبة داما عي ةد خماةع

jبةف ا ع .ععt ع
EPS j,t+k  ة شاخةعد امبعايامةعبةم معjبةف ا ع .عع

t+kماعاع(k= 1 or 2) ع
Pj,t   ة شاخةعمواعبةم معjمعن  مةعبةف ا عع t ع
بةشااااااابعبألم ماااااامعة بيماااااا عبةدو عةااااااةعام دثاااااا عع عععع

ا ةااامعع}رااافاع<عEPSt+1ع<عEPSt+2ع{بةمااا ياةع ااام
 Lee andا مع ع خا.عبةامداةععب ا عبة ا اعما ةيةع

Christensen,2008)عاموناااااااااامعاااااااااااا بعل.عاااااااااااا بع )
اةع ابعابة مع ا عبععبةندا  عم اب  عد عبةشاخ ىعبةابي

 ايامةعلم د  عبةدم اي مةع معخ ع  ا  عامشماع

 
 

 ةمعدةمعبق ر اع بيم عا بعبةنداا  ع  امعبةشااخ ىع
بألخثاااعبماا ااباعابألقاا ع واواا  عة د اا با عاةاا ةم ع ع
مدخااا.ع بيمااا عاااا بعبةنداااا  ع  ااامعبةشااااخ ىعبة ااامع ع
 م ا معا بعبةشاابعابة امع ان فاعلاي ا ا  عاي ة اإةمع

اة  نااااادعد  ع اااامعبةماااانابىعبةدماااا اي مة عايامااااةعلماااا 
بة امااا عبةااا  عقاااععمنشااا عدااا.عبة اخمااا ع  ااامعبةشااااخ ىع
بةابياااااةع ااااابعابماااا يو ععبةشاااااخ ىعبة اااامع واااا نمعداااا.ع

قاا معبةي ااااعياماا دعبن فاا اعلاي ا اا ع اامعل ع  ااا  ع
 خ فةعبة دام عي ةد خماةعة شااخ ىعبة امعبن فواىع م ا ع

داا ععايامااةعبةماا معي ةدو عةااةعبة  ةمااة عا ةاامع  اامع ااابا
 Chen et al., 2004 & Lee and) و اعخا عدا.ع

Christensen, 2008) 

 

 

 ح ث 
A خ فاااةعبة دامااا عي ةد خماااةعة شااااخ ىعبة ااامع ااان فاعع 

ع  م  عايامةعبةم معبةدم اي مة
γ-1  دوع عبةنداعبةدم داع امعب  ا عبةباما عابةا  ع

مدثاااااااا عبةفااااااااا عياااااااام.عدوااااااااع عبةو  ااااااااععبة اااااااا ةمعداااااااا.ع
اد امابعدواع عبة وا معبة با دوع عل ا.عبة  بنة(ع

 Gode and)باماااا عبأل اااا عةوشاااااعماااانابىعع

Mohanram, 2003) ع
dpst+1 ا موااااااااا ىعبألايااااااااا معة مااااااااا مع ااااااااامعبةف اااااااااا عع 

ع t+1بةدم اي مةع

Pt بةمااواعبةماااقمعة ماا مع اامعن  مااةعبةف ااا ععtعا مداا ع 
ع5116م و اا عيومنااةعبةعابمااةعبةث نمااةعبة  رااةعيواا دمع

 اقو ىع ع إناعنةاب عةروايةعبةارا عدةمع 5117ا

 

 
 

ع5119اعع5118  رااااااةعيايامااااااةعبألماااااا معةواااااا دمع
 ,Easton’s) ا ةاامعا اامعمدخاا.ع بيماا عندااا  ع

قماا معبةشاااخ ىعي بيماا عدااع  ع ع وااح ع اا.عع(2004
ق  دااةعبةااع  عبةشاا د عا ااا  عة وااعم عدواا مماعبةدا ماايةع
بةدرااااامةعبأل مااااا عدداااا عممااااد عي بيماااا عب عندااااا  ع

اعبةيم نااا ىعةامااا سع خ فاااةعبة دامااا عي ةد خماااةعا اااا  عة ااااب 

........................................(a) 

…………………(b) 
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مااهعمااامعبةح دةعةود مةعبةام سعبة  رةعياا عةا ةمع
ع5116بةي ااعياما سع خ فاةعبة داما عي ةد خماةعةوا دمع

 Omran and)ي مااااا  عبمعنداااااا  عع5117ا

Pointon,2004)عامااااعمااا مع ااااعماع خ فاااةعبة دامااا ع 
 ي ةد خمةعا ا  عة  بعبةندا  عخد عم م:

 

COEC0 = 1/ [ PE ratio – (e0 - d0)/ e0]………………….(c) 
 

 ح ث 
COEC0 ع خ فةعبة دام عي ةد خمةع .عبةف ا  ع

PE ratio  نمايةعماواعبةما مع امعن  ماةعبةف اا عدةامع
عايامةعبةم مع .ع بىعبةف ا  

e0 عايامةعبةم معبة  رةعي ةف ا  ع
d0 ع ا مو ىعب اي معة م مع .عبةف ا  ع
 المتغ راا الرق ب   7-4-3
 e.g., Choi)علاواا عبةوعمااععداا.عبةعابماا ىعع  عع

and Zahang, 2006; Bamber et al., 2010 

& Lambert et al., 2011)ا اععيوااعبةوابدا عع
بةدا يبةعي ةشاخةعبة معقعع  ثاع  معخا عدا.عدما ا ع
ر  معبةع  عابةع  عبةش د عا خ فةعبة دام عي ةد خمةع
اخ ةمعلمو اعبألم م عةا ةم عمام مع وادم.عد دا اةع

ندااااا   عبهنااااااعبا ععدااااا.عبةد قماااااابىعبةاق يماااااةعواااااد.
عا  دث عا أعبةد قمابىع مد عم م:

ا اااامعبةشاااااخة:عاقااااعع اااامعقم مااااةعي ةامدااااةعبةماااااقمةعع-أ
ةاااااا عبةد خماااةعبة  راااةعيخااا عشااااخةع ااامعيعبماااةع
بةماانا عاماااع اامعقماادةع دماا عبةد قمااابىعبة  يوااةع
 اامعبةعابمااةع  اامعبةامدااةعبةماااقمةعةخاا عشاااخةع اامع

عيعبمةعخ عمناعد.عمنابىعبةعابمة 
بة دنمة:ع مع امممع  اا عبةعابماةعدةامع  اا م.عبةف ا عع-ل

ع( عع5117-5116اع ع(5115-5119 دنم م.ع 
دوع عبةنداعبام عب  ا :عاقاعع امعقم ماةعيا ةفا عع-ج

يم.عدوع عبةو  ععبة  ةمعد.عبة باع بةو  اعع  امع
عب ا.عبة  بنا(عاد امبعدوع عبة و معبةمنا  

 اامااا عبةشااااخةع ايااا معلاعة مااا  ا:عمااا معبة ويمااااعع-د
ناااع اامعراااا عد قماااعااداامعم  ااععبةامدااةعراافاع 

(ع1 معا ةةع اام عبةشاخةعلاي م عام   عبةامدةع 
عي حهع ةم ععع

النم ذج المستخدم  فى إختب ر فارك  7-5
عالبحث

 امعع يعا بعبةيااعبةدن  مةعبةدم  عدة  دث ع        
ب  ي ابىعبةااا عبة فمامامةعبةنمايمةعع بيم عد دا ةعد.

اما دععدا.ع اح  بةيااااااعه  ي اع ا ابهو  مة
ابة ااااامع شاااااماعدةااااامعدااااااعباعع(β)دوااااا دحىعبهنااااااعباع

بة قماع معبةد قمااعبة ا ي ع ناعع قمااعبةد قمااعبةدما ا ع
دواااااا دحىععياااااااع عاباااااااع  عي هواااااا  ةعدةااااامعاماااااا د

 بةد وااعععنداا   عبهناااعبا ي ماا  عبمع (R²)بة اعمااع

امااهع دا عيووا  عبةايوا عادا انةع  معبةدوا دحى
ة اعماعع بةنمايمة بةااا عبة فمامامة  يا ابىما معبما  عبمعب 
م ا ثاعبةدما ادا.عيشاخ عبه را مع ا.ع دةامعليعداع 

  ن راعبةع  عبةش د عبإل اع معبةااب معبةد ةمة ع

اةاعع معبع ا  ع دما عقاممعبةد قماابىعبة  يواةع امع       
 يعاوااو  ابة اا   عة باماااةاا ااا بةنداا   عبهاراا  مة

(Easton et al., 1992)دةعقااممع عاماااعماا معقماا
بةد قمااابىعبةدا ماايمةعةخاا عدفاااع عداا.عبةشاااخ ىع  اامع
بةامدةعبةماقمةعةاااا عبةد خماةعبة  راةعي ا ع امعيعبماةع

 بةف ااا  عا ةاامعة اممااععلثاااعب اا حهعا اامعبةشاااخ ى 

بةوعماااععدااا.عبةعابمااا ىعع  ااامع ااااباعدااا عقااا معيااااا ةااامع
 ;e.g.;Easton and Sommers 2003)بةما ياةع

Francis and Schipper 1999)عLouis,2003;  
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FCT = FCTt/ MV0 ;   REV = REVt/ MV0 ;   AFS = AFSt / MV0;    TDS = DSt/ MV0 

 

 ح ث 
DSt د دااااتع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع ااا.عع
ع tبةف ا ع

REVt بةف اا   ايعن  ماة بألرا  د  ع ع اممم  اا ع  

t  

AFSt عبةد  اةعة يم عبهم ثد ابىعبةد ةمة  اا ع امممع
 t .ةف اااااااااااااااااااااا عب  ااااااااااااااااااااايعن  ماااااااااااااااااااااة

FCTt بةاااااب معبةد ةماااةعيااا ةودحىع  ا داااة  ااااا ع
ع t.ن  مةعبةف ا ع ي ب  نيمة
MV0 بة  راااااةععبةامداااااةعبةمااااااقمةعةاااااااا عبةد خماااااةع

ع tعي ةشاخةع معيعبمةعبةف ا 
تق اااا م أثاااار موقااااع اإلفصاااا ح عاااان  7-5-1

عن صر الدخل الش مل اآلخر عمى تكمف  
 التمو ل ب لممك  

دااااع ععابةاااا  عم  يااااا ،   ياااا اع ااااااعبةيااااااع  ععع
دا دااااا معدمااااا  عدمعبةاااااااب معبةد ةماااااةعيبامااااااةع اااااااع
بةدو اداا ىعبة  رااةعيون راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع
 اامعبةاااااب معبةد ةمااة عا ةااامعدااا.ع ااح عبةدف وااا ةعيااام.ع
 اااعاا أعبةون رااعيا  داةعبةاع  علاعيا  داةعبة قمااع
 ااامعاااااا عبةد خماااةعا ااا ثماعاااا بعبةواااااع  ااامعبةااااعا ع

ةاع  عبةشا د عبإل ااع  امعبة قمااعبة فممامةعةون راعب

اةااععقا معبةي اااعيإ  يا اعع مع خ فةعبة دام عي ةد خماة 
 ا أعبةوحقةعد.ع ح عب   ام.:

يم ناا ىعدفاااعبىع منااةعبة بيما ع  اامععا تجاا ه ااول 
( ع5115-5119بألاةااااامعبة  راااااةعيف اااااا ع عبةعابماااااة

 نااااتعخيمااااع ااامعلدااا خ.ع اااااععابة ااامعب مااادىعيا ااااع
يامااامعبإل اااا عيااام.ع اوااا  ع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د ع

ا اوا  عيا  داةععااا عبةد خماةعيا  داةعبةداخا عبةدا ةم
عبةع   

اه  يااااا اعلثاااااااعبه ااااا حهع اااااامعدخااااا .ع ااااااااع      
 ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع  ااامعدمااا ا ع خ فاااةع

ينااااععبةاااع  ع  عقااا معبةي اااااعي اماااممبة دامااا عي ةد خماااة
ق  دااةع وااد. بةدماا  ة بةشاا د عبإل اااعدةاامعبةيناااع

  امعبةينااععاع (SSE-DS)  يعااا عبةد خماة بة قمابى
 عاقاااعع ااامع(IS-DS)بةاااع  ع ق  داااة بةدمااا  ةع اااي

(عبعنااااا أعه  يااااا اع اااااااع1بمااااا  عبمعبةنداااااا  عاقااااامع 
بةيااعبةفا معبألا عد.ع اح عد اابءع ا ما عبنااعباع
ةدمااااا ا ع خ فاااااةعبة دامااااا عي ةد خماااااةع   دا يااااا عدخااااا .ع
 ااع ن راعبةع  عبةش د عبإل اعيراا عد د ة ع

عا ااةع فمااماعبةد قمااابىعبةدماا ا ةعخ داا عبق ااادععا اا عبع
(عداااااااااا.عبةاباااااااااااععبةرااااااااااام عβدو داااااااااا عبهناااااااااااعباع 

(Dechow & Schrand,2004)عاقععق معبةي ااع 
يراااام  ةعبةندااااا  عبة اااا ةمعه  ياااا اعبةفااااااعبةفا اااامع

عب ا عة ياا:ع
 

COEC i,t =α + β1 (SSE - DS) i,t + β2 (IS-DS) i,t + ε i,t …………….. (1) 
 
 

 :ح ث
  

COEC i,t   شاخة ة بة دام عي ةد خمةع خ فة i  ح  

ع ع t بةف ا 

(SSE - DS) i,t د دااتعقاممعينااععبةاع  عبةشا د عع
 اايعااااا ع ق  دااةعبة قمااابى وااد. بةدماا  ة بإل ااا

عt. بةف ا ع  ح  i شاخة بةد خمةعة
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(IS-DS) i,t  د داااااااتعقااااااممعيناااااااععبةااااااع عبةشاااااا د ع
  اح  i شااخة ق  داةعبةاع  عة واد. بإل ابةدما  ة

عt .بةف ا ع

اه  ي اعبةفااعبةفا معبةث نم عابةا  عم  يااعع     عع
 ااا ثماعداقااا ع اااااع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع
ةخ ع نراع  امعااع ع  امعدما ام ىع خ فاةعبة داما ع
ي ةد خماااااة عقااااا معبةي اااااااعيرااااام  ةعنداااااا  عبهنااااااعباع

 بةث نمعخد عم م:
ع

COEC it = β0 +β1NI i,t + β2LOSS*NI i,t + β3(IS*FCT) i,t + β4(SSE*FCT) i,t +  

                  β5(IS*REV) i,t + β6(SSE*REV) i,t + β7(IS*AFS) i,t + β8(SSE*AFS) i,t  

                 +ɛ i,t ………………………………...(2) 

 

  :ح ث

COEC i,t   شاخة ة بة دام عي ةد خمةع خ فة i  ح  

ع  t بةف ا 
NI i,t شاخةبةر  معع  عع i عبةف ا    ح t ع

:LOSS*NI i,tد قماااااع فاااا تعياااام.عد قماااااعااداااامعع
(ع ااامعا ةاااةعا ااااعع مااا  ا ع1   رااا عةااااعبةامداااةع 

ابةامدااةع راافا(عي ااحهع ةاام(عدوااااي ع اامعرااا  مع
ع t عبةف ا   ح  i شاخةبةعع  

(IS-FCT) i,t   بةاااااب معبةد ةماااةع  ا داااة  ااااا
 شاخةبةي ةودحىعب  نيمةعبةدوااوةع معق  دةعع  ع

i  عبةف ا   ح t ع
(SSE-FCT) i,t   بةاااااب معبةد ةماااةع  ا داااة  ااااا

ياا ةودحىعب  نيمااةعبةدوااوااةع اامعق  دااةعبة قماااع اامع
ع t عبةف ا   ح ع i شاخةة ااا عبةد خمةع

(IS-REV) i,t   بألرااااا ع د اااا ع ع اماااامم  اااااا
ع t عبةف ا   ح  i شاخةبةبةدوااوةع معق  دةعع  ع

 :(SSE-REV) i,tبألرااا ع د اا ع ع اماامم  اااا ع
بةدوااواااااةع ااااامعق  داااااةعبة قمااااااع ااااامعاااااااا عبةد خماااااةع

ع t عبةف ا   ح  i شاخةة 
(IS-AFS) i,t عبهمااا ثد ابىعبةد ةماااة  ااااا ع اماااممع

  اح  i شااخةبةق  داةعع ا عبةد  ااةعبةدوااواةع امع

ع t عبةف ا 

عبهما ثد ابىعبةد ةماة  ااا ع اماممع i,t (SSE-AFS)ع
ااااااا ععق  دااااةعبة قماااااع اااامبةد  اااااةعبةدوااوااااةع اااامع

ع t عبةف ا   ح  i شاخةة بةد خمةع
يم ن ىعدفاعبىع مناةعبة بيم ع  مععا تج ه الث نى  

بةث نماةعبة  راةعيا ةاي عبألا عةخا عدا.ع ا دمععبةعابمة
 عا ةاااااامعه  ياااااا اعبةفااااااااعبةفا اااااامع5117اع5116

بة قمماااع اامعداقاا ع ااااعبةث ةااا عابةاا  عم  ياااعلثاااع
ومااا اع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعا اااا  عة واااعم عد

  امعقاابابىعبةدما ثدام.ع(ع1بةدا ميةعبةدرا عاقمع 
 معيم اةعبأل دا  عبةدراامةعد دث اةع امع خ فاةعبة داما ع

عاقاامع عاقااععقاا معبةي ااااعي ماا  عبمعبةندااا  م.ي ةد خمااة
داااا.ع ااااح عب ااااابءعع(عه  ياااا اعااااا بعبةفاااااا5(عا 4 

 ا ماا عبناااعباعة خ فااةعبة داماا عي ةد خمااةع  اامعد داا ةمع
إل ااااعبةدمااا  ةع ااامعق  داااةع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عب

بة قمااااع ااامعاااااا عبةد خماااةعي  وااا  ةعدةااامعبةد قماااابىع
( عخداا ع اامعب ااابءع4 ندااا  عاقاامعع5116بةاق يمااةعةواا مع

 ا ماا عبناااعباع خ فااةعبة داماا عي ةد خمااةع  اامعد داا ةمع
 ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعبةدمااا  ةع ااامعق  داااةع
بةع  عبةش د عي هوا  ةعدةامعبةد قماابىعبةاق يماةعةوا مع

ع( 5 ندا  عاقمعع5117
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COEC i,2015 =β0 +β1NI i,2015 + β2LOSS + β3LOSS.NI i,2015 + β4 (SSE - DS) i,2015 + ε i,2015 …….(3) 

  
COEC i,2016 =β0 + β1NI i,2016 + β2LOSS + β3LOSS.NI i,2016 +β4 (SCI - OCI) i,2016 + ε i,2016 …...(4) 

ع

به راا مع اا.ع بة قمماااع اامعداقاا  لع  ب  باععع  ععع
دةااامع مااا ع عبةدااااعا ع  ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل اااا

بة فماااامامةعةون راااااعبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااعي ةنماااايةع
ع (β4)  ع اإ.عدو دا عبهنااعباة خ فةعبة دام عي ةد خماة

منيقاامعل.عمخااا.ع بعع ةااةعداراا  مةعع5117 اامع اا مع
ا  خماعب ع  امع ةام عع ع5116 مع ا مع لخياعد.عنةماأ
بةفاااعبةفا امعبةث ةااعي ما  عبمعي   يا اعق معبةي ااع

   ياا اعع(paired samples T-test)عTب  ياا اع
دوناماعبةوحقةعيم.عبةفاا عيام.عد امابع خ فاةعبة داما ع

اد اماابع خ فااةعع5117ي ةد خمااةعةخاا عشاااخةع اامع اا مع
ة اعمااععع5116بة داماا عي ةد خمااةعةخاا عشاااخةع اامع اا مع

 دع عقيا ع ااعبةياا 
 
 
 
ع

 ق  نت ئج الدراس  التطب  -7-6
اإلحصاااااااا فاا الوصااااااااف   نتاااااااا ئج  7-6-1

 لمتغ راا الدراس  ومع م ا اإلرتب ط
مماااااااااا وااعبةي ااااااااااااع مداااااااااا عم اااااااااامعن اااااااااا   ع        

ب اراااا ءبىعبةاراااافمةعبة  رااااةعين قمااااابىعبةعابمااااة ع
ي  وااا  ةعبةااامع اوااام عدوااا دحىعب ا يااا بعبة  راااةع

عي  أعبةد قمابى عا ةمعخد عم م:
 اإلحصاا فاا الوصااف   لمتغ ااراا 7-6-1-1

 الدراس 
مواااااااااااعبةي اااااااااااع ااااااااامعاااااااااا بعبة ااااااااا ءعلاااااااااامعع  ععع

ب ارااااا ءبىعبةارااااافمةعةد قماااااابىعبةعابماااااةعيرااااااا ع
د دوةع  معدم ا ع دما عمانابىعبةعابماة عاماوا ع

(علااامعب اراا ءبىعبةاراافمة عابة اامع5بة ااعا عاقاامع 
 شد عخ عد.عبةد امبعبةام يمعاب ناابهعبةدوم ا ع

عال  معالعنمعقمدةعةد قمابىعبةعابمة ع
 ( أىم ا حص فاا الوصف   لمتغ راا الدراس *5ول رقم )جد

 

 انمتوسط انمتغير      
االنحراف 

 انمعيارى
 انحد األعهي انحد األدني

IS*FCT                                -671958.81 1.185 -146581673 38327212 

SSE*FCT                               21219864.66 1.727 -231725543 2217212136 

IS*REV                                  -7521586.89 8.546 -1311111111 1 

SSE*REV                              3454845.46 1.319 -93111 66422636 

IS*AFS                                 -1296593.61 2.115 -347496981 395615 

SSE*AFS                              15889773.64 7.519 -44132868 653954781 

           SSE - DS 39564483.76 1.867 -231725543 2217212136 

IS-DS                              -9491139.29 8.896 -1311111111 38327212 

تكهفت انتمويم بانمهكيت 

COEC                
16.69% 73،91% 1.22% 79.81% 

عدش اع ع581*ع عععبةدش اعبىعة منابىعبة دسعد  دوةع
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 عععع

 مدااا عم و ااا عيون راااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل اااااعع      
بةدفراا ع ن ااا ع اامعق  داااةعبة قماااع ااامعااااا عبةد خماااةع
خ .ع نراع ا دةعبةاااب معبةد ةماةعيا ةودحىعب  نيماةع
 اامعبةرااعبا عداا.عاماااعخاا عداا.عبةاااععب   اامعابةاا  ع

 واااح ع اا.عبةااااععب عنااامعع147 515 518 5ي قااىع
 654 856 541-ابة  عي قىعقمد ةعة بىعبةونراع

ع 978 1ي ناابهعدوم ا عقعاأع
ا مدااا عم و ااا عيون رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع  عععع

بةدفرااا ع ن ااا ع ااامعق  داااةعبةاااع   عي ااادعبةااااععب   ااامع
ددااااااثحع اااااامعع515 458 49ة اااااا أعبةون راااااااعقمدااااااةع

    نيماة ع نراع ا دةعبةااب معبةد ةمةعيا ةودحىعب 
ا  اامعبة  ناادعب  اااعي قااىعقمدااةعبةاااععب عناامع     

دداثحع امعع111 111 411 1-ة  أعبةون راعقمدةع
 نراعب  ع ع امممعب راا  عيا ناابهعدوما ا عخيمااع

يدااا عمفماااععا ااااعع شااا ىعخيمااااعيااام.عقاااممعع9:7 9قاااعاأع
 ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعبةدفرااا ع ن ااا ع ااامع

 اامع اامعب  راا مع ن اا عق  داةعبةااع  عدا انااةعياامن  اا عبة
ع معق  دةعبة قماع معااا عبةد خمة 

اي ةنمااااااايةعة خ فاااااااةعبة دامااااااا عي ةد خماااااااةع شاااااااماعععع   ع
(عدةااااامعل.ع5بهارااااا ءبىعبةارااااافمةعي ة اااااعا عاقااااامع 

بةد اماابعبةاماا يمعة خ فااةعبة داماا عي ةد خمااةعةشاااخ ىع
بةومنااااةع ااااح ع  ااااا عبةعابمااااةعد  دوااااةعقااااععي اااادعنماااايةع

ةد اماااابع خ فااااةعع عاقااااععي اااادعبةاااااععب عناااام%:7 17
  ع معام.عي دعبةاع%55 1بة دام عي ةد خمةعنميةع

 

 

 

 

 

 

 

 

عياا ناابهعدوماا ا عقااعا ع%91 :8ب   اامعة اا عنماايةعع
يداا عمفمااععا اااعع شاا ىعخيماااعياام.عبةةااااهعع84:1 1

ب ق رااااااا عمةعةشااااااااخ ىعبةومناااااااةعد دث اااااااةع ااااااامع يااااااا م.ع
 دم ام ىع خ فةعبة دام عي ةد خمة 

لمتغ اراا مع م ا اإلرتب ط ب ن ا 7-6-1-5
 المستقم  لمدراس 

 مااااا  عهعبةعابماااااةع ااااامعاااااا بعبة ااااا ءع اااااااعع   ععع
ةدوااااااااا دحىعبها يااااااااا بعيااااااااام.عبةد قماااااااااابىعبةدمااااااااا ا ةع
بةدماا  عدةع اامعنداا   عبهناااعبا عا ةاامعة  اااا عداا.ع
 ااعمعا اااعع حقاا ىع بمااةعياام.عبةد قمااابىعبةدماا ا ةع
ع معند   عبهناعباعبة  رةعي   ي اع اااعبةياا 

(عدواا دحىعبها ياا بع4ا عاقاامع اماواا عبة ااعععع   ع
يم.عبةد قمابىعبةدم ا ةعبةدما  عدةع امعندا   ع ا ما ع

( عام و ع5(عدةمعاقمع 1بهناعباعد.عبةندا  عاقمع 
دناعا اعع حقةعدونامةعام ةيةعيم.عد دااتع ن رااع
بةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعبةدوااواااةع ااامعق  داااةعبةاااع  ع

(IS-DS)ا  ااامعبةدوااواااةع ااامعق  داااةعبة قمااااع ااامعع
اماااااااعي اااااادعدو داااااا عع(SSE-DS)بةد خمااااااةععااااااااا 

 ع اااامعااااام.عبناااااع ع ا ااااعع866 1-بها ياااا بعيمن داااا ع
 حقاا ىعبا ياا بعدونامااةعياام.ع ن راااعبةااع  عبةشاا د ع
بإل ااااااعبةفاعماااااةعبةدوااواااااةع ااااامعق  داااااةعبةاااااع  عدااااا ع
نةما  اااا عبةدوااوااااةع اااامعق  دااااةعبة قماااااع اااامعااااااا ع

 بةد خمة 
 
 

 
ع
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 (*4)-(1( مصفوفت اإلرتباط بين انمتغيراث في اننماذج )3جدول رقم )

 
  ةيشما 271  ة بنًشما ب  نه ُىب  بنخًس ي بً ج  -* 

 يبجع تىزيع بنجيمَم  تىزي م طجي يم -   

 تى بابخ بو باهىب  يناىٌ نالرتجمط -   

 % أو أقم.1** ت ًُ بٌ ي ميم بإلرتجمط  مٌ ي ُىيمً  ُ  ي بىي  -   

 نت ئج اختب ر فرك الدراس  7-6-5
 ااامعاااا بعبة ااا ءعمااااامعبةي اااااعي   يااا اع اااااعع   ععع

  يا اع اااعبةيااعا فماماعبةن ا   عبة  راةعي ا  عا 
بةياااااعقااا معبةي ااااااعي شااا ا  عثااااحاع ااااااع ا مااااةع

داق عبه ر مع .عي عهعب  ي اععا ةعبها ي بعيم.ع
 ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعابة قمااااع ااامعدمااا ا ع
 خ فااةعبة داماا عي ةد خمااة عا ةاامع  اامعدماا ا عد داااتع
بةون راااعا  اامعدماا ا عخاا ع نراااعةون راااعبةااع  ع

 راا مع اا.عااا أعبةشاا د عبإل اااعايوااعع قمماااعداقاا عبه
بةون رااااعدااا.عق  داااةعبة قمااااع ااامعاااااا عبةد خماااةعدةااامع

وف ما   ماى نتا ئج اختبا ر فارك ق  دةعبةع  عبةش د  
 البحث 

 

 

 

 

 

 

 

نتااا ئج اختبااا ر الفااارك الفرعاااى  7-6-5-1
 ا ول

داقاا عبه راا معبةوحقااةعياام.عا اامعماا معب  ياا اع    ععع
 اا.عد داااتع ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااعابة قماااع

 فاااةعبة دامااا عي ةد خماااة عب  داااععبةي اااااع ااامعدمااا ا ع خ
  ااامعندااااا  معبنااااعباعيماااامبعمخاااا.ع خ فااااةعبة داماااا ع
ي ةد خمةع معخ عدن د عد قماب ع  يوا  عامخاا.عددا عداقا ع
 ااااااع ن راااااعبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااع اااامعق  دااااةع
بةاع  علاع امعق  داةعبة قمااع امعاااا عبةد خماةعد قمااب ع

 دم اح  

ةعدوااااا دحىع(عقمدااااا5اماوااااا عبة اااااعا عاقااااامع         
بة اعماااااااععادوااااااا دحىعبهنااااااااعباعة ندااااااا   عبةمااااااا ياة ع
ي  وااا  ةعدةااامعقمداااةعدمااا ا عبةدوناماااةعبةدنااا ةا عةخااا ع

 دو د  

 

 

 

 

 انمتغيراث
IS-

FCT 

SSE-

FCT 

SSE-

REV 

IS-

AFS 

SSE-

AFS 

IS-

REV 
IS-DS 

SSE-

DS 
NI 

IS-FCT 1         

SSE-FCT -6116 1        

SSE-REV -61.1** -61613 1       

IS-AFS 61614 61615 61665 1      

SSE-AFS 61626 61660 -61612 61614 1     

IS-REV -61661 6161. 6166. -61660 -61630 1    

IS-DS 6103** 61623 -61055** 61342** 61610 61162 1   

SSE-DS -61.1** -6161 1** 61665 61660 61660 -61055** 1  

NI -61.2** -61615 61055** 61626 61656 -61661 -61054** 61056** 1 
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 (4جدول رقم )      

 موقع اإلفصاح عن مجموع عناصر اندخم انشامم اآلخرانمقدرة انتفسيريت ن

 *مويم بانمهكيتفي تفسير انتغير في مستوى تكهفت انت 

 

 % أو أقم. 1* تشين إنً أٌ ي ميال  بإلَز بر تكىٌ ي ُىيج  ُ  ي بىي  -

وقمئًلج بنبغيلن ، R²ISتى بحب مب بنً  رة بنب ييًج نًىبقع  نض  ُمصن بن خم بنشميم بآلخن  ً  لم يلٍ قمئًلج بنل خم  -

 R²IS= R²T- R²2;      R²SSE= R²T- R²1 ًم يهً:  R²SSE ً ح ىق بنًهكيج 
   عععع

 او عن    عبة ا م عب ارا  معي ة اعا عاقامعع       
ة ندااا  ععع (R²T)(عبا فاا تعقمدااةعدو داا عبة اعمااع5 

 عا شاااااماعدوااااا دحىع511 1ابة ااااامعي قاااااىع(ع1اقااااامع 
بهنااااعباعدةااامعب.عدوااا دحىعبهنااااعباعبة  راااةعيخااا ع
د.ع ااع ن راعبةع  عبةش د عبإل اع معخ عد.ع

ااااا عبةد خمااةعخ نااىعق  دااةعبةااع  عاق  دااةعبة قماااع اامع
ماااا ةيةعادونامااااة ع اااااععي قااااىعقمدااااةعدو داااا عبهناااااعباع
ةوااااااع ن راااااعبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااع اااامعق  دااااةع

 ع111 1 ناااااععدمااااا ا عدوناماااااةعع5:8 41-بةاااااع  ع
يمندااا عي قاااىعقمداااةعدو دااا عبهنااااعباعةواااااع ن رااااع
بةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع ااامعق  داااةعبة قمااااع ااامعاااااا ع

 عع111 1 ناااااععدمااااا ا عدوناماااااةعع179 1-بةد خماااااةع
ةاا ةمعم واا عل.عخااحعبةد قماااب.عخاا .عدوناماا  ع نااععلقاا ع

% عدداا عمشااماعدةاامعا اااعع اا ثماعةداقاا ع ااااع1داا.ع
 ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع  ااامعدمااا ا ع خ فاااةع

وفااااااى  ااااااوف نتاااااا ئج الدراساااااا  بة داماااااا عي ةد خمااااااة ع
التطب ق اا  لاام  ااتم تأ  ااد فاارك العاادم الفرعااى ا ول، 

ةعابمااا ىعام فااا ع ةااامعدااا عدااا ع ارااا ىعبةمااااعيوااااعب

(e.g., Hirst and Hopkins, 1998; Maines 

and McDaniel, 2000 and Hunton et al., 

 عب عبن اا ع    ااهعداا عن اا   عبةاايواعب  اااعع(2006
 & Dehning and Ratliff, 2004)د.عبةعابم ىع

Mechelli and Cimini, 2014) ع
 ن رااااعاقااععخ نااىعبةدااااعا عبة فماامامةعةوااااعع  عععع

ابة اامععR²ISبإل اااع اامعق  دااةعبةااع  عبةااع  عبةشاا د ع
ةوااااع(علخياااعداا.عبةداااعا عبة فماامامةع465 1ي قااىع 

 ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع اامعق  دااةعبة قماااع اامع
 عددا ع(168 1ابة امعي قاىع عR²SSEااا عبةد خمةع

ماااع ع  ااامعبا فااا تعبةدااااعا عبة فمااامامةعةون رااااعبةاااع  ع
بةشااا د عبإل ااااعي ةنمااايةعة فماااماعبة قمااااع ااامعدمااا ا ع

فةعبة دام عي ةد خمةع نعع او  ع معق  دةعبةع   ع خ 
دداااا عموناااامعل.عق  دااااةعبةااااع  ع عبةااااع  عبةشاااا د عااااامع
بةداق عبألخثااع ا ثماب ع  امعقاابابىعبةدما ثدام. عام فا ع

 .e.g.;Linsmeier et al) ةامعدا عدا ع ارا عبةماا

1997; Barker 2004; Isidro et al. 2004)ع 
.عب   ااااااااااهعداااااااااا عدااااااااااا ع اراااااااااا ىعبةماااااااااااععابماااااااااااةع اب 

COECi,t= β0 + 

β1ISDS i,t+ εi,t 

COECi,t= β0 + 

β1SSEDSi,t +ε i,t 

COECi,t= β0 + β1ISDSi,t+ 

β2 SSEDSi,t+ εi,t 

Value 

relevanc

e ISDS 

Value 

relevance 

SSEDS 

β1 R²1 β1 R²2 β1 β2 R²T R²IS R²SSE 

-31.154  

1.353 

-1.131  

1.156 

-31.297  -1.168  

1.411 1.354 1.157 

1.111*  1.112*  1.111*  1.111*  
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(Chambers et al., 2007)علعابة معلش اىعدةامع.
بةدماا ثدام.عم  داااا.عيون رااااعبةااع  عبةشااا د عبإل ااااع

اااا عع ن رااعواد. را مع ن ا ع امعبهعدا ع بد ابع
د.ع او  ع امععيع  ععق  دةعبةداخ عبةد ةم معع خمةبةد

عدةاامعب  ماا ععبةماايدع اامع ةااملا وااىعاعع ق  دااةعبةااع  
دا ىعدا.عبةدم ثدام.ع  امعبةاراا ع  امعاا أعبةدو اع

  ععاق ا بعبةد

نتااااا ئج اختبااااا ر الفااااارك الفرعاااااى  7-6-5-5
 الث نى

ابة ااااا  ععه  يااااا اعبةفاااااااعبةفا ااااامعبةثااااا نمعع   ععع
داقااا عبه رااا مع ااا.ع ن رااااععا اااةعبها يااا بعيااام.عي

بةع  عبةش د عبإل اعةخا ع نرااع  امعااع عابة قمااع
ععبةي اااااعدااا ااامعدمااا ا ع خ فاااةعبة دامااا عي ةد خماااة عب  

( عاخ نااىعبةن اا   عخداا ع5مع   اامعندااا  عبهناااعباعاقاا
 م م:ع

 

 (5جدول رقم )
  عن صر الدخل الش مل اآلخرعن مجموع  اإلفص ح موقعل المقدرة التفس ر  

 فى تفس ر التغ ر فى مستو  تكمف  التمو ل
ع

 

 اننموذج

COEC it = β0 +β1NI i,t + β2LOSS*NI i,t + β3(IS-FCT) 

i,t + β4(SSE-FCT) i,t + β5(IS-REV) i,t + β6(SSE-REV) i,t 

+ β7(IS-AFS) i,t + β8(SSE-AFS) i,t  +ɛ i,t……………...(2) 

 P-Valueمستوى انمعنويت  βمعامم اإلنحدار  انمتغيراث

IS-FCT -ع***111 1ع719 54ع
SSE-FCT -1 751ع8:4 1ع
IS-REV -1: 47:ع**141 1ع

SSE-REV -1 191ع***111 1ع
IS-AFS -5 471ع6:6 1ع

SSE-AFS -1 118ع98: 1ع
ع658 1 معامم تحديد اننموذج
انمعنويت انمشتركت 

 نهنموذج
F-test 

ع191 45

 مستوى انمعنويت
P-Value 

ع***111 1

 %، أو أقل عمى التوالى.5%، و 1***، و** تش ر إلى أن مع م ا اإلنحدار تكون معنو   عند مستو  ا 
 

ع

ا اواا عن ااا   عبة ا مااا عب ارااا  معي ة اااعا ععع   ععع
ا فااا تعدو دااا عبة اعماااععبة ااا  عيااا ةندا   ع(عب6اقااامع 

 عخدااا عي قاااىعبةدوناماااةعبةدشااا اخةع658 1امااااعي ااادع

ع111 1 نااااااععدماااااا ا عدونامااااااةعع191 45ة نداااااا  ع
امااع ع  اامعا اااععلثاااعدونااا عةداقاا عبه راا مع اا.ع

ةخ ع نراع  معاع عع ن راعبةع  عبةش د عبإل ا
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ع خ فةعبة دام عي ةد خماة عدوع ع  مع فمماعبة قماع م
عادم تأ  اد ماعن ا   عبةعابماةعبة بيماماةعدةامعاةا ةمع شا

 عاي هواا  ةعدةاامع ةاام عفاارك العاادم الفرعااى الثاا نى
 شماعدو دحىعبهناعباعبة  رةعيخا ع نرااع  امع
ااااع عدةااامعا ااااعع حقاااةعمااا يمةعادوناماااةعيااام.ع خ فاااةع

  ا دااة  اااا  نراااعبة داماا عي ةد خمااةعاخاا عداا.ع

معبةدفراا ع ناااع ااعبةااااب معبةد ةمااةعياا ةودحىعب  نيمااة
 د ااا ع ع امااامم  ااااا اععع(IS-FCT)ق  داااةعبةاااع  ع

-IS) بألرا عبةدفر ع ناعمابءع امعق  داةعبةاع  ع

REV)باع ااااامعق  داااااةعبة قمااااااع ااااامعاااااااا عبةد خمااااااةع
(SSE-REV)ع ااااععي قاااىعقمداااةعدو دااا عبهناااااعباع 

بةاااااب معبةد ةماااةعيااا ةودحىع  ا داااة  ااااا ةونرااااع
ع(IS-FCT)بةدفر ع ناع معق  داةعبةاع  ععب  نيمة

 عي قااااىع111 1 نااااععدماااا ا عدونامااااةعع719 54ع-
 د اا ع ع اماامم  اااا قمدااةعدو داا عبهناااعباعةونراااع

-IS)عبألراااااا عبةدفرااااا ع ناااااااع ااااامعق  داااااةعبةااااااع  

REV)ا اااااامعق  دااااااةعبة قماااااااع اااااامعااااااااا عبةد خمااااااةعع
(SSE-REV)ناااععع191 1-اعع:47 :1-قمداااةعع 
 ع  اامعبة ااابةم عع111 1اعع141 1دماا ا عدونامااةع

ثحثاااااةعدوناماااااةعاةااااا ةمعم وااااا عل.عاااااا أعبةون رااااااعبة
ع% عع6بار  م ع نععلق عد.ع

 اااا عا  اامعبة  ناادعب  اااعةاامعمخاا.عةونراااعععع   عع
داااعا ععAFSبةد  اااةعة يماا ععبهماا ثد ابىعبةد ةمااةع اماامم

 فماااامامةعدونامااااةعة  قماااااع اااامعدوااااع ع خ فااااةعبة داماااا ع
-IS)ي ةد خمااااةعمااااابءع اااامع اوااااةع اااامعق  دااااةعبةااااع  ع

AFS)علاع ااااامعق  داااااةعبة قمااااااع ااااامعاااااااا عبةد خماااااةع
(SSE-AFS)ا ةااامع  ااامع خاااسعدااا ع ارااا ىعبةمااااعع

 عاقاعع(Maines and MCDaniel, 2000)عابمةع
مع ع ةمع  مع عمعثااةعبةدما ثداع امع ااخا ىعماا ع
بألااب عبةد ةمااااة عا ةاااامعيماااايدعبهواااابابي ىعبةخثمااااا ع

بة ااامعشااا ع   عيااراااةعبألااب عبةد ةماااةعبةدراااامةع ااامع
عبةمنابىعبةم ياة عع

الفرعاااااى  نتااااا ئج اختبااااا ر الفااااارك 7-6-5-3
 الث لث

ع عابة ااااا     ياااا اعبةفاااااااعبةفا اااامعبةث ةاااااا عععععع
داقاااا عبه راااا مع اااا.ع ن راااااععيدااااع ع اااا ثماع اااااا 

بةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعدااا.عق  داااةعبة قمااااع ااامعاااااا ع
بةد خمةعدةامعق  داةعبةاع  عبةشا د ع  امعدما ا ع خ فاةع

ععبةي اااااااع  ااااامعنداااااا  معدااااابة دامااااا عي ةد خماااااة عب  
-T ةعدةااامعب  يااا اع(عي هوااا 5(عا 4بهنااااعباعاقااامع 

test ع
ا ة اعن    ع ا م عبهناعباعة نداا  م.عاقامعع عععععع

 ااااااعمعا اااااااعع حقااااااةع(ع7(عي ة ااااااعا عاقاااااامع 5(عا 4 
دونامااةعياام.ع خ فااةعبة داماا عي ةد خمااةعاداقاا عبه راا مع
 اا.ع ن راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااعمااابءع اامعق  دااةع

 نداااا  عاقااامعع5116بة قماااع ااامعاااااا عبةد خماااةع ااا مع
ا ع اواا  ع اامعق  دااةعبةااع  عبةشاا د ع(علاع نااعع ااا4

( ع اععي قىعدو دحىع5 ندا  عاقمعع5117 مع  مع
(عاي قااااااىعدواااااا دحىع151 1(عاع 515 1بة اعمااااااعع 
(عةخا عدا.عبةداا  م.ع111 1(عاع 111 1بهناعباع 

(ع  اامعبة ااابةمعام فاا ع ةاامعداا عداا ع5(عاعاقاامع 4اقاامع 
 ,Mechelli and Cimini) ارا ىعبةمااععابماةع

 شاااماعن ااا   عبةعابماااةعبة بيماماااةعدةااامعاةااا ةمعع (2014
تأ  ااد فاارك العاادم الفرعااى الث لااث لمفاارك الرئ سااى 

اماااااااااع ع ةااااااااامع  ااااااااامع اااااااااعمع ااااااااا ثاعقاااااااااابابىعع ا ول
ع-ددث ااااةع اااامع خ فااااةعبة داماااا عي ةد خمااااةع-بةدماااا ثدام.

يراااا عدونامااةعي اااا عداقاا ع ااااع ن راااعبةااع  ع
بةشاا د عبإل اااعدةاامعق  دااةعبةااع  عبةشاا د  عاقااععما اا ع

  ااا عبةعابمااةع ثحثااةعشاا اا(عبة  رااةع ةامعدةاامعقراااع



 بآلبمر بنًبىق ج نبغين يىقع بإل صمح  ٍ  ُمصن بن خم...............أ/ محمد محمد محمد حبيبة                 

31 

 

 بم   يةعبةدم ثدام.عة  أعبة وعمحى ععي   ي اعاا بعبةفاااعادا.عثامع اعمعبة  خماعع  امعداع ع
ع

 (6جدول رقم )
 متحول فى موقع اإلفص ح عن مجموع عن صر الدخل الش مل المقدرة التفس ر   ل

 اآلخر فى تفس ر التغ ر فى تكمف  التمو ل
ع

 
 النم ذج

 

COEC i,2015 =β0 +β1NI i,2015 + 

β2LOSS + β3LOSS.NI i,2015 + 

β4 (SSE - DS) i,2015 + ε i,2015 

…….(3) 

 

COEC i,2016 =β0 + β1NI i,2016 + 

β2LOSS + β3LOSS.NI i,2016 +β4 

(SCI - OCI) i,2016 + ε i,2016 …...(4) 

 (SCI - OCI) (SSE - DS) المتغ راا
ع151 1عR² 1 515 مع مل التحد د

عβ4 1 111 1 111معامم اإلنحدار 
مستوى انمعنويت 

P-Value 1 811ع195 1ع
 
 

 paired)عTخدااا عبمااا  عمعبةي اااااعب  يااا اععع   عع

samples T-test)ه  يااا اعدونامااااعبةفاااا عيااام.عع
د اماااب ىع خ فاااةعبة دامااا عي ةد خماااةعةخااا عشااااخةع ااامع

اد اماابع خ فاةعبة داماا عع5117بةايا عبألا عداا.ع ا مع
بةدفااااعبىع ااامعبةايااا عبألا عدااا.ع ااا مععي ةد خماااةعةااانفس

ة   خماااعع  ااامعن ااا   عب  يااا اعبةفاااااعبةفا ااامعع5116
(عقمداااةعبارااا  مةع8بةث ةاااا عامواااااعبة اااعا عاقااامع 

 ةاااااااامعه  ياااااااا اعاععP-Value(عاقمدااااااااةعtبه  يااااااا اع 
ع بةفااعبةفا معبةث ةا

 

 (7جدول رقم )
 (1اإلجم لى)عمى مستو  كل فئ  من الفئ ا الث ث وعمى المستو   tنت ئج اختب ر 

 

حجم 
 الع نو

مع مل 
 اإلرتب ط

معنو   
 اإلرتب ط

 t(5)ق م  اختب ر 
 – 5116)المتوسط فى ع م 
 (5115المتوسط فى ع م 

 tق م  
 الجدول  

مستو  معنو   اختب ر 
t 

P-Value 

معنو   
 (3ا ختب ر)

45 

 

 

1 :65 

 

 

 

1 111 

 

 

-1 674  

 

 

5 155 

 

 

1 159 
 

 

  ماعدونا 
 

 

 ان ج. 34 ة  يُج بنشن م  ) يجهغ  1(

يبىاط تكهفلج بنبًىيلم  - 2116 هً بنفنق  يٍ يبىاط تكهفج بنبًىيم  منًهكيج نكم ان ج  ً  مو   t) تى ب نبل بخبجمر 2(

  2115 منًهكيج نكم ان ج  ً  مو 

 % أو بقم. 5) ي بىي بنً ُىيج بنً جىل اى 3(

اماوا عبة اعا عبةماا ي عن م اةعب  ياا اع       ععععع
عادم ا عبةدوناماعاقععخ نىعبةن    عخدا عم ام:عtةعقمد

با فاا تعقمداااةعدو دااا عبها يااا بعيااام.عد اماااب ىع خ فاااةع
ع5116بة دامااااا عي ةد خماااااةعة ايااااا عبألا عدااااا.ع ااااا دمع
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%ع5 6:اماااااااااعي قااااااااىععا ااااااااةعبها ياااااااا بعع5117ا
(عااااااااعلقااااا عدااااا.ع111 1يدمااااا ا عدوناماااااةعدا فااااا ع 

( عاقاااااععبن فااااااعد امااااابع16 1دمااااا ا عبةدوناماااااةع 
ع5117اماا عي ةد خمااةعة اياا عبألا ع اامع اا مع خ فااةعبة د

ي ةدا انةعيد امبع خ فةعبة داما عي ةد خماةعةانفسع مناةع
 عاماااااع5116بةشاااااخ ىع اااامع بىعبةاياااا عداااا.ع اااا مع
ععععع(عبةدامااااااااياعtي قاااااااىعقمداااااااةعبارااااااا  مةعب   يااااااا اع 

ععع(عبة عاةماااااااةعt(عااااااااامعلقااااااا عدااااااا.عقمداااااااةع 674 1- 
%(ع6ادمااااا ا عدونامااااااع ع44  ناااااعععا ااااا ىعااماااااةع

(ع عاي قااااىعدماااا ا عبةدونامااااةع155 5 نااااىع ابة ااامعخ
P-valueعاااعلخياعد.عدم ا عبةدونامةع159 1 ع)
( عدداااااا عمشااااااماعدةااااامع ااااااعمعدونامااااااةع16 1بةداياااااا ع 

بن فاا اعد اماابع خ فااةعبة داماا عي ةد خمااةع نااعع قمماااع
 اااااع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااعدةااامعق  دااااةع

تاااام تأ  ااااد فاااارك العاااادم اي ة ااااإةمعبةااااع  عبةشاااا د  ع
 عا  ااااامعبةاااااا معدااااا.ع اااااعمعدوناماااااةعلاااااثالفرعاااااى الث 

بن فاا اعدماا ا ع خ فااةعبة داماا عي ةد خمااةعيوااعع اااا ع
داقاااا ع ااااااع ن راااااعبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااعداااا.ع
ق  داااةعبة قمااااع ااامعاااااا عبةد خماااةعدةااامعق  داااةعبةاااع  ع
بةشا د  ع ااإ.ع ةامعمااع ع  امع و ةمااةعال وا مةع ااااع
ااا أعبةون راااع اامعق  دااةعبةااع  عبةشاا د عداا.عدنةااااع

ععما اا ع ااعمعدونامااةعب ن فاا اع اامعبةدماا ثدام. عاقاا
قراع  اا عبةعابماةع ثحثاةع خ فةعبة دام عي ةد خمةعدةمع

ي ةاعاعبة  عةمعمدخ.عبةدم ثدام.عد.عبة ف   عش اا(ع
داااا عااااا أعبة قمااااابىعبة عمااااع ع اااامعدواااا مماعبةدا ماااايةع

عبةدرامة عععع
 لة ااااى ان  ااا عددااا عماااي عدةااامعل.عبةن ااا   ععععععع

ددا عفى المجمال،  عدم تأ  د الفرك الرئ سى لمبحث
مشماعدةمعا ااعع ا ثماعدوناا عةداقا ع اااع ن رااع
بةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع  ااامعدمااا ا ع خ فاااةعبة دامااا ع

 را معماااعععل.عليعنةا معةإلي ةد خماة عاماا عبةي ااااع

يراا عدنفر ةعاابواةع امعبةاااب مععم ايدخان ىعبأل
ع داا.عبةدنةااااعبةدو اداا  معماااهعمخااا.عخ  ماا  ععبةد ةمااة

 را مع ا.ع ععمايدعدانا عةا دماةعبهناع عماعة  بع إاع
. وعمى الرةم مان ذلا   ن راعبةع  عبةش د عبإل ا

فين   تف  ل لعرك عن صر الادخل الشا مل اآلخار 
با فاااا تعبةاااااا ع يماااايدفااااى ق ئماااا  الاااادخل الشاااا مل، 

بة فماااامامةعةون راااااعبةااااع  عبةشاااا د عبإل اااااعي ةنماااايةع
ة  قمااااااع ااااامعدمااااا ا ع خ فاااااةعبة دامااااا عي ةد خماااااةع ناااااعع

دااةعبةااع  عدا انااةعيواواا  ع اامعق  دااةع اواا  ع اامعق  
ا ااااااعع حقاااااةعمااااا يمةعاع بة قماااااع ااااامعاااااااا عبةد خماااااة 

ادوناماااااةعياااااام.ع خ فاااااةعبة داماااااا عي ةد خماااااةعاخاااااا عداااااا.ع
بةاااااب معبةد ةماااةعيااا ةودحىع  ا داااة  ااااا  نراااا ع
بةدفرا ع ن دا ععبألراا  د  ع ع امامم  اا اعب  نيمةع

 معق  دةعبةاع   ع واح ع ا.عبن فا اعدما ا ع خ فاةع
ي ةد خمااةع نااعع قمماااع ااااع ن راااعبةااع  ععبة داماا 

بةشاا د عبإل اااعداا.عق  دااةعبة قماااع اامعااااا عبةد خمااةع
بةاااااامعق  دااااااةعبةااااااع  عبةشاااااا د عا ااااااا  عة وااااااعم عدوماااااا اع

 عابمااا ن عب ع5116(عةوااا مع1بةدا مااايةعبةدراااا عاقااامع 
دةاااامعداااا عمااااي  عم مااااععبةي ااااااعااااا بعبة وااااعم عام اقاااا ع
معيفو ةم اااااعابنوخاااا سع ثاااا اأعبةدماااا اي مةعي هم اااا دع  اااا

عقابابىعبةدم ثدام.ع معيم ةعبأل د  عبةدرامة 
 حدود البحث  -8
قراع  ا عبةعابماةععموععد.علاععاعاععبةعابمةععععععع

ابق راا اا عبة  رااةعي   ياا اعبةفااااعبةفا اامعبةث ةاااع
ا ةامعع5117اع5116  معبةايا عب ا ع اابعةوا دمع

ةوعمع فوم عب عبععق  دةعبةاع  عبةشا د عيرااا ع و ماةع
ب عبععاا أعبةعابماة عبألدااعبةا  عةامعمدخا.عا معاقىع

بةدم ثدام.عد.عبة ف   عخد عمنيقمعدا عاا أعبة قماابىع
بة عماااع ع ااامعدوااا مماعبةدا مااايةعبةدراااامة عامواااععدااا.ع

بق ر اع ن راعبةع  علاععاعاععا أعبةعابمةعبمو  ع



 بآلبمر بنًبىق ج نبغين يىقع بإل صمح  ٍ  ُمصن بن خم...............أ/ محمد محمد محمد حبيبة                 

33 

 

بةشاا د عبإل اااع  اامعثحثااةع ن راااع ااابعا ةاامعةنااعا ع
عبإل ا عبألنابتعبأل ا عد.ع ن راعبةع  عبةش د 

عالبحوث المستقبم   المقترح  -:
قاااااعع خاااااا.عدااااا.عبةفاااااا عبةدمااااا اي مةعة يااااااااعععععععع

بةدا ماااايمةع اااامعااااا بعبةد اااا  عب  ياااا اعداااا عب بعخ نااااىع
بةن اا   عبةعابمااةعبةا ةمااةعقااعع    ااهعياا   حهعبيموااةع
بةرااان  ة عادااا.عن اماااةعل اااا عمدخااا.عب  يااا اعدااا عد بع

ه ر معخ نىعبةن    عبةعابمةعبةا ةمةعقعع    هعيوععب
 ا.ع ن راااعبةاع  عبةشاا د عبإل اااع امعق  دااةعبةااع  ع

 بةش د  
 الخ ص  -11

ل.عنااااااا علشاااااا اىعبةعابماااااا ىعبةماااااا ياةعدةاااااامعععععععع
 ن راااعبةااع  عبةشاا د ع اا.عع راا مبةشااف  مةع اايعبه

ما اا عداا.عدنفوااةعبألاقاا معبةدا ماايمةع اايعقماا سععبإل ااا
د.ع ح عبما اابءعبةعابما ىععبةي ااعاقععا عع بألعبء

دا.عا  اا ىععبةوعماعانا معل.ععمعاا بعبةرااععبةما ياةع ا
    ماااةعداقااا عبه رااا مع ااا.ععنةااااعبةد   فاااةعااااا بة

ا  معبةا معد.ع ةم ع ن راعبةع  عبةش د عبإل ا ع
 عما ااااااععب عبةا ماااااا عداااااا.عبةعابماااااا ىعبة اااااامعبا دااااااىع

يم.ع ااعا أعبةون راع معق  دةعبةع  ع ةدف و ةعي
لاع ااامعق  داااةعبة قمااااع ااامعاااااا عبةد خماااةعا ااا ثماعاااا بع
بةوااااااااااع  اااااااامععا ااااااااةعبةداااااااااعا عبة فماااااااامامةعة اااااااا أع

 امعاا بععبةما ياة بةعابما ى دما عل.ععخدا عبةدو اد ى 
 ن راااااعبةااااع  عبةشاااا د عدنفوااااةععىاااااعععبةرااااعععقااااع

 valueةدااااااعا عبة اممدماااااةعةدف اااااامعبعا اااااا  عبإل ااااااع

relevanceخفاا ء ع   اامعب  ااابا و دااع  ابة اام ع
  بةدرامةعما عبألااب   ي  اب ام عااعد ع عاعبةما 

بيمواااةع ا مااا ع دةااامعىااادفا الدراسااا  الن ر ااا ةااا ةمعاع
 عبه راااااا مع اااااا.ع ن راااااااعبةااااااع  عبةشاااااا د عبإل ااااااا

بةيااااااااعي هوااااا  ةعدةااااامعبمااااا واباعد دا اااااةعدااااا.ع

ع امااااممعبةداااااعا عبة فماااامامةعةداقاااا بةدا ماااايمةعبةد  دااااةعي
اقاااعع عبه رااا مع ااا.ع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل اااا

 حداامعن اا   عد   بااةع مداا عم و اا عي ةااعااعبهبةعخ نااى
اعاااااا ع ااايعبة ااا ثماععع  عبةشااا د عبإل ااااةااان رااااعبوة

    معبةما عابةدم ثدام.
اةاممعا بعبة ع ع معيم اةعبأل دا  عبةدراامةعععععععع

دةاامعب  ياا اععا ااةعبا داا مععىاادفا الدراساا  التطب ق اا 
دماا  عدمعبةااااب معبةد ةمااةعيباماااةع ااااعبةدو اداا ىع
بة  رااةعيون راااعبةااع  عبةشاا د عبإل اااع اامعبةااااب مع

ابءع  اامعدماا ا عد داااتعااا أعبةون راااعلاعبةد ةمااةعماا
  معدم ا عخ ع نراع  معاع  عا ةامعدا.ع اح ع
بةدف و ةعيم.ع ااعا أعبةون رااع امعق  داةعبةاع  ع
لاع ااامعق  داااةعبة قمااااع ااامعاااااا عبةد خماااةعا ااا ثماعاااا بع
بةوااع  مععا اةعبةدااعا عبة فمامامةعةدما ا عبة قمااع

 اعلثااع مع خ فةعبة دام عي ةد خمة عي هو  ةعبةمعب  ي
بة اا ع مع ااع ن راعبةع  عبةش د عبإل اعدا.ع
ق  داااةعبة قمااااع ااامعاااااا عبةد خماااةعدةااامعق  داااةعبةاااع  ع
بةشاا د عا ااا  عة وااعم عدومااا اعبةدا ماايةعبةدرااا عاقااامع

 عا ةاااامعة امااااممعدااااع ع    مااااةعااااا بعع5116(عةواااا مع1 
ا ااااععلاوااااىعبةن ااا   ع ااامعبةد دااا ععاقاااع بة واااعم  

  عبةشاا د ع اا ثماعدونااا عةداقاا ع ااااع ن راااعبةااع
مابءع امعق  داةعبةاع  علاع امعق  داةعبة قمااعع-بإل اع

  اااامعدماااا ا ع خ فااااةعبة داماااا ع- اااامعااااااا عبةد خمااااةع
 ن رااعي ةد خمة عاقععخ نىعبةداعا عبة فممامةعةوااع

بةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع ااامعق  داااةعبةاااع  علخيااااعدااا.ع
 ن راااااعبةااااع  عبةشاااا د عةوااااااعبةداااااعا عبة فماااامامةع

ااا عبةد خماة عددا عماع عبإل اع معق  داةعبة قمااع امعا
  اامعبا فاا تعبةاااا عبة فماامامةعةون راااعبةااع  عبةشاا د ع
بإل اعة  قماع معدم ا ع خ فاةعبة داما عي ةد خماةع ناعع

لاواااااىعبةن اااا   ععخداااا ع اواااا  ع اااامعق  دااااةعبةااااع   
ا اااععبن فاا اعةدماا ا ع خ فااةعبة داماا عي ةد خمااةعيوااعع



 بآلبمر بنًبىق ج نبغين يىقع بإل صمح  ٍ  ُمصن بن خم...............أ/ محمد محمد محمد حبيبة                 

34 

 

 اااا عداقااا ع اااااع ن رااااعبةاااع  عبةشااا د عبإل ااااع
اع معاااا عبةد خماةعدةامعق  داةعبةاع  عد.عق  دةعبة قم

دداا عموناامعل.عق  دااةعبةااع  ع عبةااع  عبةشاا د ععبةشاا د 
عااعبةداق عبألخثاع  ثماب ع  معقابابىعبةدم ثدام. ع

  اااااامع خااااااسعع-اقااااااععماااااا ادىعااااااا أعبةعابمااااااةعععععع
 اعماععدنفواةع امعع-بةعابم ىعبةم ياةع امعاا بعبةراعع

ععب عب  دا  ب  ر مع .ع ن راعبةع  عبةش د عبإل اا
داا.عدنةااااعبةدح دااةعة امااممععبة فماامامة قا  اا    اام

ا ةااامع ااا.عبامااا ععRisk Relevanceبةد ااا باع
ع خ فاااةعبة دامااا عي ةد خماااةعدمااا ا عماع ااايابة قاااعماا فمااا

ابنوخ سع ةمعي ة يومةع  مع امممعبإلث اعبةد اقوةعدا.ع
(عةوااااا مع1 واااااعم عدومااااا اعبةدا مااااايةعبةدراااااا عاقااااامع 

 داااةعبةاااع  عابةد دث اااةع اعماااعبع ااامعبراااعباعق ع5116
امااا عبةي ااااعل.عداا ع اراا ىعبةماااعبةعابمااةع  بةشا د 

داا.عن اا   عقااععمخااا.عدااا عبا داا معبةدا  اام.عبةداا ةمم.ع
ابةدماا ثدام.عبةاا م.عمماا  عدا.عباقاا معبةشاااخةعاداقاا ع
به راا مع ن اا عة اممد اا عاب  اا  عبةاااابابىعب ماا ثد امةع
بة  رةعي م عخد عمنيقمعل.ع خا.عن    عا أعبةعابماةع

ابوومعبةدوا مماعبةدا مايمة عامااعدا.عدا عبا د مع
بةد اقاااااا ع ماااااا ع ع ااااااعععبةعابماااااا ىعبةد و اااااااةعيف   مااااااةع

 د ع.بة وااعمحىعبأل مااا عةدواا مماعبةدا ماايةعبةدرااامة

دنفوااةعبةيناااعع د شااابعع اا. ااا بعبةياااا ن اا    ااا اع
عب ااا عمااااا عالسعع ةاااع  عبةشااا د عبإل اااابة  راااةعي

  بةدراي  بةد  
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