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اللغة العربية بملخص ال  

ال القة بيو المستحقات والتدفقات النقدية الترغيلية والدبا وجود  الم لومات المحاسبية 
 للرركات المنا ية

 الطالب إ ــــداد

 ســمير موســك  زيتـــوو 

 إرــراف 

 ااهر القريالدكتور 
 

ال القة بيو المستحقات والتدفقات النقدية الترغيلية الم دلة بياو  إلك سة الدرا هذه هدفت      

للرركات المنا ية األردنية المساهمة ال امة  بجود  الم لومات المحاسبية والدبا الم دا

  .الماليوالمدرجة أس م ا في سوق  ماو 

طالع  لك م اا الدراسات السابقة المت لقة باالهداف قاا الباح  األولتحقيق هذه      

جود  الم لومات و  المستحقات والتدفقات النقدية الترغيلية الم دلة والدبا الم دابموضوع 

 لبيانات المالية ل ينة الرركاتالمالي واإلحمائي ل تحلياإجراء البوقاا أيضًا . المحاسبية

 .(6919-6991)، لفتر   رر سنوات (رركة 79)والبالغة 

 :ب دد مو النتائج مو أهم االدراسة  برجتوقد 

بتيارية  وجود  الم لومات  دا وجود  القة ذات داللة م نوية بيو المستحقات اال .1

 .المحاسبية

بتيارية وجود  الم لومات  دا وجود  القة ذات داللة م نوية بيو المستحقات غير اال .6

 .لمحاسبيةا

 .وجود  القة ذات داللة م نوية بيو المستحقات الكلية وجود  الم لومات .7
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الدبا  بيو التدفقات النقدية الترغيلية الم دلة وذات داللة م نوية  دا وجود  القة  .4

 .جود  الم لومات المحاسبيةمو ج ة و  الم دا 

 :مو أهم اوقد أومك الباح  في ن اية الدراسة ب دد مو التوميات 

ستغناء  ن ا ضرور  إجراء مراج ة دورية لألموا والتبلص مو تلك التي يمكو اال .1

 .النتفاء الحاجة ل ا

لتزامبمعاييرالعرضواإلفصاحالمحاسبيمنقبلمعديالقوائمالماليةضرورةاال .2

 .والمدققينوذلكبهدفتحسينجودةالمخرجات

مالية في الرركات للحد مو التركيز  لك تدريب ال امليو في مجاا المحاسبة وال .7

 .األبطاء المحاسبية

الشركات على الرقابة في بها المنوط دورها واإلشراف الرقابة جهات تمارس أن .4

 .المالية القوائم في والتالعب التحريف لمنع الكفيلة التشريعات والمدققينووضع

تحسيو جود   كما توما الباح  إلك اقتراح مجمو ة مو التوميات التي قد تساها في

 .الم لومات المحاسبية

 

 

 

 

 

 

 



 ض
 

Abstract 
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By Prepared  

Samir Mosa Zaitoun 

Supervised By 

Dr. 

Thaher AL-Qashi  

 

  This study aimed to demonstrate the relationship between accruals, 

adjusted operating cash flow and adjusted income with accounting 

information quality of Jordanian industrial companies listed on the 

Amman Stock Exchange. 

    To achieve these objectives, the researcher reviewed the previous 

related studies concerned to the quality of accounting information, and 

conducted financial and statistical analysis. 

The results of the study were: 

1. There is no significant relationship between the Discretionary 

Accruals and the quality of accounting information as. 

2. There is no significant relationship between the Non Discretionary 

Accruals and the quality of accounting information. 

3. There is a significant relationship between the Total Accruals and 

the quality of accounting information.  



 ط
 

4. There is no significant relationship between adjusted operating cash 

flow and adjusted income on the one hand with the quality of 

accounting information. 

Finally, the researcher suggested a set of some recommendations that 

can help to improve the quality of accounting information. 
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 الفصل األول  

 اإلطار العام للدراسة

 

 :ويتضمن هذا الفصل مايلي

 .مقدمة(: 1)

 .هدف الدراسة(: 2)

 .أهمية الدراسة(: 3)

 .مشكلة الدراسة(: 4)

 .عناصر المشكلة(: 5)

 .فرضيات الدراسة(: 6)

 .التعريفات اإلجرائية(: 7)

 .الدراسة حدود(:8)

 .تنظيم الدراسة(: 9)
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 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة

  :مقدمة(  1-0)
 القرارات متبذي تزود التي الممادر أها مو الرركات تمدرها التي المالية التقارير ت تبر      

 حي  مو في ا الوارد  المحاسبية الم لومات وقيمة جود  مو أهميت ا وتتحدد الالزمة، بالم لومات

 في من ا واالستفاد  استبدام ا وتوقع الحالي الوقت في من ا واالستفاد  استبدام ا إمكانية

 .المستقبا

 ل ذه الزاوية حجر االستحقاق أساس  لك والمبنية التقارير هذه في الوارد  البيانات وتركا  

 في األرباح باستمرارية بالتنبؤ  تس ا م لومات مو المستحقات بنود تحتوي  لما الم لومات

 بزياد  الممحوبة األرباح زياد  و  إ حي  الم لومات، تلك بجود  ذلك و القة المستقبا،

 ض يفة، مستقبلية  وائد إلك تؤدي والتي جودت ا في انبفاض  لك مؤرراً  تكوو قد المستحقات

 المحاسبية الم لومات جود  ي كس كمؤرر المحاسبية المستحقات استبداا يمكو فإن  و لي 

(Chan et al, 2006,pp:11-12  .) 

 التقديرات مو الكثير  لك باال تماد االستحقاق أساس  لك المبنية المحاسبة تتميز"     

 المالية السنة في مفقات أو أحدا   لك بناء وتسجا تحسب أو يجب والتي المحاسبية

 ال ن أ إال اإلدار ، مو تقديرا وتتطلب مستقبال دف  ا يتا سوف التزامات  لي ا وتترتب الجارية

في  رك ف ناك التقدير وقت في واليقيو الدقة وج   لك المستقبلية األحدا  م رفة يمكو

نما محيح تقدير هناك ليس أبرى وب بار  التقدير، ب ملية يحيط الغالب  ل د  مجاا هناك وا 

 هذه االبتيار  ملية أوحي   واحًدا، تقديًرا تبتار أو اإلدار  هنا  لك ومو ممكنة، تقديرات

 لتقدير األ لك حده في تقديًرا تبتار اإلدار   ندما أن  بحي  ،األرباح إلدار  الفرمة ت يئ
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 لو مما الفتر  الحالية في أكبر ممروف تسجيا النتيجة تكوو والممكنة، المقبولة الممروفات

 الفتر  في أقا ممروفات تسجيا الممكو مو يكوو وبالتالي للتقدير، األدنك الحد ابتارت

 Cookie)ب ي رف ما اإلدار  تبلق اإليرادات لت زيز قاً الح استبدام ا وب ذا يمكو التالية

Jar reserve) "،(،2:،ص2002ابوعجيله.)  

 تقدير مثا والمبممات االحتياطيات تكويو المجاا هذا في المستبدمة األساليب ومو" 

 وتقدير التقا دي الم اش ومبممات الكفالة تكاليف وتقدير المركوك في ا الديوو مبمص

 .((Kieso et.  al, 2010, p: 143 " األجا طويلة ال قود في نجازاإل نسبة

 مو الكثير  لك تحتوي أن ا نجد فسوف المستحقات تحليا  ندالباح  أن   ويرى     

 األمر، دقيقة غير واجت ادات تقديرات تكوو قد والتي، اإلدارات قبا مو والتقديرات االجت ادات

 المحاسبية الم لومات جود   لك سلباً  يؤثر مما بالدقة تتمتع ال أرباح إا ار إلك يؤدي قد الذي

، ويرجع المالية القوائا مستبدمي قرارات  لك ذلك سين كس وبالتالي، المالية القوائا في الوارد 

رغبة اإلدار  في تقديا تقرير إيجابي  و أرباح ا للمستثمريو " سبب التال ب بالمستحقات إلك 

، "السابقأو للحفاا  لك مستوى األداء  لك األقا كما هو في ال اا 

(Belkaoui,2004,p:461 .) 

 بالتال ب االستحقاق محاسبة  القة حوا األبيريو ال قديو في المحاسبي الفكر انرغا وقد      

، ( Enron)   مثا ال المية الرركات مو ل دد المالية الفضائح ا ور ب د بامة المالية بالقوائا

 وقلة سنوية، الربع المالية قوائم ا في وهمية مكاسب  و ال المية الرركات مو آبر  دد وا  الو

 دراسة مثا(  Accruals) المستحقات زاوية مو المحاسبية الم لومات جود  تناولت الدراسات مو

(Chan et al, 2006,pp:3-39 )، المستحقات بيو الجمع يتا لا اإلطار هذا وفي  
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 مو كا أثر هملتأ الدراسات تلك وأ كما ،واحد نموذج في التقديرية غير والمستحقات التقديرية

 ما  لك وبناءً ، المحاسبية الم لومات جود   لك األموا  لك وال ائد والدبا النقدية التدفقات

 بأنوا  ا المستحقات مو كا زاوية مو ال القة هذه في البح  إلك الدراسة هذه اتج ت فقد سبق

 .المحاسبية الم لومات جود   لك أهمية مو يركالن  لما والدبا الترغيلية النقدية والتدفقات

 : ف الدراسةاهدأ  (1-1)

  :هدفت هذه الدراسة إلك 

جراء طالع  لك مف وا كا مو المستحقات والتدفقات النقدية الترغيلية والدبا اال .1 وا 

 .التحليا المالي واإلحمائي الالزا ل ا ومو ثا

مو ج ة  الترغيلية والدباالمستحقات والتدفقات النقدية بياو ال القة بيو كا مو  .2

وجود  الم لومات المحاسبية للرركات المنا ية األردنية والمدرجة أس م ا في السوق 

 (.6919-6991)وذلك  و الفتر  الواق ة  مو ج ة أبرى المالي

 :أهمية الدراسة  (1-2)

المستحقات، والتدفقات ويرى الباح  أو أهمية دراست  مستمد  مو أهمية ال القة بيو     

ول ذا يرى . النقدية الترغيلية والدبا مو ج ة وجود  الم لومات المحاسبية مو ج ة ُأبرى

 :أو نتائج  وتوميات  قد تسا د مستقباًل فيما يلي

 .ج ا الرركات تركز  لك المفاهيا التي ترفع مو جود  الم لومات المحاسبية .1

 ملية اتباذ  كلبرفع جود  الم لومات المحاسبية فإو ذلك قد ين كس إيجابًا   .6

 .قتماد بركا  ااهمة في رفع سوية االاالقرارات وبالتالي المس
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  :مشكلة الدراسة  (1-3)

القياس واإلفماح اال تراف و تحكا مراكا  لك الرغا مو وجود م ايير مقننة في األردو     

 IAS ( International Accountingفي القوائا المالية مثا م ايير المحاسبة الدولية 

Standard) لتقارير المالية إل داد ا، والم ايير الدوليةIFRS (International Financial 

Reporting Standard) إال أو ب ض إدارات الرركات وبامة تلك ذات الدبا الترغيلي ،

تحاوا تجميا قوائم ا المالية مو بالا التال ب باألرقاا الوارد  في ا  مثا المستحقات  المتدني

بانوا  ا والمبممات، األمر الذي يؤثر سلبًا  لك جود  الم لومات المحاسبية الوارد  في 

 . ذه القوائا ل دا مالئمت ا الحتياجات ابالقوائا المالية، مما يؤدي إلك  دا ثقة المستبدميو 

بيو المستحقات  ال القة بياو مو هنا وفي إطار ما سبق فإو مركلة الدراسة تتمحور حوا    

وللوقوف  لك  .والتدفقات النقدية الترغيلية الم دلة والدبا الم دا وجود  الم لومات المحاسبية

المستحقات )، (اإلبتياريةالمستحقات ) :طبي ة هذه ال القة فال بد مو تحليا  هذه المستحقات

وكذلك تحليا قائمة التدفقات النقدية الترغيلية والدبا ، والمستحقات الكلية (اإلبتياريةر غي

 .للوموا لكا مو التدفقات النقدية الترغيلية الم دلة والدبا الم دا

 : عناصر المشكلة  (1-4)

 :ويتا تحقيق الغرض مو هذه الدراسة  و طريق اإلجابة  لك التساؤالت التالية      

وجـــــود  الم لومـــــات  بتياريـــــةاالهـــــا هنـــــاك  القـــــة بـــــيو المســـــتحقات  :الســـــألال األول

 المحاسبية؟

وجــود  الم لومــات  بتياريــةاالغيــر هــا هنــاك  القــة بــيو المســتحقات  :الســألال الثــاني

 المحاسبية؟
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 وجود  الم لومات المحاسبية؟ الكلية ها هناك  القة بيو المستحقات  :السألال الثالث

 القــــة بــــيو التــــدفقات النقديــــة الترــــغيلية الم دلــــة وجــــود  هــــا هنــــاك  :رابــــعالســــألال ال

  الم لومات المحاسبية؟

 ها هناك  القة بيو الدبا الم دا وجود  الم لومات المحاسبية؟ :خامسالسألال ال

بتياريــة، المســتحقات هــا هنــاك  القــة بــيو كــا مــو المســتحقات اال :سســادالســألال ال

الم دا، التـدفقات النقديـة الترـغيلية الم دلـة  بتيارية، المستحقات الكلية، الدباغير اال

 وجود  الم لومات المحاسبية؟

 

 : فرضيات الدراسة  (1-5)

فقـد تمـت مـياغة الفرضـيات  لـك النحـو ولإلجابـة  لـك أسـئلة الدراسـة  وبناًء  لك ما تقـدا    

 :التالي

بـين ( α=0.05 )  داللـة ال توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى: األولىالفرضية 

 .المعلومات المحاسبيةوجودة  ختياريةاالالمستحقات 

بـين (  α= 0.05)  داللـة التوجد عالقة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى: الفرضية الثانية

 .المعلومات المحاسبيةوجودة  اإلختياريةغير المستحقات 

بـين (  α=0.05 )  داللـة ال توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى: لثالثةاالفرضية 

 .وجودة المعلومات المحاسبية الكليةالمستحقات 

بـين (  α=0.05 ) داللـة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  :الفرضية الرابعة

 .التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة وجودة المعلومات المحاسبية
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بين (  α=0.05 ) داللة التوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى : الخامسةالفرضية 

 .الدخل المعدل وجودة المعلومات المحاسبية

 بين(  α=0.05 )  داللة التوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى: السادسةالفرضية 

الدخل ، الكليةالمستحقات  ختيارية،غير االالمستحقات  ختيارية،االالمستحقات  كل من 

 .المحاسبية وجودة المعلوماتلتدفقات النقدية التشغيلية المعدلة ا ،المعدل

 

 Procedural Definitions: التعريفات اإلجرائية  (1-6)

 : Quality of Accounting information)) جودة المعلومات المحاسبية

ممداقية الم لومات المحاسبية "ت ني جود  الم لومات المحاسبية في هذا المجاا  إو     

تتضمن ا التقارير المالية ومالءمت ا مو بالا ما تحقق  مو منف ة للمستبدميو، التي 

ولتحقيق ذلك يجب أو تبلو مو التحريف والتضليا وأو يتا إ دادها وفقًا للم ايير القانونية 

 .    (65،ص6995بليا، )، "والرقابية والم نية بما يحقق ال دف مو استبدام ا

 المستحقات :بإجراء تحليا مالي لمتغيرات الدراسة المحاسبية الم لومات تا قياس جود وقد 

هذا التحليا استبالص حي  تا بموجب والدبا ، التدفقات النقدية الترغيليةومكونات ا، 

وحي  أو اإلدارات تلجأ إلك ب ض الممارسات والتي تؤدي إلك زياد  مافي الدبا  .النتائج

الموجود في قائمة الدبا، إال أو هذه الممارسات ال ينتج  ن ا أية تدفقات نقدية ترغيلية 

دابلة أو بارجة، لذلك فقد تا استبداا ال القة بيو الدبا الم دا والتدفقات النقدية الترغيلية 

حتيالية للمحاسبة مو بالا مؤرر التدفق النقدي الترغيلي راف الممارسات االالم دلة الكت

 . ( Domesh,2005)الم دا إلك الدبا الم دا 
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 :Total Accruals(  TAC) الكليةالمستحقات 

 The Balance Sheet)لقـــد تـــا احتســـاب المســـتحقات الكليـــة وفقـــًا لمـــدبا الميزانيـــة    

Approach ) التاليةمو بالا الم ادلة :(HÖglund,2010 .) 

TAC = Δ CA- Δ CASH + Δ CL + Δ STDEBT - DEP 

 

 : حيث

TAC  (Total Accruals : )المستحقات الكلية. 

 Change in Current Assets) Δ CA : )التغير في األصول المتداولة. 

Δ CASH (Change in Cash  :)التغير في النقدية. 

Δ CL Change in Current Liabilities) : )لتزامات المتداولةالتغير فب اال. 

Δ STDEBT Change in Short Term Debt) : )التغير في الديون قصيرة األجل. 

DEP (Depreciation  :)اإلهالكات. 

 حتساب المستحقات الكلية لل ينة لكا سنة ومو ثا تا استبراج المتوسط تا ا قدو     

تا قسمة النتائج  لك متوسط األموا الكلية لكا رركة  لكا رركة، وقد الكليةلمستحقات ل

  .ب دف إلغاء أثر الفروق في أحجاا الرركات

 

 

 :Discretionary Accruals(  DAC)ختيارية االالمستحقات 
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 ( TAC) وقــــد تــــا احتســــاب ا بــــالفرق بــــيو المســــتحقات الكليــــة وهــــي المســــتحقات التقديريــــة     

حيـ  توضـح (  Jones,1991)، وذلـك وفقـًا لنمـوذج ( NDAC) بتياريـة والمستحقات غير اال

 : االم ادلة التالية طريقة قياس

DAC = TAC - NDAC 

 : حي 

DAC  :بتياريةالمستحقات اال.Discretionary Accruals  

TAC :المستحقات الكلية.Total Accruals   

NDAC : بتياريةالمستحقات غير اال.Non- Discretionary Accruals  

 

  Non- Discretionary Accruals( NDAC) :ختياريةاالغير المستحقات  

حيـ  توضـح (  Jones,1991)وقـد تـا احتسـاب ا وفقـًا لنمـوذج وهي المستحقات غير التقديريـة 

 : االم ادلة التالية طريقة قياس

NDAC = β0 (1/TA) +  β1 (ΔREV/TA )+ β2 (PPE/TA) 
 

 :حي 

NDAC:يةر بتياالمستحقات غير اال .Non-Discretionary Accruals 

TA : األموا الكلية ن اية السنة. Total Assets  

ΔREV  : في إيرادات الرركةالتغير .Change in Revenue 

PPE :إجمـالي الممتلكـات والم ـدات والتج يـزات للرـركة فـي ن ايـة السـنة  .Properties, 

Plant & Equipment 
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Β3،: β1, β2 الم امالت البامة بالرركةالمقدرات أو. 

 :Adjusted Operating Cash Flow (AOCF)التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة 

وهـي تا ـر قـدر  ، تمثا التدفقات النقدية الترغيلية مـافي الـربح والتغيـر فـي رأس المـاا ال امـا

 . المنرأ   لك الوفاء بالتزامات ا في األجا القمير

 

 :Adjusted Income(   AI)الدخل المعدل 

وهـــو مـــافي الـــدبا مـــو ال مليـــات الترـــغيلية المســـتمر  كمـــا هـــو موجـــود فـــي قائمـــة الـــدبا     

أو مكاسـب غيـر /ويطـرح منـ  إيـرادات و، أو بسـائر بنـود غيـر متكـرر / مضافًا لـ  ممـاريف و

 .والمتمثلة في أبطاء السنوات السابقة، وأثر التغير في السياسات المحاسبية .متكرر 

 :الدراسة ودحد(  1-7)

   هــذه الدراســة  لــك  ينــة مــو الرــركات المــنا ية األردنيــة  تقتمــر ا: المكانيــةالحــدود

 تايســـوبالتـــالي فـــإو النتـــائج ، المســـاهمة ال امـــة والمدرجـــة أســـ م ا فـــي بورمـــة  مـــاو

 .ت ميم ا  لك  ينة الدراسة

 (. 6919 -6991) تا إجراء الدراسة  لك ال ينة المبتار  لأل واا: الحدود الزمانية 

 

 

 :الدراسة اتدحدم(  1-8)

 :يرى الباح  بأو مو أها محددات الدراسة مايلي
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 دا توفر البيانات المالية المطلوبة لسنوات الدراسة لب ض الرركات بركا كافي سواء  .1

 . لك الموقع اإللكتروني ل يئة األوراق المالية أو المواقع اإللكترونية  لرركات ال ينة

الت اوو مو قبا ب ض الرركات  ند طلب بيانات ا المالية الغير متوفر   لك افتقار  .6

المواقع اإللكترونية لب ض سنوات الدراسة بحجة السرية أو  دا توفرها في أرريف 

 .الرركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة 
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 : لك النحو التالي ويتضمو هذا الفما الموضو ات المرتبطة ب  ممنفة

  .جود  الم لومات المحاسبية :أوالا ( 2-1)

  .المستحقات: ثانياا ( 2-2)

 .التدفق النقدي التر يلي الم دا: ثالثاا ( 2-3)

 .الدبا الم دا: اا رابع( 2-4)

 .الدراسات السابقة ذات الملة: اا خامس( 2-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quality of) جودة المعلومات المحاسبية: أوالا ( 2-1)

Accounting Information) 
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 :مقدمة

ا أالمبرجات الرئيسية ألي نااا محاسبي يدويًا كاو هي الم لومات المحاسبية ت تبر   

وال بد ل ذه المبرجات مو مفات وبمائص تحدد جودت ا، وتتمثا بمائص الجود   محوسبًا،

يتطلب  مما في المفات التي تج ا الم لومات الوارد  في البيانات المالية مفيد  للمستبدميو

غراض دقة القياس والتناغا مدى جودت ا أل كذلك و  مواكبة التغييرات فك بيئة تكنولوجيا الم لومات

متبذى القرار والمستثمريو  ند  رض القوائا المالية والتك مو بنودها مافك الربح  مع احتياجات

  (Kieso,2010,p43) المحاسبك

 أو المفيد  المحاسبية الم لومات ب ا تتسا التي البمائص الم لومات جود  مفاهيا تحدد"   

 هذه تحديد ويؤدي ،المحاسبية الم لومات نو ية لتقييا استبدام ا الواجب األساسية القوا د

  ند وليوؤ المس تسا د كما المحاسبية، الم ايير وضع  ند وليوؤ المس مسا د  إلك البمائص

 و بديلة، محاسبية طرق تطبيق مو تنتج التي المحاسبية الم لومات تقييا في المالية القوائا إ داد

 تقييا في المالية التقارير إ داد  و وليوؤ للمس كبير    فائد ذات البمائص هذه تكوو ما  اد 

" ةالبديل المحاسبية واألساليب الطرق تطبيق  و تنتج التي الم لومات نو ية

 .(67:،ص6994المج لي،)

ي تا الكثير مو الفق اء فك  لا المحاسبة بدراسة ال القة بيو بمائص جود  الم لومات     

في اتباذ القرارات  –الحالييو والمرتقبيو  –ثرها المبارر  لك المستثمريو أالمحاسبية و 

مثا قرار االحتفاا باألوراق المالية أو قرار التبلص من ا أو الدبوا  مالءمةاالستثمارية ال

في استثمارات جديد   أو مو جانب تأثيرها  لك أس ار االموا المالية بمفة بامة و 

 .(ربكة المحاسبيو ال رب) ةموا بمفة  ام لك جميع األ
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ولما كاو دور الم لومات المحاسبية الم لنة بالقوائا المالية يتمثا فك أثرها المبارر 

لك إموا المالية ف ذا الدور يتوقف  لك مستوى جود  تلك الم لومات باالضافة  لك األ

ا هي كفاء  ا تماده  لك مستوى الكفاء  التي يتمتع ب  هذا السوق ونو ية تلك الكفاء  وه

 .    (61،ص6995بليا، )، تبادلية أا كفاء  ترغيلية أا كفاء  هيكلية أا جمي  ا م اً 

و تكوو متوافر  لتحقيق أمما ال رك في  أو للم لومات المحاسبية بمائص نو ية البد و   

مر الذى يتطلب م   البح  أغراض الجود  ولتحقيق الممداقية فك الدبا المحاسبك األ

 ماا بمور  ترجع  و بمائص لجود  الم لومات المحاسبية ل رض نتيجة األ بمفة دائمة

و فك اا مبح اآلأو قياس الدبا المحاسبك أمتبذى القرار فك اال تماد  لي ا ، وبامة و 

تطورات م ايير المحاسبة ي تمد  لك قياس القيمة ال ادلة بدال مو التكلفة التاريبية لالفماح 

سواق ونماذج التس ير المطور  فك اا اروف التذبذب فك األ،  و القيا الواق ية لالموا

.(  Belkaoui, 2004, p 481) ، مر  بالتدفقات النقدية ومر  أبرى بالتدفقات المبمومة



 Qualitative) الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية( 2-1-1)

Characteristics of Accounting Information) 

النو ية للم لومات المحاسبية مو أها المفاهيا الواجب تحديدها ت تبر البمائص      

الم نية ضمو اإلطار الناري والمفاهيمي للمحاسبة، نارًا ألهميت ا لمبتلف األطراف ا

بمائص لة لتحديد الو في محاوقد تناولت ال ديد مو الدراسات هذا الموضوع بالمحاسبة، 

كاو مو أهم ا دراسة مجلس م ايير  سبيةالنو ية الواجب توافرها في الم لومات المحا

البمائص النو ية "ب نواو  1429سنة  6مو بالا البياو رقا  FASBالمحاسبة المالية 

 :في الركا التاليهو موضح في  أها هذه البمائص كما  بيو حي " للم لومات المحاسبية
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 (1-1)ركا 
 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية



 المحاسبية الم لومات مستبدمو

 قيد حاكا                 

    

   حاكا م يار                

 أساسية خصائص نوعية 

 

 

 

 مكونات

  الخصائص

 األساسية

 داعمة للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية خصائص

 

 

 

 
Kieso, et al, 2010, p44  

 

 

 : السابقسيتا إلقاء الضوء  لك ما ورد في النموذج وقبا البدء بتحليا البمائص النو ية  

 يجبأو مستبدا الم لومات المحاسبية  حقيقةمو انطلقت  FASBدراسة يرى الباح  أو   

فإو مستوى "الف ا واالستي اب لتلك الم لومات، وفي هذا البموص  قادر  لكيكوو  أو

 متخذو القرارات وخصائصهم مثل 

 المسبقةالمعرفة    ----الفهم  

 ألهمية النسبيةا – تكلفةلا

 المنفعة للقرار 

 مــــــــة ء المال
التمثيل 
 الصادق

خالية من  قيمة تأكيدية   قيمة تنبألية 
 األخطاء 

 كاملة  محايدة 

التوقيت  القابلية للفهم قابلية المقارنة
 المناسب

 قابلية التحقق
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نما ي تمد أيضًا  لك  جود  الم لومات المحاسبية الي تمد  لك البمائص النو ية فقط، وا 

، ففائد  الم لومات لمتبذ القرار ت تمد  لك  واما (المستبدا)بمائص تت لق بمتبذ القرار

، طبي ة النموذج القراري التي يواج ون ا بي ة القراراتكثير  تت لق بمجاا االستبداا، مثا ط

المستبدا، طبي ة وممادر الم لومات التي يحتاج ا، مقدار ونو ية الم لومات السابقة، قدر  

 (. 645:، ص 6911، بمقانيسويسي و ")، متبذ القرار  لك تحليا الم لومات

 المنف ة،/ التكلفة: الحاكا القيد التسلسلي ال را في الدراسة هذه أدرجت تلك الحقيقة ب دو   

 مو كبرأ المحاسبية الم لومات استبداا مو المحملة الفائد  تكوو أو والذي بموجب ا يجب

 أها مو الم يار هذا وي تبر للقرار المنف ة:الحاكا الم يار جاء ثا  لي ا، الحموا تكلفة

 ستجلب كانت اإذ إال المحاسبية الم لومات إلك اللجوء ويقضي توفرها الواجب الم ايير

والتمثيا  مالءمةال الرئيسيتيو، الباميتيو بالا مو المنف ة هذه وتتحدد م ينة، منف ة

 لمستبدمي ا تسمح لكي التنبألية يمةالق: تاوفر ي يتاوماب توفر تتطلب مالءمةفال ،المادق

 المستبدميو تمكو بحي  تأكيدية قيمة للم لومات تكوو وأو األحدا ، بمبتلف التنبؤ مو

وفيما  ،رفض ا أاسواء بقبول ا  محت ا مدى  لك والوقوف السابقة القرارات مبتلف تقييا مو

أو األرقاا الوارد  في البيانات المالية مطابقة تمامًا لما " يت لق بالتمثيا المادق والتي ت ني 

، مما يج ا الم لومات المحاسبية مفيد  التباذ ( Kieso,2010,p: 45)، "حد  ف الً 

 كاملةأو تكوو الم لومات : فر ية ائصبمثال   توفر تتطلب، والتمثيا المادق يالقرار

 ومحايدهبما ي ني الوجود الف لي لجميع الم لومات الالزمة لتمبح ممثلة تمثياًل مادقًا، 

بم نك أو إدار  المنرأ  لا تقا بمحابا  طرف مو األطراف المستبدمة للم لومات المحاسبية 

و الم لومات البالية مو األبطاء إحي   وخالية من األخطاء لك حساب طرف آبر، 

 (. Kieso,2010, p:45)تكوو أكثر دقة مو تلك المحتوية  لك األبطاء، 
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 أو والتي يجب للمقارنة القابلية باميةك :البمائص الدا مة الدراسة هذه حددت كما

 األحدا  مبتلف بيو مقارنات إجراء مو مستبدمي ا لتمكيو المالية الم لومات في تتوفر

ثا بامية  ،( Kieso,2010, p: 47) والبيانات واستبراج السياسات والطرق المحاسبية

مستقليو مستبدميو  والتي تتحقق  ندما يتا قياس األحدا  مو قبا أرباص قابلية التحقق

التوقيت ، وبامية ( Kieso,2010, p: 47)نفس الطرق ويتوملوو إلك نفس النتائج 

و تكوو الم لومات متوفر  في الوقت المناسب قبا أو تفقد فائدت ا أوالتي تقتضي  المناسب

يتا تمنيف "بحي   القابلية للفهم، وأبيرًا بامية ( Kieso,2010, p: 47)لمنع القرار 

المجمع ال ربي للمحاسبيو " )ومات وومف ا بركا واضح يج ل ا ممكنة الف االم ل

 .( 3:القانونييو، ص

 

 

 

 Analysis of) تحليل الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية( 2-1-2)

Qualitative Characteristics of Accounting Information) 

 مو تج ا التي والمميزات البمائص المحاسبية للم لومات النو ية بالبمائص يقمد"    

 نسبيا حدي  الممطلح هذا وي تبر مستبدمي ا، نار وج ة مو كبير  الم لومات هذه قيمة

 القرارات اتباذ في المساهمة)  الجيد  المحاسبية الم لومات بيو للتمييز  موما ويستبدا

 التقارير م دي  لك الضروري مو بات و لي  رأنا، األقا المحاسبية الم لومات و( بنجاح

 أو مما ي ني القيمة، هذه مو ترفع والتي المتاحة المحاسبية والبدائا السياسات ابتيار المالية

،  6911سويسي وبمقاني،)، "القرارات باتباذ وثيقة  القة  لك دائما التقارير إ داد يكوو
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والتي   الدراسات مو ال ديد قامت البمائص هذه ألهمية ونتيجة (. 642-645:ص ص

بمائص : والتي تقسا إلك قسميو البمائص هذه تحديد وحاولت تناولت هذا الموضوع

 قوبمائص ُأبرى تت ل ،تت لق بمتبذي القرارات ومستبدمي  الم لومات المحاسبية

 :البمائص ل ذه مفما  رض يلي وفيما أساسية وثانوية،: بالم لومات المحاسبية نفس ا

 

 Users and) ومستخدمي المعلومات القرارات يمتخذمتعلقة بخصائص  2-1-2-1

Decisions Makers Characteristics) 

يجب أو تتوفر في المستبدا للم لومات المحاسبية القدر   لك ف م ا مو ناحية، وأو تكوو 

الم لومات نفس ا قابلة للف ا مو حي  س ولة  رض ا وتبويب ا، وفيما يلي تفميا لتلك 

 :البمائص

 

 Prior Understanding and) والمعرفة المسبقةالفهم  6-1-6-1-1

Knowledge) 

مقدر  متبذ القرار  لك تحليا الم لومات، ومستوى الف ا واإلدراك "  ت ني هذه البامية  

فمستوى الف ا واإلدراك لدى مستبدا الم لومات المحاسبية ي تبر  اماًل م مًا المتوفر لدي ، 

يمكن  اتباذ القرار  الذي ال يقدر  لك ف ا الم لومات الفي اتباذ القرارات، فالمستبدا 

و كانت هذه الم لومات مالءمة وموثوقة ويمكو اال  أبو)، " تماد  لي االمائب حتك وا 

  (.75:،ص6911هويدي، 

مو جانب المستبدميو مو أها ت تبر هذه البامية ي تقد الباح  بأو ومما تقدا    

و يكوو أمات المحاسبية حي  مو المفترض البمائص الواجب توافرها في الم لو 

المستبدموو ل ذه الم لومات  لك دراية و لا كاف باألنرطة التجارية والمحاسبية تمكن ا مو 



12 
 

ف ا الم لومات وتقييا مستوى منف ت ا، ومع ذلك فإن  اليجوز استب اد أية م لومات بحجة 

ا كانت في نفس الوقت ت تبر أن ا قد تبدو م بة و مية  لك الف ا مو قبا المستبدميو إذ

ل ملية اتباذ القرارات االقتمادية، با البد مو ضرور   رض جميع الم لومات  مالءمة

 .المحاسبية ذات األهمية النسبية

الذاتية إو مستوى جود  الم لومات واالستفاد  من ا ال ي تمد فقط  لك البمائص "     

بالمستفيد من ا أو متبذ القرارات نفس ، أي األساسية، با ي تمد أيضًا  لك بمائص تت لق 

: ، ص6919الج دي، ) "مقدرت   لك تحليا الم لومات ومستوى الف ا واإلدراك المتوفر لدي 

13 .) 

فإو افتراض مستوى م يو مو الف ا واإلدراك مو قبا متبذي القرار يؤثر "ومو ناحية أبرى 

ات الغرض ال اا و لك القوائا المالية بركا مبارر  لك مضموو القوائا المالية األساسية ذ

الملحقة و لك مستوى اإلفماح، مع مرا ا  او توفير الم لومات المفيد  ل ا يجب أو يتا بأقا 

تكلفة ممكنة أي األبذ ب يو اال تبار القيد الحاكا وهو أو المنف ة المتوق ة مو تلك الم لومات 

 (. 13: ، ص6919ج دي، ال")و تكوو أكبر مو تكلفة إنتاج ا وتقديم اأيجب 

 هذهو  .مف ومة الم لومات المحاسبية تكوو أو وبناًء  لك ذلك ي تقد الباح  بضرور     

ال ديد من ا  و  إحي  . لمستبدمي القوائا المالية الدابلييو والبارجييو البامية النو ية م مة

الم لومات المالية مما يج ا هذه  تمكن  مو الف ا المحيح ل ذه قوية محاسبية بلفية ليس لدي 

  .وموثوقة مةئمالالم لومات غير ذي فائد  حتك ولو كانت 

 Constraintsعتبة أو حد اإلعتراف   2-1-2-2
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صادقاً أو المالئمة المعلومات كل ليست ذات تكون ال قد ألنها مفيدة، تعتبر الممثلةتمثيالً

 وبالتالي منها، المتوقع العائد من أكبر عليها الحصول تكلفة تكون قد كما تذكر، نسبية أهمية

 (:23،ص2011،أبوهويدي)االختبار من نوعين إلى المعلومات إخضاع يتوجب فإنه

 Materiality .النسبية مستوى األهمية -1

  Cost .التكلفة  -6

 Materialityاألهمية النسبية   2-1-2-2-1

يسـتبدا هـذا المف ـوا كم يـار لكيفيـة الم الجـة المحاسـبية واإلفمـاح م ـًا، حيـ  يمكـو تقســيا "
 : الم لومات وفقًا لذلك إلك

  تــراف ويســتلزا م الجت ــا محاســبيًا م لومــات  م مــة نســبيًا، والتــي تتجــاوز حــد اال 
 وفقـــــًا للمبـــــاديء  المحاســـــبية المقبولـــــة قبـــــواًل  امـــــًا، وبالتـــــالي ف ـــــي م لومـــــات يجـــــب

 .اإلفماح  ن ا

    تــراف، وبالتــالي لــيس ن ــا ال تتجــاوز حــد االإم لومــات غيــر م مــة نســبيًا، حيــ 
لتــزاا الحرفــي بتطبيق ــا ولكــو يمكــو دمج ــا مــع  نامــر أبــرى فــي القــوائا ضــروريًا اال

 .( 643،ص6916سما يا ون وا، إ)، "المالية

األهمية النسـبية، والـذي ي تبـر وبذلك يمكو مالحاة االرتباط الوثيق بيو مبدأ اإلفماح ومحدد 

الوجـ  اآلبــر لإلفمــاح بم نـك أو مــا يجــب اإلفمــاح  نـ  يجــب أو يتــوافر فيـ  قــدر كــافي مــو 

األهميــة النســبية، حيــ  ت ــد بامــية األهميــة النســبية بمثابــة الم يــار الكمــي الــذي يحــدد حجــا 

 . (62:،ص6919الج دي،)، كمية الم لومات الواجب اإلفماح  ن ا

ي هــذا الســياق مــو ذكــر أو هنــاك مرــاكا قــد تحــد مــو اســتبداا البمــائص النو يــة وال بــد فــ" 

 :للم لومات المحاسبيةنذكر من ا المحددات اآلتية
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تمثيا أي المالءمة وال)احتماالت الت ارض بيو البمائص الرئيسة للم لومات المحاسبية  -1

 ا، فمثاًل ل المادقتمثيا والإذ ال يوجد توافق بيو مالءمة الم لومات ودرجة (. المادق

، أو أن ا ممثلة بمدقولكن ا غير  مالءمةقد ترفض م لومة م ينة أو تقبا إذا كانت 

  . مةئمالولكن ا غير  ممثلة بمدق

احتماالت الت ارض بيو البمائص الفر ية كالت ارض بيو التوقيت المالئا والقدر   -6

المناسب؛ ولكن ا ال تملك  التنبؤية للم لومات المحاسبية، فقد تما الم لومة في الوقت

 .  الية، كما في حالة أرقاا التكلفة التاريبية تنبئّيةقدر  

والموثوق ب ا ت تبر م لومات مفيد ؛ ألن ا قد ال تكوو ذات  مالءمةليست كا الم لومات ال -7

إو البند ي د مفيدًا وذا أهمية نسبية إذا أدى ( ابتبار مستوى األهمية. )أهمية نسبية تذكر

 . و اإلفماح  نة بطريقة محرفة إلك التأثير  لك متبذ القرارحذف  أ

ابتبار . )كذلك قد تكوو تكلفة الحموا  لك الم لومات أكبر مو ال ائد المتوقع من ا -4

فالم لومات التي ال ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف مستبدمي القوائا المالية (. ال ائد/ التكلفة

ال امة إو القا د  . ا يد و إلك اإلفماح  ن اوليس هناك م ،ال ت تبر م لومات م مة

فيما يت لق بابتبار محدد التكلفة وال ائد هي أو الم لومات المحاسبية يجب  دا إنتاج ا 

ال فإو الرركة تتكبد بسار   ند اإلفماح  و  ،وتوزي  ا إال إذا زادت منف ت ا  و كلفت ا وا 

 .  ا تفوق منف ت اتلك الم لومة، وذلك بسبب اإلفماح  و م لومات كلفت

وموثوق ب ا إال أن  تواج  مستبدم ا م وبة  مالءمةقد تكوو الم لومات المحاسبية  -5

 لك الرغا مو أو الم لومات . ف م ا، وتحليل ا واستبدام ا في نموذج القرار الذي يواج  

ينبغي أو تكوو مف ومة، ومفة الف ا هذه ت كس ا بمائص الس ولة والوضوح التي 

ولكو هناك  دد كبير مو المستبدميو يمتلكوو مستويات . الم لومات المنرور تتميز ب ا 
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استي اب وت ليا مبتلفة وكذلك أهداف مبتلفة ومت دد  مما يج ا مو هذه الم مة م بة 

 . للغاية بالنسبة للمحاسب

بالرغا مو أهمية المقارنة في  ملية اتباذ القرار، فإو ما ي تا ب  مستبدمو الم لومات  -2

أو منافسة أو مع المحاسبية مقارنة الم لومات البامة برركة م ينة مع رركات مراب ة 

إال أو  ملية المقارنة سواء المكانية أو . القطاع المنا ي الذي تنتمي إلي  هذه الرركة

بسياسة التماثا أو ( أو الرركة)تكوو ذات جدوى  ندما ال تلتزا الرركات الزمانية قد ال 

االتساق و دا تغيير الطرق المحاسبية بمجرد الرغبة في التغيير و ند تغيير تلك الطرق فإن  

مو الضروري اإلفماح  و هذا التغيير واآلثار المترتبة نتيجة هذا التغيير  لك الوضع 

 . (639:،ص6993المبادمة، )، "كة ذات ال القةالمالي ونتيجة النراط للرر 

 

   Cost التكلفة  2-1-2-2-2

 الذي االمر غير محدود، طلب هو المستبدميو جانب مو المالية الم لومات طلب  تباراب

 الإ .والتقارير البيانات في  ن ا االفماح التي يتا الم لومات مقدار في  الكبير النمو ي كس 

 هذه وأ با تكلفة، بال ت كذلك أي أن ا ليست ليس  ن ا فماحالمالية واإل الم لومات نتاجإ وأ

 وإف السبب ول ذا .Kieso,2010,p56)) حياواأل ب ض في مرتف ة نسبيا تكوو قد التكلفة

 المنافع كانت إذا ما اال تبار ب يو أبذت المحاسبية وضع الم ايير  و المسؤولة الج ات

 التكاليف المتوق ة  و يقا أو يزيد م ينة محاسبية م لومات  و فماحمو اإل المتوق ة

 وكمية نو ية بتحديد قرار اتباذ  ند وذلك المحاسبية، الم لومة  و فماحواإل  دادلإل

  . ن ا فماحإلوا  دادهاإالرركات   لك يت يو التي المحاسبية الم لومات
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 انتاج ا، فبالنسبة يتا أوبدمة سل ة أي  و تبتلف المحاسبية الم لوماتيرى الباح  بأو و 

 للم لومات بالنسبة أما .ب ا والتكاليف المرتبطة المنافع قياس يمكو  امة والبدمات للسلع

  دادإ  و والناتجة للمستبدميو بالنسبة المنافع قياس الم ب  اد  مو يكوو ن إف المحاسبية

 وأ المنف ة يجب أو قا د  تطبيق بأو القوا يمكو ن إف ولذلك .الم لومات هذه فماح  وواإل

 فماحاإل ممارسة وبيو المحاسبية البديلة الممارسات بيو لالبتيار بالنسبة التكلفة  و تزيد

 تقييا ال بد موف ذلك ومع .كبير حد إلك يالتقدير الربم  لك ت تمد مسألة هي البديلة

 .ممكنا ذلك في  يكوو الذي المدى إلك المحاسبية وذلك بالبدائا المرتبطة والتكاليف المنافع

 Pervasive Criterion  معيار حاكم 2-1-2-3

 .والذي يتمثا في المنف ة للقرار

 

 

 Decision Usefulness المنفعة للقرار  2-1-2-3-1

وطريقة المعلومات، من المطلوب الكم هو ما تحديد هي اإلدارة تواجه التي المشكلة إن

المالءمةلعمليةاتخاذالقرارات،فهناك نقطةتوازنبينفعاليةصنعالقراروكميةعرضها

الحقيقيالمطلوبسيؤثرسلباً؛المعلوماتالواجبتوفرها المعلوماتعنالحجم ألنزيادة

مال المعلومات تكون أن فيجب القرار، صنع عملية ئعلى النوعية حيث من مة -الدقة)

(.10،ص2010،جمعه)والوقتوالتكلفة(الكمية-الشمول



ألننجاحباقيالعملياتواألنشطة؛تخاذالقراراتأكثرالعملياتاإلداريةأهميةإنعمليةا

،ولمتعدالمشكلةالتيتواجهمتخذالقرار(58:،ص2010،عليان)اإلداريةيعتمدعليها،
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األمرالذييتطلبمعه القرار، ومالءمةالتخاذ أكثرنفعاً المعلوماتبلفيأيها فيوفرة

(.75:،ص2010،موسى)لوماتواختيارأكثرهانفعاًتصفيةتلكالمع

 Fundamentalالخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية 2-1-2-4

Qualitative Characteristics for Accounting Information  
وتتكوو مو باميتيو رئيسيتيو هما المالءمة والتمثيا المادق يتفرع  و كا من ما  دد مو 

 :الفر ية وفيما يلي ررح لتلك البمائصالبمائص 

  Relevanceالمالء مة   2-1-2-4-1

: المالء مة بما يلي 2مفحة  6911ل اا  2 رفت مؤسسة الم ايير الدولية في إمدارها رقا 

يجب أو تكوو الم لومات الوارد  في البيانات المالية مالءمة الحتياجات المستبدميو في "

للم لومات بامية المالءمة  ندما تكوو قادر   لك التأثير  لك ويكوو . اتباذ القرارات

القرارات االقتمادية للمستبدميو  و طريق مسا دت ا  لك تقييا األحدا  الماضية أو الحالية 

 ".أو المستقبلية أو تأكيد أو تمحيح تقييمات ا السابقة

المالية والغرض الذي ُأ دت وهذا ي ني وجود  القة منطقية بيو الم لومات الوارد  في القوائا 

مو أجل  تلك الم لومات، وحتك تكوو الم لومات مالءمة ومفيد  يجب أو تكوو مالءمة 

الحتياجات متبذي القرار، بم نك أو الم لومات ت تبر مالءمة للمستبدميو إذا كاو ل ا تأثير 

األحدا    لك القرارات االقتمادية التي يتبذون ا، وذلك  و طريق مسا دت ا في تقييا

كما يرى  مالءمةالم لومات المحاسبية الالتاريبية والحالية والمستقبلية، و لي  فإو 

 :و مستبدمي ا مومكّ تُ  (14،ص،6919الج دي،)

  تكـــويو توق ـــات  ـــو النتـــائج التـــي ســـوف تترتـــب  لـــك األحـــدا  الماضـــية أو الحاضـــر  أو

 . المستقبلية
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  درجـة مـو  ا تقلان   إ، بحي  هذه التوق اتت زيز التوق ات الحالية أو إحدا  تغيير في

 . التأكد بالنسبة للقرار محا الدراسة دا 

  تحسيو قدر  متبذ القرار  لك التنبؤ بالنتائج المتوق ة في المستقبا وت زيز أو تمحيح

 . التوق ات السابقة والحالية

  الم لوماتتقييا نتائج القرارات التي بنيت  لك هذه.  

الم لومــات و  .القــرار إحــدا  فــرق فــي قــادر   لــك لم لومــات المحاســبيةا تكــوو يجــب أو"    

 الم لومـات الماليـة ت تبـر.مالءمـةغير هـي م لومـات  قرارال اتباذ  لك أي تأثير التي ليس ل ا

" أو كلي مــــــا وقيمــــــة تأكيديــــــة، قيمــــــة تنبؤيــــــة ا نــــــدما يكــــــوو لـــــدي  إحــــــدا  فــــــرق قـــــادر   لــــــك

(Kieso,2010, p:44 .) 

ـــــــة الحســـــــابية ودرجـــــــة مـــــــو  ـــــــدا التأكـــــــد لمـــــــالح        ـــــــز التضـــــــحية برـــــــيء مـــــــو الدق  تتمي

ـــــت المناســـــب ـــــذلك . التوقي ـــــة، ل ـــــة م ين ـــــر  زمني ـــــة اتبـــــاذ القـــــرارات دائمـــــًا محـــــدد  بفت  إذ إو  ملي

ــــو  مــــةئمالفــــإو الم لومــــات ال ــــك التــــي تت ــــك اهــــي تل ــــو كــــاو ذل ــــك ل  فر فــــي الوقــــت المناســــب حت

 .س أو مــــــدى التأكــــــد مــــــو مــــــحة المقــــــاييس الناتجــــــة لــــــك حســــــاب الدقــــــة فــــــي  مليــــــة القيــــــا

(Kieso, 2010, p: 47). 

المالءمـــة تتكـــوو مـــو البمـــائص الثانويـــة أو الفر يـــة  و ليـــ  فـــيمكو القـــوا بـــأو بامـــية      

 :التالية

 Predictive Valueالقيمة التنبألية    2-1-2-4-1-1

وبالتــــالي تمكــــيو مســــتبدمي الم لومــــات مــــو  ،تنبؤيــــةوت نــــي احتــــواء الم لومــــات  لــــك قــــدر  

فالم لومــة الجيــد  هــي .  نــ ( تقديريــة)استرــراف أو تقــدير المســتقبا وتكــويو مــور  احتماليــة 
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التـي تمكــو المســتبدا مــو تكــويو التوق ــات  ـو النتــائج المســتقبلية وتحســيو إمكانياتــ  وقدراتــ  

 . في هذا المجاا

ـــة للمحاســـبة   AAA (American Accountingوقـــد أوضـــحت الجم يـــة األمريكي

Association ) ســـتفاد  مـــو مف ـــوا القيمـــة التنبؤيـــةأو هنـــاك  لـــك األقـــا أربـــع طـــرق لال 

 :(61: ، ص6919،الج دي)

تزويـد اإلدار  بــالتنبؤات حـوا التـدفقات النفديـة المتوق ـة واالســتبداا  :الطريقـة المباشـرة (1

 .المحتما وااللتزامات التي قد تنرأ

حيــ  يــتا تقــديا البيانــات  ــو أحــدا  ماضــية مثــا التــدفقات  :المباشــرةالطريقــة غيــر  (6

النقدية السابقة لتمكيو المستبدميو مـو التنبـؤ بالتـدفقات النقديـة المسـتقبلية، وتفتـرض هـذه 

الطريقـة وجــود  القــة ارتبـاط قويــة بــيو أحـدا  الماضــي وأحــدا  المسـتقبا وهــذا وضــع قــد 

 .يكوو غير مبرر

بحي  تكوو تحركات وتغيـرات البيانـات مؤرـرًا : مرشدة بيانات طريقة اعتماد مألشرات (3

لحدو  تحركات وتغيرات في األحدا  المتنبأ ب ا، فمـثاًل زيـاد  نسـبة المديونيـة إلـك حقـوق 

الملكية يمكو ا تباره مؤررًا مرردًا قد يسبق تدهورًا تدريجيًا في التدفقات النقديـة، وتفتـرض 

قـد أررـدت سـابقًا إلـك نقـاط تحـوا فـي تحركـات وتغيـرات ي مؤرـرات والتـلأو اهـذه الطريقـة 

 .األحدا ، أن ا أيضًا في المستقبا ستررد إلك مثا تلك التحركات والتغيرات

مــو بــالا البيانــات الماليــة والتــي قــد تســتبدا فــي التنبــؤ  .طريقــة المعلومــات المعــززة (4

كـس زيـاد  فـي كفـاء  فمثاًل زياد   ائد االسـتثمار فـي األمـوا يمكـو أو ي : ببيانات أبرى

وبالتـالي فـإو هـذه الطريقـة . اإلدار  والذي بدوره قد يكوو مؤررًا لزيـاد  فـي التـدفقات النقديـة

 .تفترض وجود  القة ارتباط م روفة بيو البيانات المحاسبية وبيانات أبرى
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 ،المستقبلية واألحداث باألهداف بالتنبؤ ساعدت إن مالئمة المحاسبية البيانات تصبح وعليه

 يجب التي األحداث أو األهداف هي ما :مثل أجوبة بال عديدة يطرحتساؤالت ذلك إن

 المعلومات بين تكون أن يفترض التي العالقةهي وما المستثمرين، قرارات في تضمينها

 يجب التيراراتالق نماذج هي ما وأخيرا ،القرارات نماذج ومدخالت المحاسبية

 ال المستقبلية التنبؤات أن بسبب ذلكو التطبيق، سهلة ليست أمور وهذه .للتنبؤ استخدامها

 ذات تكون قد أخرى، معلومات على تعتمد نماوإفقط المحاسبية علىالمعلومات تعتمد

مثل المعلومات من أكبر تأثير  ما فإذا وغيرها، والبيئية اإلدارية المعلومات المحاسبية

منافس منتوج ظهور كاحتمال معنية بيئية عوامل ما شركة تجاهلت  احتمال أو جديد

 استمرار تعرقل أو تحد قد جديدة قوانين صدور احتمال أو منافسه أخرى شركات تأسيس

.عملها الشركةفي

 Uncertaintyالتأكد   دا هو الحر االقتمادي النااا سمات مو وويرى الباح  أ  

 في أيضاً  المركلة وتكمو .المستقبلية األحدا  باألهداف أو التنبؤ يم ب ذلك ومو

 أبرى ب بار ، و المحاسبية الم لومات  لك اال تماد ودرجة الكمية، تار القرا نماذج استبداا

 القرارات اتباذ في األبرى بالم لومات مقارنة المحاسبية الم لومات تل ب  ما نسبة ما

 للتغيير  رضة تمبح المستثمريو أهداف فإو التأكد  دا بيئة في أن  هو األها والمسألة.

 .محاسبية غير أو محاسبية تكوو قد جديد  م لومات  لك الحموا أمكن ا كلما

 متعددة عوائق وهناك متعلقاًبالمستقبل األمر يكون عندما أهمية لها التنبؤ على القابلية إن"

 الوصفية، وحتى الكمية البيانات في النقص هو األساس والعائق التنبؤ فيطريق تقف

 كيف :ذلك مثال ،كافية تفصيالت إعطاء دون بصورةإجمالية تأتي قد المستخدمة فالبيانات

اضربافت حتى النقديالمستقبلي للتدفق تنبؤيا دوراً يلعب أن الحالي النقدي للتدفق يمكن

يوجد ال بأنه علماً ؟والمستقبلية الماضية األحداث بين االرتباط من معقولة درجة وجود
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 ظل في األعمال بيئة في التعقيدات فإن الحاضر الوقت وفي. أصال لتحقيقها ضمان

 والمستقبل الماضي مقاييس بين للعالقات فيالفهم والنقص التأكد وعدم الشديدة المنافسة

 من التخاذالقراراتيجعل وصفية أو كمية نماذج صياغة وصعوبة واألحداث لألهداف

 (.222:،ص2012لونعوم،إسماعي)،التطبيق صعبة التنبؤ على القابلية خاصية

 Confirmatory Value القيمة التأكيدية  2-1-2-4-1-2

و متبذ القرار مـو ت زيـز التوق ـات الحاليـة أو إحـدا  تغييـر في ـا وتقيـيا نتـائج يتمكويقمد ب ا 

، بم نـــك أو الم لومـــات المحاســـبية تكـــوو ل ـــا (623: ، ص6995،مبادمـــ ) القـــرارات الســـابقة

قتمـادية للمسـتبدميو بمسـا دت ا فـي مالءمة  ندما تؤثر في القـرارات االقيمة تأكيدية وباتالي 

 .تمحيح م لومات ا الماضية اتقييا األحدا  الماضية والحاضر  والمستقبلية سواء بتأكيدأ

  Faithful Representationالتمثيل الصادق  2-1-2-4-2

وجود درجـة  اليـة مـو التطـابق بـيو الم لومـات  ي تقد الباح  بأو التمثيا المادق يتحقق  ند  

 ب بار  أبـرى، إ ـداد الم لومـات بحيـ  ت بـر بمـدق  ـو الاـواهر. والاواهر المراد التقرير  ن ا

ولكـــي . الجــوهر ولـــيس الرـــكا ت بيـــرفــال بر  هنـــا بمـــدق . مــدق تمثيـــا الاـــواهر واألحـــدا  أي

و يو مــــــــــو أنــــــــــواع تكــــــــــوو الم لومــــــــــات م بــــــــــرًا  ن ــــــــــا بمــــــــــدق ينبغــــــــــي مرا ــــــــــا  تجنــــــــــب نــــــــــ

 :وهما (67: ، ص6919،الج دي)التحيز

كانــــت تومــــا إلــــك نتــــائج أتحيــــز فــــي  مليــــة القيــــاس أي طريقــــة القيــــاس ســــواء ال .1

 . الأا موضو ية 

وهــذا النــوع يقســا إلــك التحيــز المقمــود والتحيــز غيــر  ،تحيــز القــائا ب مليــة القيــاس .6

 . المقمود
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و التحــرر مــو التحيــز بنو يــ  يتطلــب أو تكــوو الم لومــات  لــك أكبــر بــأ"كمــا يــرى الج ــدي  

أي التأكــد مــو أنــ  لــا يســقط مــو اال تبــار أي مــو الاــواهر ال امــة . قــدر ممكــو مــو االكتمــاا

 نــد إ ـــداد التقـــارير الماليـــة مــو ناحيـــة، وهنـــاك ا تبـــارات األهميــة النســـبية ومـــا تســـتلزم  مـــو 

 . "ا واإلفماح  ن ا مو ناحية أبرىبا قياس قوجوب دراسة جدوى الم لومة 

 واألحدا  المالية ال مليات  و بمدق ت بر أو يجب موثوقة المالية الم لومات تكوو حتكو "  

 ت بر وأ يجب يأ .وتمورها  ن ا ت بر وأ الواجب والاواهر المنرأ  في حدثت التي األبرى

 االحدا  المالية الم لومات تمور وحتك تمثل ا، التي الاواهر  و المفيد  المالية الم لومات

 Free  خطاءاأل من وخالية، Complete كاملة تكوو وأ يجب بمدق والاواهر وال مليات

from Error، ةدومحاي Neutral، لكو بالكاما المفات هذه تتحقق وأ يتوقع وال 

 (.01: ، ص 3102،حميدات)" ممكو قدر قمكأل تتحقق أو المقمود

  :التاليةتتكوو مو البمائص الثانوية أو الفر ية  لتمثيا المادقا لذلك فإو بامية و

 

 Completenessكاملة    2-1-2-4-2-1

الم لومات المالية  و كافة الم لومات الضرورية لف ا  أو ت بر"وت ني هذه البامية 

مستبدمي الم لومات  و األحدا  التي يتا الت بير  ن ا، بما في ذلك الم لومات الومفية 

  (.01: ، ص 3102،حميدات)، "والتوضيحية

ويرى الباح  بأو هذا الت ريف ينطوي  لك اإلفماح الكاما، بحي  تكوو كافة الم لومات  

 .الضرورية الحالية والمستقبلية متاحة أماا المستبدميو

، ص 6994،المج لي)  لك أرب ة فروع أساسية، أو الراما  يحتوي مبدأ اإلفماح الكاما  

 (: 54-52:ص
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للم لومات والبيانات المحاسبية يمكو مقابلت ا إو احتياجات المستبدميو البارجييو  .1

 .بما ي رف بالتقارير ذات األغراض ال امة

حتياجات المرتركة لألطراف المت دد  البارجية مو بالا اإلفماح يمكو مقابلة اال .6

 . و الدبا والثرو 

يتوجب  لك اإلدار  اإلفماح  و التقارير المالية التالية وذلك لبدمة المستبدميو  .7

قائمة المركز المالي، قائمة الدبا، قائمة التغير في حقوق المساهميو، وقائمة : ل ا

 .التدفقات النقدية

يتا اإلفماح  و التقارير المالية ذات الغرض ال اا بما يحقق التوازو بيو التكلفة   .4

 .والمنف ة

   Neutrality    محايـدة    2-1-2-4-1-2-2

بحي  اليتا إ داد و رض المالية غير متحيز ،  ت ني بامية الحياد أو تكوو الم لومات"

مة طرف او ج ة م ينة مو مستبدمي الم لومات المحاسبية  لك دالقوائا المالية لب

نما لالو لتحقيق غرض أو هدف أحساب األطراف األبرى،  ستبداا ال اا ودوو محدد وا 

بحي  يجب  دا إبفاء م لومات محاسبية  و دائر  ضريبة الدبا مثاًل لبدمة . تحيز

ممالح أمحاب المنرأ  وتحيزًا ل ا، و دا استبداا م الجات محاسبية تضبا األرباح 

 (.19: ، ص 6917،حميدات)، "بركا مقمود لبدمة اإلدار  وتحسيو تقييا األداء

 FASB (Financial Accounting ايير المحاسبة الماليةكما  رفت هيئة م    

Standard Board  )  لك جانب أكثر  ميا للقياس بأو يحد  ما ي بر  ن " الحياد بأن 

 ".حتماا  لك كال الجانبيومو جانب آبر، بداًل مو أو يكوو الحدو  متساوي اال
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ويرى الباح  بأو كال الت ريفيو السابقيو ي ني  دا ابتيار األسلوب واإلجراءات بمور    

ف ذه البامية ت ني تجنب ذلك ، اً قدمانتقائية بما يمكو مو التوما إلك نتيجة محدد  م

مو التحيز الذي يمارس  القائا بإ داد و رض البيانات المحاسبية ب دف النوع المقمود 

مستبدا هذه الم لومات في محدد  مسبقًا أو ب دف التأثير  لك سلوك  التوما إلك نتائج

 .اتجاه م يو

 

 

    Free From Errors     خالية من األخطاء    2-1-2-4-1-2-3

قتمادية، وال ويقمد ب ا أو ال تكوو هناك أبطاء أو حذف في ومف وبياو األحدا  اال"   

: ص، 6917، حميدات)" الم لو  ن ا الماليةيوجد أبطاء في  ملية م الجة الم لومات 

19.) 

البلو مو   (11، مفح   6994ل اا )وقد  رفت مؤسسة الم ايير الدولية في نررت ا   

و ال ملية المستبدمة إلنتاج اال يوجد أبطاء أو إغفاالت في ومف الاواهر، و "أن  باألبطاء 

وفي هذا . أبطاء في تلك ال ملية الم لومات المبلغ  ن ا قد تا ابتيارها وتطبيق ا دوو أي

الدقة الكاملة في جميع الجوانب، فمثاًل ال يمكو تحديد السياق ال ي ني البلو مو األبطاء 

إال أو تمثيا ذلك التقدير يمكو أو يكوو مادقًا . تقدير م يو للس ر أو القيمة غير الملحواة

بي ة وقيود  ملية التقدير، إذا تا ومف المبلغ بوضوح ودقة  لك أن  تقدير، وتا توضيح ط

 ".ولا يتا ارتكاب أبطاء في ابتيار وتطبيق  ملية مناسبة لتطوير التقدير

أو ويرى الباح  ومو بالا الت اريف السابقة بأو البلو مو األبطاء ال ي ني الدقة    

مالءمة الم لومات المبلغ  ن ا، ف لك سبيا المثاا قد تستلا المنرأ  أما غير متداوا 
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ويتا إثبات قيمة ذلك األما بسجالت المنرأ   ( Donation)، مو بالا منحة (م دات مثالً )

بقيمة رمزية دينار مثاًل، فإو هذه القيمة ت بر بمدق  و قيمة األما المستلا لكن ا غير 

   .ألن ا لا ت بر  و القيمة الف لية السوقية لألما ؛مة رغا بلوها مو البطاءئمال

 

 ( Enhancing Qualities)الداعمة  الخصائص 2-1-2-5

ت تبر البمائص الدا مة بمائص مكملة وم زز  للبمائص األساسية، وهي تميز " 

ربع أويتفرع  ن ا (.  Kieso,2010, p: 46)، "الم لومات المفيد   و تلك األقا فائد 

وفيما يلي ررح التوقيت المناسب، وقابلية الف ا، قابلية المقارنة، قابلية التحقق، : هي بمائص

 :لتلك البمائص

  Comparabilityقابلية المقارنة   2-1-2-5-1

إمكانية مقارنة القوائا المالية لفتر  مالية م ينة مع القوائا يقمد بقابلية المقارنة للقوائا المالية " 

القوائا و فترات أبرى سابقة لنفس المنرأ ، أو مقارنة القوائا المالية للمنرأ  مع أالمالية لفتر  

ويستفيد مستبدمو الم لومات المحاسبية مو إجراء المقارنة . المالية لمنرأ  أبرى ولنفس الفتر 

ستثمار والتمويا وتتبع أداء المنرأ  ومركزها المالي مو ألغراض اتباذ القرارات المت لقة باال

جراء المقارنة بيو المنرآت المبتلفة الثبات في وتقتضي  ملية المقارنة . فتر  ألبرى، وا 

كذلك . تساق في تطبيق تلك السياساتاستبداا السياسات المحاسبية مو فتر  ألبرى أي اال

مو فتر  ألبرى، وتمنيف البنود وال يسمح يجب الثبات في أسلوب  رض القوائا المالية 

للمنرأ  بتغيير السياسات المحاسبية إال في اروف محدد  أو كمتطلب لترريع محلي أو 

: ، ص 6917،حميدات)، (2)ر دولي كما هو وارد في الم يار الدولي رقا متطلب لم يا

11.) 
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واإلبـال   قياسـ ا الم لومـات التـي يـتا" القابليـة للمفارنـة بأن ـا( Kieso,2010,p46)كما  ـرف 

 ."لفترات زمنية مبتلفة لمبتلف الرركات بطريقة مماثلة  ن ا

قــدر   و تكــوو هنــاك أبأنــ  يجـب  المقارنــة ويـرى الباحــ   لــك ضـوء الت ــاريف الســابقة لقابليـة  

مستبدمي البيانات المحاسبية  لك إجراء مقارنات لتلك البيانـات بـيو الفتـرات الزمنيـة المبتلفـة ل

لــنفس المنرــأ ، وذلــك لتحديــد االتجاهــات المت لقــة بــالمركز المــالي للمنرــأ  وأدائ ــا، وكــذلك قــدر  

بيو مبتلف المنرآت لفترات زمانية مت دد  وتقيـيا المستبدميو  لك مقارنة البيانات المحاسبية 

ولكــي تتحقــق هــذه البامــية فــإو طريقــة القيــاس وال ــرض لل مليــات . وضــ  ا ومركزهــا المــالي

واألحـــدا  يجـــب أو تكـــوو متســـقة بمـــرور الـــزمو  لـــك مســـتوى المنرـــأ  الواحـــد  و لـــك مســـتوى 

ية بالسياســـات المحاســـبية ولـــذلك يجـــب إ ـــالا مســـتبدمي البيانـــات المحاســـب. المنرـــآت األبـــرى

المســتبدمة فــي إ ــداد تلــك البيانــات والتغيــرات التــي تحــد  فــي تلــك السياســات واآلثــار المترتبــة 

 لــك تلــك التغيــرات، وممــا يســا د فــي تحقيــق هــذه البامــية هــو االلتــزاا بالم ــايير المحاســبية 

نفـس طـرق التبويـب واتبـاع  الدولية بما في ذلك اإلفماح  ـو السياسـات المحاسـبية المسـتبدمة

 .الم تمد 

  Verifiabilityقابلية التحقق    1-2-5-2- 2

المســتقليو والمطل ــيو الــذيو يقومــوو ب مليــة القيــاس تفــاق بــيو األفــراد وت نــي درجــة اال"       

باســـتبداا نفـــس أســـاليب القيـــاس، أي مـــدى وجـــود درجـــة  اليـــة مـــو اإلجمـــاع بـــيو المحاســـبيو 

قتمــادية نفــس طــرق القيــاس والبــروج بنتــائج مترــاب ة لألحــدا  االالمســتقليو  نــد اســتبدام ا 

، وقد تكوو قابلية التحقـق مبارـر  أو غيـر مبارـر ، بحي  تتحقق بامية التمثيا المادق أيضاً 

فقابلية التحقق المبارر  ت ني التحقق مو القيمة أو مو بند م يو بالمراهد  المبارر  مثا كجـرد 
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التحقــق غيــر المبارــر  فإن ــا ت نــي التثبــت والتأكــد مــو مــدبالت نمــاذج النقديــة مــثاًل، أمــا قابليــة 

القيـــــاس المحاســـــبي، وا  ـــــاد  احتســـــاب المبرجـــــات باســـــتبداا نفـــــس األســـــاليب المن جيـــــة فـــــي 

اإلحتساب، وكمثاا  لك ذلك التحقق مو القيمة المدرجـة للمبـزوو مـو بـالا مراج ـة والتحقـق 

قيمـة مبـزوو لقيمة المبزوو وكذلك إ اد  احتساب  مو الكمية والتكلفة وهما يمثالو المدبالت

 (.11: ، ص 6917،حميدات)، "آبر المد  باستبداا نفس طريقة تحديد التكلفة

مـة ميوهـذه الب. فر ررط الموضو ية في أي قيـاس  لمـياوت ني في المف وا المحاسبي تو " 

ت نــي أو النتــائج التــي يتومــا إلي ــا رــبص م ــيو باســتبداا أســاليب م ينــة للقيــاس واإلفمــاح 

أمــا إمكانيــة التثبــت مــو الم لومــات . يســتطيع أو يتومــا إلي ــا آبــر باســتبداا نفــس األســاليب

. القيـاس ذلـك النـوع مـو التحيـز المت لـق بربمـية القـائا ب مليـةتحقـق لنـا تجنـب  بميمـةف ي 

تفرقة بيو القـدر   لـك التثبـت مـو المقـاييس ذات ـا وبـيو القـدر   لـك التثبـت مـو مـحة أي ينبغي ال

 (.67:ص ،6919 الج دي،)، "التطبيق لطريقة القياس

أو القيــاس المحاســبي موضــو ي ألنــ  بــاا وممــا ســبق ي تقــد الباحــ  بــأو قابليــة التحقــق ت نــي   

ني او القياس يستند إلـك إثباتـات وأدلـة مو التحيز الربمي مو قبا القائا ب ملية القياس، بما ي 

 .يؤدي ا تمادها إلك الوموا إلك نفس النتائج

 Timelinessالتوقيت المناسب    1-2-5-3- 2

التباذ القرارات في الوقـت  ت ني بامية التوقيت المناسب أو تكوو الم لومات متوفر "        

الذي يكوو للم لومات تأثير في القرار، حي  أو الم لومات تفقـد قيمت ـا برـكا سـريع فـي  ـالا 

التجـــار  والمـــاا، فأســـ ار الســـوق مـــثاًل يـــتا التنبـــؤ ب ـــا  لـــك أســـاس تقـــديرات المســـتقبا، كمـــا أو 

ومـع مـرور الوقـت، و نـدما  ستقبلية، إال أنـ البيانات  و الماضي تسا د في إجراء التنبؤات الم
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يمــبح المســـتقبا هــو الحاضـــر، تمــبح م لومـــات الماضــي وبرـــكا متزايــد غيـــر مفيــد  التبـــاذ 

 (.16-11: ص ، ص 6917، حميدات)، "القرارات

التوقيـت المناسـب ( 14، مـفح   6994ل ـاا )كما  رفت مؤسسة الم ايير الدولية في نرـرت ا 

مالءمة، فإن ا يجب أو تكـوو قـادر   لـك التـأثير  لـك  لكي تكوو الم لومات المالية: " بما يلي

قتمــادية للمســتبدميو، والتقــديا فــي الوقــت المناســب ي نــي تقــديا الم لومــات ضــمو القــرارات اال

 ".اإلطار الزمني للقرار

بـــتص بتـــاريغ اإلبـــال   ـــو الم لومـــات وممـــا ســـبق يـــرى الباحـــ  بـــأو التوقيـــت المناســـب ي    

اتبــاذ القــرار مــو قبــا المســتبدميو لتلــك الم لومــات ومــان ي القــرار، الماليــة و القتــ  ب مليــة 

 .و مومًا كلما كانت الم لومات قديمة كانت فائدت ا أقا

 

  Understandabilityالقابلية للفهم    1-2-5-4- 2 

يقمد بالقابلية للف ا بلو البيانات مو الغموض بحي  يس ا ف م ا بيسر لتحقيق "       

أي أو البيانات والم لومات الم بر  ن ا بالقوائا المالية يجب أو تكوو بسيطة الفائد  من ا، 

 (. 24: ، ص6993الحيالي، " )وواضحة وبالية مو الت قيد

 و  6911ل اا  2وفي هذا السياق فقد تحدثت مؤسسة الم ايير الدولية في إمدارها رقا 

في البيانات المالية بطريقة تج ل ا ينبغي  رض الم لومات الوارد  :" القابلية للف ا بما يلي

قتمادية والمحاسبة، مف ومة للمستبدميو الذيو لدي ا م رفة م قولة باأل ماا واألنرطة اال

إال أو الحاجة لقابلية الف ا ال . و لك است داد لدراسة الم لومات بدرجة م قولة مو الجدية

 ".لم ب جدًا ف م اتسمح بحذف الم لومات المالءمة  لك أساس أن  قد يكوو مو ا
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ت ني قابلية الف ا للم لومات المحاسـبية أو يـتا تمـنيف و ـرض " كما  رف ا حميدات بـ       

مســتبدمي الم لومــات المحاســبية مســتوى الم لومــات برــكا واضــح ودقيــق، ويفتــرض أو لــدى 

ا قتمــادية، ولــدي م قــوا مــو الم رفــة فــي مجــاا المحاســبة وفــي أ مــاا المنرــأ  ونرــاطات ا اال

الرغبة في بذا الج د الكافي لدراسة الم لومات المحاسبية المقدمة فـي التقـارير الماليـة للرـركة، 

كمــا يجــب أو تكــوو الم لومــات الم روضــة ب يــد   ــو الت قيــد والمــ وبة، إال أو ذلــك ال ي نــي 

 دا  رض الم لومات المحاسبية المت لقة بال مليات واألحدا  الم قد  كما في ب ـض األدوات 

المالية مثا المرتقات المالية، ولكو يجب أو تكوو م روضة بركا س ا وواضح ومف وا قـدر 

 (.16: ص ، 6917، حميدات)، "اإلمكاو

ال يمكو االستفاد  مو الم لومات إذا كانت غير مف ومة لمو  ويرى الباح  بأن      

تحتوي ا القوائا المالية يستبدم ا، وتتوقف إمكانية ف ا الم لومات  لك طبي ة البيانات التي 

 .أبرى ج ة، كما تتوقف  لك قدرات مو يستبدمون ا وثقافت ا مو ج ة وكيفية  رض ا مو

 داد إوبالتالي، فإن  يت يو  لك مو يض وو م ايير المحاسبة، كما يت يو  لك مو يقوموو ب

تلك القدرات،  القوائا المالية أو يكونوا  لك بينة مو قدرات مو يستبدموو هذه القوائا وحدود

 .               القوائا وذلك حتك يتسنك تحقيق االتماا الذي يكفا إبال  البيانات التي ترمل ا تلك

والقابلية للف ا هما األكثر أهمية مو وج ة نار  مالءمةيرى الباح  بأو باميتي الو         

هما ما يتوجب  لك  ءمةمالالمستبدميو للبيانات المالية، وبالمقابا فإو باميتي الحياد وال

م دي القوائا المالية التركيز  لي ما ألن ما السبب في ج ا متبذي القرارات الوثوق بتلك 

كما يرى الباح  بأو االيضاحات الوارد  بالقوائا المالية تركا . البيانات واالطمئناو ل ا

ذلك  ند  اتمرا  مو قبا المستبدميو ل ا و لي  فال بد مو األساس في ف ا البيانات المالية

 .إ داد البيانات المالية
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 Accruals المستحقات: ثانياا ( 2-2)

 يقوم فهو واإليرادات النفقات إثبات في النقدي األساس عن يختلف ستحقاقاإل أساس"

 وقت إلى النظر دون وإيرادات نفقات من يخصها بما المحاسبية الفترة تحميل علىأساس

 الحقيقية واإليرادات بالنفقات المحاسبية الفترة تحميل تطبيقه على ويترتب أوالتحصيل، الدفع

 أو إنفاقها يتم التي واإليرادات النفقات استبعاد الوقت نفس وفي المحاسبية، تخصالفترة التي

 اإلعتراف يتم اإلستحقاق أساس على فبناءً،الحقة أو سابقة مالية فترات تحصيلهاوتخص

 ,Williams et al)"تستخدم عندما النفقاتوالمصاريف وتسجل تكتسبعندما باإليرادات

2005, p. 102).

 " المالية قوائمها إعداد المنشأة على قائمةيجب باستثناء اإلستحقاق أساس بموجب

التدفقاتالنقدية،ويتطلبأساساإلستحقاقاإلعترافبالمصروفاتالتيتخصالفترةالمالية

أملميتم،وكذلكاإلعترافباإليراداتالمكتسبةوالمكاسباألخرىسواءتمسواءتمدفعها

قبضهاأملميتم،أيبغضالنظرعنواقعةالدفعأوالقبض،وتطبيقأساساإلستحقاقيؤدي

 للمنشأة،إلى المالي المركز معلوماتحول تقديم في الممثلة المالية القوائم اهداف تحقيق

 (.17:،ص2013حميدات،)،"فترةمعينةونتائجأعمالهاخالل

  Enron, WorldCom, Xerox ))الرــك بــأو ان يــار رــركات  الميــة كبيــر  مثــا       

 إفــالس حــاالت إلــك والتــي أدت ماليــة فضــائح وغيرهــا مــو الرــركات ال مالقــة ومــا مــاحب ا مــو

 االن يــاراتللبحــ  فــي أسـباب هــذه  والمرـر يو البــاحثيول ـذه الرــركات ال مالقـة د ــت كــا مـو 

إدارات  التال ـب بالبيانـات الماليــة مـو بـالا ممارســة أهم ــاكـاو مـو  ،والتـي ت ـود ل ـد   وامــا

ــــ تلــــك الرــــركات المضــــللة واســــتغالل ا للثغــــرات فــــي  المحاســــبية والسياســــات اإلجــــراءات ب ضل

ا ـاره  لـك غيـر حقيقتـ  وزيـاد  الم ايير المحاسبية   ربحيت ـا مو أجا تجميا وض  ا المالي وا 

 السياســات فــي المتاحــة البــدائا ت ــدد مــو االســتفاد  بــالا مــو وذلــك ،المــالي مركزهــا وتحســيو
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ـــذي  المســـتحقات المحاســـبية إ ـــداد  نـــد المســـتبدمة المحاســـبية  ا  لـــك أهـــداف يبـــدا األمـــر ال

أبــو )، (المضــللة)المحاســبة االبدا يــة  ممــطلح  ليــ  يطلــق مــا وهــو الرــركة،حســاب أهــداف 

  .(2-3:،ص ص6994حمداو، و  جيل  

زياد  األرباح حي  أو : وت دف إدارات الرركات مو وراء ذلك لتحقيق هدفيو؛ األوا      

ولتحقيق ذلك يتا تطبيق اإلجراءات والسياسات ، مكافآت اإلدار   اد  ماترتبط باألرباح المحققة

المحاسبية المؤدية لزياد  اإليرادات البامة بالفتر  الحالية وتبفيض الممروفات البامة 

لألرباحللمنرأ  ت ايا القيمة السوقية : الثاني. بنفس الفتر  المحللين بتوقعات تتأثر والتي

 سنوية وبالتالي فإو ادار  المنرأ  تحاوا مساير  تنبؤات المحلليو بابتيار السياسات الربع

 .(2-3:،ص ص6994حمداو، و أبو  جيل  ) المحاسبية التي تؤدي لزياد  األرباح

أهمية تكتسب المستحقات بأنوا  ا االبتيارية وغير االبتيارية يرى الباح  بأو مو هنا     

ويمكو  مالءمةكبير   ند تحليا البيانات المالية تم يدًا للوموا لم لومات محاسبية جيد  

، والمستحقات اإلبتياريةالمستحقات : الوثوق ب ا، وسوف يتا تناوا مكونات المستحقات وهي

  .هذا الفمافي  الكليةوالمستحقات ، (اإللزامية) اإلبتياريةغير 

 

 Discretionary Accruals (DAC) اإلختياريةالمستحقات    2-2-1

 

، والتي تنرأ نتيجة ابتيار اإلدار  بيو الم الجات والبيارات (التقديرية)وهي المستحقات "     

ا ارها  لك غير  الحقيقة المحاسبية المتاحة، وذلك ب دف تضبيا أو تبفيض أرباح المنرأ  وا 

حسابات المبزوو، الذما  ،حسابات ال مالء المدينة، والديوو المركوك في تحميل اوترما 

 تماد  لك نموذج وقد تا احتساب ا باال (. 25:،ص6916بوسن ،)،"الدائنة، واإليرادات المؤجلة

(Jones,1991 ) وذلك باحتساب الفرق بيو المستحقات الكلية والمستحقات غير اإلبتيارية .  
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 Non-Discretionary Accruals (NDAC) اإلختيارية غير المستحقات  2-2-2

والتي تنرأ مو الم امالت التي تقوا ب ا المنرأ  في الفتر   (اإللزامية)وهي المستحقات      

منسوبة إلك إجمالي  ،الممتلكات واآلالت والم دات، اإليراداتوترتما  لك التغير في  الحالية

، وذلك وفقًا لنموذج ب دف إلغاء أثر الفروق في أحجاا رركات ال ينةأموا المنرأ  

(Jones,1991 ).    تسجيا ايراد لا يستحق أو تأجيا  ا يمكنفإو الرركات "ووفقًا لألرفر

 طريقتاو هناكوأضاف بأو   ."ممروف مستحق لسنوات الحقة وذلك ب دف ت ايا األرباح

 :هما اإليراد لت جيا

 سنة، مو ألكثر يمتد البدمات تقديا يكوو  ندما جارية، مبي ات بومف  م يو مبلغ حجز .1

 تبص أن ا مع في ا، استالم ا تا التي الفتر  نفس في المبي ات مو الكاملة الدف ة تسجيا أي

 .مالية سنة مو أكثر

 رحنة هنا المانع يرسا حي  Channel Stuffing باسا فت رف األبرى الطريقة أما. 6

 أن ا مو بالرغا المبي ات بانة في ويقيدها السنة، مو األبير الربع ن اية في للموزع  كبير 

 :كما يمكو للمنرأ  التال ب باألرقاا المالية مو بالا األساليب التالية .ف لية مبي ات ليست

  .( 79-64:،ص ص6919األرقر،)

   Defer Expenses المصروفات تأجيل 

 مو ل دد وتحميل ا الحالية السنة تبص مماريف برسملة الرركات ب ض تقوا حي      

 .في ا حدثت التي السنة دبا مو استنزال ا مو بدال القادمة، السنوات

 Non recurring expenses · المتكررة غير المصاريف
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 والذي المتكرر ، أو ال ادية المماريف بنود ضمو مو المماريف هذه إدراج يتا حي      

 .الجارية ال مليات مو الدبا حسابات تروي  إلك بدوره يؤدى

 Fictitious Revenues and Expenses · وهمية مصروفات أو إيرادات

 تضبيا لغرض وذلك الوهمية المماريف أو اإليرادات ب ض دراجإب الرركات ب ض تقوا

 .م ينة ضريبية ألسباب وربما البسائر، لتقليا أو األرباح،

 

 Total Accruals (TACC) :الكليةالمستحقات  2-2-5

التغير في األموا المتداولة )ترما بالمف وا األوسع التغير في مافي األموا مثا      

باإلضافة إلك اإلهالكات والتغير في المديونية ( باستثناء النقد، التغير في اإللتزامات المتداولة

. (HÖglund,2010)وفقًا لنموذج  قمير  األجا والجزء المستحق مو الديوو طويلة األجا

في قدر  إدار  المنرا   لك التال ب بأرقاا هذه الحسابات وتجييرها  ة هذه البنودوتكمو أهمي"

 (: 637،ص 6916حمداو،)وفيما يلي ررح ل ذه ال نامر . بما يتناسب ومملحة اإلدار 

 

 Change in current Assets التغير في األصول المتداولة 2-2-5-1-

الذما المدينة مو ال مليات : ماترتما  لي  األموا المتداولة باستثناء النقدومو أها      

التجارية والذما المدينة األبرى والمبزوو السل ي باإلضافة إلك الممروفات المدفو ة مقدمًا، 

ويتا قياس التغير في ا مو سنة ألبرى للت رف  لك الزياد  أو النقص الحاما في ا  لك 

 .مدار فتر  البح 

 Change in Current Liabilities التغير في اإللتزامات المتداولة   2-2-5-2

 . والذما الدائنة األبرى والمماريف المستحقة الدفع( المورديو)وترما الذما الدائنة  
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 Shortالقروض قصيرة األجل والجزء المستحق من القروض طويلة األجل  2-2-5-3

Term Loans and the Outstanding Portion of Long Term Loans 

وهي القروض المستحقة بالا فتر  الميزانية  الممنوحة للمنرأ  سواء مو البنوك أو مو أطراف 

 .أبرى والواجبة الدفع بالا سنة  لك األكثر

 

ــاا ( 2-3) ــدفق النقــدي التشــغيلي المعــدل: ثالث  Adjusted Operating الت

Cash Flow (AOCF)  

 تزويد في مفيد  -وهي القائمة الثالثة مو القوائا المالية - النقدية التدفقاتت تبر قائمة      

. ي ادل ا ما أو النقدية توليد  لك الرركة قدر  لقياس الالزا باألساس المالية البيانات مستبدمي

 تلك بتوليد المت لقة التأكد ودرجة القدر  تقييافي  الم لوماتهذه  مستبدمي األمر الذي يسا د

يمثا التغير في  ؛مقياس يبلو مو أية تسويات محاسبية ألن حي  ت تبر هذه القائمة  التدفقات

 .  ( 12،ص 6992المليجي،) النقدية بالا الفتر  المحاسبية

( يناير) األوا كانوو مو المف وا والساري الم دا 3 رقا الدولي المحاسبي الم يار ألزا وقد

 بإ داد وذلك ي ادل ا وما النقدية في الف لية التغيرات  و م لومات بتقديا المنرآت 1444

 النراطات مو تدفقات إلك الفتر  بالا النقدية التدفقات تقسيا مع النقدية للتدفقات قائمة

 .  والتمويلية واالستثمارية الترغيلية

 المالية بالدوائر والم تميو ال امليو مو وغيرها والدائنوو والمستثمروو المحللوو وي لق     

 المماحبة والمراكا للم وبات ناراً  النقدية التدفقات قائمة  لك كبير  أهمية واالقتمادية

 مافي وبيو بين ا الفجو  واتساع النقدية، التدفقات إبفاء  لي ا يترتب التي االستحقاق ألساس
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 الن ائي الدليا هو الترغيلية ال مليات مو النقدية التدفقات مافي بأو من ا واقتنا اً . الربح

 نقدية تدفقات مافي  لك حمول ا بالا مو يكوو الرركة نجاح ألو ؛األرباح جود   لك

 . الترغيلية أنرطت ا مو موجبة

 مو المالية، القوائا لمستبدمي الم لومات تلك  كس في النقدية التدفقات قائمة أهمية وتأتي

  غيليةرالت  األنرطة  في والمتمثلة للرركة، األساسية طةـاألنر أوج  ترجمة  لك قدرت ا

  ست ك النقدية التدفقات قائمة فإو الترغيلية، األنرطة  صيب ففيما والتمويلية، تثمارية ـواالس

 مثا المالي المركز قائمة بنود وب ض الدبا، قائمة بنود  لك تؤثر التي ال مليات جميع

 6919ال ط وط وآبريو،)الغ، ...والمبزوو والدائنيو كالمدينيو ال اما الماا سرأ حسابات

 .( 52،ص 

 تقييا مو المستبدميو تمكو م لومات  لك الحموا في النقدية التدفقات قائمة تسا دو  

 والمالء  السيولة ذلك في بما) التمويلي وهيكل ا المنرأ  موجودات مافي في التغيرات

 (. المالية

 توليد  لك القدر  قياس في مفيد  النقدية بالتدفقات المت لقة الم لومات ويرى الباح  بأو  

 التقديرات  ما مو تمكن ا نماذج بناء  لك المستبدميو مسا د  وكذلك ي ادل ا، وما النقدية

 في تسا د أن ا كما. المنرآت لمبتلف النقدية للتدفقات الحالية بالقيا يت لق فيما والمقارنات

 بسبب وذلك المنرآت تلك لمبتلف الترغيلي األداء تقييا تقارير بيو المقارنات إجراء  ملية

 .المبتلفة المحاسبية الم الجات تأثير  دا
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 The Nature and المعدلة التدفقات النقدية التشغيليةومكونات طبيعة  2-3-1

Components of Adjusted Operating Cash Flow 

األنرطة الترغيلية هي  بار   و األنرطة الرئيسية التدفقات النقدية مو ي تقد الباح  بأو   

ذلك يراد، وكوالمدفو ات التي يتا تكبدها للحموا  لك ذلك اإل، المنرأ المولد  إليرادات 

وت تبر التدفقات النقدية الناتجة . األنرطة األبرى التي ال ت تبر أنرطة استثمارية أو تمويلية

 لك توليد تدفقات نقدية مو  المنرأ او مدى قدر  مو األنرطة الترغيلية مؤررًا هامًا لبي

 مليات ا الرئيسية تكفي لسداد القروض وتوزيع أرباح نقدية  لك المساهميو وتمويا استثمارات 

كما تفيد الم لومات التاريبية المت لقة . جديد  دوو اللجوء إلك ممادر تمويا بارجية

ة الترغيلية في التنبؤ بالتدفقات النقدية بالمكونات الرئيسية للتدفقات النقدية مو األنرط

 .المستقبلية

مؤسسة الم ايير الدولية إل داد التقارير ) أوردت كما  3ووفقًا للم يار المحاسبي رقا      

فقد حددت مكونات التدفقات النقدية مو األنرطة الترغيلية ( 19 ص 6994إمدار 

 :بال نامر الرئيسية التالية

 .للفتر  النقدي الدبا مافي -

 .المبي ات  و ةالناتجو  ال مالء المتحمالت مو -

 .مقابا بضائع اوبدمات مت لقة بالنراط الرئيسي للمنرأ  للمورديو اتالمدفو  -

 .للضرائب المدفوع النقد -

 .والمت لقة بالنراط الرئيسي للمنرأ  المبتلفة المماريف  لك المدفوع النقد -



44 
 

ــــدفقات النقديــــة  ــــة كمــــا يمكــــو تقســــيا الت مــــو ال مليــــات الترــــغيلية وفقــــًا للتــــدفقات النقديــــة الدابل

 :والبارجة

 الخارجة النقدية التدفقات
 البضا ة مرتريات 
 واألجور الرواتب 
 المدفو ة الفوائد 
 ( دا تا يرها) التجارية األوراق رراء 
 أو التبر ات المساهمات 

 الداخلة النقدية التدفقات

 والبدمات السلع مبي ات 

 المستلمة الفوائد 

 المستلمة األرباح حمص 

 النقدية مقابا التجارية األوراق تا يرو  بيع 

 قضايا التأميو تمفيات 

هناك ب ض التدفقات النقدية المرتبطة باألنرطة االستثمارية أو التمويلية والتي يتا إدراج ا 

األنرطة الترغيلية مثا المتحمالت مو  ائد االستثمارات سواء في ركا فوائد  ضمو

 .توزي ات أرباح أس ا ممتاز  وكذلك مدفو ات الفوائد التي تسدد للمقرضيو اسندات أ

كما أو هناك ب ض ال نامر النقدية المرتبطة باألنرطة الترغيلية والتي يتا إدراج ا  

فبالرغا مو أو . ضمو األنرطة االستثمارية مثا المتحمالت مو بيع األموا الثابتة

التقرير  ن ا في قائمة الدبا إال أن  يتا استب اد أثر المكاسب أو المكاسب والبسائر يتا 

 .البسائر الناتجة مو  ملية البيع مو مافي التدفق النقدي المت لق باألنرطة الترغيلية
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وفــي هــذا البحــ  تــا تمــنيف هــذه ال نامــر وفقــًا لطبي ت ــا الف ليــة للومــوا إلــك التــدفق النقــدي 

 .الترغيلي الم دا

 Adjusted Income الدخل المعدل: رابعاا ( 2-4)

قتمادية أثناء الفتر  المحاسبية  لـك رـكا تـدفقات دابلـة الدبا هو الزياد  في المنافع اال"     

لتزامـات ممـا ينرـأ  ن ـا زيـاد  فـي حـق الملكيـة بالفـًا أو زيادات في األموا أو نقماو فـي اال

يتضمو ت ريف الدبا كـاًل مـو اإليـرادات ، لتلك المت لقة بمساهمات المراركيو في حق الملكية

Revenue  والمكاســبGains . ويتحقــق اإليــراد فــي ســياق النرــاطات ال اديــة للمرــروع ويرــار

متيــــاز، إليــــ  بأســــماء مبتلفــــة ترــــما المبي ــــات والرســــوا والفائــــد  وأربــــاح األســــ ا وبيــــع حــــق اال

وتمثــا المكاســب بنــود أبــرى تحقــق ت ريــف الــدبا وقــد تنرــأ أو ال تنرــأ فــي ســياق . واإليجــار

  (.01: ، ص 3102حميدات،)." النراطات ال ادية للمرروع، مثا مكاسب بيع األموا الثابتة

 نراطا المرروع ممارسة  و الناتج الربح ذلك هو المحاسبي الربح مافي الدبا والذي يسمك

، الربح ل ذا للوموا دتأ التيو  مماريفة بكافة النراط لكذ ايرادات ايتحمتا  وأ دب  م ينا

 . المحاسبية والفروض والمبادئ تتماري والتي  اما قبوال المقبولة القياس طرق باتباعوذلك 

 القوائا م دي مااأ متاحة تاا الربح مافي  لي ثيرأالت  ملية وأب ويرى الباح        

 المبزوو ايوتقي االست الك كحساب الحسابات ب ض في التغير بالا مو وذلك المالية

 المالية القوائا وأ وهذا يتبيو ،وغيرها يراديةاإل والمماريف سماليةأالر  المماريف بيو والتفرقة

 للحموا للبنوك  ميلتقد م دوال مثاًل  ربح فمافي ال جلةأ مو  دتأ الذي للغرض وفقا ثرأتت

 .للضرائب  المقدا ذلك مثا ليس قرض ك ل

مافي الدبا مو ال مليات الترغيلية المستمر  كما هو  ويتا احتساب الدبا الم دا بأبذ      

ويطرح من  ، أو بسائر بنود غير متكرر / مضافًا ل  مماريف و)موجود في قائمة الدبا 
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بقة، أثر أبطاء السنوات السا: ، وترما هذه البنود كاًل مو(أو مكاسب غير متكرر /إيرادات و

 .التغير في السياسات المحاسبية، والمكاسب أو البسائر مو ال مليات غير المستمر 

 .( 17،ص 6916حمداو،)

قائمة المركز المالي، قائمة الدبا، وقائمة ) القوائا المالية الرئيسيةويرى الباح  بأو        

للم لومات المحاسبية الممدر الرئيس ت تبر وما يتب  ا مو إفماحات  (التدفقات النقدية

 .والمالية والتي ي تمد  لي ا مستبدمو البيانات المالية التباذ قرارات ا

تلك القوائا يسا د  لك ف م ا مما يمكو المستبدميو يرى الباح  أو تمنيف وتحليا كما 

ل ذه القوائا مو اتباذ القرارات المناسبة، ويتا ذلك مو بالا تحليا  نامر ومكونات هذه 

، بتيارية االغير المستحقات و  ،بتياريةاالمو بالا تحليا المستحقات : ا الثال القوائ

وذلك للتوما في  ،والدبا الم دا والتدفقات النقدية الترغيلية الم دلة والمستحقات الكلية،

الن اية إلك الحكا  لك جود  البيانات المحاسبية الوارد  في هذه القوائا، وهذا ما قاا ب  الباح  

 .ه الدراسةفي هذ

 

 

 

 

 

  السابقة الدراسات: اا خامس( 2-5
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يتضمو هذا الجزء مو الدراسة مراج ة للدراسات ال ربية واألجنبية ذات الملة بموضوع هذه 

 .اأُلطروحة، وبياو ما يميز هذه اأُلطروحة  و الدراسات السابقة

 العربيةالدراسات  2-5-1

جود  ي دف هذا الجزء مو الدراسة إلك مراج ة ألها الدراسات ال ربية التي تناولت موضوع  

مرتبة  لك  ألها تلك الدراساتكبلفية نارية ل ا، وفيما يلي  رض  الم لومات المحاسبية

 :األحد األقدا فأساس زمني ابتداًء مو 

 

لمحاسبية وانعكاسـاتها دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات ا" (2004)خليل 

 ."على سوق األوراق المالية

وكيفيــة االســتفاد   ،هــدفت هــذه الدراســة إلــك الت ــرف  لــك إيجابيــات ومزايــا حوكمــة الرــركات 

من ـــا فـــي تحســـيو جـــود  الم لومـــات المحاســـبية وبالتـــالي ان كـــاس ذلـــك  لـــك ســـوق األوراق 

، وقــد أجريــت الدراســة  لــك  ينــة مــو رــركات السمســر  ال املــة فــي مجــاا الماليــة فــي ممــر

ـــا توزيـــع اســـتبانة االستقمـــاء  لـــك  ـــة والمســـجلة بالبورمـــة الممـــرية، حيـــ  ت األوراق المالي

  .Likertمديري هذه الرركات، وتا تحليا البيانات احمائيًا حسب مقياس ليكرت 

بــيو تطبيــق حوكمــة الرــركات وبــيو تحقيــق وأرـارت النتــائج إلــك وجــود  القــة ارتبــاط متوســطة 

جــود  الم لومــات المحاســبية، وقــد كــاو تــأثير جــود  الم لومــات  لــك حركــة التــداوا أكبــر مــو 

 :تأثيرها  لك س ر الس ا السوقي، وقد أومك الباح  بما يلي

االســــتفاد  مــــو المزايــــا المت ــــدد  التــــي تحقق ــــا حوكمــــة الرــــركات، مــــو بــــالا التوســــع  -

 .دات االقتمادية المبتلفة في ممربتطبيق ا بالوح
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ال مــا  لــك مــياغة إطــار  لمــي وفلســفي متكامــا لحوكمــة الرــركات فــي ممــر يــتا  -

 .االسترراد ب  في التطبيق ال ملي بما يتيح تحسيو جود  الم لومات المحاسبية

تناولــت هــذه الدراســة جــود  الم لومــات المحاســبية مــو بــالا دور حوكمــة الرــركات  لــك تلــك 

 .ان كاس ذلك  لك سوق األوراق المالية في ممرالجود  و 

دور المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات االســتثمار فــي ســوق عمــان "( 2005)خليــل 

 ". لألوراق المالية

هدفت هذه الدراسة إلك تقييا أهمية الم لومات المحاسبية المنرـور  مـو حيـ  قـدرت ا  لـك 

رـــركة أردنيـــة  65 لـــك  ينـــة مكونـــة مـــو  حيـــ  أجريـــت الدراســـة، التنبـــؤ بأســـ ار األســـ ا

مـــو بـــالا  ـــدد مـــو المؤرـــرات المحاســـبية ، مدرجـــة أســـ م ا فـــي الســـوق المـــالي األردنـــي

للس ا وتوزي ات األربـاح وال ائـد  لـك  ةوالمالية الوارد  في تلك البيانات مثا القيمة الدفتري

رـركات ال ينـة مـو  وقد أا رت نتائج البحـ  وجـود تبـايو بـيو، األموا والتدفقات النقدية

حيـــ  جـــود  الم لومـــات المحاســـبية المنرـــور  و ـــدا قـــدرت ا  لـــك التنبـــؤ بســـ ر الســـ ا فـــي 

ولذلك أومت الدراسة بضرور  إلزاا تلـك الرـركات باإلفمـاح  ـو . السوق المالي األردني

مكانية التنبؤ بس ر الس ا مالءمةالم لومات ال  .والكافية لترريد المستثمر في اتباذ قراره وا 

ركزت هذه الدراسة  لك م رفة قدر  الم لومات المحاسبية  لك التنبـؤ بأسـ ار األسـ ا فـي 

ـــالي دور هـــذه  ـــا  ـــدد مـــو المؤرـــرات الماليـــة، وبالت ســـوق  مـــاو المـــالي مـــو بـــالا تحلي

 .الم لومات في اتباذ القرارات االستثمارية في السوق المالي

المحاسبية كمقاييس ألداء دور مكونات المستحقات ( " 2006)أبونصار، وشبيطه 

 ".المنشأة
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هدفت هذه الدراسة إلك فحص المضموو الم لوماتي للمستحقات المحاسبية الترغيلية 

ومكونات ا قمير  األجا وطويلة األجا، كما ابتبرت الدراسة بمائص كا مو التدفقات 

والبدمات  النقدية والربح المحاسبي، وقد استبدمت الدراسة  ينة ممثلة مو قطا ي المنا ة

، وقد استبدمت الدراسة أسلوب تحليا  6991ولغاية  1424وغطت الفتر  الممتد  مو  اا 

مافي رأس الماا ال اما وربحية الس ا المحققة كأساس للتحليا، وقد أوضحت نتائج الدراسة 

المكافئة ل ا  اييس التدفقات النقديةقوجود  الفة ارتباط سلبية بيو المستحقات المحاسبية وم

موضحة احتمالية استبداا المستحقات المحاسبية لتم يد األرباح، كما بينت نتائج الدراسة 

داء أالدور اإليجابي للمستحقات المحاسبية الترغيلية في تحسيو اداء الربح كمقياس ي بر  و 

تفوق المستحقات المحاسبية قمير  األجا  لك أوضحت في الوقت نفس  و المنرأ ، 

تحقات المحاسبية طويلة األجا في إا ار هذا الدور، وقد أومت الدراسة بضرور  إجراء المس

المزيد مو األبحا   لك المستحقات المحاسبية و القت ا بتم يد الدبا وكذلك بضرور  اهتماا 

 .س ا هذه المنرآتأستثمار في المستثمريو بإ طاء األولوية ب ذا الجانب  ند قيام ا باال

 راسة د " :اإلدارية القرارات اتخاذ في المحاسبية المعلومات دور) "2002) شبير

. "فلسطين في العامة المساهمة على الشركات تطبيقية

 اإلدارية راراتالق اتخاذ في دورالمعلوماتالمحاسبية وبيان تحديد إلى راسة الد هذه هدفت

اإلدارة ومدى فلسطين، في العامة المساهمة الشركات في  المساهمة الشركات في استخدام

راراتالق اتخاذ عملية في المحاسبية للمعلومات العامة المنهجاإلحصائيحيث. تماستخدام

:الوصفيالتحليليالتالي

 التكراراتوالمتوسطاتالحسابيةوالنسبالمالية .1

 معاملارتباطبيرسون .2

معاملارتباطسبيرمانوالفاكرونباخ .3



50 
 

 هام دور المحاسبية للمعلومات :أهمها من النتائج من مجموعة إلى الدراسةخلصت وقد   

راراتالق اتخاذ عند وحيوي  على كبير اعتماد وهناك المساهمة، الشركات في اإلدارية

معلومات منها الحصول في المالية القوائم راراتالق اتخاذ في تستخدم محاسبية على

 القوائم مع مرفقة توضيحية تفصيلية معلوماتبنشر العامة المساهمة الشركات تلتزم اإلدارية،

راراتالق اتخاذ في الستخدامها أكثروضوحاً محاسبية معلومات على الحصول لتعزيز المالية

 .اإلدارية

 في المحاسبية المعلومات استخدام في التوسع ضرورة:الدراسة توصيات أهم وكانت

 في العليا اإلدارة ودعم للشركة، المستقبلية السياسات ورسم أنواعها عملياتالتخطيطبكافة

 العاملين لتساعد راتوالخب بالكفاءات وتزويدها المالية، لدوائراإلدارة المساهمة الشركات

 ومخرجات معلومات لتقديموالمحاسبة، مجال في العلميوالمعرفي بمستواهم باالرتقاء فيها

.عالية وموضوعية دقة ذات محاسبية

كلي ما ابتبر دور الم لومات المحاسبية  وّ إاسة مع دراسة جربوع مو حي  تتطابق هذه الدر 

س ام ا في  ملية اتباذ القرارات اإلدارية  .وا 

 ".جودة األرباح وعالقتها بالحاكمية المألسسية" ( 2008) ، وأبوعجيلهالشريف

وكا مو الحاكمية  ،هدفت هذه الدراسة إلك ابتبار ال القة بيو جود  األرباح مو ج ة 

المؤسسية ونسبة ملكية أ ضاء مجلس اإلدار  ألس ا الرركة واستقالا ونراط وببر  لجنة 

وقد اجريت الدراسة  لك  ينة مو الرركات المساهمة ال امة األردنية  ،التدقيق مو ج ة أبرى

وقد أسفرت الدراسة  و  د   ،(6992-6991)في القطاع المنا ي حي  غطت األ واا 

 :ج كاو أهم انتائ
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وجــود  القــة  كســية بــيو جــود  األربــاح وبــيو نســبة ملكيــة ا ضــاء مجلــس اإلدار  ألســ ا          -

 . الرركة، حي  أو زياد  نسبة الملكية أدت الك انبفاض مستوى جود  األرباح

 . دا وجود  القة بيو جود  األرباح واستقاللية مجلس اإلدار   -

 .األرباح واستقاللية لجنة التدقيق وجود  القة طردية بيو جود   -

ــة لت زيــز اســتقاللية مجــالس إدار   وقــد اومــك الباحــ  بضــرور  ال مــا  لــك إيجــاد آليــات ف ال

الرــركات وبامــة ال ائليــة من ــا، وأومــك كــذلك بــإلزاا الرــركات باإلفمــاح الكامــا  ــو كافــة 

 .  الم لومات المت لقة بأ ضاء لجنة التدقيق وببرات ا المالية

تتفق دراسة الرريف مع دراسة الباح  في ابتيارها للمستحقات الكلية كأحد المتغيرات لكن ا   

هدفت هذه الدارسة إلك ابتبار مدى وجود  القة بين جودة تبتلف في ال دف، حي  

من ا كالمؤسسية المتمثلة في  كميةوبين جوانب الحاالكلية  ستحقاتـة بالمـاح المقاسـاألرب

 .التدقيقة ـنس اإلدارة ولجـمجل

 

داللـة العالقـة بـين خصـائص جـودة المعلومـات المحاسـبية والعوامـل "( 2009)عبدالرألوف 

 ". المألثرة على دقة قياس القيمة العادلة

 ،لك أها ال واما المـؤثر   لـك قيـاس القيمـة ال ادلـة لألمـوا هدفت هذه الدراسة إلك الت رف 

، وقـد أجريـت الدراسـة مو بالا دراسة األهمية النسبية لبمائص جود  الم لومـات المحاسـبية

 لــك  ينــة مــو رــركات المقــاوالت واالســتثمار ال قــاري ورــركات البــدمات الماليــة ال املــة فــي 

حيـ  تومـا فـي دراسـت   ،ممر، حي  استبدا الباح  المن ج الومـفي التحليلـي فـي دراسـت 
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  -مو بالا قياس البمائص النو ية ل ا -و جود  الم لومات المحاسبية إلك وجود  القة بي

 .وال واما المؤثر   لك قياس القيمة ال ادلة  ند قياس الربح المحاسبي

وقــد أومــك الباحــ   لــك ضــرور  إجــراء المزيــد مــو الدراســات والبحــو  حــوا ال وامــا المــؤثر    

ية وأثرهـــا  لـــك جـــود  الم لومـــات المحاســـبية  لـــك دقـــة قيـــاس القيمـــة ال ادلـــة الماليـــة واالقتمـــاد

كمـا اومـك م ـدي القـوائا الماليـة بضـرور  االهتمـاا  ،وكذلك أثرها  لـك أسـ ار األسـ ا السـوقية

 . والموثوقية المت لقة بالم لومات المحاسبية مالءمةبباميتي ال

القيمـة ال ادلــة  قـاا الباحـ  فـي هـذه الدراسـة بـإجراء مقارنـة فيمــا بـيو ال وامـا المـؤثر   لـك قيـاس

يجــاد ال القــة  للــربح المحاســبيي مــو بــالا قيــاس البمــائص النو يــة للم لومــات المحاســبية وا 

 .بين ما

أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية ( " 2009)الشامي 

 "للبنوك التجاري العاملة في الجمهورية اليمنية

قيــــاس أثــــر البمــــائص النو يــــة للم لومــــات المحاســــبية األساســــية ك لــــإالدراســــة هــــذه هــــدفت   

ومكونات ـا  لـك جــود  التقـارير الماليـة للبنــوك التجاريـة اليمنيــة، وقـد ُأجريـت الدراســة  لـك  ينــة 

مكونة مو المدراء المالييو والمحاسبيو والمدققيو ال امليو في إدارات تلك البنوك، حيـ  وز ـت 

وقــد تــا اســتبداا األســاليب  من ــا،( 27)تــا اســترجاع  ع آرائ ــا،الســتطال ةاســتبان( 39) لــي ا 

 . T- TESTاإلحمائية الومفية وابتبار 

 لــك وقــد تولمــت الدراســة إلــك وجــود تــأثير كبيــر للبمــائص األساســية للم لومــات المحاســبية 

، وقــد أومــت الدراســة %25، وللبمــائص الثانويــة بنســبة %27جــود  التقــارير الماليــة بنســبة 

ـــوفر في ـــا البمـــائص  بضـــرور  اهتمـــاا البنـــوك التجاريـــة اليمنيـــة باســـتبداا الم لومـــات التـــي تت
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النو ية للم لومات المحاسبية، كما أومت الدراسة بضرور  قياا البنك المركـزي اليمنـي بتثقيـف 

ال ــامليو فــي البنــوك التجاريــة وتــو يت ا بأهميــة البمــاص النو يــة للم لومــات المحاســبية ب قــد 

 .رات  لمية ل ذا الغرضمؤتمرات ودو 

باسـتطالع آراء  ـدد مـو ال ـامليو فـي المجـاا المـالي والمحاسـبي الباح  فـي دراسـت  هـذه  اقا  

والتدقيق فـي البنـوك اليمنيـة، حـوا البمـائص النو يـة األساسـية للم لومـات المحاسـبية وقيـاس 

 .أثرها  لك جود  التقارير المالية لتلك البنوك

 الســعودية الشــركات علــى تطبيقيــة دراســة: المحاســبية المعلومــات جــودة"(  2011) العقيــل

 "المساهمة

 الماليـــة التقـــارير تحتوي ــا التـــي المحاســـبية الم لومــات جـــود  قيـــاس إلــك الدراســـة هـــذه هــدفت  

 الرــركات مـو  ينـة  لـك بــالتطبيق وذلـك المسـاهمة السـ ودية الرــركات تمـدرها التـي السـنوية

 تلـــك جـــود  مـــدى  لـــك للت ـــرف ا6994 إلـــك ا1441 مـــو الفتـــر  بـــالا المســـاهمة الســـ ودية

 تــأثير وجــود مــدى تحديــد إلــك كــذلك وســ ت. األبــرى بالــدوا ومقارنت ــا المحاســبية الم لومــات

وقـد  .المحاسـبية الم لومات جود   لك الس ودية ال ربية المملكة في الماا سوق هيئة لتأسيس

 أو لـك  الدراسـة هـذه نتـائج دلـت وقـد بتبـاري،الا تمدت هـذه الدراسـة  لـك المـن ج التحليلـي ا

 المسـاهمة الرـركات تمـدرها التـي السـنوية الماليـة التقـارير تحتوي ا التي المحاسبية الم لومات

 ألمانيـــا مثــا) المقــنو القــانوو تتبــع التــي للــدوا المســتوى فــي مقاربــة بجــود  تتمــف الســ ودية

 الواليـــات) ال ـــاا القـــانوو تتبـــع التـــي األســـواق فـــي مثيالت ـــا مـــو اقـــا ولكن ـــا( واليابـــاو وفرنســـا

 (. وأستراليا وبريطانيا األمريكية المتحد 
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ـــة إنرـــاء أو الدراســـة هـــذه أا ـــرت كمـــا   ـــ  كـــاو المـــاا ســـوق هيئ ـــر ل ـــك إيجـــابي أث  جـــود   ل

 وجـود و ـدا الـدبا فـي السـلبي التغير م دا في زياد  النتائج بينت فقد. المحاسبية الم لومات

 السـابقة والسنة الحالية السنة بيو الدبا في اإليجابية التغيرات في إحمائية داللة ذات  القة

ـــر  ـــي للفت ـــة إنرـــاء أ قبـــت الت ـــة المـــاا ســـوق هيئ ـــر  مقارن ـــا للفت  أو إلـــك يرـــير ممـــا إنرـــائ ا قب

 األربـاح وتأجيـا فـورا المحتملـة بالبسـائر بـاال تراف يت لـق فيما أكثر تلتزا المساهمة الرركات

 . ف ال تحقق ا حيو إلك المحتملة

 جـود  بأهميـة الماليـة القـوائا مسـتبدمي تو يـة في  انتائج تس ا أو أومت الدراسة بضرور   

ــيا فــي المحاســبية الم لومــات  وتحديــد المســتقبلية النقديــة التــدفقات توليــد  لــك الرــركة قــدر  تقي

 بالتزامات ا الوفاء  لك الرركة قدر  تقويا وفي االستثمار هذا مع يتناسب الذي المطلوب ال ائد

  دا مباطر مع يتناسب الذي المطلوب ال ائد وتحديد حين ا في المستحقة األقساط تسديد في

  لـــك الضـــوء تســـليطوكـــذلك بضـــرور   اهتمـــاا الم نيـــيو فـــي الرـــركات ب .االلتـــزاا ب ـــذا الوفـــاء

 تتب  ـا التـي السياسـات تقـويا فـي اإليجـابي ودورهـا المحاسـبية الم لومـات بجـود  تت لق جوانب

 التـي المحاسـبية الم لومـات  و الكاما اإلفماح ومراقبة بتنايا والبامة المالية السوق هيئة

 السـ ودي المـالي السـوق في والمدرجة المساهمة الرركات تمدرها التي المالية القوائا تحتوي ا

 . المستفيديو باحتياجات تفي  الية جود  وذات مالءمة مالية بيانات إلك للوموا

 فـــي ال لمـــي للبحـــ  جديـــد  آفـــاق فـــتح فـــي تســـ ا ربمـــا الدراســـة هـــذه نتـــائج أو الباحـــ  رأىو   

بضـــرور   الباحــ  أومــك والتــي باالهتمــاا الجـــدير  الموضــو ات فمــو. المملكــة فــي المحاســبة

 المحاســبية الم لومــات جــود   لــك البــارجي المراجــع تــأثير دراســة المســتقبا فــي إلي ــا التطــرق

 جــود  بــيو وال القــة الســ ودية الرــركات تمــدرها والتــي الســنوية الماليــة التقــارير تحتوي ــا التــي

 . مثالً  مديونيت ا وحجا إلي  تنتمي التي والقطاع الرركة وحجا المحاسبية الم لومات
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ا تمدت هذه الدراسة المن ج الناري مو بـالا مقارنـة جـود  الم لومـات المحاسـبية للرـركات  

يجاد أثر ذلك  لـك إمكانيـة إنرـاء الس ودية ومقا رنت ا مع ب ض الرركات قي الدوا األبرى وا 

 .سوق مالي س ودي، وهي بذلك تبتلف  و دراسة الباح  مو حي  ال دف والمن ج

 

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بين النظرية ( " 2012)سماعيل، ونعوم إ

 ".والتطبيق

 إمكانية وابتبار المحاسبية للم لومات النو ية البمائص فحص إلك هدفت هذه الدراسة 

 في المحاسبة أقساا في الجام ات أساتذ  مو وقد أجريت الدراسة  لك  ينة  . ملياً  تطبيق ا

 في المالييو والمدراء  المحاسبيو مو  لك  دد وكذلك والبامة، الحكومية األردنية الجام ات

 .وبنوك مالية وبدمات استثمارية رركات

 وال ارمية ،اليرموك جام ات في المحاسبة قسا أساتذ  مو  روائية طبقية  ينة ابتيار تا ولقد

اربد ،واإلسراء ،والممرفية المالية لل لوا ال ربية واألكاديمية ،البيت وآا،   توزيع وتا األهلية و 

 المحاسبيو مو  روائية  ينة ابتيار تا كما .مالحة استبانة 23 من ا است يدت استبانة 40

 ،والتمويا لالستثمار األردني البنك: وهي والبنوك بالرركات ال امليو مو المالييو والمديريو

 ال رب المستثمروو ورركة ،األردني االستثمار وبنك ،األردني اإلسالمي والبنك ،اإلسكاو وبنك

 استبانة، 45 توزيع وتا الدولي، المالي والمركز ،لألوراق المالية البسمة ورركة ،المتحدوو

 .مالحة استبانة 28 است يد من ا

 :لي ا الباحثاو ما يليإوكانت أها النتائج التي بلص 

 في التأثير مو الم لومات تلك تتمكو  ندما مالئمة تكوو المحاسبية الم لومات إو 

 .المستبداقرارات 
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 التوقيت :الثالثة المالئمة بامية مكونات أو تحليا نتائج االستبانات أثبت لقد 

 . ملية من ا أكثر نارية بواص أن ا التنبؤية والقيمة االسترجا ية والقيمة المناسب

 أو قبا مناسب وقت في للمستبدميو متاحة تكوو أو يجب المحاسبية فالم لومات

 ما لمستبدا مناسباً  يكوو قد التوقيت هذا أو إال ،بقرارات ا التأثر  لك قدرت ا تفقد

 .آبر لمستبدا مناسب وغير

 البطأ مو بالية تكوو  ندما ( ب ا ثقو ي ) لي ا ي وا المحاسبية الم لومات إو 

 . ملياً  المقبولة التحيز أو البطأ درجة تحديد يتا لا أن  إال والتحيز،

 .اتتومي ةبأي تبرج الدراسةولا 

ن ا هدفت إلك استكراف إوتبتلف هذه الدراسة  و دراسة الباح  بكون ا نارية، حي     

إمكانية تطبيق البمائص النو ية للم لومات المحاسبية  مليًا مو بالا استطالع  دد مو 

 . آراء أساتذه أكاديمييو، ولا تتطرق إلك التحليا ال ملي للقوائا المالية

 

 

 ".دليل من الشركات الصناعية األردنية:العوامل المألثرة في جودة األرباح( " 2012)حمدان 

 المدرجة المنا ية ال امة المساهمة الرركات أرباح جود  مو التحقق إلك الدراسة هذه هدفت

 جود  مستوى في تؤثر التي ال واما ابتبار إلك باإلضافة المالية، لألوراق  ماو سوق في

  لك ال ائد الديو،  قود الرركة، حجا المحاسبي، التحفا :وهي الرركات تلك في األرباح

 تا األهداف؛ هذه ولتحقيق التدقيق، ولجاو التدقيق، جود  المؤسسي، التحكا ستثمار،اال

( Richardson et al, 2005)أنموذج : األرباح جود  لقياس مبتلفيو من جيو استبداا
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الم دا   Dechow, 1995))وأنموذج  ،والقائا  لك التحقق مو استمرارية األرباح مستقبالً 

 ملتترا وقدوالقائا  لك قياس جود  األرباح باستبداا القيمة المطلقة للمستحقات االبتيارية، 

 المالي للفتر   ماو سوق في مدرجة  امة  منا ية مساهمة رركة ( 50 )  لك الدراسة  ينة

 ابتبار استبداا - مو الباح  مكنت بحي  بطريقة رتبت والتي ،( 2009 ( 2004 -

 أرباح جود  ارتفاع إلك ترير م مة نتائج إلك الدراسة توملت وقد المرترك، االنحدار

 لحجا تأثير وجود إلك النتائج أرارت كما األردنية، المنا ية ال امة المساهمة الرركات

 برجت النتائج؛ تلك  لك وبناء األرباح، جود  مستوى في التدقيق وجود  الديو و قود الرركة

 جود  لقياس أنموذج تطوير :أهم ا مو الم تمة، لألطراف التوميات مو بجملة الدراسة

 مو وغيرها المؤسسي التحكا آليات تف يا مع المالية،  ماو سوق في ي تمد األرباح

 .األرباح جود  تحسيو في تساها التي التوميات

 لك الرغا مو اتفاق دراسة  الا هذه مع الدراسة الحالية في ب ض جوانب ا مو حي   

استبداا المستحقات التقديرية، إال أن ا ابتلفت في ال دف والمن ج، حي  هدفت دراسة  الا 

إلك ابتبار جود  األرباح واستمراريت ا في المستقبا في حيو أو الدراسة الحالية هدفت إليجاد 

 .و  دد مو المتغيرات مو بين ا المستحقات التقديرية بجود  الم لومات المحاسبيةال القة بي

 

 :باللغة اإلنجليزيةالدراسات  2-5-2

Chan, et al (2006)"The impact of accounting information quality 

and mispricing of accruals: the case of FRS3 period in the UK" 

ابتبـــار مـــا إذا كانـــت بنيـــة التقـــارير الماليـــة وجـــود  الم لومـــات المحاســـبية هـــدفت الدراســـة إلـــك 

الوارد  في هذه التقارير تتأثر بسـوء تسـ ير وتقـدير المسـتحقات وأثـر ذلـك  لـك قـرار المسـتثمر 
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( رــركة 413)وقــد أجريــت الدراســة  لــك  ينــة مــو الرــركات المــنا ية ، فــي المملكــة المتحــد 

مرـاهد   6962مـو بـالا ( 1444 -1422)لأل ـواا  ،لماليمدرجة أس م ا في سوق لندو ا

 .سنوية

 :وتوما الباحثوو إلك النتائج التالية

يـرادات الناتجـة  لـك األسـاس ستحقاق هي أقا مـو اإلااليرادات الناتجة  لك أساس اال- 

وأو هناك  القة سلبية ما بيو مستوى االيرادات  لك أساس االستحقاق وال وائد غيـر  ،النقدي

 .الطبي ية الالحقة

ـــؤ بال وائـــد  لـــك أســـاس االســـتحقاق بحاجـــة ألو تكـــوو أكثـــر رـــفافية -  القـــدر   لـــك التنب

والذي يقضي بإلزامية اتباع أساس االستحقاق  7ووضوح قبا تطبق م يار اإلبال  المالي رقا 

 .حاسبيالم

أا رت الدراسة كذلك أو المستحقات التقديرية لفتر  ماقبا تطبيـق الم يـار كانـت  اليـة - 

حيــ  دلــت الدراســة  لــك وجــود أبطــاء فــي  مليــة التقــدير ممــا نــتج  ،لــدى الرــركات المتحفاــة

 . ن  نو ية متدنية المستوى مو المستحقات أثر سلبًا  لك جود  الم لومات المحاسبية

احثوو  لــك أهميــة تــوفير المزيــد مــو الرــفافية المحاســبية فــي التقــارير الماليــة، وقــد أومــك البــ

 . وضرور  إ اد  إجراء دراسات ابرى لسنوات ما ب د تطبيق الم يار

ابتبرت هذه الدراسة إيرادات  دد مو الرـركات المدرجـة أسـ م ا فـي سـوق لنـدو المـالي والتـي 

تطبـق األسـاس النقـدي، وذلـك للت ـرف  لـك تطبق  أسـاس االسـتحقاق المحاسـبي وأبـرى التـي 

 . أثر كا من ما  لك جود  البيانات المالية وكذلك  لك قرار المستثمريو في السوق المالي

Bagaeva (2006)"How does ownership structure affect accounting 

information quality: the case of unique data from Russia" 
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إيجاد أوج  الترابط بيو هيكا الملكية وجود  الم لومات المحاسبية هدفت الدراسة إلك 

وقد أجريت الدراسة  ،والمبرجات مو التقارير المالية وربط ا بم ايير اإلبال  المالي الدولية

روسية بامة  املة في مدينة سانت بطرسبير  مو بالا إجراء ( رركة 199) لك  ينة 

والمدراء المالييو في هذه الرركات وتا تحليا البيانات مقابالت مقننة مع المدراء ال اميو 

 Multinomial)، حي  تا استبداا تحليا اإلنحدار اللوجستي مت دد الحدود إحمائياً 

logistic regression). 

 ،فماح واإلبـال  المـالي فـي التقـارير الماليـةأا رت الدراسة أو هناك ض ف كبير في اإل وقد

كمــا أا ــرت الدراســة أو  ،وكــذلك  ــدا تقيــد هــذه الرــركات باألنامــة الماليــة والم ــايير الدوليــة

النااا المحاسبي المطبـق فـي روسـيا ي ـاني مـو تضـارب فـي القـوانيو الضـريبية ممـا أثـر سـلبًا 

، وقد أومـت الدراسـة  لـك ضـرور  تطـوير م ـايير المحاسـبة  لك جود  الم لومات المحاسبية

ا يتمارك والتطور االقتمادي الحاما في روسيا وبما يتناغا مع الم ايير الدوليـة الروسية بم

 .وج ل  إلزامي لجميع الرركات ال املة في روسيا

هدف الباح  في هذه الدراسة إلك الت رف  لك أثر هيكا الملكية للرركات الروسية  لك   

 .لدوليةجود  الم لومات المحاسبية وربط ا بم ايير اإلبال  المالي ا

Deaconu, et al (2008)"Solutions for measuring the quality of the 

accounting information ". 

هدفت الدراسة إلك م رفـة مـدى ثقـة مسـتبدمي القـوائا الماليـة فـي جـود  الم لومـات المحاسـبية 

 .والتي أجريت  لك  ينة مو الرركات الرومانية ،الوارد  ب ا  ند اتباذها لقرار االستثمار
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واسُتبدا في ذلك أسلوب دراسة الحالة وأساليب التحليا االقتمادي المتب ـة فـي المحاسـبة مـو 

بالا تس ة م ايير محاسبية أساسية م تمد  في النااا المحاسبي فـي رومانيـا والمطبقـة  لـك 

بمـائص النو يـة للم لومـات المحاسـبية وقـد تـا تحليـا ب ـض ال ،الرركات الكبيـر  الحجـا فقـط

ـــــات)إحمـــــائيًا  ـــــة والثب وتمـــــت مقارنت ـــــا مـــــع ب ـــــض الفـــــروض المحاســـــبية ( بامـــــيتي المقارن

 (.واالستحقاق ،التحوط ،اإلستمرارية)

وقد دا البح   لك أو متبذي القرارات مو المديريو والمحلليو المالييو والمدققيو ي تمدوو 

ا البح   لك أو هؤالء المستبدميو للبيانات المالية كما د ، لك الم لومات المحاسبية

وقد أومك البح   لك  .جود   الية في الم لومات حتك يثقوا ب ا وي تمدوهاليتطلبوو 

ضرور  ال ما  لك إمدار م ايير محاسبية جديد  لضماو جود  الم لومات المحاسبية 

 .ت المحاسبية وتوحيدهاوللسيطر   لك م نة المحاسبة في رومانيا  لك مستوى الممارسا

استبدمت هذه الدراسة  دد مو الم ايير المالية المطبقة  لك الرركات الرومانية وأثرها  لك 

جود  الم لومات المحاسبية الوارد  في القوائا المالية لتلك الرركات، وابتبرت أثر ذلك  لك 

 . مدى ا تماد  المستبدميو ل ذه القوائا  لك جود  الم لومات المحاسبية

  Ghafor, and Saraswati (2009) "Financial reporting problems: 

the analysis of quality of disclosure and the measurement system 

of the traditional accounting" 

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــك م رفـــة ال القـــة بـــيو اإلفمـــاح المـــالي والتال ـــب باألربـــاح مـــو قبـــا 

مية بامـيتي الثبـات والقابليـة للمقارنـة  نـد اسـتبداا وقد ركزت هذه الدراسة  لك أه ،المديريو

مثــا تقيــيا  ،كمــا انتقــدت الدراســة الكلفــة التاريبيــة لألمــوا وكيفيــة تقييم ــا، المحاســبة التقليديــة
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حي  وبالرغا مو اإلفماح  ـو هـذه ، وكذلك طرق االست الك المستبدمة لألموا ،المبزوو

 .إال أن ا ال تمثا حقيقة وقيمة األموا كما هي وارد  بقيمت ا الدفترية ،الطرق

وأومــــت الدراســــة بضــــرور  اســــتبداا القيمــــة ال ادلــــة بــــالرغا مــــو وجــــود ب ــــض المحــــاذير فــــي 

 .إال أن ا أكثر ت بيرًا  و مدق وجود  الم لومات المحاسبية، تطبيق ا

إلفمــاح المــالي الــوارد فــي القــوائا الماليــة قــاا الباحــ  فــي هــذه الدراســة  بابتبــار ال القــة بــيو ا

ودراســة أثــره  لــك التال ــب باألربــاح مــو بــالا فحــص األســاليب المحاســبية المتب ــة للومــوا 

 .إلك الربح المحاسبي

Cascino, and Pugliese (2010) "The influence of family ownership 

on the quality of accounting information".  

وقــد  ،الدراســة إلــك م رفــة أثــر الملكيــة ال ائليــة  لــك جــود  الم لومــات المحاســبيةهــدفت هــذه 

مملوكــة ( رــركة 34)من ــا  ،(رــركة 114)أجريـت الدراســة  لــك  ينــة مــو الرــركات االيطاليــة 

إحمــائي  تحليــاإجــراء تــا ، حيــ  6994 -1442لأل ــواا مــو  ،(رــركة  امــة 49) ائليــًا و 

رأس المــاا ال امــا والــدبا المــافي والتــدفقات النقديــة  نحــدار لكــا مــو مــو بــالا م ادلــة اال

 .الترغيلية

وقد دلت النتائج  لـك أو التقـارير الماليـة للرـركات ال ائليـة تتمتـع برـفافية  اليـة وأقـا  رضـة 

وبالتــالي ف نــاك  القــة  ،كمــا أا ــرت الدراسـة  ــدا وجــود تال ــب باألربـاح ،نت ازيـة اإلداريــةلال

و التقــارير الماليــة للرــركات المملوكــة  ائليــًا وجــود  الم لومــات المحاســبية بالمقارنــة يجابيــة بــيإ

 . مع الرركات الغير  ائلية

وقد أومت الدراسة بإجراء أبحا  حوا اآلثار االقتمادية لجود  التقارير المالية في الرركات 

 .اليايطإال ائلية مو بالا ربط جود  األرباح مع م طيات سوق رأس الماا في 
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يطاليـة  لـك جـود  الم لومـات المحاسـبية تناولت هذه الدراسة أثر الملكيـة ال ائليـة للرـركات اإل

ات الملكيــــة 1وقارنت ــــا مــــع مبرجــــات التقــــارير الماليــــة مــــو الم لومــــات المحاســــبية للرــــركات 

 .ال امة

Chaney, et al (2010) "The quality of accounting information in 

politically connected firms".   

هدفت هذه الدراسة إلك ابتبار جود  الم لومات المحاسبية للرركات المرتبطة بقوانيو سياسية 

وقد أجريت الدراسة  لك  دد مو . ومدى تأثير هذه القوانيو  لك جود  الم لومات المحاسبية

حيــ  اســتبدا ، وآســيا، أوروبــا، أمريكــا الرــمالية: فــي ثــال  قــارات( دولــة 14)الرــركات فــي 

 .الباحثوو من جية التحليا االحمائي التطبيقي بدراسة جود  الدبا والمستحقات التقديرية

وقــد بلمــت الدراســة إلــك أو الرــركات الغيــر مقيــد  بقــوانيو سياســية تا ــر جــود  م لومــات 

األبيــر  غيــر مقيــد  بقــوانيو الســوق وبالتــالي ف ــي  وّ إحيــ  ، أ لــك مــو تلــك المرتبطــة سياســياً 

وقد أومت الدراسة  لك ضرور  تحرير م نة المحاسبة مو  .ملزمة بالم ايير المحاسبية غير

 .القوانيو السياسية وال ما بالقوانيو الم نية

دولة قي  14ابتبرت هذه الدراسة بالتحليا اإلحمائي جود  الدبا والمستحقات التقديرية في 

بدراسـة أثـر القـوانيو السياسـية  لـك وربطـة ذلـك ( ثـال  قـارات)ثال  مناطق جغرافيـة مبتلفـة 

 .جود  الم لومات المحاسبية في تلك البلداو

Badloe  (2011) " The quality of accounting information, a case of  

the Netherlands". 

هدفت هذه الدراسة إلك الت رف  لك جود  الم لومات المحاسبية في هولندا مو بالا ابتبار 

والسياسي والقانوني البامة بالتقارير المالية للرركات ال امة المدرجة أس م ا النااا المالي 
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كما تا ابتبار الم ايير المحاسبية ال ولندية وأثرها  لك جود  ، (هولندا)في بورمة روترداا 

ة ي، وقد أجريت الدراسة  لك  ينة مو الرركات ال ولندالم لومات المحاسبية والتقارير المالية

، (6994 -6991)والمدرجة أس م ا في السوق المالي ال ولندي للفتر  مو  (رركة 27)

وهي فتر  ما قبا تبني الم ايير الدولية  6994-6991األولك مو: حي  قسمت إلك فترتيو

(IFRS )واستبدا الباح  نموذج التحفا الثالثي في التحليا والذي يرتما  لك  ،في هولندا

ينة مو بالا إيجاد القيمة السوقية لرأس الماا، وتحليا تحليا القيمة السوقية لرركات ال 

 بتيارية،بتيارية وغير االالقيمة الدفترية ممثلة بحقوق المساهميو، ثا تحليا المستحقات اال

وقد دلت نتائج البح   لك أو هناك رركات تميا إلك التحفا في اإلفماح مما أدى إلك 

األمر الذي أدى إلك انبفاض في جود  ، رباحانبفاض في أرباح ا مما ي ني وجود إدار  لأل

ودلت نتائج البح  كذلك للفتر  ، الم لومات المحاسبية وكاو ذلك قبا تبني الم ايير الدولية

وقدر أقا (  Value Relevance) لك وجود إفماح كاما وزياد  في  6994 -6995مو 

 .مو إدار  األرباح ونسبة أ لك مو جود  للم لومات المحاسبية

د أومــت الدراســة بتحســيو م ــايير المحاســبة ال ولنديــة برــكا مســتمر واالســتمرار فــي تبنــي وقــ

 .م ايير المحاسبة الدولية

حيـ  قـاا ، م رفة المؤثرات البارجية  لك التقـارير الماليـة إلك هذه الدراسةمو الباح   هدف 

لــــك جــــود   ر الــــناا الماليــــة والسياســــية والقانونيــــة والمت لقــــة بالتقــــارير الماليــــة وأثرهــــا اابتبــــب

 .الم لومات المحاسبية

Wongsim.And Gao (2011)" Exploring information quality in 

accounting information systems adoption". 
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ــــــــك ابتبــــــــار ال القــــــــة بــــــــيو ا تمــــــــاد   ناــــــــاا الم لومــــــــات تطبيــــــــق هــــــــدفت هــــــــذه الدراســــــــة إل

وتـــــــا ذلــــــك مـــــــو بــــــالا  ينـــــــة . المحاســــــبية وجــــــود  مبرجاتـــــــ  مــــــو الم لومـــــــات المحاســــــبية

أجريــــــت دراســــــة نو يــــــة  ،مــــــو الرــــــركات المــــــنا ية فــــــي تايالنــــــد( رــــــركة 54)مكونــــــة مــــــو 

دراســـــات م مقـــــة مـــــو بـــــالا ( رـــــركة  44)وتمـــــت  لـــــك  ،من ـــــا( رـــــركات 19) لـــــك  ـــــدد 

لييو والمــــدراء ال ــــاميو ومــــدراء ناــــا الم لومــــات مقــــابالت مقننــــة مــــع  ينــــة مــــو المــــدراء المــــا

 .المحاسبية في تلك الرركات

تضــا البمــائص النو يــة لجــود  الم لومــات (  اً  ــدبُ  12)وقــد تــا تحليــا البيانــات مــو بــالا 

يجابيــة بــيو جــود  الم لومــات المحاســبية ومزايــا إودلــت النتــائج  لــك وجــود  القــة  ،المحاســبية

مــا ي ــزز ا تمــاده، وأومــك الباحــ  بضــرور  حمــوا منامــات ناــاا الم لومــات المحاســبي ب

األ مـاا  لـك الم رفـة الالزمـة للبمـائص النو يـة لجـود  الم لومـات المحاسـبية  نـد تطبيق ـا 

ممــــا يســــا دها  لـــــك تحســــيو أدائ ــــا وبالتــــالي تحســــيو جـــــود  ، لــــناا الم لومــــات المحاســــبية

 .الم لومات المحاسبية

لم لومـــات المحاســـبية المســـتبدا فـــي الرـــركات  لـــك جـــود  ابتبـــرت هـــذه الدراســـة أثـــر ناـــا ا 

 .مبرجات هذه الناا مو الم لومات المحاسبية

Barzegari (2011) " International financial reporting standards 

(IFRS) and value relevance of accounting information: Evidence 

from Bahrain and UAE stock markets".  

جـود  الم لومـات المحاسـبية للرـركات المدرجـة أسـ م ا  الت ـرف  لـك  هدفت هذه الدراسة إلـك

فــي الســوق المــالي لكــا مــو البحــريو واإلمــارات ب ــد تبنــي كــا من مــا لم ــايير اإلبــال  المــالي 

هـذه الم لومـات للمسـتثمريو فـي كـال البلـديو، وقـد أجريـت الدراسـة  لـك  مالءمـةالدولية ومدى 
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كمـا أجريـت الدراسـة ، 6992 -1442للفتـر  مـو ، (رـركة  12)رـركات البحرينيـة  ينة مـو ال

اسـتبدا الباحـ  . 6992-6991للفتـر  مـو ، (رـركة 13) لك  ينـة مـو الرـركات اإلماراتيـة 

مو حي  القـدر  التفسـيرية للم لومـات المحاسـبية ( نموذج الس ر: )نموذجيو لتحليا الم لومات

مــو حيــ  قــدر  كــا مــو األربــاح والقيمــة الدفتريــة ( مــوذج ال ائــدون. ) كمقيــاس للقيمــة الســوقية

 .لألموا لررح وتفسير القيمة السوقية لألس ا

البحرينيــة وقــد أا ــرت نتــائج البحــ  تحســو فــي جــود  الم لومــات المحاســبية ل ينــة الرــركات 

تا ـر  فـي حـيو لـا، المبتار  ومالئمتـ  للمسـتثمريو ب ـد تطبيـق م ـايير اإلبـال  المـالي الدوليـة

ــة اإلمــارات أي تحســو  لــك جــود  الم لومــات  نتــائج البحــ  ل ينــة الرــركات المبتــار  فــي دول

 .مت ا للمستثمريوءالمحاسبية وكذا  لك مال

وقـــد أومـــك الباحـــ  بضـــرور  اســـتكماا الدراســـات حـــوا هـــذا الموضـــوع واألبـــذ فـــي الحســـباو 

وأداء الســـوق ، االقتمـــاد جوانـــب أبـــرى لـــا يـــتا أبـــذها فـــي هـــذه الدراســـة مثـــا النمـــو ال ـــاا فـــي

اإلجمالية والتي قد يكوو ل ا تأثير في سلوك المستثمر وبالتالي قدرتـ   لـك تفسـير الم لومـات 

 .  المحاسبية والحكا  لك جودت ا

بحثت هذه الدراسة في أثر تطبيـق م ـايير اإلبـال  المـالي  لـك جـود  الم لومـات المحاسـبية   

 ـــا ن  إف هـــذه الدراســـة  ـــو دراســـة الباحـــ  مـــو حيـــ  فـــي كـــا مـــو البحـــريو واالمـــارات، وتبتلـــ

 . استبدمت نموذجي السوق وال ائد لتفسير جود  الم لومات المحاسبية
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 (1-2)جدول رقم 

 ملخص الدراسات السابقة

/ الدراسات السابقة 
 الباحث

 النتائج  المنهجية أهداف الدراسة

خليل  دراسة
(2004) 

ومزايا الت رف  لك إيجابيات 
حوكمة الرركات وكيفية 

ستفاد  من ا في تحسيو اال
 جود  الم لومات المحاسبية

استبانة االستقماء استبدمت 
ووز ت  لك  ينة مو مديري هذه 
الرركات، وتا تحليا البيانات 

حمائيًا حسب مقياس ليكرت إ
Likert 

وجود  القة ارتباط متوسطة بيو تطبيق 
حوكمة الرركات وبيو تحقيق جود  

 الم لومات المحاسبية

خليل  دراسة
(2005) 

تقييا أهمية الم لومات 
المحاسبية المنرور  مو حي  
قدرت ا  لك التنبؤ بأس ار 

 األس ا

تا استبداا من ج التحليا المالي 
مو بالا  دد مو المؤررات 
المحاسبية والمالية مثا القيمة 

للس ا وتوزي ات األرباح  ةالدفتري
وال ائد  لك األموا والتدفقات 

 النقدية
 

وجود تبايو بيو رركات ال ينة مو حي  
جود  الم لومات المحاسبية المنرور  و دا 
قدرت ا  لك التنبؤ بس ر الس ا في السوق 

 المالي األردني
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/ الدراسات السابقة
 الباحث

 النتائج  المنهجية أهداف الدراسة

أبونصار،  دراسة
 (2006)وشبيطه 

فحص المضموو الم لوماتي 
للمستحقات المحاسبية الترغيلية 
ومكونات ا قمير  األجا وطويلة 
األجا، كما ابتبرت الدراسة 
بمائص كا مو التدفقات 

 النقدية والربح المحاسبي

استبدمت الدراسة أسلوب تحليا مافي 
وربحية الس ا المحققة رأس الماا ال اما 
، وكذلك تحليا  نامر كأساس للتحليا

 التدفقات النقدية الترغيلية

وجود  الفة ارتباط سلبية بيو 
المستحقات المحاسبية ومقاييس 
التدفقات النقدية المكافئة ل ا موضحة 
احتمالية استبداا المستحقات 
المحاسبية لتم يد األرباح، كما بينت 

إليجابي نتائج الدراسة الدور ا
للمستحقات المحاسبية الترغيلية في 

داء الربح كمقياس ي بر  و أتحسيو 
 داء المنرأ أ

 شبير دراسة

(2002 ( 
المعلومات وبيان تحديد دور

 راراتالق اتخاذ في المحاسبية

 المساهمة الشركات في اإلدارية

 ومدى فلسطين، في العامة

اإلدارة  الشركات في استخدام

 للمعلومات العامة المساهمة

الوصفي اإلحصائي المنهج استخدام تم

:التحليليالتالي

والمتوسطات .1 التكرارات

 الحسابيةوالنسبالمالية

 معاملارتباطبيرسون .2

والفا .3 سبيرمان ارتباط معامل

 هام دور المحاسبية للمعلوماتكاو 

راراتالق اتخاذ عند وحيوي

 المساهمة الشركات في اإلدارية
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 اتخاذ عملية في المحاسبية

 راراتالق
كرونباخ

 
، الشريف دراسة

 (2008) وأبوعجيله
ابتبار ال القة بيو جود  

وكا مو  ،األرباح مو ج ة
الحاكمية المؤسسية ونسبة ملكية 
أ ضاء مجلس اإلدار  ألس ا 
الرركة واستقالا ونراط وببر  

 لجنة التدقيق مو ج ة أبرى

تا استبداا نموذج اإلنحدار البسيط 
لتحديد ال القة بيو المستحقات الكلية 
كمقياس لجود  األرباح وبيو جوانب 

 الحاكمية المؤسسية

وجود  القة  كسية بيو جود  
األرباح وبيو نسبة ملكية ا ضاء 

، وكذلك مجلس اإلدار  ألس ا الرركة
وجود  القة طردية بيو جود  

 األرباح واستقاللية لجنة التدقيق

عبدالرألوف  دراسة
(2009) 

لك أها ال واما  الت رف 
المؤثر   لك قياس القيمة ال ادلة 

مو بالا دراسة  ،لألموا
األهمية النسبية لبمائص 

 جود  الم لومات المحاسبية

استبدا الباح  المن ج الومفي 
 التحليلي في دراست 

وجود  القة بيو جود  الم لومات 
مو بالا قياس  -المحاسبية 

ما وال وا  -البمائص النو ية ل ا
المؤثر   لك قياس القيمة ال ادلة  ند 

 قياس الربح المحاسبي
الشامي  دراسة

(2009) 
قياس أثر البمائص النو ية 
للم لومات المحاسبية األساسية 
ومكونات ا  لك جود  التقارير 

 المالية للبنوك التجارية اليمنية

وقد ُأجريت الدراسة  لك  ينة مكونة 
يو مو المدراء المالييو والمحاسب

والمدققيو ال امليو في إدارات تلك 
( 39)البنوك، حي  وز ت  لي ا 

وجود تأثير كبير للبمائص 
األساسية للم لومات المحاسبية  لك 

، %27جود  التقارير المالية بنسبة 
 %25وللبمائص الثانوية بنسبة 
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استبان  وقد تا استبداا األساليب 
 -Tاإلحمائية الومفية وابتبار 

TEST 
 العقيل دراسة

(2011 ) 
 الم لومات جود  قياس

 التقارير تحتوي ا التي المحاسبية
 تمدرها التي السنوية المالية

 المساهمة الس ودية الرركات

ا تمدت هذه الدراسة  لك المن ج 
لدراسة ال القة بيو  التحليلي اإلبتباري

وجود  الم لومات  المالئمةمتغير 
 المحاسبية

 تحتوي ــا التــي المحاســبية الم لومــات
 لرـــــركاتل الســـــنوية الماليـــــة التقـــــارير
 فــي مقاربــة بجــود  تتمــف الســ ودية
 القــــانوو تتبــــع التــــي للــــدوا المســــتوى
 مـــو اقـــا ولكن ـــا ألمانيـــا مثـــا المقـــنو

ـــــي مثيالت ـــــا ـــــي األســـــواق ف ـــــع الت  تتب
كمــا كـــاو .مثــا أمريكــا ال ــاا القــانوو

 إيجابي أثر الماا سوق هيئة نراءإل
 المحاسبية الم لومات جود   لك
 

/ الدراسات السابقة
 الباحث

 النتائج المنهجية أهداف الدراسة

 مالئمة تكوو المحاسبية الم لوماتتا استبداا المن ج الومفي التحليلي  النو ية البمائص فحصسماعيل، إ دراسة
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 وابتبار المحاسبية للم لومات ( 2012)ونعوم 
  ملياً  تطبيق ا إمكانية

حي  وز ت استبانات  لك  ينة الدراسة 
 ستباناتل ذه االوتا إجراء التحليا 

 مو الم لومات تلك تتمكو  ندما
 .المستبداقرارات  في التأثير
 مةءالمال بامية مكوناتإو 
 والقيمة المناسب التوقيت :الثالثة

 أن ا التنبؤية والقيمة االسترجا ية
  ملية من ا أكثر نارية بواص

حمدان  دراسة
(2012 ) 

 أرباح جود  مو التحقق إلك
 و ،األردنية المساهمة الرركات
 في تؤثر التي ال واما ابتبار
 األرباح مثا :جود  مستوى
 حجا المحاسبي،  التحفا
 ال ائد الديو،  قود الرركة،
 التدقيق ولجاو ستثمارالا  لك

 لقياس مبتلفيو من جيو استبداا تا
 Richardson)أنموذج : األرباح جود 

et al, 2005 ) والقائا  لك التحقق مو
وأنموذج  ،استمرارية األرباح مستقبالً 

((Dechow, 1995   الم دا والقائا
 لك قياس جود  األرباح باستبداا 

 القيمة المطلقة للمستحقات االبتيارية
 

 الرركات أرباح جود  ارتفاع
 األردنية، المنا ية ال امة المساهمة

 تأثير وجود إلك النتائج أرارت كما
 وجود  الديو و قود الرركة لحجا
 األرباح جود  مستوى في التدقيق

/ الدراسات السابقة
 الباحث

 النتائج المنهجية أهداف الدراسة

 Chan, et دراسة

al (2006) 
يرادات الناتجة  لك إلا -تا استبداا اإلحماء الومفي وتحليا ابتبار ما إذا كانت بنية التقارير 
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المالية وجود  الم لومات 
المحاسبية الوارد  في هذه 
التقارير تتأثر بسوء تس ير 

المستحقات وأثر ذلك وتقدير 
 لك قرار المستثمر في المملكة 

 المتحد 

رتباط لتحليا المستحقات المحاسبية الا
 والتدفقات النقدية 

ستحقاق هي أقا مو الأساس ا
االيرادات الناتجة  لك األساس 

وأو هناك  القة سلبية ما  ،النقدي
بيو مستوى االيرادات  لك أساس 
االستحقاق وال وائد غير الطبي ية 

 .الالحقة
القدر   لك التنبؤ بال وائد  لك   -

أساس االستحقاق بحاجة ألو 
 .تكوو أكثر رفافية ووضوح

المستحقات التقديرية لفتر   -
ماقبا تطبيق الم يار كانت  الية 

 لدى الرركات المتحفاة
 
 

 Bagaeva دراسة

(2006) 
 

إيجاد أوج  الترابط بيو هيكا 
الملكية وجود  الم لومات 
المحاسبية والمبرجات مو 

( رركة 199)أجريت الدراسة  لك  ينة 
روسية بامة  املة في مدينة سانت 
بطرسبير  مو بالا إجراء مقابالت 

ض ف كبير في االفماح واإلبال  
المالي في التقارير المالية وكذلك 
 دا تقيد هذه الرركات باألنامة 
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التقارير المالية وربط ا بم ايير 
 اإلبال  المالي الدولية

مع المدراء ال اميو والمدراء مقننة 
المالييو في هذه الرركات وتا تحليا 

حي  تا استبداا ، البيانات إحمائياً 
 .نحدار اللوجستي مت دد الحدودالتحليا ا

 كما ،المالية والم ايير الدولية
أا رت الدراسة أو النااا المحاسبي 
المطبق في روسيا ي اني مو 
تضارب في القوانيو الضريبية مما 
أثر سلبًا  لك جود  الم لومات 

 المحاسبية
 ,Deaconu دراسة

et al (2008) 
م رفة مدى ثقة مستبدمي 
القوائا المالية في جود  

الم لومات المحاسبية الوارد  ب ا 
 ستثمار ند اتباذها لقرار اال

أجريــــــــت  لــــــــك  ينــــــــة مــــــــو الرــــــــركات 

ــــة ــــك أســــلوب  .الروماني ــــي ذل واســــُتبدا ف

دراســــــــــــة الحالــــــــــــة وأســــــــــــاليب التحليــــــــــــا 

االقتمـــادي المتب ـــة فـــي المحاســـبة مـــو 

بـــالا تســـ ة م ـــايير محاســـبية أساســـية 

م تمـــــــد  فـــــــي الناـــــــاا المحاســـــــبي فـــــــي 

رومانيـا والمطبقــة  لــك الرــركات الكبيــر  

متبذي القرارات مو المديريو ا تماد 
والمحلليو المالييو والمدققيو  لك 

أو  وكذلك ،الم لومات المحاسبية
هؤالء يتطلبوو جود   الية في 
 الم لومات حتك يثقوا ب ا وي تمدوها
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وقــــــد تــــــا تحليــــــا ب ــــــض  ،الحجــــــا فقــــــط

ــــــــــــــة للم لومــــــــــــــات  البمــــــــــــــائص النو ي

بامــيتي المقارنــة )المحاســبية إحمــائيًا 

وتمـــــت مقارنت ـــــا مـــــع ب ـــــض ( والثبـــــات

 ،اإلســــــــــتمرارية)الفــــــــــروض المحاســــــــــبية 

 (.واالستحقاق ،التحوط

 ,Ghafor دراسة

and Saraswati 

(2009) 

م رفة ال القة بيو اإلفماح 
المالي والتال ب باألرباح مو 

 قبا المديريو

بابتبار ال القة بيو اإلفماح المالي 
الوارد في القوائا المالية ودراسة أثره  لك 

باألرباح مو بالا فحص التال ب 
األساليب المحاسبية المتب ة للوموا 

 إلك الربح المحاسبي

ضرور  استبداا القيمة ال ادلة بالرغا 
مو وجود ب ض المحاذير في 

إال أن ا أكثر ت بيرًا  و ، تطبيق ا
 مدق وجود  الم لومات المحاسبية

 ,Cascino دراسة

and Pugliese 

(2010) 

ئلية  لك م رفة أثر الملكية ال ا
 جود  الم لومات المحاسبية

إحمائي مو بالا  تحلياإجراء تا 
رأس الماا  نحدار لكا مو الم ادلة ا

ال اما والدبا المافي والتدفقات النقدية 

التقارير المالية للرركات ال ائلية 
تتمتع برفافية  الية وأقا  رضة 

كما أا رت  ،نت ازية اإلداريةالل
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يطالية إلالترغيلية ل ينة مو الرركات ا
( رركة 34)، من ا (رركة 114)

، (رركة  امة 49)مملوكة  ائليًا و 
 6994 -1442لأل واا مو 

 

 ،الدراسة  دا وجود تال ب باألرباح
يجابية بيو إوبالتالي ف ناك  القة 

التقارير المالية للرركات المملوكة 
 ائليًا وجود  الم لومات المحاسبية 

  ائلية بالمقارنة مع الرركات الغير
 ,Chaney دراسة

et al (2010) 
ابتبار جود  الم لومات 
المحاسبية للرركات المرتبطة 
بقوانيو سياسية ومدى تأثير هذه 
القوانيو  لك جود  الم لومات 

 المحاسبية

أجريت الدراسة  لك  دد مو الرركات 
أمريكا : في ثال  قارات( دولة 14)في 

 حي  استبدا، وآسيا، أوروبا، الرمالية
الباحثوو من جية التحليا االحمائي 
التطبيقي بدراسة جود  الدبا 

 والمستحقات التقديرية

الرركات الغير مقيد  بقوانيو سياسية 
تا ر جود  م لومات أ لك مو تلك 

األبير   وّ إحي  ، المرتبطة سياسياً 
غير مقيد  بقوانيو السوق وبالتالي 
 ف ي غير ملزمة بالم ايير المحاسبية

  Badloe دراسة

(2011) 
الت رف  لك جود  الم لومات 
المحاسبية في هولندا مو بالا 
ابتبار النااا المالي والسياسي 
والقانوني البامة بالتقارير 
المالية للرركات ال امة المدرجة 
أس م ا في بورمة روترداا 

استبدا الباح  نموذج التحفا الثالثي 
في التحليا والذي يرتما  لك تحليا 
القيمة السوقية لرركات ال ينة مو بالا 
إيجاد القيمة السوقية لرأس الماا، 
وتحليا القيمة الدفترية ممثلة بحقوق 
المساهميو، ثا تحليا المستحقات 

ك دلت نتائج البح   لك أو هنا
رركات تميا إلك التحفا في 
اإلفماح مما أدى إلك انبفاض في 
أرباح ا مما ي ني وجود إدار  

األمر الذي أدى إلك ، لألرباح
انبفاض في جود  الم لومات 
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 المحاسبية بتياريةالبتيارية وغير االا (هولندا)
 .Wongsim دراسة

And Gao 

(2011) 

ابتبار ال القة بيو ا تماد 
نااا الم لومات تطبيق 

المحاسبية وجود  مبرجات  مو 
  لومات المحاسبيةالم

 19)أجريــــت دراســــة نو يــــة  لــــك  ــــدد 
ـــــك  ،( رـــــركات رـــــركة  ( 44)وتمـــــت  ل

دراســـــات م مقـــــة مـــــو بـــــالا مقــــــابالت 
مقننــــة مــــع  ينــــة مــــو المــــدراء المــــالييو 
والمـــــــــــــدراء ال ـــــــــــــاميو ومـــــــــــــدراء ناـــــــــــــا 
الم لومــــــــــــات المحاســــــــــــبية فــــــــــــي تلــــــــــــك 

وقـــــــد تـــــــا تحليـــــــا البيانـــــــات  .الرـــــــركات
تضــــــــــــــا ( ب ــــــــــــــد  12)مــــــــــــــو بــــــــــــــالا 

البمـــــــــــــــــــــائص النو يـــــــــــــــــــــة لجـــــــــــــــــــــود  
 الم لومات المحاسبية

 

يجابية بيو جود  إوجود  القة 
الم لومات المحاسبية ومزايا نااا 
الم لومات المحاسبي بما ي زز 

 ا تماده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Barzegari دراسة

(2011) 
الت رف  لك جود  الم لومات 

للرركات المدرجة المحاسبية 
أس م ا في السوق المالي لكا 
مو البحريو واإلمارات ب د تبني 

أجريت الدراسة  لك  ينة مو الرركات 
للفتر  مو ، (رركة  12)البحرينية 

راسة كما أجريت الد، 6992 -1442
 13) لك  ينة مو الرركات اإلماراتية 

أا رت نتائج البح  تحسو في 
جود  الم لومات المحاسبية ل ينة 
الرركات البحرينية المبتار  ومالئمت  
للمستثمريو ب د تطبيق م ايير 
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كا من ما لم ايير اإلبال  
المالي الدولية ومدى مالءمة 
هذه الم لومات للمستثمريو في 

 كال البلديو

. 6992-6991للفتر  مو ، (رركة
استبدا الباح  نموذجيو لتحليا 

مو حي  ( نموذج الس ر: )الم لومات
القدر  التفسيرية للم لومات المحاسبية 

ونموذج . ) كمقياس للقيمة السوقية
مو حي  قدر  كا مو األرباح ( ال ائد

لررح وتفسير والقيمة الدفترية لألموا 
 .القيمة السوقية لألس ا

في حيو لا ، اإلبال  المالي الدولية
تا ر نتائج البح  ل ينة الرركات 
المبتار  في دولة اإلمارات أي 

لك جود  الم لومات تحسو  
مت ا ءالمحاسبية وكذا  لك مال

 للمستثمريو
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 والتعليق عليها ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  2-5-3

 التعليق على الدراسات السابقة 2-5-3-1

الم لومات المحاسبية مو والتي تناولت جود  مو الدراسات السابقة است راض  ما تا وفي ضوء    

 :زوايا مبتلفة يمكو للباح  استبالص التالي

التزاا الرركات باالم ايير الدولية وأثر ذلك  لك جود  الم لومات ركز ب ض الباحثيو  لك  .1

في كا مو   لك  ينة مو الرركاتدراست  ( Barzegari, 2011) أجرى ، فمثاًل المحاسبية

من ما لم ايير اإلبال  المالي الدولية ومدى مالءمة هذه ب د تبني كا  ،البحريو واإلمارات

  .لبيانات الماليةلتحليا مكونات اولا يتطرق  الم لومات للمستثمريو في كال البلديو

أثر جود  القوائا المالية  لك متبذي القرار و لك أس ار   لك ( 6995بليا، ) ركزت دراسة .6

المالية مو زاوية التحليا المالي للقوائا  ًا من ج ستبدمم ،األس ا في السوق المالي األردني

، ومو ناحية أبرى ركز و اإليجاب  لك أس ار األس ا في السوق الماليأان كاس ا بالسلب 

 . لك أثر جود  القوائا المالية  لك اتباذ القرارات دابا اإلدار  نفس ا( 6992ربير،)

وأبو الرريف، )فقد أوضح  .دور حوكمة الرركات  لك جود  الم لومات المحاسبية .7

 لك الرركات األردنية أثر ملكية أ ضاء مجلس اإلدار  ألس ا  اث ابحأفي ، (6992 جيل ،

في الرركة وكذلك استقاللية لجنة التدقيق دوو التطرق للمحتوى الم لوماتي للقوائا المالية، 

رية أثر في دراست   لك  ينة مو الرركات المم( 6994بليا،)وفي نفس السياق أوضح 

تطبيق حوكمة الرركات  لك جود  الم لومات المحاسبية حي  وزع استبياو  لك مدراء 

 .رركات ال ينة واستبلص النتائج مو االستبياو ب د تحليل  فقط

حي  بح  . تأثير الناا المالية والقانونية والسياسية  لك جود  الم لومات المحاسبية .4

(Badloe, 2011 )والقانونية والسياسية  لك جود  القوائا المالية  مدى أثر الناا المالية
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   ، وفي نفس السياق أتت دراسة للرركات ال ولندية المدرجة أس م ا في سوق أمسترداا المالي

 Chaney, et al (2010) للت رف  لك أثر الناا السياسية  لك جود  التقارير للرركات

 .المتأثر  ب ذه الناا

 ,Cascino)، دراسة  لك جود  الم لومات المحاسبية(  امة فردية، مساهمة)أثر الملكية  .5

 . للرركات اإليطالية  لك الم لومات المحاسبيةحوا أثر الملكية ال ائلية ( 2010

 القة كا مو اإلفماح المالي، إدار  األرباح، وقياس القيمة ال ادلة بجود  الم لومات  .2

الذي انتقد طريقة المحاسبة  لك  Ghafor, 2009))، وكمثاا  لك ذلك كانت دراسة المحاسبية

وأن ا تستبدا التكلفة التاريبية، وفضا  ،أساس االستحقاق بحجة إمكانية التال ب بأرقام ا سيما

والذي رأى ( 6994 بدالرؤوف،)وفي نفس السياق أتت دراسة  لي ا استبداا القيمة ال ادلة، 

 . لقيمة ال ادلة لألمواجود  الم لومات المحاسبية مو زاوية تطبيق مبدأ قياس ا

الرامي، )قدا . البمائص النو ية للم لومات المحاسبيةركزت  دد مو الدراسات  لك  .3

دراسة  حوا أثر البمائص النو ية للم لومات المحاسبية  لك جود  تلك الم لومات (  6994

سما يا إ)و ( 6911ال قيا،)، وفي ذات السياق أتت دراسة كا مو في البنوك اليمنية

 .وكالهما ابتبر البمائص األساسية وأثرها  لك جود  الم لومات المحاسبية( 6916 وا،ون

حمداو، )، (6992أبونمار، وربيط ،: )تراب ت الدراسة الحالية مع دراسات كا مو .2

6916) ،(chan et al,2006 )  ن ا تناولت المستحقات المحاسبية والتدفقات النقدية إ، مو حي

 .ابتلفت في من ج التحليا وكذلك النتائج والربح المحاسبي ولكن ا

ما تا وبركا  اا فإو الاروف البيئية للدراسات السابقة  وال دف لكا من  أدت إلك ابتالف  .4

التوما إلي  مو نتائج، والذي يبدو واضحًا في إطار ما تا است راض  مو دراسات سابقة في 

في دراست  إلك  (2004خليل،)ا الجدوا السابق مو بالا مقارنة ب ض النتائج، فمثاًل توم
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وجود  القة ارتباط متوسطة بيو تطبيق حوكمة الرركات وبيو تحقيق جود  الم لومات 

 في دراست ما حوا نفس الموضوع  (2008 ، وأبوعجيلهالشريف)، في حيو توما المحاسبية

ونعوم سماعيل، إودراسة  (2009)الشامي وكذلك في دراسة كا مو  .إلك وجود  القة  كسية

، حوا البمائص النو ية للم لومات المحاسبية توما كا من ما إلك نتائج متباينة ( 2012)

وجود تأثير كبير للبمائص األساسية إلك  (2009)الشامي ففي حيو توملت نتائج دراسة 

اسماعيل، ، كانت نتائج دراسة %27للم لومات المحاسبية  لك جود  التقارير المالية بنسبة 

 . ملية من ا أكثر نارية بواص  البأو بمائص الم لومات المحاسبية  ( 2012)ونعوم 

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 2-5-3-2 

، في األردو  قطاع اقتمادي واحد وهو قطاع المنا ة  ينة مو بحثت فيالدراسة الحالية       

مو فكر  أو محتوى البيانات المالية الدراسة  انطلقتوقد  ة في االقتماد الوطني،يلما ل  مو أهم

هو ما يجب أو يتا ابتباره  وضًا  و ال واما البارجية مثا تطبيق الحوكمة واستقاللية لجنة 

كمؤرر  لك جود   وغيرها مو ال واما المحاسبية وأثر الملكية وتطبيق الم اييرالمراج ة 

( األرقاا واإلفماح)لمالية ومكونات ا رغا أهميت ا، حي  يرى الباح  بأو بنية القوائا ا الم لومات

الوارد  في القوائا المالية أكثر قدر   لك الت بير  و نفس ا بم نك جود  الم لومات الوارد  في ا 

 .  مو  دم  ب د تحلي ا بالطبع

المستحقات مثا أها ما تحوي  بنود القوائا المالية  بحثت امما يميز هذه الدراسة أيضًا أن و    

الفجوات ويسا دها في ذلك  وممالح اا ءما لإلدار  مو قدر   لك تكييف ا بما يتالبانوا  ا ل

مو بح  التدفقات النقدية الترغيلية  -أيضاً  – الموجود  في الم ايير المحاسبية، مو هنا كاو البد

 و  الكرف في يس ماو واللذاو لي   ت دياإجراء  ب د إجراء ت ديا  لي ا وكذلك الدبا ب د
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نبيئ  و  دا موثوقية ومالءمة تلك البيانات الوارد  في يقد ذي وال للمحاسبة االحتيالية الممارسات

 .القوائا المالية

وتميزت هذه الدراسة أيضًا بأن ا مو الدراسات القليلة في األردو التي تناولت موضوع   

 وضًا  و إحمائي ومالي المستحقات و القت  بجود  الم لومات المحاسبية بأسلوب تحليلي 

والتحليا اإلحمائي قد  التحليا الماليالجمع بيو حي  يرى الباح  بأو  ،فقط استبداا استبياو

باإلضافة إلك المد  الزمنية التي تناولت ا  .ي بر أكثر  و مدق النتائج التي تا التوما ل ا

 . 6919-6991 الدراسة وهي  رر سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات 
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 :ويتضمو هذا الفما ما يلي

 .منهجية الدراسة (1

 .مجتمع الدراسة (2

 .عينة الدراسة (3

 .إجراءات الدراسة (4

 .مصادر البيانات (5

 .مسارات تحليل عناصر المستحقات (6

 .مسارات تحليل عناصر التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة (7

 .مسارات تحليل الدخل النقدي المعدل (8

 .وسائل تحليل البيانات واختبار الفرضياتاإلحصائية و ( األساليب)المعالجات  (9
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات 

 :مقدمة

من جية : يبتص هذا الفما بالجانب الميداني مو الدراسة، ويتناوا الموضو ات التالية تبا اً 

جراءات اومجتمع الدراسة وال ينة وأدوات الدراسة  الدراسة وفتر  الدراسة  .وا 

 :منهجية الدراسة( 3-1)

 طريقة بأن  ي رف والذي التحليلي الومفي المن ج استبداا تا الدراسة أهداف تحقيق اجا مو

 دوو ،هي كما والقياس للدراسة متاحة موجود  وممارسات واواهر أحدا  تتناوا البح  في

 بيو ال القة قياس ب دف ويحلل ا فيمف ا م  ا التفا ا يتا حي  مجريات ا، في الباح  تدبا

 نو ييو  لك باال تماد وذلك الدراسة، أسئلة  لك لإلجابة الوموا أجا مو الدراسة متغيرات

 :البيانات مو أساسييو

 .األولية البيانات  •

 تفريغ ا ثا ومو ،(المالية القوائا)  البح  ألغراض الالزمة الم لومات وتجميع حمر تا

 Statistical Package)  للدراسات اإلجتما ية اإلحمائيالبرنامج  باستبداا وتحليل ا

for Social Science SPSS )ب دف المناسبة اإلحمائية االبتبارات أدوات واستبداا 

 . الدراسة موضوع تد ا ومؤررات قيمة ذات لدالالت الوموا

 .الثانوية البيانات  •

  البامة المنرورات و الدوريات و الكتب مراج ة بالا مو الثانوية البيانات  لك اال تماد تا

 .الدراسة متغيرات بقياس تت لق والتي الدراسة، قيد بالموضوع والمت لقة

 :الدراسة جتمعم( 3-2)
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يتكوو مجتمع الدراسة مو جميع الرركات األردنية المنا ية المساهمة ال امة والمدرجة 

 .هذه الدراسةرركة بتاريغ إجراء ( 36)أس م ا في سوق  ماو المالي، و ددها 

 عينة الدراسة( 3-3)

 :لقد تا ابتيار  ينة الدراسة مو الرركات التي تنطبق  لي ا جميع الرروط التالية دوو استثناء

 (.6919-6991)أو يكوو قد تا تداوا أس م ا بالا فتر  الدراسة  .1

 .وذلك إلمكانية تحقيق المقارنة، مو كا  اا 71/16أو تنت ي سنت ا المالية في  .6

 .وفر بيانات ا بالا فتر  الدراسةأو تت .7

 .أو ال تكوو قد دبلت في  ملية اندماج مع رركات أبرى بالا فتر  الدراسة .4

رركة ( 79)رركة تنطبق  لي ا الرروط أ اله وتا ابتيار ( 59) حي  وجد أو مو بين ا

وقد كوحد  م اينة للدراسة وهي الرركات التي انطبقت  لي ا الرروط األرب ة كاملة أ اله، 

( 6919 -6991) الزمنية فتر  لل  لك القوائا المالية للرركات  ينة الدراسة الباح ا تمد 

حي  يرى أو هذه الفتر  مناسبة كأساس لقبوا النتائج التي سوف يتمبض ، الفرضياتالبتبار 

 . ن ا التحليا وبالتالي إمكانية ت ميم ا  لك مجتمع الدراسة

 الدراسة إجراءات( 3-4)

)        افة البيانات المالية والتقارير السنوية للرركات  ينة الدراسة لسنوات الدراسةتا جمع ك

، ثا تا إجراء التحليا المالي للبيانات، ومو ثا تا إدبال ا إلك الحاسب اآللي ( 6919 -6991

 .إلجراء التحليا اإلحمائي للبيانات المدبلة

 

  Data Sources  مصادر البيانات( 3-5)



84 
 

قائمــة المركـز المــالي، وقائمـة الــدبا، وقائمـة التــدفقات )لقـد تـا الحمــوا  لـك القــوائا الماليـة     

للرركات األردنية المـنا ية المسـاهمة ال امـة والمدرجـة أسـ م ا فـي سـوق  مـاو المـالي ( النقدية

مـــو بـــالا  ( 6919-6991)، وذلـــك للفتـــر  (رـــركة  79)والتــي رـــملت ا  ينـــة الدراســـة و ـــددها 

  .ئة األوراق المالية أو مو الرركات نفس اهي

 Analysis of Accruals Elements مسارات تحليل عناصر المستحقات( 3-6) 

Paths 

بضاع كا قسا من ا لإلبتبار ثالثة أقساا لقد تا تقسيا المستحقات إلك   :وا 

  بتياريةالاالمستحقات Discretionary Accruals (DAC )  كل من وهي الفرق بين

 :حسب الم ادلة التالية ختياريةالالمستحقات الكلية والمستحقات غير ا

DAC = TAC-NDAC 

 

   بتياريةالاالمستحقات غير Non-Discretionary Accruals (NDAC  ) وترما

منسوبة جمي  ا إلك األموا  ، الممتلكات واآلالت والم دات التغير في كا مو المبي ات

 .الكلية للرركة

  المستحقات الكليةTotal Accruals (TACC  ) وترما التغير في األموا المتداولة

لتزامات المتداولة، باإلضافة إلك الديوو قمير  األجا والجزء الباستثناء النقدية، والتغير في ا

 .المستحق مو الديوو طويلة األجا، واإلهالكات
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ـــــــة التشـــــــغيلية( 3-7)  ـــــــدفقات النقدي ـــــــل الت ـــــــة مســـــــارات تحلي  Adjusted المعدل

Operating Cash Flow analysis Paths 

تا أبذ مافي التدفق النقدي الترغيلي كما هـو موجـود فـي قائمـة التـدفقات النقديـة وأجريـت  ليـ    

 :الت ديالت التالية

 :ل  يضاف 

 .المدفو ات النقدية للبنود غير المتكرر  -

 .منفت  لك أن ا ترغيليةالمدفو ات النقدية لبنود وأنرطة االستثمار التي  -

 .المتحمالت النقدية لبنود األنرطة الترغيلية التي منفت  لك أن ا استثمارية أو تمويلية -

 :من ويطرح 

 .المتحمالت النقدية للبنود غير المتكرر  -

 .المتحمالت النقدية لبنود وأنرطة االستثمار التي منفت  لك أن ا ترغيلية -

 .الترغيلية التي منفت  لك أن ا استثمارية أو تمويلية المدفو ات النقدية لبنود األنرطة -

 

 Income Analysis Paths Adjusted المعدل مسارات تحليل الدخل( 3-8)

تا أبذ مافي الدبا مو ال مليات الترغيلية المستمر  كما هو موجود في قائمة الدبا وأضيف    

، وقـد أو مكاسـب غيـر متكـرر /إيـرادات ووطرح منـ  ، أو بسائر بنود غير متكرر / ل  مماريف و

 .تا احتساب الدبا الم دا لكا رركة  و كا سنة ثا تا احتساب المتوسط لكا من ا
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 Statistical وسائل تحليل البيانات واختبار الفرضياتالمعالجات اإلحصائية و ( 3-9) 

Manipulation Methods, Data analysis,and Hypothesis Testing. 

بإجراء التحليا المالي المناسب كما هو موضح في ات قاا الباح  يابتبار الفرض ب دفو 

االست انة ببرنامج وقد تا . والت ليق  لي االفما الرابع مو هذه الدراسة واستبراج النتائج 

التحليالت اإلحمائية المناسبة ، وذلك إلجراء (SPSS) للدراسات اإلنسانية تحليا اإلحمائيال

 :وتا إجراء التحليالت التاليةلغرض، ل ذا ا

 المالي تحلياال . 

 ابتبار بيرسوو 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة 

 :ويتضمو هذا الفما ما يلي

 .مقدمة (1

 .التحليل المالي (2

 .نتائج اختبار الفرضيات (3
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 :مقدمة( 4-1)

الدراسة هدفت الوارد  في القوائا المالية للرركات قياس جود  الم لومات المحاسبية  إلى هذه

 وذلكمنخالل  ،المنا ية األردنية المساهمة ال امة والمدرجة أس م ا في سوق  ماو المالي

 منجهة دراسة ال القة بيو كا مو المستحقات والتدفقات النقدية الترغيلية الم دلة والدبا الم دا

فرضيات لتحقيق هذا ال دف،  ست، وقد تا مياغة مو ج ة ابرى جودةالمعلوماتالمحاسبيةو

اإلحمائي للبيانات التي تا المالي و ويتناوا هذا الفما ما تا التوما إلي  مو نتائج التحليا 

 .جم  ا وابتبار الفرضيات

 

 :التحليل المالي( 4-2)

 :مقدمة( 4-2-1)

المركز المالي، قائمة الدبا، وقائمة قائمة : ت تبر البيانات المالية الوارد  في القوائا المالية الثال 

قياس كا : التدفقات النقدية، الممدر الرئيس ل ذه الدراسة، حي  أو مو أها واائف هذه البيانات

لتزامات المترتبة  لي ، والتغير الذي يطرأ  لي ا مو فتر  المو األموا التي يمتلك ا المرروع وا

طلق قاا الباح  بإجراء التحليا المالي ومو هذا المن(. 31،ص 6992حماد، )زمنية ألبرى 

مكونات البيانات المالية الوارد  في القوائا المالية للرركات  ينة لمتغيرات الدراسة مو بالا 

 79)و ددها  ، وقد تا تقسيا الرركات  ينة الدراسةوذلك تم يدًا البتبار الفرضياتالدراسة 

حي  ضمت الفئة  األموا لكا من ا  تماد  لك متوسط إجماليالإلك ثال  فئات با (رركة
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، وفي رأي الباح  بأو هذا (رركات2)، والفئة الثالثة (رركة11)، والفئة الثانية (رركة11)األولك 

 :حسب ما هو موضح فيما يلي التقسيا ل ينة الدراسة هو أفضا ما يمكو القياا ب ، 

 ينة رركات الفئة األولك : 

 (1-4) جدول

 اســــــا الرـــركة
Avg.Tot 

Asset 

  567,823,900 رركة البوتاس ال ربية

  409,379,656 رركة مناجا الفوسفات األردنية

  248,567,165 مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية

  231,961,511 رركة ممانع االسمنت األردنية

  101,288,520 رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة

  77,655,007 األردنيةرركة ممانع األجواخ 

  65,793,641 اإلقباا لالستثمار/رركة الدباو والسجائر الدولية

  63,244,541 دار الدواء للتنمية واالستثمار

  54,245,604 الرركة الوطنية للدواجو

  54,129,434 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

  52,810,433 رركة حديد األردو
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  رركات الفئة الثانية ينة: 

 (6-4) جدوا

 اســــــا الرـــركة
Avg.Tot 

Asset 

  25,392,805 رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية

  23,494,624 رركة االستثمارات ال امة

  20,486,082 رركة الممانع ال ربية الدولية لألغذية واالستثمار

  18,982,320 اإلنتاج/الزرا يةالرركة المنا ية التجارية 

  17,332,933 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا

  16,987,732 الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية

  15,920,120 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا

  15,869,703 ممانع الورق والكرتوو

  13,384,524 رركة ممانع الزيوت النباتية

  12,992,643 ممانع البزف األردنيةرركة 

  12,791,204 الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

 
 

 ينة رركات الفئة الثالثة : 
 (7-4) جدوا

 اســــــا الرـــركة
Avg.Tot 

Asset 

  9,604,182 اإلقباا للطبا ة والتغليف

  8,121,567 رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية

  7,915,640 السيلفوكيماويات األردنيةرركة 

  7,291,890 رركة األلباو األردنية

  4,866,155 رركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق المحي

  2,777,114 الرركة ال امة للت ديو

  2,625,061 الرركة األردنية لمنا ة الموف المبري

  1,440,313 جيمكو/ رركة المنا ات والكبريت األردنية

 
 :Discretionary Accruals DAC ختياريةالااستخراج المستحقات ( 4-2-2)
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بتجميع البيانات الالزمة ولغرض استبراج المتغير المت لق بالفرضية األولك فقد قاا الباح  
جراء التحليا المطلوب كما يا ر في المل القيمة وذلك الستبراج  (2)، (3)،(2)رقا  حقوا 

، وهي تمثا الفرق بيو للفئات الثال  مو  ينة الدراسة DAC بتياريةالالمستحقات المطلقة ل
 :والذي تنص م ادلت   لك ما يلي المستحقات الكلية والمستحقات غير اإلبتيارية،

DAC = |TAC - NDAC| 

 :وّ إحي  
DAC  : بتياريةالاالمستحقات Discretionary Accruals   

TAC  : المستحقات الكليةTotal Accruals  

NDAC  :بتيارية الالمستحقات غير اNon Discretionary Accruals  

 :مو  ينة الدراسة للفئة األولك  اإلبتياريةالمستحقات متوسط والجدوا التالي يمثا ملبص 

  (4-4)جدوا 

 الفئة األولى/ المستحقات  اإلختيارية 
 

 

 نسبة المستحقات اإلختيارية إلى المستحقات اإلبتيارية

 
DAC متوسط المستحقات اإلختيارية للفئة 

  0.80 0.291983155 رركة البوتاس ال ربية

  0.74 0.270376804 رركة مناجا الفوسفات األردنية

  2.35 0.860589825 مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية

  1.61 0.590714517 سمنت األردنيةإلرركة ممانع ا

  0.21 0.077919854 المتكاملةرركة المنا ات واالستثمارات 

  0.03 0.010400239 رركة ممانع األجواخ األردنية

  0.90 0.331130735 اإلقباا لالستثمار/رركة الدباو والسجائر الدولية

  0.14 0.051583658 دار الدواء للتنمية واالستثمار

  1.66 0.60689436 الرركة الوطنية للدواجو

  1.17 0.427947382 التبغ والسجائرممانع االتحاد إلنتاج 

  1.39 0.509166497 رركة حديد األردو

 0.366246093 متوسط الفئة
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فـإو نسـبة متوسـط المسـتحقات التقديريـة للفئـة األولـك لجميـع ( 4-4)وكمـا هـو واضـح مـو الجـدوا 
مــو  ينــة الفئـة األولــك تزيــد ( رـركات 5)كمـا يبــدو أو هنــاك  0.366246بلغــت سـنوات الدراســة 

ســاليب المحاســبة أو تلــك الرــركات قــد مارســت إمتوســط مســتحقات ا  ــو متوســط الفئــة ممــا ي نــي 
  .بتيارية إلدار  أرباح االحتيالية والمت لقة بالمستحقات االا

للفئة الثانية مو  ينـة الدراسـة لكـا   بتياريةالامتوسط المستحقات و يمثا الجدوا التالي ملبص 

 :رركة

 (5-4)جدوا 

 نسبة المستحقات اإلختيارية إلى الفئة الثانية/ المستحقات  اإلختيارية 

 

المستحقات اإلختيارية 
DAC متوسط المستحقات اإلختيارية للفئة 

  1.085 0.444862139 شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية

  0.370 0.151641171 االستثمارات العامةشركة 

  0.066 0.026876093 شركة المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار

  1.448 0.59355625 اإلنتاج/الشركة الصناعية التجارية الزراعية

  0.885 0.362837835 آرال/الشركة العربية لصناعة األلومنيوم

  1.284 0.526577995 الكهربائيةالشركة العربية للصناعات 

  1.050 0.430592854 الشركة الوطنية لصناعة األلومنيوم

  1.232 0.505198992 مصانع الورق والكرتون

  0.554 0.227174022 شركة مصانع الزيوت النباتية

  1.350 0.553687951 شركة مصانع الخزف األردنية

  1.676 0.687378244 الشركة الوطنية لصناعة الكلورين

 0.410034868 متوسط الفئة

  

بــأو نســـبة متوســـط المســتحقات التقديريـــة للفئـــة الثانيــة لجميـــع ســـنوات ( 5-4)ويتضــح مـــو جـــدوا 
مـو  ينـة الفئـة الثانيـة ( رـركات 3)كما يا ر الجـدوا وجـود   ، 0.4100349بلغت قد الدراسة 

ساليب المحاسبة أو تلك الرركات قد مارست أتزيد متوسط مستحقات ا  و متوسط الفئة مما ي ني 
  .بتيارية إلدار  أرباح االحتيالية والمت لقة بالمستحقات االا
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للفئـة الثالثـة مـو  ينـة الدراسـة لكـا   بتياريـةالامتوسـط المسـتحقات يمثا الجدوا التالي ملبص و 

  :رركة

 (2-4)جدوا 

 الفئة الثالثة/ ختيارية الالمستحقات ا
 

 

 ختيارية إلىالنسبة المستحقات ا ختيارية الالمستحقات ا

 
DAC ختيارية للفئةالمتوسط المستحقات ا 

  1.290 0.495028778 اإلقبال للطباعة والتغليف

  0.723 0.277524389 شركة المركز العربي للصناعات الدوائية

  0.576 0.220968123 شركة السيلفوكيماويات األردنية

  0.911 0.34964533 شركة األلبان األردنية

  1.274 0.488959338 شركة اللأللألة لصناعة الورق الصحي

  0.487 0.187072562 الشركة العامة للتعدين

  1.306 0.501326557 الشركة األردنية لصناعة الصوف الصخري

  1.434 0.550430879 جيمكو/ شركة الصناعات والكبريت األردنية

 0.383869494 متوسط الفئة

  

بـــأو نســـبة متوســـط المســـتحقات التقديريـــة للفئـــة الثالثـــة لجميـــع ســـنوات ( 2-4)ويتضـــح مـــو جـــدوا 
مو  ينـة الفئـة الثالثـة تزيـد ( رركات 4)كما يا ر الجدوا وجود ،  0.3838695بلغت الدراسة 

ســاليب المحاســبة أو تلــك الرــركات قــد مارســت أمتوســط مســتحقات ا  ــو متوســط الفئــة ممــا ي نــي 
   .بتيارية إلدار  أرباح االوالمت لقة بالمستحقات احتيالية الا

وكما ، (0.3867168 :)وبالتالي فإو نسبة المستحقات التقديرية ل ينة الدراسة لجميع الفئات هي
مــــو إجمــــالي ال ينــــة قامــــت بــــإدار  أرباح ــــا مــــو منطلــــق ( رــــركة 12)إلــــك وجــــود  يرــــير التحليــــا
 .إجمالي ال ينة مو%( 57)بتيارية أي ما نسبت  الالمستحقات ا
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 Non-Discretionary Accrualsختياريةالااستخراج المستحقات غير ( 4-2-3) 

NDAC: 
جراء  ولغرض استبراج المتغير المت لق بالفرضية الثانية فقد قاا الباح  بتجميع البيانات الالزمة وا 

وذلك الستبراج المستحقات غير  (11)، (19)، (4)رقا  حقالتحليا المطلوب كما يا ر في المل

 :للفئات الثال  مو  ينة الدراسة والذي تنص م ادلت   لك ما يلي NDAC بتياريةالا

NDAC = β1 (1/TA) +  β2 (Δrev/TA )+ β3 (PPE/TA) 

 

:حي   

 Non-Discretionary Accruals  NDAC: بتيارية الالمستحقات غير ا  

Rev∆: اإليرادات التغير في Change in Revenue  

PPE  : الممتلكات واآلالت والم داتProperties Plant and Equipment  

TA  : األموا الكليةTotal Assets  

  β β3،: β1, β2المقدرات أو الم امالت البامة بالرركة. 

 اله وألغرض التحليا اإلحمائي فقد تا مياغة م ادلة أوب د إجراء التحليا المالي للم ادلة 
 :المستحقات غير التقديرية  لك الركا التالي

Υ = α + β1Χ1 +  β2Χ2+  β3Χ3 

 :حي  أو

Υ : تمثا المستحقات غير التقديرية والتي يرمز ل ا بـNDAC 

Χ1 : 1تمثا مقلوب األموا الكلية أي/TA  

Χ2  : تمثا التغير في اإليرادات والتي يرمز ل ا بـRev∆  

Χ3 : تمثا الممتلكات واآلالت والم دات والتي يرمز ل ا بـ  PPE 



25 
 

 

د تــا تقســيا رــركات  ينــة الدراســة إلــك فئــات ثــال  ألغــراض التحليــا المــالي فقــوكمــا ذكــر ســابقًا 

 :ل ينة الفئة األولك مو الدراسة بتياريةالاويوضح الجدوا التالي ملبص المستحقات غير 

 (3-4)جدوا 

 ولى من الدراسةختيارية لعينة الفئة األ الالمستحقات غير امتوسط 

 

NDAC 

 0.40046003 شركة البوتاس العربية

 0.442291815 شركة مناجم الفوسفات األردنية

 0.973908281 مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية

 0.743553512 شركة مصانع االسمنت األردنية

 0.24723913 شركة الصناعات واالستثمارات المتكاملة

 0.035186629 شركة مصانع األجواخ األردنية

 0.489462169 اإلقبال لالستثمار/شركة الدخان والسجائر الدولية

 0.160667308 دار الدواء للتنمية واالستثمار

 0.740815026 الشركة الوطنية للدواجن

 0.711313214 مصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

 0.656290586 األردنشركة حديد 

 0.509198882 ختيارية للعينةالمتوسط المستحقات غير ا

 

ل ينة الفئة األولك بلغت  بتياريةالابأو متوسط المستحقات غير ( 3-4)حي  يتضح مو الجدوا 
بتيارية الرركات متوسط المستحقات ا( 5)ويبدو أيضًا مو الجدوا بأو هناك  (.0.509198882)

   .استبداا هذه الرركات ألساليب إدار  األرباح  لك مو المتوسط ال اا للفئة وهذا ي نيألدي ا  ةالمطلق

 :مو  ينة الدراسة لكا سنة نيةللفئة الثا بتياريةالغير ايمثا الجدوا التالي ملبص المستحقات و 

 

 (2-4)جدوا 



26 
 

 ختيارية لعينة الفئة الثانية من الدراسةالالمستحقات غير ا

 0.601585608 الجاهز والتوريدات اإلنشائيةشركة الباطون 

 0.311108037 شركة االستثمارات العامة

 0.035281175 شركة المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار

 0.829634522 اإلنتاج/الشركة الصناعية التجارية الزراعية

 0.504025215 آرال/الشركة العربية لصناعة األلومنيوم

 0.604189309 العربية للصناعات الكهربائيةالشركة 

 0.556959077 الشركة الوطنية لصناعة األلومنيوم

 0.615309647 مصانع الورق والكرتون

 0.470960945 شركة مصانع الزيوت النباتية

 0.59729296 شركة مصانع الخزف األردنية

 0.773660451 الشركة الوطنية لصناعة الكلورين

 

0.536364268 

 

بلغت  ثانيةل ينة الفئة ال بتياريةالابأو متوسط المستحقات غير ( 2-4)ويا ر مو الجدوا 
بتيارية الرركات متوسط المستحقات ا( 3)، ويبدو أيضًا مو الجدوا بأو هناك (0.536364268)

 .  المطلقة لدي ا أ لك مو المتوسط ال اا للفئة وهذا ي ني استبداا هذه الرركات ألساليب إدار  األرباح

  

 :مو  ينة الدراسة لكا سنة لثةللفئة الثا بتياريةالغير ايمثا الجدوا التالي ملبص المستحقات و 

 (4-4)جدوا 

 الدراسةختيارية لعينة الفئة الثالثة من الالمستحقات غير ا

 0.58101609 اإلقبال للطباعة والتغليف

 0.355504011 شركة المركز العربي للصناعات الدوائية

 0.615200021 شركة السيلفوكيماويات األردنية

 0.476631277 شركة األلبان األردنية
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 0.571254431 شركة اللأللألة لصناعة الورق الصحي

 0.194888121 الشركة العامة للتعدين

 0.551083679 الشركة األردنية لصناعة الصوف الصخري

 0.680271234 جيمكو/ شركة الصناعات والكبريت األردنية

 

0.503231108 

 

          :ل ينة الفئة الثالثة هي بتيارية الامتوسط المستحقات غير بأو ( 4-4)ويتبيو مو الجدوا 
بتيارية الرركات متوسط المستحقات ا( 5)، ويبدو أيضًا مو الجدوا بأو هناك (0.503231108 )

 .  المطلقة لدي ا أ لك مو المتوسط ال اا للفئة وهذا ي ني استبداا هذه الرركات ألساليب إدار  األرباح

بلغـــــــت قـــــــد  ل ينـــــــة الدراســـــــة لجميـــــــع الفئـــــــات  بتياريـــــــة الاكمـــــــا أو متوســـــــط المســـــــتحقات غيـــــــر 
مــو إجمــالي ال ينــة قامــت ( رــركة 13)إلــك وجــود  وكمــا يرــير التحليــا، (، (0.516264753)

 .مو إجمالي ال ينة%( 5263)بتيارية أي ما نسبت  البإدار  أرباح ا مو منطلق المستحقات غير ا

 

 

 

 :Total Accruals TACاستخراج المستحقات الكلية ( 4-2-4)

وب دف استبراج المتغير المت لق بالفرضية الثالثة فقد قاا الباح  بتجميع البيانات الالزمة    

جراء التحليا  وذلك الستبراج  (14)، (17)، (16)رقا  حقالمطلوب كما يا ر في الملالمالي وا 

 :للفئات الثال  مو  ينة الدراسة والذي تنص م ادلت   لك ما يلي TACCالمستحقات الكلية 

TAC =( Δ CA – Δ CASH) + Δ CL + Δ STDEBT - DEP 

 : حيث

TAC  (Total Accruals : )المستحقات الكلية.
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Change in Current assets) Δ CA : )التغير في األصول المتداولة. 

Δ CASH (Change in Cash  :)التغير في النقدية. 

Δ CL (Change in Current Liabilities  :)التغير في المطلوبات المتداولة. 

Δ STDEBT (Change in Short Term debt &Current portion of Long Term 

Debt  :الديون قصيرة الجل والجزء المستحق من الديون طويلة الجل. 

DEP Depreciation)  :)اإلهالكات 

  

 

 

 

 

 :الكلية لعينة الفئة األولى من الدراسة يمثا الجدوا التالي ملبص المستحقاتو 

 (01-4)جدول 

 
 المستحقات الكلية لعينة الفئة األولى مرجحة بإجمالي األصول

 
متوسط إجمالي 

 األصول
متوسط المستحقات 

 الكلية

 متوسط المستحقات الكلية

 
 مرجحة بمتوسط إجمالي األصول 

 0.108476875  61,595,762  567,823,900 شركة البوتاس العربية

 0.171915011  70,378,508  409,379,656 شركة مناجم الفوسفات األردنية

 0.113318456  28,167,247  248,567,165 مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية

 0.152838995  35,452,764  231,961,511 شركة مصانع االسمنت األردنية

 0.325158983  32,934,872  101,288,520 شركة الصناعات واالستثمارات المتكاملة

 0.02478639  1,924,787  77,655,007 شركة مصانع األجواخ األردنية

 0.158331434  10,417,202  65,793,641 اإلقبال لالستثمار/شركة الدخان والسجائر الدولية

 0.10908365  6,898,945  63,244,541 دار الدواء للتنمية واالستثمار

 0.133920666  7,264,607  54,245,604 الشركة الوطنية للدواجن

 0.283365832  15,338,432  54,129,434 مصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر
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 0.147124089  7,769,687  52,810,433 شركة حديد األردن

 متوسط الفئة
 

0.157120035 
 

 4)وأو هناك ( 0.157120035)يبلغ للفئة أن نسبة متوسط المستحقات الكلية ( 01-4)ويظهر الجدول 

متوسط مستحقات ا الكلية أ لك مو متوسط المستحقات الكلية للفئة، األمر الذي ي ني أو ( رركات

 .هذه الرركات قد مارست التال ب بأرقاا مكونات المستحقات الكلية

 

 

 

 

 

 :من الدراسة لثانية الكلية لعينة الفئة ا التالي ملبص المستحقاتيمثا الجدوا و 

 (00-4)جدول 

 
 المستحقات الكلية لعينة الفئة الثانية  مرجحة بإجمالي األصول

   
 متوسط المستحقات الكلية

 
 مرجحة بمتوسط إجمالي األصول  متوسط المستحقات الكلية متوسط إجمالي األصول

 0.156723469  3,979,649  25,392,805 والتوريدات اإلنشائيةشركة الباطون الجاهز 

 0.159466866  3,746,614  23,494,624 شركة االستثمارات العامة

 0.008405082  172,187  20,486,082 شركة المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار

 0.236078272  4,481,313  18,982,320 اإلنتاج/الشركة الصناعية التجارية الزراعية

 0.14118738  2,447,191  17,332,933 آرال/الشركة العربية لصناعة األلومنيوم

 0.077611314  1,318,440  16,987,732 الشركة العربية للصناعات الكهربائية

 0.126366223  2,011,765  15,920,120 الشركة الوطنية لصناعة األلومنيوم

 0.110110656  1,747,423  15,869,703 والكرتونمصانع الورق 

 0.243786923  3,262,972  13,384,524 شركة مصانع الزيوت النباتية

 0.043605009  566,544  12,992,643 شركة مصانع الخزف األردنية
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 0.086282206  1,103,653  12,791,204 الشركة الوطنية لصناعة الكلورين

 متوسط الفئة
 

0.1263294 
 

متوسط المستحقات الكلية  لعينة الفئة الثانية يبلغ أو نسبة  (11-4) ويا ر الجدوا

متوسط مستحقات ا الكلية أ لك مو متوسط المستحقات ( رركات 5)وأو هناك ( 0.1263294)

الكلية للفئة، األمر الذي ي ني أو هذه الرركات قد مارست التال ب بأرقاا مكونات المستحقات 

 .الكلية

 

 

 

 

 :الكلية لعينة الفئة الثالثة  من الدراسة يمثا الجدوا التالي ملبص المستحقاتو 

 (03-4) جدول 

 
 المستحقات الكلية لعينة الفئة الثالثة مرجحة بإجمالي األصول

   
 متوسط المستحقات الكلية

 

متوسط إجمالي 
 األصول

متوسط المستحقات 
 مرجحة بمتوسط إجمالي األصول  الكلية

 0.085987313  825,838  9,604,182 اإلقبال للطباعة والتغليف

 0.077979622  633,317  8,121,567 شركة المركز العربي للصناعات الدوائية

 0.394231898  3,120,598  7,915,640 شركة السيلفوكيماويات األردنية

 0.126985948  925,968  7,291,890 شركة األلبان األردنية

 0.082295092  400,461  4,866,155 شركة اللأللألة لصناعة الورق الصحي

 0.00781556  21,705  2,777,114 الشركة العامة للتعدين

 0.049757122  130,616  2,625,061 الشركة األردنية لصناعة الصوف الصخري 

 0.129840355  187,011  1,440,313 جيمكو/ شركة الصناعات والكبريت األردنية

 متوسط الفئة
 

0.119361614 
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( 0.119361614)متوسط المستحقات الكلية  لعينة الفئة الثالثة يبلغ أو نسبة ( 16-4)ويا ر الجدوا 

متوسط مستحقات ا الكلية أ لك مو متوسط المستحقات الكلية للفئة، األمر ( رركات 7)وأو هناك 

 .الرركات قد مارست التال ب بأرقاا مكونات المستحقات الكليةالذي ي ني أو هذه 

، وأو الفئة (0.134270349)وقد بلغ متوسط المستحقات الكلية للعينة كاملة للفئات الثالث 
 . لك مو متوسط المستحقات الكلية إلجمالي ال ينةأولك مو ال ينة كاو متوسط مستحقات ا األ

 

 

 

 

Correlations 

في متوسط التغير  

 األصول المتداولة

متوسط التغير في النقد 

 وما يعادله

متوسط التغير في 

 المطلوبات المتداوله 

متوسط التغير في 

الديون قصيرة 

 األجل

متوسط 

 اإلهالكات 

متوسط 

 المستحقات الكلية

 Pearson متوسط التغير في األصول المتداولة

Correlation 

1 .920** .855** .577** .519** .953** 

Sig. (2-

tailed) 

 
.000 .000 .001 .003 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

 Pearson متوسط التغير في النقد وما يعادله

Correlation 

.920** 1 .859** .751** .633** .841** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

 Pearson متوسط التغير في المطلوبات المتداوله 

Correlation 

.855** .859** 1 .715** .828** .933** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 
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 Pearson متوسط التغير في الديون قصيرة األجل

Correlation 

.577** .751** .715** 1 .644** .605** 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .000 .000 
 

.000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

 Pearson متوسط اإلهالكات 

Correlation 

.519** .633** .828** .644** 1 .631** 

Sig. (2-

tailed) 

.003 .000 .000 .000 
 

.000 

N 30 30 30 30 30 30 

 Pearson متوسط المستحقات الكلية

Correlation 

.953** .841** .933** .605** .631** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 
 

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

كما أا ر التحليا اإلحمائي في الجدوا وجود  القة ذات داللة م نوية بيو كا مو مكونات 

 .ومتوسط المستحقات الكلية المستحقات الكلية

 Adjusted Operating Cash Flowاستخراج التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة ( 4-2-5)

AOCF  والدخل المعدلAdjusted Income)   AI) 

فقد قاا الباح   والفرضية البامسة الفرضية الراب ة بكا مو وب دف استبراج المتغير المت لق   

جراء التحليا المطلوب كما يا ر في المل  (13)، (12)، (15)رقا  حقبتجميع البيانات الالزمة وا 

 Adjusted Operating Cash (AOCF)وذلك الستبراج التدفقات النقدية الترغيلية الم دلة 

flow الدخل المعدل الحتساب ( 69)، (14)، (12)الملحق رقا  وAdjusted Incom  AI 

 : لك ما يلي ينة الدراسة والذي تنص م ادلة كا من ماللفئات الثال  مو  

 

 التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة 4-2-5-1

 :يتا أبذ مافي التدفق النقدي الترغيلي كما هو موجود في قائمة التدفقات النقدية
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 .المدفو ات النقدية للبنود غير المتكرر  :ل  ويضاف

 .النقدية لبنود وأنرطة االستثمار التي منفت  لك أن ا ترغيليةالمدفو ات  -

 .المتحمالت النقدية لبنود األنرطة الترغيلية التي منفت  لك أن ا استثمارية أو تمويلية -

 .المتحمالت النقدية للبنود غير المتكرر  :من  ويطرح

 .ليةالمتحمالت النقدية لبنود وأنرطة االستثمار التي منفت  لك أن ا ترغي -

 .المدفو ات النقدية لبنود األنرطة الترغيلية التي منفت  لك أن ا استثمارية أو تمويلية -

مـــع التـــدفقات النقديـــة الترـــغيلية قبـــا وقـــد قـــاا الباحـــ  بمقارنـــة التـــدفقات النقديـــة الترـــغيلية الم دلـــة 

لعينلة الفئلة وقبلل التعلديل  التـدفقات النقديـة الترـغيلية الم دلـةيمثا الجدوا التالي ملبص و الت ديا 

 :نحرافالوتم استخراج نسبة ا من الدراسة األولى

 

 (02-4)جدول 

 لعينة الفئة األولى AOCFملخص التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة 
  

 نسبة اإلنحراف النقدية التشغيلية قبل التعديلمتوسط التدفقات  متوسط التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركةا

 %5.8-  110,904,800  104,851,800 رركة البوتاس ال ربية

 %30.2  43,353,150  62,135,254 رركة مناجا الفوسفات األردنية

 %163.8  7,977,338-  12,502,671 مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية

 %5.6  50,314,019  53,282,672 رركة ممانع االسمنت األردنية

 %6.6  3,172,265  3,396,676 رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة

 %30.4  4,691,508  6,739,434 رركة ممانع األجواخ األردنية
اإلقباا /رركة الدباو والسجائر الدولية

 %1.3-  8,063,129  7,957,354 لالستثمار

 %15.1  4,127,346  4,861,553 واالستثماردار الدواء للتنمية 

 %3.0  5,297,821  5,464,252 الرركة الوطنية للدواجو

 %1.4  4,334,371  4,396,980 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

 %79.0-  4,572,905  2,555,064 رركة حديد األردو

   %15.5 متوسط نسبة اإلنحراف
 



104 
 

التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة عنها قبل  نحرافا ةنسبمتوسط أو ( 17-4)الجدوا  مو ويا ر

مما يعني أن هناك معالجات محاسبية قد تمت على قيم التدفقات %( 0151)التعديل قد بلغت 

  .النقدية التشغيلية المصرح بها في القوائم المالية

 :من الدراسة الثانيةلعينة الفئة  رغيلية الم دلةالتدفقات النقدية التيمثا الجدوا التالي ملبص و 

 

 

 

 

 

 (04-4)جدول 

 لعينة الفئة الثانية AOCFملخص التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة 
  

 الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة
متوسط التدفقات النقدية التشغيلية 

 التعديلمتوسط التدفقات النقدية التشغيلية قبل  المعدلة

نسبة 
 اإلنحراف

 %35.6  1,135,386  1,762,381 رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية

 %1.6-  2,324,867  2,287,508 رركة االستثمارات ال امة
رركة الممانع ال ربية الدولية لألغذية 

 %2.5  671,663  688,682 واالستثمار

 %333.3  260,994  111,869- اإلنتاج/الزرا يةالرركة المنا ية التجارية 

 %30.7-  1,176,431  899,954 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا

 %11.0  360,768  405,417 الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية

 %58.0-  789,935  499,901 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا

 %3.9-  2,303,201  2,215,896 ممانع الورق والكرتوو

 %52.5-  827,751  542,763 رركة ممانع الزيوت النباتية

 %0.8-  806,868  800,240 رركة ممانع البزف األردنية

 %0.0  1,877,524  1,877,524 الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

 متوسط نسبة اإلنحراف
 

21.3% 
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نحراف التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة اأو متوسط نسبة ( 14-4)مو الجدوا وكما يا ر 

مما يعني أن هناك معالجات محاسبية قد تمت على قيم ( %21.3)عنها قبل التعديل قد بلغت 

 .التدفقات النقدية التشغيلية المصرح بها في القوائم المالية

 :من الدراسة الثالثة لعينة الفئة  التدفقات النقدية الترغيلية الم دلةيمثا الجدوا التالي ملبص و 

 

 

 

 

 

 (01-4)جدول 

 لعينة الفئة الثالثة AOCFملخص التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة 
  

 الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة
متوسط التدفقات النقدية التشغيلية 

 متوسط التدفقات النقدية التشغيلية قبل التعديل المعدلة

نسبة 
 اإلنحراف

 %0.7  1,262,862  1,271,641 اإلقباا للطبا ة والتغليف

 %2.4  623,247  638,545 رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية

 %26.3-  234,818  185,974 رركة السيلفوكيماويات األردنية

 %13.2  734,623  846,325 رركة األلباو األردنية

 %9.1  754,895  830,018 المحيرركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق 

 %9.2-  207,804  190,319 الرركة ال امة للت ديو

 %0.0  16,926-  16,926- الرركة األردنية لمنا ة الموف المبري
/ رركة المنا ات والكبريت األردنية

 %51.9  26,972-  56,073- جيمكو

 
 %5.2 نحرافال متوسط نسبة ا

 

نحراف التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة اأو متوسط نسبة ( 15-4)ويالحا مو هذا الجدوا 

مما يعني أن هناك معالجات محاسبية قد تمت على قيم  ،(%5.2)عنها قبل التعديل قد بلغت 

 .ةالتدفقات النقدية التشغيلية المصرح بها في القوائم المالي
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 Adjusted Income AIالدخل المعدل   4-2-5-2

استبراج المتغير المت لق بالفرضية البامسة فقد قاا الباح  بتجميع البيانات الالزمة وب دف 

جراء التحليا المطلوب كما يا ر في الملبص رقا  وذلك الستبراج الدبا  (69)، (14)، (12)وا 

 :للفئات الثال  مو  ينة الدراسة والذي تنص م ادلت   لك ما يلي AIالم دا 

الترغيلية المستمر  كما هو موجود في قائمة الدبا مضافًا ل  مافي الدبا مو ال مليات 

، وترما أو مكاسب غير متكرر /ويطرح من  إيرادات و، أو بسائر بنود غير متكرر / مماريف و

أبطاء السنوات السابقة، أثر التغير في السياسات المحاسبية، والمكاسب أو : هذه البنود كاًل مو

 .( 17،ص 6916حمداو،. )ستمر البسائر مو ال مليات غير الم

 :وقد قاا الباح  بتحليا الدبا  لك مساريو

قبا الت ديا لكا رركة مو رركات ال ينة للفتر  مو الترغيلي تا مقارنة متوسط الدبا  :األول

مع متوسط الدبا ب د الت ديا لنفس الفتر    كما هو ممرح ب  في قائمة الدبا( 6991-6919)

 الدبا بإدار ، وذلك لم رفة ما إذا قامت تلك الرركات للفئات الثال  نحرافالواستبراج نسبة ا

 :كما هو موضح في الجداوا الثال  التالية

 (01-4)جدول 

 
 نسبة انحراف الدخل المعدل عنه قبل التعديل لعينة الفئة األولى

 متوسط الدخل المعدل اســــــم الشـــركة
 التشغيلي  متوسط الدخل

 قبل التعديل

نسبة 
 اإلنحراف

 %23.9  85,262,200  112,010,322 رركة البوتاس ال ربية

 %10.3  50,321,013  56,106,486 رركة مناجا الفوسفات األردنية

 %322.8-  6,515,045-  1,540,774- مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية

 %8.5  37,080,917  40,530,297 رركة ممانع االسمنت األردنية
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 %60.1-  4,094,197-  2,557,957- المنا ات واالستثمارات المتكاملةرركة 

 %71.0-  4,493,405  2,628,149 رركة ممانع األجواخ األردنية
اإلقباا /رركة الدباو والسجائر الدولية

 %14.4  6,778,486  7,921,806 لالستثمار

 %4.1-  6,264,574  6,018,348 دار الدواء للتنمية واالستثمار

 %1.5  4,321,575  4,388,660 الرركة الوطنية للدواجو

 %6.8  4,402,593  4,722,152 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

 %11.6  2,966,356  3,354,961 رركة حديد األردو
 

 متوسط نسبة اإلنحراف
 

-34.6% 

 

عنه  قبل التعديل قد إنحراف الدخل المعدل أو متوسط نسبة ( 12-4)ويالحا مو هذا الجدوا 

رركة مجمع الررق األوسط حي  كانت  وي ود السبب بركا رئيس في ذلك إلك ،(%34.6-)بلغت 
 :التالي( 13-4)نسبة الت ديالت لدبل ا لجميع السنوات  الية كما هو موضح في الجدوا 

 (13-4)جدوا 

            

 
 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 الدخل قبل التعديل
828,015  1,403,250  2,783,456  5,428,297  22,018,022  9,876,915  10,779,521  6,185,661  -24,291,526  -100,162,058  -6,515,045  

  1,540,774-  82,152,229-  10,893,426-  10,624,480  11,100,774  17,896,476  14,749,531  9,558,726  6,178,545  4,434,638  3,094,747 الدخل المعدل

  4,974,271  18,009,829  13,398,100  4,438,819  321,253  8,019,561  7,268,491-  4,130,429  3,395,089  3,031,388  2,266,732 اإلنحراف

  

 12مليوو إلك 662نحراف في الدبا الم لو  و الم دا مو الوكما يبدو مو الجدوا فقد تراوح ا
أثر بركا كبير  لك نتائج  مليوو، وهذا 4643نحراف لجميع السنوات المليوو وكاو متوسط ا

 .انحراف ال ينة
 (08-4)جدول 

 الدخل المعدل عنه قبل التعديل لعينة الفئة الثانيةنسبة انحراف 
  

 اســــــم الشـــركة
متوسط الدخل 

 المعدل
متوسط الدخل قبل 

 نسبة اإلنحراف التعديل
 %13.1  831,870  957,036 رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية

 %3.1  1,779,018  1,836,468 رركة االستثمارات ال امة
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 %7.1  626,190  674,243 الممانع ال ربية الدولية لألغذية واالستثماررركة 

 %58.5-  1,149,220-  724,928- اإلنتاج/الرركة المنا ية التجارية الزرا ية

 %18.4  548,203  671,531 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا

 %34.6  218,307  333,561 الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية

 %14.8  625,542  734,418 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا

 %33.2  194,053  290,398 ممانع الورق والكرتوو

 %99.6  2,460  547,082 رركة ممانع الزيوت النباتية

 %24.9-  250,762-  200,741- رركة ممانع البزف األردنية

 %15.2  722,793  852,663 الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

 النحرافمتوسط نسبة ا
 

14.1% 
نحراف الدخل المعدل عنه  قبل التعديل قد اأو متوسط نسبة ( 12-4)ويالحا مو هذا الجدوا 

 .األمر الذي يرير إلك وجود ممارسات محاسبية إلدار  الدبا ،(%14.1)بلغت 

 (09-4)جدول 

الفئة نسبة انحراف الدخل المعدل عنه قبل التعديل لعينة 
 الثالثة

 

  

 اســــــم الشـــركة
متوسط الدخل 

 نسبة اإلنحراف متوسط الدخل قبل التعديل المعدل
 %18.2  382,225  467,188 اإلقباا للطبا ة والتغليف

 %80.6-  362,439  200,741 رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية

 %57.5-  119,568-  75,939- رركة السيلفوكيماويات األردنية

 %19.8  487,155  607,736 رركة األلباو األردنية

 %11.3  349,500  394,060 رركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق المحي

 %2.6  268,104  275,285 الرركة ال امة للت ديو

 %1183373.4-  182,255-  15- الرركة األردنية لمنا ة الموف المبري

 %28.7-  42,905-  33,342- جيمكو/ األردنيةرركة المنا ات والكبريت 

 متوسط نسبة اإلنحراف
 

-147936.0% 

 متوسط نسبة اإلنحراف  بعد استبعاد أثر شركة الصوف الصخري
 

-16.4% 

 

نحراف الدخل المعدل عنه  قبل التعديل قد اأو متوسط نسبة ( 14-4)ويالحا مو هذا الجدوا 

وهي نسبة مرتف ة حي  ي ود السبب في ذلك إلك الرركة األردنية  ،(%147936.0-)بلغت 
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ذا ما تا استب اد أثر الرركة تمبح نسبة ا %( 1264)نحراف اللمنا ة الموف المبري، وا 

وفي جميع األحواا ف ناك انحراف واضح لجميع رركات ال ينة األمر الذي يرير إلك وجود 

 .ممارسات محاسبية إلدار  الدبا

فإو جميع رركات ال ينة يبتلف متوسط الدبا الترغيلي الفئات الثال   واامو جدوكما يا ر 

مما ي طي مؤررًا  لك أو إدارات هذه لدي ا قبا الت ديا  ن  ب د الت ديا وبنسب متفاوتة  

 .الرركات قد مارست  ملية إدار  األرباح لدي ا

ب دف تا قسمة متوسط الدبا الم دا لرركات ال ينة  لك متوسط األموا الكلية وذلك  :الثاني

، وهذا المؤرر يفيد بأن  إذا كانت نسبة متوسط الدبا إلغاء أثر القروق في أحجاا الرركات

لدي ا الم دا للرركة تساوي أو تزيد  و الواحد المحيح تكوو الرركة قد مارست إدار  األرباح 

 .تكوو الرركة غير ممارسة إلدار  األرباح انبفضت النسبة  و الواحد المحيحوال كس إذا 

 :وفيما يلي ملبص الفئات الثال  مو ال ينة 

 

 (31-4)جدول 

 

 (الفئة األولى)نسببة متوسط الدخل المعدل إلى األصول الكلية 
 

 الشــــــــركة
متوسط الدخل 

 المعدل
متوسط األصول 

 الكلية
المعدل إلى األصول متوسط الدخل 

 الكلية
متوسط الشركة إلى متوسط 

 الفئة

 1.26- 0.19726243 567823900  112,010,322 رركة البوتاس ال ربية

 0.57- 0.137052453 409379655.9  56,106,486 رركة مناجا الفوسفات األردنية

 1.07 0.006198622- 248567164.6  1,540,774- مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية

 1.00- 0.174728544 231961510.6  40,530,297 رركة ممانع االسمنت األردنية

 1.29 0.025254163- 101288520.3  2,557,957- رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة

 0.61 0.033843906 77655007.4  2,628,149 رركة ممانع األجواخ األردنية

 0.38- 0.120403817 65793641  7,921,806 اإلقباا لالستثمار/والسجائر الدوليةرركة الدباو 

 0.09- 0.095159963 63244541.3  6,018,348 دار الدواء للتنمية واالستثمار

 0.07 0.080903515 54245603.7  4,388,660 الرركة الوطنية للدواجو

 0.00 0.08723815 54129434.3  4,722,152 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر
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 0.27 0.063528379 52810433.3  3,354,961 رركة حديد األردو

 0.08715167 متوسط الدخل المعدل إلى األصول الكلية للفئة
  

 

 

 

 (30-4)جدول 

 

 (الفئة الثانية)نسببة متوسط الدخل المعدل إلى األصول الكلية 
 

 الشــــــــركة
متوسط الدخل 

 المعدل
متوسط األصول 

 الكلية
متوسط الدخل المعدل إلى األصول 

 الكلية
متوسط الشركة إلى متوسط 

 الفئة

 0.27- 0.037689239 25392805.1  957,036 رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية

 1.64- 0.07816547 23494623.6  1,836,468 رركة االستثمارات ال امة

 0.11- 0.032912257 20486082.4  674,243 الدولية لألغذية واالستثماررركة الممانع ال ربية 

 2.29 0.038189615- 18982320  724,928- اإلنتاج/الرركة المنا ية التجارية الزرا ية

 0.31- 0.038743068 17332933  671,531 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا

 0.34 0.019635411 16987731.9  333,561 الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية

 0.56- 0.046131425 15920119.7  734,418 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا

 0.38 0.018298912 15869703  290,398 ممانع الورق والكرتوو

 0.38- 0.040874223 13384523.5  547,082 رركة ممانع الزيوت النباتية

 1.52 0.015450375- 12992642.6  200,741- األردنيةرركة ممانع البزف 

 1.25- 0.066660136 12791204  852,663 الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

 0.029588195 متوسط الدخل المعدل إلى األصول الكلية للفئة
  

 (33-4)جدول 

 

 (الفئة الثالثة)نسببة متوسط الدخل المعدل إلى األصول الكلية 
 

 الشــــــــركة
متوسط الدخل 

 المعدل
متوسط األصول 

 الكلية
متوسط الدخل المعدل إلى األصول 

 الكلية
متوسط الشركة إلى متوسط 

 الفئة

 0.28- 0.048644257 9604182  467,188 اإلقباا للطبا ة والتغليف

 0.35 0.024717054 8121566.7  200,741 رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية

 1.25 0.009593552- 7915639.8  75,939- رركة السيلفوكيماويات األردنية

 1.19- 0.083344132 7291889.5  607,736 رركة األلباو األردنية
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 1.13- 0.080979783 4866155.3  394,060 رركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق المحي

 1.61- 0.099126327 2777113.9  275,285 الرركة ال امة للت ديو

 1.00  0.000005867- 2625061.4  15- الرركة األردنية لمنا ة الموف المبري

 1.61 0.023149211- 1440312.6  33,342- جيمكو/ رركة المنا ات والكبريت األردنية

 0.00 0.038007865 متوسط الدخل المعدل إلى األصول الكلية للفئة

 

 

 :يليمو التحليا للفئات الثال  ما حي  يتضح مو 

كانت نسبة متوسط الرركة إلك متوسط الفئة ألربع رركات مو الفئة األولك أ لك مو الواحد  -1

 .ن ا مارست إدار  األرباحأالمحيح مما يرير إلك 

أ لك مو الواحد  لثانيةرركات مو الفئة ا لثال كانت نسبة متوسط الرركة إلك متوسط الفئة  -6

 .رباحن ا مارست إدار  األأالمحيح مما يرير إلك 

كانت نسبة متوسط الرركة إلك متوسط الفئة لبمس رركات مو الفئة الثانية أ لك مو الواحد  -7

 .ن ا مارست إدار  األرباحأالمحيح مما يرير إلك 

مالي جوهو إ( رركة79)مو أما ( رركة 16)وهذا ي ني بناًء  لك هذا المؤرر بأو هناك  -4

  .إدار  األرباح حتيالية فيالقد مارست أساليب المحاسبة اال ينة 

 Adjusted Operatingمألشر التدفق النقدي التشعيلي المعدل إلى الدخل المعدل  -4-2-5-3

Cash Flow To Adjusted Income Index  

تلجأ إلك ب ض الممارسات كما ذكر في الفصل األول من هذه الدراسة فإن  بعض الشركات قد 

قائمة الدبا، إال أو هذه الممارسات ال ينتج  والتي تؤدي إلك زياد  مافي الدبا الموجود في

 ن ا أية تدفقات نقدية ترغيلية دابلة أو بارجة، لذلك فقد تا استبداا ال القة بيو الدبا الم دا 
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حتيالية للمحاسبة مو بالا مؤرر الوالتدفقات النقدية الترغيلية الم دلة الكتراف الممارسات ا

 . ( Domesh,2005)الدبا الم دا التدفق النقدي الترغيلي الم دا إلك 

وي تبر هذا المؤرر حساسًا للتغير في الدبا الذي ليس ل  مردود نقدي، بحي  يجب ثبات هذا 

، (6992أحمد، ) المؤرر للفتر  الحالية مقارنة مع الفترات السابقة وأو اليقا  و الواحد المحيح

 : وّ إحي  

لتدفق النقدي الترغيلي مما ي ني انبفاض المؤرر ي ني نمو الدبا بم دا أسرع مو ا -1
 .استبداا ممارسات محاسبية لرفع الدبا

نبفاض إلك أقا مو الواحد المحيح يرير إلك أو أنرطة الترغيا بالرركة ال تولد تدغفًا الا -6
 .نقديًا مقبوالً 

ي ني ارتفاع التدفق النقدي الترغيلي بأ لك مو الزياد  في  -رتفاع المفاجيء في المؤررالا -7
 .مما يرير إلك  ملية إدار  األرباح وتبزين ا لفترات مستقبلية –الدبا 

التذبذب في المؤرر مو فتر  لبرى ي ني وجود سياسة غير مستقر  في اإلنتاج والبيع مما  -4
 .ين كس  لك مستوى السيولة

دية الترغيلية الم دلة إلك الدبا الم دا لجميع الفئات قالباح  بتحليا مؤرر التدفقات الن وقد قاا
وفيما يلي ملبص الفئات الثال  مو  ،(64)، (62)، (63)رقا  الملحقكما هو موضح في 

 :ال ينة 

 (   23-4)جدول 

 

 ملخص مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل لعينة الفئة األولى
 

 

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

  1.04  1.17  1.35  0.69  0.51  0.64  0.67  1.33  1.0  1.67  1.40 رركة البوتاس ال ربية

  4.40  1.30  0.99  0.69  1.16  1.88  0.91  6.23  24.51  0.39  5.98 رركة مناجا الفوسفات األردنية

  2.30  0.12  0.55  1.11  0.50  0.40  0.14  1.15 مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية
-

0.18  
-

0.73  0.54  

  1.35  0.68  1.32  1.19  50.53  1.02  0.91  1.38  1.17 رركة ممانع االسمنت األردنية
-

6.33  5.32  

 رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة
-

4.44  0.86  -22.80  -50.35  1.05  
-

2.48  
-

0.43  
-

3.59  
-

1.12  0.51  -8.28  
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  2.98  1.36  1.59  5.32  3.83  4.61  5.94  3.23  1.68  1.13  1.14 رركة ممانع األجواخ األردنية
اإلقباا /رركة الدباو والسجائر الدولية

  1.46  1.19  1.18  0.96  1.00  6.79  1.02  0.28-  0.72  0.75  1.27 لالستثمار

  0.87  2.79  0.13  0.14  1.02  0.64  0.87  0.83  0.90  0.74  0.62 واالستثمار دار الدواء للتنمية

  1.22  1.48  1.38  2.09  0.14  1.64  1.05  1.13  1.66  1.61  0.06 الرركة الوطنية للدواجو

  1.29  0.46  5.56  0.47  1.32  1.20  0.02  1.32  0.47  1.27  0.81 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

  0.77  0.77  2.45  1.06  0.61  1.16  0.93-  0.11-  1.33  0.63  0.77 رركة حديد األردو

 

 (    23-4)جدول 

 

 ملخص مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل لعينة الفئة الثانية
 

 

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

  0.85-  7.89-  14.68-  0.93-  1.01  1.60  2.48  0.68  4.97  2.73  1.53 رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية

  1.24  1.19  1.58  1.05  0.70  1.72  1.34  1.70  1.47  0.65  1.01 رركة االستثمارات ال امة
رركة الممانع ال ربية الدولية لألغذية 

  0.94  1.26  0.52  1.62  0.72  0.01  1.08  0.72  0.92  1.34  1.22 واالستثمار

  0.40  2.29-  3.26  0.28-  3.97  0.57  0.55  1.91-  3.64  5.53-  2.04 اإلنتاج/الرركة المنا ية التجارية الزرا ية

  0.61-  0.71  4.59  3.77-  3.82  0.63-  2.96  15.02-  1.06-  0.48  1.78 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا

  1.42-  35.11-  0.59  1.44  0.25-  0.59-  1.12  12.95  1.26  2.75  1.66 الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية

  0.30  1.27-  2.32  0.91  1.87-  0.19-  0.40-  0.49  0.58  0.56  1.85 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا

  4.46  0.19-  1.32-  22.11  4.30  1.04  1.78  1.32  1.61  14.11  0.15- ممانع الورق والكرتوو

  0.57-  0.69-  8.71-  3.10  0.05-  2.56-  1.88  0.23-  1.87-  2.65  0.77 رركة ممانع الزيوت النباتية

  1.87  0.02-  0.01-  0.25  0.97-  0.04-  12.81  1.30  1.27  2.23  1.90 رركة ممانع البزف األردنية

  8.86  2.11  6.45  2.28  2.12  2.49  1.26  2.04  1.31  66.16  2.37 الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

 

 (     24-4)جدول 

 

 ملخص مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل لعينة الفئة الثالثة
 

 

 المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

  2.38  2.61  2.30-  4.18  3.05  4.09  3.09  2.36  1.31  3.67  1.78 اإلقباا للطبا ة والتغليف

  10.52  70.99  45.28  1.77  1.62-  6.55-  6.63-  0.12-  0.30  1.10  0.69 رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية

  6.38  3.48-  1.01-  5.62  7.74  5.28  1.84-  50.19  0.37  1.34  0.41- السيلفوكيماويات األردنيةرركة 

  1.54  2.96  4.76  1.58  0.03  0.98  1.49  0.78  0.73  1.10  0.94 رركة األلباو األردنية

  3.50  1.57  3.91  5.21  0.20-  14.70  3.72  0.75  2.20  2.11  1.01 رركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق المحي
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  0.55  1.41  1.52  0.04-  0.35  0.50  2.21  0.30-  0.38-  0.72-  0.97 الرركة ال امة للت ديو

  1.00-  1.26-  0.06-  0.31-  0.47-  1.13-  1.21  1.32  12.69-  16.78  13.34- الرركة األردنية لمنا ة الموف المبري

  9.79-  0.62-  1.02-  1.15-  5.33-  8.07-  1.13-  78.34-  4.18-  1.36  0.54 جيمكو/ والكبريت األردنيةرركة المنا ات 

 

 :مو بالا تحليا مؤرر التدفقات النقدية الترغيلية الم دلة إلك الدبا الم دا يمكو مالحاة ما يلي

 سجا%( 3663)أي بنسبة  الفئة األولىمو  ينة ( رركة11)مو أما ( رركات 2)كاو هناك  .1

، وهو مؤرر  لك كاو متوسط مؤررها أ لك مو واحد محيح مؤررها ارتفا ًا أي أن  متوسط

ارتفاع التدفق النقدي الترغيلي الم دا بأ لك مو الزياد  في الدبا، األمر الذي ي ني إدار  الدبا 

ألولك انبفاضًا في مو  ينة الفئة ا( رركات 7) متوسط كما سجا. وتبزين  لفترات مستقبلية

مؤرر التدفقات النقدية الم دا إلك الدبا الم دا، مما يدا  لك نمو الدبا بم دا أسرع مو 

 .التدفق النقدي الترغيلي، األمر الذي ي ني استبداا ممارسات محاسبية لرفع الدبا

سجا %( 45)أي بنسبة  الثانيةالفئة مو  ينة ( رركة11)مو أما ( رركات 5)كاو هناك  .6

مؤررها ارتفا ًا أي أن  كاو متوسط مؤررها أ لك مو واحد محيح، وهو مؤرر  لك سط متو 

ارتفاع التدفق النقدي الترغيلي الم دا بأ لك مو الزياد  في الدبا، األمر الذي ي ني إدار  الدبا 

مو  ينة الفئة األولك انبفاضًا في ( رركات 2)متوسط  كما سجا. وتبزين  لفترات مستقبلية

تدفقات النقدية الم دا إلك الدبا الم دا، مما يدا  لك نمو الدبا بم دا أسرع مو مؤرر ال

 .التدفق النقدي الترغيلي، األمر الذي ي ني استبداا ممارسات محاسبية لرفع الدبا

سجا %( 35)أي بنسبة  ةلثالفئة الثامو  ينة ( رركات 2)مو أما ( رركات 3)كاو هناك  .7

متوسط مؤررها ارتفا ًا أي أن  كاو متوسط مؤررها أ لك مو واحد محيح، وهو مؤرر  لك 

ارتفاع التدفق النقدي الترغيلي الم دا بأ لك مو الزياد  في الدبا، األمر الذي ي ني إدار  الدبا 

ولك انبفاضًا في كما سجا متوسط رركة واحد  مو  ينة الفئة األ. وتبزين  لفترات مستقبلية
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مؤرر التدفقات النقدية الم دا إلك الدبا الم دا، مما يدا  لك نمو الدبا بم دا أسرع مو 

التدفق النقدي الترغيلي، األمر الذي ي ني استبداا ممارسات محاسبية لرفع الدبا، وسجا 

 .متوسط مؤرر رركة واحد  فقط الواحد المحيح

التذبذب الكبير مو فتر  ألبرى في الثالثة مو  ينة الدراسة للفئات وكما يا ر مو الرسا البياني  .4

رتفاع المفاجيء في المؤرر التدفقات النقدية الترغيلية الم دا إلك الدبا الم دا وكذلك ا

المؤرر، مما ي ني وجود سياسة غير مستقر  في اإلنتاج والبيع والذي ان كس  لك مستوى 

 .السيولة
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الثالثة التذبذب في عينة الفئة    
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قاا الباح  بإجراء التحليا المالي المناسب لجميع متغيرات الدراسة ب دف غيجاد ال القة بين ا لقد 

 باستبداا وتحليل ا تفريغ ا ثا وموالوارد  في القوائا المالية، وبيو جود  الم لومات المحاسبية 

 Statistical Package for Social) جتما ية الللدراسات ا اإلحمائيالبرنامج 

Science SPSS )لدالالت الوموا ب دف المناسبة اإلحمائية االبتبارات أدوات واستبداا 

 .الدراسة موضوع تد ا ومؤررات قيمة ذات

 .واختبار الفرضيات والمالي نتائج التحليل اإلحصائي( 4-3-3)

 اختبار الفرضيات ( 4-3-3-1)

مو بالا الجمع بيو  Kendall's tau_bألغراض ابتبار فرضيات الدراسة تا استبداا ابتبار 

 :نتائج التحليا المالي ونتائج االستبياو وكانت النتائج لكا فرضية كما يلي

( α=0.05 )  داللـة ال توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى: األولىالفرضية  .1

 .المعلومات المحاسبيةوجودة  ختياريةالابين المستحقات 

 (62-4)جدوا 

ختياريةالالمستحقاتا المستحقاتالكلية   

 -Pearson Correlation 1 -.075 المستحقاتالكلية

Sig. (2-tailed)  .694 

N 30 30 

ختياريةالالمستحقاتا  Pearson Correlation -.075- 1 

Sig. (2-tailed) .694  

N 30 30 

 

مــو ( رــركة 12)، وجــود (2-4)، (5-4)، (4-4)لقــد تبــيو مــو التحليــا المــالي جــدوا   

بتياريــة لكــا من ــا أ لــك مــو ال، كــاو متوســط المســتحقات اوهــو حجــا ال ينــة( 79)أمــا 
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مــو حجــا ال ينــة، ممــا ي نــي أن ــا قامــت بممارســات %( 57)متوسـط ال ينــة أي بمــا نســبت  

( 62-4)أا ــــر التحليــــا اإلحمــــائي جــــدوا بتياريــــة، كمــــا الاحتياليــــة فــــي المســــتحقات ا

بلغ  بتيارية بالمستحقات الكليةالارتباط المستحقات اوالباص بالفرضية األولك أو م اما 

وهـذا ي نـي وجـود ارتبـاط ضـ يف، وبنـاًء  ليـ  يـتا  694.ونسـبة الداللـة بلغـت  -075.- .

ــول  نــد ذات داللــة إحمــائية  الفرضــية المــفرية والتــي تــنص  لــك  ــدا وجــود  القــة قب

 .وجود  الم لومات المحاسبية بتياريةالابيو المستحقات ( α= 0.05)  داللة مستوى

 

(  α= 0.05)  داللـة التوجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى: الفرضية الثانية .2

 .المعلومات المحاسبيةوجودة  ختياريةالاغير بين المستحقات 

 (63-4)جدوا 

Correlations 

 
المستحقات غير 

ختياريةالا  المستحقات الكلية 

ختياريةالالمستحقاتغيرا  Pearson Correlation 1 .294 

Sig. (2-tailed)  .115 

N 30 30 

 Pearson Correlation .294 1 المستحقاتالكلية

Sig. (2-tailed) .115  

N 30 30 

 

أو  ( 4-4)، (2-4)، (3-4)جـــــدوا  بتياريـــــةالأا ـــــر التحليـــــا المـــــالي للمســـــتحقات غيـــــر القــــد 

، (0.516264753)بتيارية  ل ينة الدراسة لجميع الفئات  قد بلغـت المتوسط المستحقات غير ا

مــو إجمــالي ال ينــة قامــت بــإدار  أرباح ــا مــو منطلــق ( رــركة 13)إلــك وجــود  وكمــا يرــير التحليــا
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و تلــــك أممــــا ي نــــي ، مــــو إجمــــالي ال ينــــة%( 5263)بتياريــــة أي مــــا نســــبت  الالمســــتحقات غيــــر ا

   .الرركات قد مارست اساليب المحاسبة اإلحتيالية والمت لقة بالمستحقات اإلبتيارية إلدار  أرباح ا

رتباط بلغ الوالباص بالفرضية الثانية أو م اما ا( 63-4)اإلحمائي جدوا أا ر التحليا كما 

الفرضية  قبولوهذا ي ني وجود ارتباط ض يف، وبناًء  لي  يتا  115.ونسبة الداللة بلغت  294.

 0.05)    داللة مستوى ند ذات داللة إحمائية  المفرية والتي تنص  لك  دا وجود  القة

=α )  وجود  الم لومات المحاسبية بتياريةالابيو المستحقات غير. 

(  α=0.05 )  داللـة ال توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى: لثالثةاالفرضية  .3

 .وجودة المعلومات المحاسبية الكليةبين المستحقات 

 (62-4)جدوا 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .106 .167  .637 .530 

 3.270E7 .000 1.041 000. 1.000 متوسطالتغيرفياألصولالمتداوله

 2.320E7 .000- -657.- 000. -1.000- متوسطالتغيرفيالنقدومايعادله

 1.654E7 .000 520. 000. 1.000 متوسطالتغيرفيالمطلوباتالمتداوله

 000. 9253864.780 131. 000. 1.000 متوسطالتغيرفيالديونقصيرةاألجل

 000. -449223.153- -009.- 000. -1.000- متوسطاإلهالكات

a. Dependent Variable: متوسط المستحقات الكلية 

متوســط مســتحقات ا الكليــة كــاو أ لــك مــو ( رــركة 16)لقــد أا ــر التحليــا المــالي وجــود   

الفئــة األولــك مــو ال ينــة كــاو متوســط متوســط ال ينــة، كمــا ا ــر  لــك مســتوى الفئــات بــأو 

  .مستحقات ا أ لك مو متوسط المستحقات الكلية إلجمالي ال ينة
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متوسط فرضية الثالثة أو والباص بال( 62-4)أا ر التحليا اإلحمائي جدوا كما 

،  النقد وما ي ادل متوسط التغير في : المستحقات الكلية كاو ذو داللة مع مكونات ا

متوسط التغير في المطلوبات المتداولةـ متوسط التغير في المطلوبات المتداولة، ومتوسط 

بيو  قويوهذا ي ني وجود ارتباط  000. لكا من مانسبة الداللة اإلهالكات، حي  بلغت 

كا من ما ومتوسط المستحقات الكلية في حيو كانت نسبة الداللة مع التغير في األموا 

الفرضية  رفضوبناًء  لي  يتا . مما ي ني وجود ارتباط ض يف م  ا 530.المتداولة 

)  داللة مستوى ند ذات داللة إحمائية  المفرية والتي تنص  لك  دا وجود  القة

0.05 =α ) بيو المستحقات الكلية وجود  الم لومات المحاسبية. 

 

(  α=0.05 ) داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الرابعة .4

 .بين التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة وجودة المعلومات المحاسبية

 دد والباص بالفرضية الراب ة أو  (15-4)، (14-4)، (17-4)جدوا  الماليأا ر التحليا 

الرركات اتي كاو هناك انحراف في متوسط تدفقات ا النقدية الترغيلية قبا الت ديا  و متوسط 

مو إجمالي رركات %( 4767)أي بنسبة ( رركة62)بلغ  تدفقات ا النقدية الترغيلية الم دلة

مما ي ني أو هناك م الجات  ،%(15)نحراف لجميع رركات ال ينة ال، وكاو متوسط نيبة اال ينة

 لك  ، وبناءً محاسبية قد تمت  لك قيا التدفقات النقدية الترغيلية الممرح ب ا في القوائا المالية

 ند ذات داللة إحمائية  الفرضية المفرية والتي تنص  لك  دا وجود  القة قبولذلك فإن  يتا 

 .بيو التدفقات النقدية الترغيلية الم دلة وجود  الم لومات المحاسبية ( α= 0.05)  داللة مستوى
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(  α=0.05 ) داللـة التوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى : الخامسةالفرضية  .5

 .بين الدخل المعدل وجودة المعلومات المحاسبية

جميع الثال  أو لفئات ال ينة ( 14-4)، (12-4)، (12-4)لقد أا ر التحليا المالي جدوا رقا 

رركات ال ينة يبتلف متوسط الدبا الترغيلي لدي ا قبا الت ديا  ن  ب د الت ديا وبنسب متفاوتة 

كما أا ر مؤرر التدفقات النقدية  ،%(12644)نحراف لجميع رركات ال ينة الحي  بلغ متوسط ا

الترغيلية الم دلة إلك الدبا الم دا نمو الدبا بم دا أسرع مو التدفق النقدي الترغيلي، األمر 

مما ي طي مؤررًا  لك أو إدارات هذه  الذي ي ني استبداا ممارسات محاسبية لرفع الدبا

ي ـة والتـالفرضية المفري قبوليتا وبناًء  لي  ، الرركات قد مارست  ملية إدار  األرباح لدي ا

بيو الدبا ( α= 0.05)  داللة مستوى ند ة ـة إحمائيـذات داللة ـدا وجود  القـص  لك  ـتن

 .الم دا وجود  الم لومات المحاسبية

(  α=0.05 )  داللة التوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى: السادسةالفرضية  .6

 ،الكليةالمستحقات  ختيارية،الغير االمستحقات  ختيارية،الاالمستحقات  كل من  بين

 .لتدفقات النقدية التشغيلية المعدلة وجودة المعلومات المحاسبيةا ،الدخل المعدل

م اما اإلرتباط بيو والباص بالفرضية السادسة أو ( 64-4)أا ر التحليا اإلحمائي جدوا 

 ،الدبا الم دا، الكليةالمستحقات  يارية،بتالغير االمستحقات  بتيارية،الاالمستحقات كا مو 

كمؤررات لجود  الم لومات المحاسبية ض يف، وأو مستوى  لتدفقات النقدية الترغيلية الم دلةا

مما يدا  لك ض ف ال القة،  05.أكبر مو  (  α= 0.05)  داللة مستوىالداللة بين ما  ند 

الفرضية المفرية والتي تنص  لك  دا وجود  القة ذات داللة إحمائية  قبولوبناًء  لي  يتا 

 بتيارية،الغير االمستحقات  بتيارية،الاالمستحقات كا مو  بيو ( α= 0.05)  داللة مستوى ند 
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وجود  الم لومات  لتدفقات النقدية الترغيلية الم دلةا ،الدبا الم دا، الكليةالمستحقات 

 .المحاسبية

 (64-4)جدوا 

 

 

 

Correlations 

 

 
ختياريةالالمستحقاتا  

المستحقاتغير

ختياريةالا  المستحقاتالكلية 

التدفقالنقديالتشغيلي

 الدخلالمعدل المعدل

ختياريةالالمستحقاتا  Pearson Correlation 1 .932
**
 -.075- .056 -.144- 

Sig. (2-tailed)  .000 .694 .767 .448 

N 30 30 30 30 30 

ختياريةالالمستحقاتغيرا  Pearson Correlation .932
**
 1 .273 .008 -.156- 

Sig. (2-tailed) .000  .144 .966 .409 

N 30 30 30 30 30 

 -Pearson Correlation -.075- .273 1 -.158- -.141 المستحقاتالكلية

Sig. (2-tailed) .694 .144  .403 .456 

N 30 30 30 30 30 

Pearson Correlation .056 .008 -.158- 1 .789 التدفقالنقديالتشغيليالمعدل
**
 

Sig. (2-tailed) .767 .966 .403  .000 

N 30 30 30 30 30 

Pearson Correlation -.144- -.156- -.141- .789 الدخلالمعدل
**
 1 

Sig. (2-tailed) .448 .409 .456 .000  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 ملخص نتائج اختبار الفرضيات

 النتيجة نص الفرضية الفرضية
بيو ( α=0.05 )  داللة ال توجد  القة ذات داللة إحمائية  ند مستوى األولى

 الم لومات المحاسبيةوجود   بتياريةالاالمستحقات 

 قبول

بيو (  α= 0.05)  داللة التوجد  القة ذات داللة إحمائية  ند مستوى الثانية
 الم لومات المحاسبيةوجود   بتياريةالغير االمستحقات 

 قبول

بيو (  α=0.05 )  داللة ال توجد  القة ذات داللة إحمائية  ند مستوى الثالثة
 وجود  الم لومات المحاسبية الكليةالمستحقات 

 رفض

بيو (  α=0.05 ) داللة ال توجد  القة ذات داللة إحمائية  ند مستوى  الرابعة
 التدفقات النقدية الترغيلية الم دلة وجود  الم لومات المحاسبية

 قبول

بيو (  α=0.05 ) داللة التوجد  القة ذات داللة إحمائية  ند مستوى  الخامسة
 الدبا الم دا وجود  الم لومات المحاسبية

 قبول

 بيو(  α=0.05 )  داللة التوجد  القة ذات داللة إحمائية  ند مستوى السادسة
المستحقات  بتيارية،الغير االمستحقات  بتيارية،الاالمستحقات  كا مو 
لتدفقات النقدية الترغيلية الم دلة وجود  الم لومات ا ،الدبا الم دا، الكلية

 المحاسبية

 قبول
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 الفصل الخامس 

 النتائج والتوصيات 

 :ويتضمو هذا الفما مايلي

 الدراسةنتائج  (1

  التوصيات (2
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 الفصل الخامس 

 النتائج والتوصيات

 الدراسةنتائج  ( 5-1)

 : إلك ما يليلقد س ت هذه الدراسة 

والتدفقات النقدية المحاسبية ومكونات ا اإلطالع  لك مف وا كا مو المستحقات  .1

جراء  الترغيلية والدبا  .التحليا المالي واإلحمائي الالزا ل ا ومو ثاوا 

والتدفقات النقدية  المحاسبية ومكونات ا  المستحقاتبياو ال القة بيو كا مو  .6

وجود   كمؤرر في جود  الم لومات المحاسبية مو ج ة الترغيلية والدبا

الم لومات المحاسبية للرركات المنا ية األردنية والمدرجة أس م ا في السوق 

 (.6919-6991)ي وذلك  و الفتر  الواق ة المال

 :الدراسة إلك النتائج التاليةوقد توملت هذه 

جود  و  بتياريةالاالمستحقات  بيوذات تأثير م نوي وجود  القة  دا أا رت الدراسة  (1

والناتجة  و القيمة المطلقة للفرق بيو المستحقات الكلية الم لومات المحاسبية 

  .حي  أا رت الدراسة وجود  القة ض يفة  بتياريةالوالمستحقات غير ا

 اإلبتياريةبيو المستحقات غير ذات تأثير م نوي أا رت الدراسة  دا وجود  القة  (6

اإليرادات، الممتلكات واآلالت التغير في ) والمكونة موالمحاسبية  جود  الم لوماتو 

إلك التحليا المالي ذلك  وقد فسرت نتائج، إلك األموا الكلية جمي  ا منسوبةوالم دات 

مو إجمالي ال ينة قامت بإدار  أرباح ا مو منطلق المستحقات غير ( رركة 13)وجود 

  .مو إجمالي ال ينة%( 5263)بتيارية أي ما نسبت  الا
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)  ومكونات ا  بيو المستحقات الكليةذات تأثير م نوي أا رت الدراسة وجود  القة  (7

التغير في النقدية، التغير في الديوو قمير  األجا، التغير في رأس الماا ال اما، 

، حي  أا ر كا مو التحليا المالي وجود  الم لومات المحاسبية واإلهالكات

 .واإلحمائي قو  هذه ال القة

وجود تذبذب في مؤرر التدفقات النقدية الترغيلية الم دلة إلك الدبا  أا رت الدراسة (4

ذات داللة  دا وجود  القة  المالي واإلحمائيالم دا بركا كبير كما أثبت التحليا 

 . جود  الم لومات المحاسبيةبيو التدفقات النقدية الترغيلية الم دلة و م نوية 

جود  بيو الدبا الم دا و ذات داللة م نوية أا رت الدراسة  دا وجود  القة  (5

مو ( رركة 16)بأو هناك التحليا المالي ذلك وقد فسرت . الم لومات المحاسبية

حتيالية في إدار  القد مارست أساليب المحاسبة اوهو إجمالي ال ينة ( رركة79)أما 

 .األرباح

 متغيرات الدراسة  دا وجود  القة بيوا رت أوالبالمة فإو نتائج التحليا المالي واإلحمائي   

أو القوائا وت نك هذه النتائج في ااهرها .وجود  الم لومات المحاسبية باستثناء المستحقات الكلية

كما تبدو   ،وهذه النتيجة. المالية ل ينة الرركات المنا ية األردنية ال تتضمو م لومات مالئمة

 .ت نك أو المستثمريو قد ال ي تمدوو  لىي ا التباذ  قرارات ا االستثمارية 

 

 

 

 

 التوصيات(  5-2)
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 :في ضوء النتائج التي توملت إلي ا الدراسة يومي الباح  بما يلي

ضرور  إجراء المزيد مو الدراسات في هذا المجاا بركا  اا، وفك موضوع التدفقات  .1

 .النقدية ودور أساس االستحقاق بركا باص  

 .إجراء دراسة مستقبلية  و المضموو الم لوماتك لمكونات المستحقات المحاسبية  .6

جراء .7 الت ديالت  إجراء الدراسات التي تربط بيو النسب المالية والمؤررات المحاسبية وا 

 .الالزمة مو قبا الرركات الم نية  لك ضوء النتائج

مدار الم نييو لترري ات تحد مو  .4 ت زيز الرفافية في اإلفماح بالقوائا المالية، وا 

 .حتياليةالممارسات إدارات الرركات ل مليات المحاسبة ا

 األرباح إدار  كرف ممارسات في أكبر دور ل ا اإلهتماا بالرقابة الدابلية بحي  يكوو .5

 الرقابة مثا األبرى الم اا وركزت  لك المنطقة هذه  و ابت دت كلماف ،من ا والحد

في التقليا مو األبطاء  دورها انحسر كلما اإلداري فقط األداء وتقويا الركلية  الدابلية

 .األرباح إدار  ممارسات والحد مو

والمالية في الرركات للحد مو التركيز  لك تدريب ال امليو في مجاا المحاسبة  .2

 .األبطاء المحاسبية

التقارير المالية للرركات  و مقاييس األداء المبنية  لك الربح  ضرور  اإلفماح في .3

وم دا ال ائد  لك حقوق الملكية نارا ، ال ائد  لك األموا المحاسبي وببامة م دا

 .ا الماليةلألس ا وأهميت ا لمستبدمي القوائ الرتباط ا بالقيمة السوقية

ستغناء  ن ا الضرور  إجراء مراج ة دورية لألموا والتبلص مو تلك التي يمكو ا .2

 .النتفاء الحاجة ل ا
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ا .2 لتزامبمعاييرالعرضواإلفصاحالمحاسبيمنقبلمعديالقوائمالماليةالضرورة

 .والمدققينوذلكبهدفتحسينجودةالمخرجات

 يتعلقبمعايير فيما معلوماتهم وتحديث تطوير على األردنيين الحسابات مدققي تشجيع .10

التدقي في الالزم المهني والشك الكافية، المهنية العناية وبذل الدولية، التدقيق ،قعملية

 للبياناتالمالية المالية التحاليل إجراء  والتالعب التحريف اكتشاف لغاياتوضرورة

.ومنعه

الشركات على الرقابة في بها المنوط دورها واإلشراف الرقابة جهات تمارس أن.11

ووضع المنشورة المالية القوائم في والتالعب التحريف لمنع الكفيلة التشريعات والمدققين

.منيرتكبها على الجزاءات تطبيق وكذلك األردنية العامة المساهمة الشركات عن الصادرة

االشركاتفيمعالجةضرورةالثباتفيالطرقوالسياساتالمحاسبيةالتيتستخدمه.12

أنتكونمعلوماتهاالماليةوعرضوتسجيلمعلوماتهاالمحاسبيةاألمرالذييساعدهاعلى

.مالءمةوموثوقةمناألطرافالخارجية
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 المراجـــــــع

 :المراجع والدراسات باللغة العربية

العالقـة بـين خصـائص جـودة المعلومـات المحاسـبية داللـة (."  6994) بـدالرؤوف ، براهياإ -

الم  ـد ، أكاديميـة الرـروق. ("دراسـة ميدانيـة)والعوامل المألثرة على دقة قياس القيمة العادلـة

 .ممر، القاهر ، ال الي للحاسبات وتكنولوجيا الم لومات

بـاح، أثر حوكمة المألسسة على إدارة األر (. " 6994)أبو جيل ،  ماد محمد وحمداو،  ـالا  -

قتمـادية الدوليـة والحوكمــة الالمـاتقك ال لمـي الــدولي حـوا األزمـة الماليــة وا". دليـل مــن األردن

 .2-3:، جام ة فرحات  باس، سطيف، الجزائر، ص ص6994أكتوبر  61-69. ال المية

دور مكونــــــات المســــــتحقات " (. 6995)أبونمــــــار، محمــــــد حســــــو ورــــــبيط ، م ــــــاذ فــــــوزي  -

المجلـة ال ربيـة للمحاسـبة، المجلـد التاسـع، ال ـدد األوا، ". المحاسبية كمقاييس ألداء المنشـأة

 .جام ة البحريو، المنامة، البحريو

دور المعلومات المحاسـبية فـي ترشـيد قـرارات اإلنفـاق " (. 6911)أبو هويدي، ن اد إسـحاق  -

رسـالة ماجسـتير  ".الشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطيندراسـة تطبيقيـة علـى . الرأسـمالي

 .67،75غير منرور ، الجام ة اإلسالمية، غز ، فلسطيو، ص 

دور المراجعــة الخارجيــة فــي كشــف ممارســات " (. 6992)أحمــد، ســامح محمــد رضــا ريــاض  -

ــة فــي ضــوء التطــورات االالمحاســبة ا رســالة دكتــوراه منرــوره، "". قتصــادية المعاصــرةالحتيالي

 .م ة حلواو، القاهر ، ممرحا
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الخصــائص النوعيــة للمعلومــات المحاســبية بــين (. " 6916)ســما يا، بليــا، وريــاو ن ــوا إ -

ص  بغـــداد، ال ـــراق،  ،79مجلـــة كليـــة بغـــداد لل لـــوا اإلقتمـــادية، ال ـــدد ". النظريـــة والتطبيـــق

 .643-645:ص

إدارة األربـــاح وعالقتهـــا بالعوائـــد غيـــر المتوقعـــة للســـهم " (. 6919)األرــقر، هـــاني محمــد،  -

دراسة تطبيقية  لك الرركات المساهمة المدرجة في سوق ": ومدى تأثر العالقة بحجم الشركة

 فلســطيو، ، رســالة ماجســتير غيــر منرــور ، الجام ــة اإلســالمية، غــز ،فلســطيو لــألوراق الماليــة

  .79-64ص ص 

فـي ترشـيد  للمعلومـات المحاسـبية دور الخصائص النوعية"(. 6919)الج دي، نوره   لـي،  -

بحــ  غيــر منرـــور، جام ــة ال لــوا والتكنولوجيــا، مــن اء، الجم وريـــة ، "القــرارات اإلقتصــادية

 .62-13 :ص اليمنية، ص

، منرورات  24.، الجزء األوا، ص "النظرية المحاسبية"  .(6993. )ناجي الحيالي، وليد -

 .الدانمارك. األكاديمية ال ربية 

،  ماو، األردو، "مشروع التحول إلى األساس النقدي" (. 6992)الزفيو، ثاني  بداهلل،  -

 .46ص

أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة " (. 6994)الرامي، أكرا يحي،  -

، رسالة ماجستير غير "العاملة في الجمهورية اليمنية التقارير المالية للبنوك التجارية

 .منرور ، جام ة الررق األوسط للدراسات ال ليا،  ماو، األردو

قتماد موسو ة اال "جودة األرباح وعالقتها بالحاكمية المألسسية"(. 6992)الرريف، إقباا،  -

 . www.iefpedia.comوالتمويا اإلسالمي اإللكترونية، 

http://www.iefpedia.com/
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أثر مقاييس التدفقات النقدية في تفسير " (. 6919)ال ط وط، سامح، ومفيد الااهر،  -

دراسة ميدانية  لك الرركات المساهمة ال امة الفلسطينية،  "العوائد السوقية العادية لألسهم

القدس، فلسطيو،  ،61مجلة جام ة القدس المفتوحة لألبحا  والدراسات، ال دد 

. www.qou.edu/arabic  52ص. 

دراسة تطبيقية على : جودة المعلومات المحاسبية" (. 6911)ال قيا، محمد سليماو،  -

، 193، مجلة التنمية اإلدارية، م  د اإلدار  ال امة، ال دد "الشركات السعودية المساهمة 

 . الرياض، الس ودية

خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ " (. 6994)محمد  لي،  المج لي، نامر -

رسالة ماجستير غير منرور ، جام ة الحاج ". القرارات، دراسة حالة مألسسة اقتصادية

 .54-52، 67لبضر، باتنة، الجزائر، ص ص 

 أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في اتخاذ"  (.6993.)المبادمة، أحمد  بدالرحمو -

، 17المجلد  مجلة المناره،. ، دراسة تطبيقية  لك الرركات األردنية"القرارات االستثمارية

  .639-623:ص، ص واألرد. ماوجام ة آا البيت، ، 66ال دد

دراسة واختبار مقاييس األداء المبنية على الربح  "(.6992)المليجي، إبراهيا السيد،  -

فق النقدي في قياس أداء الشركات المساهمة المحاسبي ومقاييس األداء المبنية على التد

 .12، صwww.sciences.org.com، مجلة طريق ال لوا، مجلة إلكترونية، "المصرية

 النظرية بين والقومية، الحكومية المحاسبة"  (.6997)، باس ونمر محمد، بدوي، -

  .، ممراإلسكندرية دار الجام ة الجديد ، ،"والتطبيق

". دور التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة على إدارة األرباح" (. 6916)بوسنة، حمز   -

 .25:رسالة ماجستير غير منرور ، جام ة فرحات  باس، سطيف، الجزائر، ص

http://www.qou.edu/arabic
http://www.sciences.org.com/
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نظم المعلومات " (. 6993)جم ة، أحمد حلمي وال ربيد،  ماا ف د والز بي، إياد أحمد،  -

الطب ة األولك، دار المناهج للنرر والتوزيع،  ماو، ". المحاسبية، مدخل تطبيقي معاصر

 .19:األردو، ص

ستثمار ومنح تحليل القوائم المالية ألغراض اال" (. 6992) بد ال اا،  حماد، طارق -

 .31: ، ص، الدار الجام ية، اإلسكندرية، ممر"نظرة حالية ومستقبلية: االئتمان

، دليا مو الرركات "العوامل المألثرة في جودة األرباح" (. 6916)حمداو،  الا محمد،  -

، ال دد 6قتمادية واإلدارية، مجلد المنا ية األردنية، مجلة الجام ة اإلسالمية للدراسات اال

 .791 -625: ص ص فلسطيو،األوا، غز ،

، "النموذج المحاسبي المعاصر من المباديء إلى المعايير" (. 6997)حناو، رضواو حلوه،  -

 .141-149: دار وائا للنرر،  ماو، األردو، ص ص

محاسب عربي قانوني معتمد، الورقة " (. 6917)حميدات، جم ة وبداش، حساا الديو،  -

 ماو، األردو، . المجمع ال ربي للمحاسبيو القانونييو". المحاسبة -الثانية 

www.ascasociety.org  13-19: ص ص. 

دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار في سـوق (." 6995.) طـااهلل، بليا -

 .األردو، جام ة فيالدلفيا، المؤتمر ال لمي الرابع للرياده واإلبداع. "عمان لألوراق المالية

دور حوكمــــة الرــــركات فــــي تحقيــــق جــــود  الم لومــــات المحاســــبية (." 6994.)إبــــراهيا، بليــــا -

ــة البحــوث والدراســات ، جام ــة بن ــا". وان كاســات ا  لــك ســوق األوراق الماليــة فــي ممــر مجل

 .65-61:، بن ا، ممر، ص صال دد الثاني، التجارية

http://www.ascasociety.org/
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جودة المعلومات المالية نموذج مقترح لتقييم (. "6911. )سويسي، هواري ، وبدر بمقاني -

لملتقك ال لمي الدولي حوا ا، "المقدمة من تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر

 .796-646: نوفمبر، ص ص 79-64 مالح المحاسبي في الجزائراإل

رارات الق اتخاذ في المحاسبية المعلومات دور" ،( 2006 ) ال ادي،  بد أحمد ربير، -

 غير ماجستير رسالة ،"فلسطين في العامة المساهمة الشركات على تطبيقية دراسة  اإلدارية

 .فلسطيو غز ، ،اإلسالمية الجامعة ،منرور 

الطب ة األولك، دار مفاء للنرر ". العمليات اإلدارية(. 6919) لياو، ربحي ممطفك،  -

 .52: والتوزيع،  ماو، األردو، ص

دراسة .ئتمانيةالمحاسبية في ترشيد القرارات اال دور المعلومات " (. 6919) ةموسك، أسام -

رسالة ماجستير غير منرور ، الجام ة ". تطبيقية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة

 .35: اإلسالمية، غز ، فلسطيو، ص
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(1)ملحق رقم    

 

 قائمة الشركات الصناعية األردنية 

1 
 الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية

2 
 األردنية إلنتاج األدوية

3 
 الحياة للصناعات الدوائية

4 
 فيالدلفيا لصناعة األدوية

5 
 دار الدواء للتنمية واالستثمار

6 
 المركز العربي للصناعات الدوائية

7 
 المتكاملة للمشاريع المتعددة

8 
 العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية

9 
 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

10 
 االنتاج/ الصناعية التجارية الزراعية 

11 
 المتصدرة لألعمال والمشاريع
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12 
 الصناعات الكيماوية االردنية

13 
 العالمية للصناعات الكيماوية

14 
 جيمكو/ الصناعات والكبريت األردنية 

15 
 الوطنية لصناعة الكلورين

16 
 الموارد الصناعية األردنية

17 
 اللأللألة لصناعة الورق الصحي

18 
 العربية للمشاريع االستثمارية

19 
 مصانع الورق والكرتون األردنية

20 
 االقبال للطباعة والتغليف

21 
 االتحاد للصناعات المتطورة

22 
 الوطنية للدواجن

23 
 لألغذية واالستثمارالمصانع العربية الدولية 

24 
 دار الغذاء

25 
 أمانة لالستثمارات الزراعية والصناعية

26 
 مصانع الزيوت النباتية األردنية

27 
 الوطنية األولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية
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28 
 سنيورة للصناعات الغذائية

29 
 األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها

30 
 اآللبان األردنية

31 
 االستثمارات العامة

32 
 العالمية الحديثة للزيوت النباتية

33 
 مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر

34 
 اإلقبال لالستثمار

35 
 حديد األردن

36 
 الوطنية لصناعات االلمنيوم

37 
 االستثمارات والصناعات المتكاملة

38 
 الدولية لصناعات السيليكا

39 
 شركة الترافرتين

40 
 الوطنية إلنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي

41 
 المتحدة لصناعة الحديد والصلب

42 
 رخام األردن
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 اسمنت الشمالية
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44 
 العامة للتعدين

45 
 ارال/العربية لصناعة االلمنيوم

46 
 الوطنية لصناعة الصلب

47 
 مناجم الفوسفات االردنية

48 
 مصانع االسمنت األردنية

49 
 البوتاس العربية

50 
 األردنية لصناعات الصوف الصخري

51 
 الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية

52 
 رم عالء الدين للصناعات الهندسية

53 
 العربية لصناعة المواسير المعدنية

54 
 القدس للصناعات الخرسانية

55 
 العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة

56 
 أساس للصناعات الخرسانية

57 
 االردنية لصناعة األنابيب

58 
 لصناعة الفالترالجنوب 

59 
 جوايكو/ األردنية للصناعات الخشبية 
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60 
 األردن_مسك/الشرق األوسط للكابالت المتخصصة

61 
 العربية للصناعات الكهربائية

62 
 مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة

63 
 مصانع الكابالت المتحدة

64 
 الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية

65 
 الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

66 
 مجموعة العصر لالستثمار

67 
 النساجون العرباتحاد 

68 
 األلبسة األردنية

69 
 مصانع اآلجواخ االردنية

70 
 عقاري للصناعات واالستثمارات العقارية

71 
 الدولية للصناعات الخزفية

72 
 مصانع الخزف األردنية
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 (2)ملحق رقم 
 

 

 عينة الشركات الصناعية 

 

 اســــــم الشـــركة

 الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية 1

 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا 2

 رركة الممانع ال ربية الدولية لألغذية واالستثمار 3

 الوطنية لمنا ة الكلوريوالرركة  4

 الرركة الوطنية للدواجو 5

 دار الدواء للتنمية واالستثمار 6

 رركة األلباو األردنية 7

 رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية 8

 رركة البوتاس ال ربية 9

 اإلقباا لالستثمار/رركة الدباو والسجائر الدولية 10
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 األردنيةرركة السيلفوكيماويات  11

 جيمكو/ رركة المنا ات والكبريت األردنية 12

 رركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق المحي 13

 رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية 14

 رركة حديد األردو 15

 الرركة األردنية لمنا ة الموف المبري  16

 رركة ممانع األجواخ األردنية 17

 رركة ممانع االسمنت األردنية 18

 رركة ممانع البزف األردنية 19

 رركة ممانع الزيوت النباتية 20

 رركة مناجا الفوسفات األردنية 21

 مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية 22

 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر 23

 ممانع الورق والكرتوو 24
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 اإلقباا للطبا ة والتغليف 25

 اإلنتاج/الزرا يةالرركة المنا ية التجارية  26

 الرركة ال امة للت ديو 27

 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا 28

 رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة 29

 رركة االستثمارات ال امة 30
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(3)ملحق رقم     
     

    

 هالكات لعينة الدراسة إلا
    

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الشـــركةاســــــم            

 6781 8225 8452 9015 7850 8444 16984 37925 77958 80691 الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية

 10218 11633 12081 12210 12540 12900 25811 15927 14895 15238 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا

 362 1448 5331 8956 9325 9603 9913 11200 319625 267705 الممانع ال ربية الدولية لألغذية واالستثماررركة 

 2636 2020 5865 18643 21361 17019 16919 20636 22540 19623 الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

 61533 76683 67505 55979 50705 44746 33368 36415 39010 41209 الرركة الوطنية للدواجو

 235423 241565 216219 138847 102310 88539 100531 60307 55035 57350 دار الدواء للتنمية واالستثمار

 114378 98623 90799 81359 78901 76140 72880 143709 140560 61257 رركة األلباو األردنية

 21428 13899 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية

 1017000 958000 841000 729000 136000 118000 112000 106400 104500 101000 رركة البوتاس ال ربية

 270404 269903 190932 130310 128260 124800 127650 132909 128215 125350 اإلقباا لالستثمار/رركة الدباو والسجائر الدولية
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 15376 26194 9675 5836 12398 9866 9706 10205 9850 9850 رركة السيلفوكيماويات األردنية

 0 0 0 0 0 0 1289 0 106482 0 جيمكو/ رركة المنا ات والكبريت األردنية

 74674 88355 94461 103155 159183 168567 188715 163116 182367 203895 رركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق المحي

 14296 15391 17566 20120 12043 11843 19010 19940 22566 24860 رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية

 44892 41803 42479 30512 28520 27614 29199 25866 26224 24071 رركة حديد األردو

 16037 18619 34843 13445 4495 10057 10057 9532 9912 11066 الرركة األردنية لمنا ة الموف المبري 

 55164 52827 50812 47950 43410 36025 43859 14342 29699 30510 رركة ممانع األجواخ األردنية

 664268 950708 643976 510652 776807 639882 618799 647136 658391 630254 رركة ممانع االسمنت األردنية

 21495 17865 20535 22554 28161 23565 22984 46204 50681 55630 رركة ممانع البزف األردنية

 20706 22949 22389 19182 19176 21692 23851 26879 31599 35459 رركة ممانع الزيوت النباتية

 952000 848000 733656 404862 249231 359389 410937 379854 406419 477721 رركة مناجا الفوسفات األردنية

 271001 167524 429731 441350 462702 317158 294134 267648 235177 225817 للمنا ات ال ندسيةمجمع الررق األوسط 

 199154 159873 32500 40064 77482 76758 36142 37990 36575 29700 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

 36929 30257 28333 28490 30750 32597 27630 6923 5759 15002 ممانع الورق والكرتوو

 33220 38684 45919 42285 38205 34996 30724 39393 37171 35112 اإلقباا للطبا ة والتغليف

 34677 28609 46079 73928 112112 113897 83524 91105 112226 113110 اإلنتاج/الرركة المنا ية التجارية الزرا ية
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 7836 10493 7479 10547 10637 10303 8053 6846 4633 4210 الرركة ال امة للت ديو   

 15035 7524 25927 9669 10707 12895 12967 12477 12747 13087 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا

 51833 49072 64898 63940 67758 50396 48439 66942 69317 70266 رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رركة االستثمارات ال امة
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 (4)ملحق رقم 
     

    

 إجمالي األصول لعينة الدراسة
     

 Avg.Tot Asset 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ـا الرـــركةاســـــ

  16,987,732  8,971,708  93,838,132  10,455,633  10,000,275  8,327,235  7,421,098  6,900,638  7,554,494  7,703,010  8,705,096 7,832,507 الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية

  15,920,120  14,318,241  18,097,228  18,385,195  18,736,861  17,206,876  18,344,749  15,833,428  14,448,988  12,078,626  11,751,005 11,355,912 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا

  20,486,082  21,305,543  22,451,619  33,329,206  33,479,544  23,178,538  27,814,545  14,165,952  14,365,486  7,429,316  7,341,075 7,285,494 رركة الممانع ال ربية الدولية لألغذية واالستثمار

  12,791,204  11,842,375  11,566,494  12,136,923  11,970,342  12,325,617  13,245,876  13,624,529  15,130,776  15,064,133  11,004,975 10,879,004 الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

  54,245,604  81,316,512  76,938,124  77,246,925  73,013,124  52,101,673  42,763,828  38,121,338  36,289,137  32,287,475  32,377,901 39,793,504 لوطنية للدواجوالرركة ا

  63,244,541  102,625,076  89,007,686  68,492,775  64,110,038  62,767,422  58,128,950  52,857,374  48,827,426  44,465,163  41,163,503 37,736,960 دار الدواء للتنمية واالستثمار

  7,291,890  8,823,056  8,891,844  9,106,814  9,182,208  9,011,634  5,428,358  5,562,864  5,992,626  5,628,297  5,291,194 4,968,084 رركة األلباو األردنية

  25,392,805  50,675,852  47,203,922  39,788,930  34,439,333  27,183,300  23,432,175  10,458,808  7,022,409  7,265,614  6,457,708 5,851,963 ت اإلنرائيةرركة الباطوو الجاهز والتوريدا

  567,823,900  1,008,039,000  885,699,000  873,339,000  543,224,000  400,421,000  414,548,000  368,831,000  342,994,000  426,597,000  414,547,000 390,702,000 رركة البوتاس ال ربية

  65,793,641  58,687,889  86,287,940  78,894,532  74,105,605  74,037,911  63,507,184  60,129,101  52,647,049  58,718,028  50,921,171 43,539,907 اإلقباا لالستثمار/الدباو والسجائر الدولية رركة

  7,915,640  9,014,060  10,606,054  11,058,303  9,015,353  6,460,862  6,601,039  8,580,993  5,571,363  5,771,090  6,477,281 6,763,113 رركة السيلفوكيماويات األردنية

  1,440,313  881,912  942,191  1,025,894  1,208,746  1,261,315  1,282,634  1,739,424  2,101,388  1,920,624  2,038,998 1,658,010 جيمكو/ رركة المنا ات والكبريت األردنية

  4,866,155  3,407,121  3,901,326  3,867,268  3,888,866  4,369,191  4,853,650  6,374,676  4,491,005  7,080,150  6,428,300 2,280,281 لمنا ة الورق المحيرركة اللؤلؤ  

  8,121,567  8,459,425  7,811,456  7,485,897  8,267,285  8,060,139  8,783,050  8,298,256  8,159,920  8,186,643  7,703,596 7,621,925 رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية

  52,810,433  88,566,705  83,393,027  80,356,281  58,856,953  52,113,889  40,398,846  30,983,123  30,581,651  34,392,756  28,461,102 22,606,080 دورركة حديد األر 

  2,625,061  1,783,969  2,060,458  2,742,702  2,554,693  2,851,175  3,171,861  2,958,618  2,755,582  2,621,008  2,750,548 2,619,686 الرركة األردنية لمنا ة الموف المبري

  77,655,007  79,005,491  76,362,254  81,640,455  104,437,234  90,745,746  113,181,186  76,017,833  57,796,978  48,754,085  48,608,812 43,695,762 رركة ممانع األجواخ األردنية

  231,961,511  239,383,600  296,459,154  284,629,845  268,720,583  237,140,735  257,403,118  219,880,732  179,077,468  169,398,924  167,520,947 164,569,021 ع االسمنت األردنيةرركة ممان

  12,992,643  8,811,138  10,219,946  11,394,316  12,123,078  13,326,361  15,184,420  15,331,212  14,931,154  14,513,592  14,091,209 14,595,594 رركة ممانع البزف األردنية
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  13,384,524  10,052,145  13,433,178  14,904,921  15,973,680  14,254,463  13,100,815  15,459,524  13,073,555  10,988,526  12,604,428 12,276,232 الزيوت النباتيةرركة ممانع 

  409,379,656  659,318,000  574,284,000  556,097,811  318,294,601  320,770,229  317,679,664  316,319,524  319,438,912  348,923,339  362,670,479 404,502,091 رركة مناجا الفوسفات األردنية

  248,567,165  372,985,807  393,896,735  426,078,126  366,730,792  287,799,622  280,829,388  147,356,797  92,370,063  65,246,119  52,378,197 51,775,437 مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية

  54,129,434  60,191,624  61,627,865  62,540,236  67,217,208  77,108,757  89,744,915  42,665,167  33,128,771  26,340,107  20,729,693 21,658,327 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

  15,869,703  17,460,989  19,060,808  20,749,504  19,823,381  18,136,449  15,092,920  11,874,656  11,995,730  12,142,289  12,360,304 10,931,109 ممانع الورق والكرتوو

  9,604,182  8,463,873  8,312,529  8,022,545  8,698,011  9,026,809  9,690,057  10,021,687  10,784,362  10,792,467  12,229,480 12,718,445 اإلقباا للطبا ة والتغليف

  18,982,320  15,611,521  11,511,579  8,099,743  10,751,912  20,394,457  20,754,445  21,038,282  25,634,331  29,981,675  26,045,255 30,174,299 اإلنتاج/الرركة المنا ية التجارية الزرا ية

  2,777,114  3,158,148  3,167,391  2,772,469  2,883,362  2,631,696  3,067,622  2,887,970  2,470,598  2,238,298  2,493,585 2,591,401 الرركة ال امة للت ديو

  17,332,933  16,879,973  15,768,954  17,391,141  19,297,230  20,994,312  18,158,370  18,910,078  15,652,320  14,730,100  15,546,852 15,134,966 آراا/يواالرركة ال ربية لمنا ة األلومن

  101,288,520  161,422,118  147,881,356  171,347,182  135,789,433  113,718,079  92,911,180  52,621,097  54,308,475  42,353,969  40,532,314 44,630,457 رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة

  23,494,624  26,781,428  26,101,483  27,354,793  29,944,692  26,087,998  29,035,549  21,178,338  18,610,555  15,612,559  14,238,841 13,876,396 رركة االستثمارات ال امة

             

       
 مجموع معدل األصول الكلية لعينة الشركات 

 
2165176022 
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 (5)ملحق رقم 
 

  

 CA األصول المتداولة لعينة الدراسة

 
    

  
           

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 اســــــم الشـــركة

 5262484 5925014 6404896 6044714 4768414 3964970 3519157 4033561 3861159 4492686 3674630 الك ربائيةالرركة ال ربية للمنا ات 

 9139211 12542165 12464063 12367508 10426022 11248931 8824720 7268168 5064175 4464056 3727563 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا
لألغذية رركة الممانع ال ربية الدولية 

 133351 67323 69681 333742 12371 26218 76865 378132 196416 347651 350247 واالستثمار

 3800807 3756132 4889973 4075319 3821965 3701955 2899079 2982208 2089172 2466250 2159742 الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

 33867614 27748061 26014490 27275099 16942614 13936504 12964425 13021317 10698408 10995203 17306407 الرركة الوطنية للدواجو

 78738936 62044751 45618674 42902298 41542212 40012152 39201490 36703214 34343542 32039012 29189008 دار الدواء للتنمية واالستثمار

 3486327 3386352 3389776 2987901 4027177 2307823 2524228 2758061 2369070 2532530 2738817 رركة األلباو األردنية

 12103790 11242055 12083341 11021667 7327569 8830523 2896999 1953664 2595122 2229695 2077820 رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية

 440568000 347556000 515279000 279526000 193058000 229093000 190709000 146809000 145072000 116538000 131075000 رركة البوتاس ال ربية
اإلقباا /رركة الدباو والسجائر الدولية

 40558593 40911481 39104868 34328262 32320669 27718579 27447189 20057214 23227575 17995266 17654577 لالستثمار

 2840143 4454549 5084611 4318465 2908122 3052190 4954440 1713576 2188917 2579836 2628875 السيلفوكيماويات األردنيةرركة 

 881912 942191 413937 195544 201482 215997 221858 547735 650637 678594 319435 جيمكو/ رركة المنا ات والكبريت األردنية

 2209201 2628732 2497545 2393599 2013231 2410264 3638898 2126157 4437025 3473292 2280281 المحي رركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق

 4114040 3343042 3070665 3577694 3309529 4143802 5563319 5451018 5334638 5089712 5306480 رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية

 43554155 34868019 32798842 34367244 28901008 24644709 18211260 17800324 21145053 14460031 7059980 رركة حديد األردو

 883336 997215 1582235 1308745 1291774 1161407 1350095 1679851 1794140 1891263 1693499 الرركة األردنية لمنا ة الموف المبري

 11781890 12364703 9422180 10483313 13154227 21036504 19549936 25105897 25430152 24830087 24931298 رركة ممانع األجواخ األردنية

 65313638 116470320 99596109 104644775 103135056 134117107 101128171 54286813 40494719 45494111 51421105 رركة ممانع االسمنت األردنية
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 3102270 4092842 4785329 5289129 6164698 7166708 6863484 8839056 8185107 7030059 6434262 رركة ممانع البزف األردنية

 8076934 11245254 12550782 13311164 11777807 10644460 12907583 10197491 7677700 8809862 8064997 رركة ممانع الزيوت النباتية

 303684 357845 370419291 159771895 160208613 128033719 136076555 130306718 135678149 126933724 147700918 رركة مناجا الفوسفات األردنية

 152081038 115331510 159237818 258058076 206481165 177392149 120379715 64543757 49332818 45579559 45335770 مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية

 24428636 24105073 35971761 40649433 51212011 65315761 14480573 14265686 13847419 9465127 13026012 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

 4392854 4735923 5286525 4281057 4706889 4399185 4274189 3928342 5126553 5316688 3645985 ممانع الورق والكرتوو

 4789556 4462626 4034586 4264221 4755173 5161253 4642650 4670200 3907499 4975228 4716276 اإلقباا للطبا ة والتغليف

 10022184 5983789 2097566 4724889 6547996 5854687 10213959 13663569 16841249 12009549 14953002 اإلنتاج/الرركة المنا ية التجارية الزرا ية

 2461480 2517940 2205269 2248219 1993587 2346625 2105105 1599432 1527483 1667748 1669137 الرركة ال امة للت ديو

 10187960 8805382 10358355 11839582 13052117 9381966 10074494 7377638 6469276 7350060 6472974 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا

 127548622 105978546 124415892 103728594 82842324 63209973 40446894 37452398 25556502 22614613 26482962 رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة

 7945702 6214497 6641722 7255047 6465427 6989929 7022267 7417523 6527764 7288551 6795324 رركة االستثمارات ال امة

  
 

18387935 20388981 21631257 27172287 33917302 34178975 39919107 51926326 32835978 37152612 

  31,751,076 المتداولة األموامتوسط ا
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 (6)ملحق رقم 

 
 الفئة األولى/  اإلختيارية المستحقاتاحتساب 

 

المستحقات غير 
 المستحقات اإلختيارية المستحقات الكلية اإلختيارية

 
NDAC TAC DAC 

 0.291983155 0.108476875 0.40046003 شركة البوتاس العربية

 0.270376804 0.171915011 0.442291815 شركة مناجم الفوسفات األردنية

 0.860589825 0.113318456 0.973908281 مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية

 0.590714517 0.152838995 0.743553512 شركة مصانع االسمنت األردنية

 0.077919854- 0.325158983 0.24723913 واالستثمارات المتكاملةشركة الصناعات 

 0.010400239 0.02478639 0.035186629 شركة مصانع األجواخ األردنية

 0.331130735 0.158331434 0.489462169 اإلقبال لالستثمار/شركة الدخان والسجائر الدولية

 0.051583658 0.10908365 0.160667308 دار الدواء للتنمية واالستثمار

 0.60689436 0.133920666 0.740815026 الشركة الوطنية للدواجن

 0.427947382 0.283365832 0.711313214 مصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

 0.509166497 0.147124089 0.656290586 شركة حديد األردن

   
0.352078847 
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 (7)ملحق رقم 

 
 الفئة الثانية/  اإلختيارية المستحقاتاحتساب 

 

المستحقات غير 
 المستحقات اإلختيارية المستحقات الكلية اإلختيارية

 
NDAC TAC DAC 

 0.444862139 0.156723469 0.601585608 شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية

 0.151641171 0.159466866 0.311108037 شركة االستثمارات العامة

 0.026876093 0.008405082 0.035281175 شركة المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار

 0.59355625 0.236078272 0.829634522 اإلنتاج/الشركة الصناعية التجارية الزراعية

 0.362837835 0.14118738 0.504025215 آرال/الشركة العربية لصناعة األلومنيوم

 0.526577995 0.077611314 0.604189309 للصناعات الكهربائيةالشركة العربية 

 0.430592854 0.126366223 0.556959077 الشركة الوطنية لصناعة األلومنيوم

 0.505198992 0.110110656 0.615309647 مصانع الورق والكرتون

 0.227174022 0.243786923 0.470960945 شركة مصانع الزيوت النباتية

 0.553687951 0.043605009 0.59729296 مصانع الخزف األردنيةشركة 

 0.687378244 0.086282206 0.773660451 الشركة الوطنية لصناعة الكلورين

   
0.410034868 
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 (8)ملحق رقم 

 
 الفئة الثالثة/  اإلختيارية المستحقاتاحتساب 

 

المستحقات غير 
 المستحقات اإلختيارية المستحقات الكلية اإلختيارية

 
NDAC TAC DAC 

 0.495028778 0.085987313 0.58101609 اإلقبال للطباعة والتغليف

 0.277524389 0.077979622 0.355504011 شركة المركز العربي للصناعات الدوائية

 0.220968123 0.394231898 0.615200021 شركة السيلفوكيماويات األردنية

 0.34964533 0.126985948 0.476631277 األردنيةشركة األلبان 

 0.488959338 0.082295092 0.571254431 شركة اللأللألة لصناعة الورق الصحي

 0.187072562 0.00781556 0.194888121 الشركة العامة للتعدين

 0.501326557 0.049757122 0.551083679 الشركة األردنية لصناعة الصوف الصخري

 0.550430879 0.129840355 0.680271234 جيمكو/ الصناعات والكبريت األردنيةشركة 

   
0.383869494 
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 (9)ملحق رقم 

 

 لعينة الفئة األولى اإلختياريةاحتساب المستحقات غير 
 

  
1/TA Δrev/TA PPE/TA NDAC 

 Χ1 Χ2 Χ3 Y Avg_NDAC السنة شركة البوتاس العربية 

 
2001 0.0000000024 0.0008442951 0.2997488825 0.3005931800 

 

 
2002 0.0000000023 0.0047046744 0.3037996048 0.3085042816 

 

 
2003 0.0000000029 0.0367936465 0.3445570476 0.3813506971 

 

 
2004 0.0000000027 0.0852422925 0.2739303367 0.3591726319 

 

 
2005 0.0000000024 0.0930073236 0.2366215734 0.3296288994 

 

 
2006 0.0000000025 0.0359146998 0.2457238756 0.2816385779 

 

 
2007 0.0000000018 0.1495534071 0.2013846958 0.3509381047 

 

 
2008 0.0000000011 0.4306632362 0.1218232553 0.5524864926 

 

 
2009 0.0000000011 0.3318226621 0.2181136029 0.5499362662 

 

 
2010 0.0000000010 0.1838996309 0.4064515361 0.5903511680 0.4004600299 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة شركة مناجم الفوسفات األردنية

 

 
2001 0.0000000028 0.0437485070 0.2964999034 0.3402484132 

 

 
2002 0.0000000029 0.0196534145 0.2621577773 0.2818111946 

 

 
2003 0.0000000031 0.0217796228 0.2676387778 0.2894184037 

 

 
2004 0.0000000032 0.2127215929 0.2314128609 0.4441344569 

 

 
2005 0.0000000031 0.0267051309 0.2546228140 0.2813279480 

 

 
2006 0.0000000031 0.0273649398 0.2171726822 0.2445376251 

 

 
2007 0.0000000031 0.2042270111 0.2400480491 0.4442750633 

 

 
2008 0.0000000018 0.8848512443 0.1302002158 1.0150514619 

 

 
2009 0.0000000017 0.5117589903 0.1607479923 0.6725069843 

 

 
2010 0.0000000015 0.1602322400 0.2493743535 0.4096065950 0.4422918146 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية

 



161 
 

 
2001 0.0000000191 0.0254150405 0.1278407693 0.1532558289 

 

 
2002 0.0000000153 0.1382007564 0.2043751752 0.3425759469 

 

 
2003 0.0000000108 4.6014692336 0.1619546151 4.7634238595 

 

 
2004 0.0000000068 2.6646314320 0.1808791962 2.8455106350 

 

 
2005 0.0000000036 0.1112805794 0.1549360853 0.2662166682 

 

 
2006 0.0000000035 0.0549707150 0.1742733317 0.2292440502 

 

 
2007 0.0000000027 0.0136358525 0.1766372893 0.1902731446 

 

 
2008 0.0000000023 0.0231371464 0.1836222684 0.2067594172 

 

 
2009 0.0000000025 0.0899617307 0.1366961648 0.2266578980 

 

 
2010 0.0000000027 0.0862547539 0.4289106073 0.5151653639 0.9739082812 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة شركة مصانع االسمنت األردنية

 

 
2001 0.0000000060 0.1142270286 0.6705398221 0.7847668566 

 

 
2002 0.0000000059 0.0758089467 0.6921685406 0.7679774932 

 

 
2003 0.0000000056 0.0772668061 0.6461929426 0.7234597543 

 

 
2004 0.0000000045 0.0923496152 0.5007760707 0.5931256905 

 

 
2005 0.0000000039 0.1722593119 0.4445359594 0.6167952752 

 

 
2006 0.0000000042 0.1472764896 0.5169831619 0.6642596558 

 

 
2007 0.0000000037 0.0699035771 0.5633143964 0.6332179772 

 

 
2008 0.0000000035 0.2211804071 0.6061158168 0.8272962275 

 

 
2009 0.0000000034 0.1280620803 0.5589095994 0.6869716831 

 

 
2010 0.0000000042 0.4737226945 0.6639418072 1.1376645058 0.7435535119 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة شركة الصناعات واالستثمارات المتكاملة

 

 
2001 0.0000000247 0.0404725721 0.4036248708 0.4440974675 

 

 
2002 0.0000000236 0.0084132611 0.3810441945 0.3894574792 

 

 
2003 0.0000000184 0.0473513756 0.2869862208 0.3343376149 

 

 
2004 0.0000000190 0.0713342787 0.2831820477 0.3545163454 

 

 
2005 0.0000000108 0.0537832584 0.1538921473 0.2076754165 
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2006 0.0000000088 0.0381503367 0.1387341322 0.1768844776 

 

 
2007 0.0000000074 0.0267601162 0.1096363220 0.1363964455 

 

 
2008 0.0000000058 0.0428175994 0.0881890313 0.1310066366 

 

 
2009 0.0000000068 0.1685014776 0.0894097698 0.2579112542 

 

 
2010 0.0000000062 0.0077262584 0.0323818945 0.0401081592 0.2472391297 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة شركة مصانع األجواخ األردنية

 

 
2001 0.0000000206 0.0778500203 0.0133938472 0.0912438880 

 

 
2002 0.0000000205 0.0385046915 0.0117417443 0.0502464563 

 

 
2003 0.0000000173 0.0220011503 0.0075399271 0.0295410947 

 

 
2004 0.0000000132 0.0507800979 0.0055433309 0.0563234419 

 

 
2005 0.0000000088 0.0018449621 0.0037965232 0.0056414942 

 

 
2006 0.0000000110 0.0011218377 0.0076031333 0.0087249820 

 

 
2007 0.0000000096 0.0006763201 0.0073711163 0.0080474460 

 

 
2008 0.0000000122 0.0301292417 0.0088787844 0.0390080384 

 

 
2009 0.0000000131 0.0343902237 0.0065924586 0.0409826955 

 

 
2010 0.0000000127 0.0162330616 0.0058736803 0.0221067546 0.0351866291 

اإلقبال /شركة الدخان والسجائر الدولية       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة لالستثمار

 

 
2001 0.0000000196 0.0197357205 0.3913731481 0.4111088883 

 

 
2002 0.0000000170 0.0894683146 0.4225554884 0.5120238200 

 

 
2003 0.0000000190 0.1431087239 0.4285893593 0.5716981022 

 

 
2004 0.0000000166 0.0013127088 0.3360951630 0.3374078884 

 

 
2005 0.0000000157 0.0845097462 0.2951920683 0.3797018303 

 

 
2006 0.0000000135 0.1980934470 0.3266089720 0.5247024325 

 

 
2007 0.0000000135 0.0141095400 0.3979683588 0.4120779123 

 

 
2008 0.0000000127 0.1827087839 0.3526123712 0.5353211678 

 

 
2009 0.0000000116 0.0304343226 0.3575065531 0.3879408872 

 

 
2010 0.0000000170 0.2957770895 0.5268616494 0.8226387560 0.4894621685 
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 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة دار الدواء للتنمية واالستثمار

 

 
2001 0.0000000243 0.0456612743 0.1420033178 0.1876646164 

 

 
2002 0.0000000225 0.0373610235 0.1352815686 0.1726426146 

 

 
2003 0.0000000205 0.0442190010 0.1293148035 0.1735338250 

 

 
2004 0.0000000189 0.0157161232 0.1216674707 0.1373836127 

 

 
2005 0.0000000172 0.0710430345 0.1145626061 0.1856056578 

 

 
2006 0.0000000159 0.0126215475 0.1144685694 0.1270901328 

 

 
2007 0.0000000156 0.0108135796 0.1096923387 0.1205059339 

 

 
2008 0.0000000146 0.0958378457 0.1136925026 0.2095303629 

 

 
2009 0.0000000112 0.0422547891 0.1280577387 0.1703125391 

 

 
2010 0.0000000097 0.0153875452 0.1070162326 0.1224037875 0.1606673083 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة الشركة الوطنية للدواجن

 

 
2001 0.0000000309 0.1329447514 0.6604102595 0.7933550418 

 

 
2002 0.0000000310 0.0285812997 0.6686514508 0.6972327814 

 

 
2003 0.0000000276 0.0050731711 0.6414266616 0.6464998603 

 

 
2004 0.0000000262 0.0863387324 0.6599168424 0.7462556010 

 

 
2005 0.0000000234 0.1570342112 0.6741053210 0.8311395556 

 

 
2006 0.0000000192 0.0322615552 0.7506919787 0.7829535531 

 

 
2007 0.0000000137 0.0588281225 0.6264356666 0.6852638027 

 

 
2008 0.0000000129 0.1783916577 0.6632294425 0.8416211131 

 

 
2009 0.0000000130 0.0488834508 0.6393457553 0.6882292191 

 

 
2010 0.0000000123 0.1120909490 0.5835087713 0.6955997326 0.7408150261 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة مصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

 

 
2001 0.0000000482 2.8771213351 0.3857418438 3.2628632272 

 

 
2002 0.0000000380 0.1831519895 0.3646813963 0.5478334238 

 

 
2003 0.0000000302 0.1890927677 0.4095777051 0.5986705031 
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2004 0.0000000234 0.0525434718 0.3910951058 0.4436386010 

 

 
2005 0.0000000111 0.0880999553 0.2203454758 0.3084454423 

 

 
2006 0.0000000130 0.0495336606 0.2692166209 0.3187502945 

 

 
2007 0.0000000149 0.0717150287 0.2997805413 0.3714955849 

 

 
2008 0.0000000160 0.1346994597 0.3282637757 0.4629632514 

 

 
2009 0.0000000162 0.0859638899 0.3531690900 0.4391329961 

 

 
2010 0.0000000166 0.0011387797 0.3582000213 0.3593388176 0.7113132142 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة شركة حديد األردن

 

 
2001 0.0000000351 0.3560789740 0.4679804387 0.8240594479 

 

 
2002 0.0000000291 0.0054753100 0.3719166618 0.3773920008 

 

 
2003 0.0000000327 0.1407820984 0.4003948315 0.5411769626 

 

 
2004 0.0000000323 0.4340433984 0.3859597369 0.8200031675 

 

 
2005 0.0000000248 0.3911596386 0.2713278246 0.6624874879 

 

 
2006 0.0000000192 0.1511736535 0.2269077251 0.3780813978 

 

 
2007 0.0000000170 0.1951409887 0.1863900260 0.3815310317 

 

 
2008 0.0000000124 0.4158856730 0.5670531716 0.9829388570 

 

 
2009 0.0000000120 0.3992495560 0.5795154312 0.9787649991 

 

 
2010 0.0000000113 0.1104667155 0.5060037855 0.6164705123 0.6562905865 

  



165 
 

   

 (10)ملحق رقم 
  

 

 لعينة الفئة الثانية اإلختياريةاحتساب المستحقات غير 
 

  
1/TA Δrev/TA PPE/TA NDAC 

 
 Χ1 Χ2 Χ3 Y Avg_NDAC السنة رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية

 
2001 0.0000001549 0.0922127479 0.6480009626 0.7402138654 

 

 
2002 0.0000001376 0.0427204088 0.5644098351 0.6071303815 

 

 
2003 0.0000001424 0.1415722155 0.7217957541 0.8633681120 

 

 
2004 0.0000000956 0.1850875358 0.6833292092 0.8684168406 

 

 
2005 0.0000000427 0.1830876989 0.4322282929 0.6153160345 

 

 
2006 0.0000000368 0.2846637090 0.4497547391 0.7344184849 

 

 
2007 0.0000000290 0.2388959740 0.3012705850 0.5401665880 

 

 
2008 0.0000000251 0.1035862236 0.2952980389 0.3988842877 

 

 
2009 0.0000000212 0.0911891601 0.2808618106 0.3720509919 

 

 
2010 0.0000000197 0.0192358483 0.2566546291 0.2758904971 0.6015856084 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة رركة االستثمارات ال امة

 

 
2001 0.0000000702 0.0223483779 0.2770526758 0.2994011240 

 

 
2002 0.0000000641 0.0193813839 0.2458894791 0.2652709271 

 

 
2003 0.0000000537 0.0755717925 0.2276469455 0.3032187917 

 

 
2004 0.0000000472 0.0485909706 0.3589867628 0.4075777807 

 

 
2005 0.0000000344 0.0077542877 0.2393456380 0.2470999601 

 

 
2006 0.0000000383 0.0600352315 0.2733926536 0.3334279234 
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2007 0.0000000334 0.0227736188 0.2322452340 0.2550188862 

 

 
2008 0.0000000366 0.0929894077 0.2672970693 0.3602865136 

 

 
2009 0.0000000383 0.0252024760 0.3063108330 0.3315133473 

 

 
2010 0.0000000373 0.0179678619 0.2902972164 0.3082651157 0.3111080370 

رركة الممانع ال ربية الدولية لألغذية        
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة واالستثمار

 

 
2001 0.0000001362 0.0055967280 0.0362243949 0.0418212591 

 

 
2002 0.0000001346 0.0223147057 0.0409399735 0.0632548138 

 

 
2003 0.0000000696 0.0381352918 0.0204052268 0.0585405882 

 

 
2004 0.0000000706 0.0023226819 0.0200239278 0.0223466803 

 

 
2005 0.0000000360 0.0012233887 0.0100163422 0.0112397668 

 

 
2006 0.0000000431 0.0295396975 0.0116323126 0.0411720532 

 

 
2007 0.0000000299 0.0423488444 0.0078217314 0.0501706057 

 

 
2008 0.0000000300 0.0251848484 0.0076767805 0.0328616589 

 

 
2009 0.0000000445 0.0025198183 0.0113316104 0.0138514733 

 

 
2010 0.0000000469 0.0056286291 0.0119241739 0.0175528500 0.0352811749 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة اإلنتاج/الرركة المنا ية التجارية الزرا ية

 

 
2001 0.0000000384 0.1956502634 0.5286569089 0.7243072107 

 

 
2002 0.0000000334 0.0492031883 0.4382639396 0.4874671612 

 

 
2003 0.0000000390 0.0763131287 0.4669606162 0.5432737839 
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2004 0.0000000475 0.1872356783 0.5144804124 0.7017161382 

 

 
2005 0.0000000482 0.3869247768 0.7179068388 1.1048316638 

 

 
2006 0.0000000490 0.1952504546 0.6789325649 0.8741830685 

 

 
2007 0.0000000930 0.2845954282 0.6070643993 0.8916599206 

 

 
2008 0.0000001235 0.2437067448 0.7410330180 0.9847398862 

 

 
2009 0.0000000869 0.1448076758 0.4801469894 0.6249547521 

 

 
2010 0.0000000641 1.0012197402 0.3579918318 1.3592116361 0.8296345221 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا

 

 
2001 0.0000000643 0.1195147416 0.5246587541 0.6441735600 

 

 
2002 0.0000000679 0.0030480445 0.5393598143 0.5424079266 

 

 
2003 0.0000000639 0.1535537224 0.4968708792 0.6504246655 

 

 
2004 0.0000000529 0.0075934642 0.4274008812 0.4349943982 

 

 
2005 0.0000000551 0.0237209617 0.4308487491 0.4545697659 

 

 
2006 0.0000000476 0.1397658566 0.3511283437 0.4908942479 

 

 
2007 0.0000000518 0.0245979863 0.3514465029 0.3760445411 

 

 
2008 0.0000000575 0.0548194624 0.3582774126 0.4130969325 

 

 
2009 0.0000000634 0.1880834962 0.3743896393 0.5624731989 

 

 
2010 0.0000000592 0.1335738511 0.3375989997 0.4711729101 0.5040252147 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية

 

 
2001 0.0000001149 0.5404525120 0.4501782634 0.9906308902 
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2002 0.0000001298 0.1818694251 0.4718735923 0.6537431472 

 

 
2003 0.0000001324 0.3756166859 0.4563459843 0.8319628025 

 

 
2004 0.0000001449 0.4184788421 0.4814314271 0.8999104141 

 

 
2005 0.0000001348 0.1027845206 0.4506896419 0.5534742972 

 

 
2006 0.0000001201 0.0088327038 0.3877703704 0.3966031942 

 

 
2007 0.0000001000 0.2903556152 0.3695015387 0.6598572539 

 

 
2008 0.0000000956 0.0154299601 0.3634101350 0.3788401907 

 

 
2009 0.0000000107 0.0032084185 0.0389359520 0.0421443811 

 

 
2010 0.0000001115 0.2495237250 0.3852026838 0.6347265203 0.6041893092 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا

 

 
2001 0.0000000851 0.2568473931 0.6176201950 0.8744676732 

 

 
2002 0.0000000828 0.0130752455 0.5748225833 0.5878979116 

 

 
2003 0.0000000692 0.1819459605 0.4955239772 0.6774700069 

 

 
2004 0.0000000632 0.1791048028 0.4413256561 0.6204305221 

 

 
2005 0.0000000545 0.2330522484 0.3856590243 0.6187113271 

 

 
2006 0.0000000581 0.0566028371 0.3928577157 0.4494606110 

 

 
2007 0.0000000534 0.2247497593 0.3388162510 0.5635660637 

 

 
2008 0.0000000544 0.0078792746 0.3209175644 0.3287968934 

 

 
2009 0.0000000553 0.1272289878 0.3057961694 0.4330252125 

 

 
2010 0.0000000698 0.0555226023 0.3602418761 0.4157645482 0.5569590770 
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 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة ممانع الورق والكرتوو

 

 
2001 0.0000000809 0.0213312715 0.5543276282 0.5756589806 

 

 
2002 0.0000000824 0.0414308208 0.5654691632 0.6069000664 

 

 
2003 0.0000000834 0.0105806816 0.6599133192 0.6704940841 

 

 
2004 0.0000000842 0.0771535613 0.6110028787 0.6881565243 

 

 
2005 0.0000000663 0.0422019066 0.4619251941 0.5041271669 

 

 
2006 0.0000000551 0.0223228924 0.4175133732 0.4398363208 

 

 
2007 0.0000000504 0.0375304798 0.3354303184 0.3729608486 

 

 
2008 0.0000000482 0.0365133065 0.7306610799 0.7671744346 

 

 
2009 0.0000000525 0.0319068321 0.7296640835 0.7615709680 

 

 
2010 0.0000000573 0.0451866157 0.7210304067 0.7662170797 0.6153096474 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة رركة ممانع الزيوت النباتية

 

 
2001 0.0000000793 0.0560641070 0.3010502341 0.3571144204 

 

 
2002 0.0000000910 0.1291690077 0.3012984635 0.4304675623 

 

 
2003 0.0000000765 0.0262039667 0.2199909665 0.2461950097 

 

 
2004 0.0000000647 0.0458569746 0.1650724175 0.2109294568 

 

 
2005 0.0000000763 0.2765987460 0.1771679090 0.4537667313 

 

 
2006 0.0000000702 0.0330860587 0.1514221195 0.1845082484 

 

 
2007 0.0000000626 0.0284613815 0.1184167956 0.1468782397 

 

 
2008 0.0000000671 0.5480819388 0.1168108841 0.6648928901 

 

 
2009 0.0000000744 1.0865909765 0.1177046117 1.2042956626 

 



170 
 

 
2010 0.0000000995 0.6645713925 0.1459897365 0.8105612285 0.4709609450 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة رركة ممانع البزف األردنية

 

 
2001 0.0000000710 0.0453587765 0.5011032056 0.5464620530 

 

 
2002 0.0000000689 0.0272694037 0.4360385079 0.4633079805 

 

 
2003 0.0000000670 0.0036263105 0.3831241041 0.3867504816 

 

 
2004 0.0000000652 0.0558460740 0.5465633115 0.6024094507 

 

 
2005 0.0000000659 0.0386600871 0.5190492623 0.5577094153 

 

 
2006 0.0000000750 0.0250766882 0.5260002337 0.5510769969 

 

 
2007 0.0000000825 0.0542510739 0.5530690308 0.6073201872 

 

 
2008 0.0000000878 0.2691286603 0.5798493740 0.8489781221 

 

 
2009 0.0000000978 0.0822343875 0.5993284113 0.6815628967 

 

 
2010 0.0000001135 0.0796639435 0.6476879604 0.7273520174 0.5972929602 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

 

 
2001 0.0000000909 0.0578461105 0.6996713759 0.7575175773 

 

 
2002 0.0000000664 0.0518852960 0.8613148198 0.9132001822 

 

 
2003 0.0000000661 0.2441818582 0.8029044908 1.0470864151 

 

 
2004 0.0000000734 0.0177345580 0.7872162040 0.8049508354 

 

 
2005 0.0000000755 0.0802615093 0.7205201830 0.8007817678 

 

 
2006 0.0000000811 0.1131817580 0.6899169429 0.8030987820 

 

 
2007 0.0000000835 0.0370720402 0.6535270254 0.6905991491 
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2008 0.0000000824 0.2155763038 0.5660115006 0.7815878868 

 

 
2009 0.0000000865 0.1419535600 0.4985835812 0.6405372276 

 

 
2010 0.0000000844 0.0552932161 0.4419513822 0.4972446828 0.7736604506 
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 (11)ملحق رقم 
  

 
  لعينة الفئة الثالثة  اإلختياريةاحتساب المستحقات غير 

 

  
1/TA Δrev/TA PPE/TA NDAC 

 
 Χ1 Χ2 Χ3 Y Avg_NDAC السنة اإلقباا للطبا ة والتغليف

 
2001 0.0000000818 0.1691311487 0.5853275855 0.7544588159 

 

 
2002 0.0000000927 0.1356033797 0.6270669162 0.7626703885 

 

 
2003 0.0000000927 0.0431327324 0.5555399568 0.5986727819 

 

 
2004 0.0000000998 0.0081080161 0.5222413153 0.5303494312 

 

 
2005 0.0000001032 0.0001102161 0.4506227363 0.4507330555 

 

 
2006 0.0000001108 0.0517086381 0.4624163423 0.5141250912 

 

 
2007 0.0000001150 0.0234469697 0.4936322798 0.5170793645 

 

 
2008 0.0000001246 0.0007258295 0.4843681151 0.4850940693 

 

 
2009 0.0000001203 0.0695025545 0.4631446098 0.5326472846 

 

 
2010 0.0000001181 0.2302246265 0.4341058756 0.6643306203 0.5810160903 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية

 

 
2001 0.0000001298 0.1003507972 0.3087421770 0.4090931041 

 

 
2002 0.0000001222 0.0558055359 0.3196115917 0.3754172498 

 

 
2003 0.0000001226 0.0506799086 0.3149937744 0.3656738056 

 

 
2004 0.0000001205 0.0209339167 0.3121016030 0.3330356403 

 

 
2005 0.0000001139 0.2766840676 0.2859201530 0.5626043345 
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2006 0.0000001241 0.0147245600 0.3126757491 0.3274004332 

 

 
2007 0.0000001210 0.0112258136 0.2938605600 0.3050864945 

 

 
2008 0.0000001336 0.0142174011 0.2902485834 0.3044661181 

 

 
2009 0.0000001280 0.0430520251 0.2536925254 0.2967446786 

 

 
2010 0.0000001182 0.0628068693 0.2127112658 0.2755182533 0.3555040112 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة رركة السيلفوكيماويات األردنية

 

 
2001 0.0000001544 0.1972784568 0.5486610817 0.7459396929 

 

 
2002 0.0000001733 0.0799081283 0.5738302470 0.6537385485 

 

 
2003 0.0000001795 0.0438714907 0.3788519973 0.4227236674 

 

 
2004 0.0000001165 0.2390114990 0.3466065058 0.5856181214 

 

 
2005 0.0000001515 0.1543644872 0.4698187664 0.6241834051 

 

 
2006 0.0000001548 0.3875377620 0.4801653402 0.8677032569 

 

 
2007 0.0000001109 0.2091613052 0.3859446214 0.5951060374 

 

 
2008 0.0000000904 0.1516748094 0.3479983321 0.4996732320 

 

 
2009 0.0000000943 0.1254834267 0.4174933486 0.5429768696 

 

 
2010 0.0000001109 0.1394327306 0.4749045380 0.6143373796 0.6152000211 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة رركة األلباو األردنية

 

 
2001 0.0000001890 0.0535684384 0.2426658331 0.2962344605 

 

 
2002 0.0000001777 0.0127468398 0.1943269874 0.2070740048 

 

 
2003 0.0000001669 0.0125435827 0.3216052529 0.3341490025 
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2004 0.0000001798 0.0520021701 0.3391939835 0.3911963334 

 

 
2005 0.0000001842 0.0972809826 0.4775596967 0.5748408635 

 

 
2006 0.0000001110 0.0263690248 0.3528235834 0.3791927191 

 

 
2007 0.0000001089 0.2093107671 0.5163032682 0.7256141442 

 

 
2008 0.0000001098 0.3626840298 0.4674665586 0.8301506981 

 

 
2009 0.0000001125 0.1037087470 0.4575201724 0.5612290319 

 

 
2010 0.0000001133 0.0220267218 0.4446046812 0.4666315163 0.4766312774 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة رركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق المحي

 

 
2001 0.0000001556 0.0340348148 0.4596873201 0.4937222905 

 

 
2002 0.0000001412 0.0229976766 0.3733148309 0.3963126487 

 

 
2003 0.0000002227 0.0056154469 0.5265743414 0.5321900109 

 

 
2004 0.0000001569 0.1384857834 0.4291634587 0.5676493990 

 

 
2005 0.0000002060 0.1473773346 0.5034120713 0.6507896119 

 

 
2006 0.0000002289 0.0806309452 0.5280931870 0.6087243611 

 

 
2007 0.0000002571 0.0130619055 0.3844994916 0.3975616542 

 

 
2008 0.0000002586 0.9524232611 0.3541836252 1.3066071449 

 

 
2009 0.0000002563 0.0763840294 0.3261952475 0.4025795332 

 

 
2010 0.0000002935 0.0048143286 0.3515930312 0.3564076533 0.5712544308 

       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة الرركة ال امة للت ديو

 

 
2001 0.0000004010 0.0228005061 0.0633232876 0.0861241947 
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2002 0.0000004468 0.1476059041 0.0503315466 0.1979378975 

 

 
2003 0.0000004048 0.1721486053 0.0960868583 0.2682358684 

 

 
2004 0.0000003463 0.0068162065 0.0926754779 0.0994920307 

 

 
2005 0.0000003260 0.0140561647 0.1133760939 0.1274325846 

 

 
2006 0.0000003800 0.1134720728 0.1377495729 0.2512220256 

 

 
2007 0.0000003468 0.0471432307 0.1283113255 0.1754549030 

 

 
2008 0.0000003607 0.0178952407 0.1193362306 0.1372318320 

 

 
2009 0.0000003157 0.3081157331 0.1398157032 0.4479317520 

 

 
2010 0.0000003166 0.1513409125 0.0064768972 0.1578181263 0.1948881215 

 الرركة األردنية لمنا ة الموف       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة المبري

 

 
2001 0.0000003636 0.1669103757 0.2428279746 0.4097387139 

 

 
2002 0.0000003815 0.0339262604 0.2582865066 0.2922131485 

 

 
2003 0.0000003629 0.0899773623 0.2458203022 0.3357980274 

 

 
2004 0.0000003380 0.0732399384 0.3008627677 0.3741030441 

 

 
2005 0.0000003153 0.0089433301 0.3286152830 0.3375589283 

 

 
2006 0.0000003507 0.0487609494 0.3902029865 0.4389642867 

 

 
2007 0.0000003914 0.4406541216 0.4406357241 0.8812902372 

 

 
2008 0.0000003646 0.1427792739 0.3950622415 0.5378418800 

 

 
2009 0.0000004853 0.7915511988 0.4818802422 1.2734319263 

 

 
2010 0.0000005605 0.1367815248 0.4931145104 0.6298965957 0.5510836788 



176 
 

/ رركة المنا ات والكبريت األردنية       
 Χ1 Χ2 Χ3 Y السنة جيمكو

 

 
2001 0.0000004904 0.1603522907 0.6671924151 0.8275451962 

 

 
2002 0.0000005207 0.0232809753 0.6612366606 0.6845181566 

 

 
2003 0.0000004759 0.1801361767 0.6040797797 0.7842164322 

 

 
2004 0.0000005749 0.0099101772 0.7192283193 0.7291390713 

 

 
2005 0.0000007796 0.0019647070 0.5740647761 0.5760302627 

 

 
2006 0.0000007928 0.0415645576 0.5783733643 0.6199387148 

 

 
2007 0.0000008273 0.0126966294 0.6072897035 0.6199871602 

 

 
2008 0.0000009748 0.0131280620 0.5957828002 0.6089118369 

 

 
2009 0.0000010614 0.0426941034 0.6323112830 0.6750064477 

 

 
2010 0.0000011339 0.0003050191 0.6771129092 0.6774190622 0.6802712341 

TAC = (Δ CA- Δ CASH) + Δ CL + Δ STDEBT - DEP 
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احتساب المستحقات الكلية لعينة الدراسة  (الفئة األولى)احتساب المستحقات الكلية لعينة الدراسة 
 (الفئة األولى)

      

    

 ( 12)ملحق  رقم 
      

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Avg TAC 

 شركة البوتاس العربية

التغير في 
األصول 
  93,012,000  167,723,000  235,753,000  86,468,000  36,035,000  38,384,000  43,900,000  1,737,000  28,534,000  14,537,000 المتداوله

 

 

التغير في 
النقد وما 

  8,658,000- يعادله
-

24,208,000  -9,181,000  
-

36,510,000  -515,000  -44,754,000  -10,310,000  -84,974,000  -55,803,000  
-

103,305,000  
 

 

التغير في 
المطلوبات 
  27,566,000  53,834,000  85,956,000  30,328,000  2,100,000  9,363,000  10,531,000  2,183,000  10,412,000  3,186,000 المتداوله 

 

 

التغير في 
الديون قصيرة 

  491,000  817,000  550,000  2,269,000  1,278,000  472,000  542,000  3,589,000  2,377,000  503,000 األجل
 

 
  42,240-  29,309-  22,807-  20,937-  22,885-  22,424-  22,020-  23,084-  24,032-  24,642- اإلهالكات 

 

 

المستحقات 
  61,595,762  17,721,760  166,541,691  237,262,193  108,734,063  5,363,885-  47,681,576  18,440,980  1,695,084-  17,090,968  9,543,358 الكلية

             

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 شركة مناجم الفوسفات األردنية

التغير في 
األصول 
  54,161  370,061,446  210,647,396  436,718  32,174,894  8,042,836  5,769,837  5,371,431  8,744,425  20,767,194 المتداوله

 

 

التغير في 
وما النقد 
  7,343,232-  8,130,405-  6,765,435- يعادله

-
13,729,783  

-
22,220,751  -7,147,455  -27,845,479  

-
128,583,362  -13,526,709  -93,545,000  

 

 

التغير في 
المطلوبات 
  9,519  86,645,526  28,822,585  47,468,262  48,719,872  4,066,618  15,737,903  27,370,177  52,243,600  10,774,147 المتداوله 
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التغير في 
الديون قصيرة 

  2,446,000  5,877,816  851,486  9,730,786  1,351,147  762,333  1,870,938  7,361,528  4,598,320  19,065,858 األجل
 

 
  952,000-  848,000-  733,656-  404,862-  249,231-  359,389-  410,937-  379,854-  406,419-  477,721- اإلهالكات 

 

 

المستحقات 
  70,378,508  91,987,320-  448,210,079  111,004,449  29,385,425  74,849,227  9,708,353-  9,237,958  32,380,050  57,049,521  43,364,043 الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 مجمع الشرق األوسط
 للصناعات الهندسية

التغير في 
األصول 
  36,749,528  43,906,308  98,820,258  51,576,911  29,089,016  57,012,434  55,835,958  15,210,939  3,753,259  243,789 المتداوله

 

 

التغير في 
النقد وما 

  4,577,528-  1,182,962-  1,311,850- يعادله
-

29,178,885  
-

68,665,246  -47,244,673  -25,832,439  -82,568,929  -1,939,709  
-

159,524,515  
 

 

التغير في 
المطلوبات 
  40,832,212  18,188,127  41,390,095  32,559,064  8,163,792  25,637,884  30,034,803  1,233,459  7,647,255  99,745 المتداوله 

 

 

التغير في 
الديون قصيرة 

  29,794,937  2,597,403  22,758,311  20,925,153  4,944,730  7,709,010  7,365,346  6,306,663  4,166,439  2,258,624 األجل
 

 
  271,001-  167,524-  429,731-  441,350-  462,702-  317,158-  294,134-  267,648-  235,177-  225,817- اإلهالكات 

 

 

المستحقات 
  28,167,247  52,418,839-  62,584,605  79,970,004  78,787,339  5,509,837-  21,376,924  63,763,088  17,905,885  14,148,814  1,064,491 الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 شركة مصانع االسمنت األردنية

التغير في 
األصول 
  51,156,682  16,874,211  5,048,666  1,509,719  30,982,051  32,988,936  46,841,358  13,792,094  4,999,392  5,926,994 المتداوله

 

 

التغير في 
النقد وما 

  5,611,098-  2,980,238-  6,126,711- يعادله
-

49,976,144  
-

25,946,774  -36,219,449  -479,858  -16,749,309  -27,045,209  -44,687,455  
 

 

التغير في 
المطلوبات 
  9,519  86,645,526  28,822,585  47,468,262  48,719,872  4,066,618  15,737,903  27,370,177  52,243,600  10,774,147 المتداوله 
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التغير في 
الديون قصيرة 

  0  334,000  334,000  0  0  9,931,117  2,244,383  10,046,724  15,555,558  6,666,666 األجل
 

 
  664,268-  950,708-  643,976-  510,652-  776,807-  639,882-  618,799-  647,136-  658,391-  630,254- اإلهالكات 

 

 

المستحقات 
  35,452,764  5,814,478  75,857,820  16,811,966  47,987,471  42,705,667  20,400,015  14,228,701  44,950,761  69,159,921  16,610,842 الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

شركة الصناعات واالستثمارات 
 المتكاملة

التغير في 
األصول 
  21,570,076  18,437,346  20,687,298  20,886,270  19,632,351  22,763,079  2,994,496  11,895,896  2,941,889  3,868,349 المتداوله

 

 

التغير في 
النقد وما 

  686,309-  269,724-  530,399-  1,066,053-  49,539-  305,627-  215,113-  123,169-  32,505-  13,491- يعادله
 

 

التغير في 
المطلوبات 
  13,039,828  12,163,548  23,338,905  23,721,826  24,070,589  13,683,620  25,556,156  8,889,019  656,395  4,790,990 المتداوله 

 

 

التغير في 
الديون قصيرة 

  1,347,144  2,386,995  7,997,578  267,467  7,017,913  4,252,138  8,109,841  53,255  5,515,662  707,594 األجل
 

 
  51,833-  49,072-  64,898-  63,940-  67,758-  50,396-  48,439-  66,942-  69,317-  70,266- اإلهالكات 

 

 

المستحقات 
  32,934,872  35,218,906  32,669,093  51,428,484  43,745,570  50,603,556  40,342,814  36,396,941  20,648,059  9,012,124  9,283,176 الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 شركة مصانع األجواخ األردنية

التغير في 
األصول 
  582,813  2,942,523  1,061,133  2,670,914  7,882,277  1,486,568  5,555,961  324,255  600,065  101,211 المتداوله

 

 

التغير في 
النقد وما 

  1,616,316-  2,731,875-  1,785,267-  1,188,502-  3,351,944-  4,513,862-  1,715,879-  1,711,242-  8,374-  10,325- يعادله
 

 

التغير في 
المطلوبات 
  187,827  322,188  349,946  3,651,905  462,139  4,314,972  566,688  3,269,550  325,566  1,627,556 المتداوله 
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التغير في 
الديون قصيرة 

    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 األجل

 
  55,164-  52,827-  50,812-  47,950-  43,410-  36,025-  43,859-  14,342-  29,699-  30,510- اإلهالكات 

 

 

المستحقات 
  900,840-  480,009  425,000-  5,086,367  4,949,062  1,251,653  4,362,911  1,868,221  887,558  1,687,932 الكلية

 
1,924,787  

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
2010 

 

 
شركة الدخان والسجائر 

 اإلقبال لالستثمار/الدولية

 
التغير في 
األصول 
 المتداوله

 
 

340,689 
  
 

 
 

5,232,309  

 
 

3,170,361  

 
 

7,389,975  

 
 

271,390  

 
 

4,602,090  

 
 

2,007,593  

 
 

4,776,606  

 
 

1,806,613  

 
 

352,888  
 

 

التغير في 
النقد وما 

  1,551,011-  2,209,118-  4,538,002-  99,301-  1,092,760-  328,436-  184,271-  263,399-  1,245,381-  1,444,591- يعادله
 

 

التغير في 
المطلوبات 
  3,293,354  6,297,335  3,535,189  5,262,293  14,416,445  3,607,653  6,319,831  11,946,324  6,069,835  4,214,398 المتداوله 

 

 

في التغير 
الديون قصيرة 

  1,385,419  7,066,500  5,508,964  773,964  8,400,000  0  0  0  354,500  354,500 األجل
 

 
  270,404-  269,903-  190,932-  130,310-  128,260-  124,800-  127,650-  132,909-  128,215-  125,350- اإلهالكات 

 

 

المستحقات 
  10,417,202  3,210,246  12,691,427  9,091,825  7,814,239  26,197,515  3,425,807  13,397,885  14,720,377  10,283,048  3,339,646 الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 

التغير في 
األصول 
 16,694,185 16,426,077 2,716,376 1,360,086 1,530,060 810,662 2,498,276 2,359,672 2,304,530 2,850,004 المتداوله

 

 دار الدواء للتنمية واالستثمار

التغير في 
النقد وما 

  11,235,514-  257,007-  2,024,572-  37,839-  2,736,716-  2,387,705-  119,670-  485,271-  479,404-  367,378- يعادله
 

 

التغير في 
المطلوبات 
  10,129,262  14,710,193  5,192,765  1,114,550  1,348,486  1,958,966  839,784  895,548  155,711  1,804,574 المتداوله 
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التغير في 
الديون قصيرة 

  590,172  953,493  1,173,224  0  0  0  0  0  0  0 األجل
 

 
  235,423-  241,565-  216,219-  138,847-  102,310-  88,539-  100,531-  60,307-  55,035-  57,350- اإلهالكات 

 

 

المستحقات 
  6,898,945  15,942,682  31,591,191  6,841,574  2,297,950  39,520  293,384  3,117,859  2,709,642  1,925,802  4,229,850 الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 الشركة الوطنية للدواجن

 التغير في
األصول 
  6,119,553  1,733,571  1,260,609  10,332,485  3,006,110  972,079  56,892  2,322,909  296,795  6,311,204 المتداوله

 

 

التغير في 
النقد وما 

  357,139-  222,320-  337,154-  602,363-  954,104-  906,694-  648,425-  345,160-  368,371-  903,194- يعادله
 

 

التغير في 
المطلوبات 
  598,074  5,992,295  372,647  10,536,521  6,160,581  1,731,817  888,164  1,695,757  1,804,170  6,894,583 المتداوله 

 

 

التغير في 
الديون قصيرة 

  0  0  0  0  0  0  0  0  1,200,000  8,511,335 األجل
 

 
  61,533-  76,683-  67,505-  55,979-  50,705-  44,746-  33,368-  36,415-  39,010-  41,209- اإلهالكات 

 

 

المستحقات 
  7,264,607  6,298,955  7,426,863  1,228,597  20,210,664  8,161,882  1,752,456  263,263  3,637,091  2,893,584  20,772,719 الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

مصانع االتحاد إلنتاج التبغ 
 والسجائر

التغير في 
األصول 
  323,563  11,866,688  4,677,672  10,562,578  14,103,750  50,835,188  214,887  418,267  4,382,292  3,560,885 المتداوله

 

 

التغير في 
النقد وما 

  177,331-  120,155-  4,438,100-  2,139,545-  4,615,419-  232,453-  957,072-  508,143-  820,400-  694,535- يعادله
 

 

التغير في 
المطلوبات 
  3,400,274  5,878,199  2,643,117  9,356,035  9,006,664  11,889,778  1,356,730  1,756,872  3,655,365  3,039,258 المتداوله 
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التغير في 
الديون قصيرة 

  4,462,108  3,241,175  651,102  1,587,525  464,111  1,427,332  1,956,944  509,956  440,061  1,145,337 األجل
 

 
  199,154-  159,873-  32,500-  40,064-  77,482-  76,758-  36,142-  37,990-  36,575-  29,700- اإلهالكات 

 

 

المستحقات 
  15,338,432  7,809,460  20,706,034  3,501,291  19,326,529  18,881,624  63,843,087  2,535,347  2,138,962  7,620,743  7,021,245 الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 شركة حديد األردن

التغير في 
األصول 
  8,686,136  2,069,177  1,568,402  5,466,236  4,256,299  6,433,449  410,936  3,344,729  6,685,022  7,400,051 المتداوله

 

 

التغير في 
النقد وما 

  684,649- يعادله
-

10,395,161  -3,707,000  -4,803,643  -61,204  -2,066,655  -1,099,064  -4,754,807  -4,966,082  -214,880  
 

 

التغير في 
المطلوبات 
  10,538,087  2,983,571  6,420,774  5,183,707  10,388,257  10,337,267  1,328,894  4,742,683  4,199,153  2,648,364 المتداوله 

 

 

التغير في 
الديون قصيرة 

  1,775,000  1,775,000  0  0  0  0  1,065,000  128,510  936,490  0 األجل
 

 
  44,892-  41,803-  42,479-  30,512-  28,520-  27,614-  29,199-  25,866-  26,224-  24,071- اإلهالكات 

 

 

المستحقات 
  7,769,687  20,739,451  1,819,863  3,191,890  9,520,367  12,549,381  16,681,898  2,028,012-  4,483,056  1,399,280  9,339,695 الكلية

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  

 
 
 

      



186 
 

 (الثانيةالفئة )احتساب المستحقات الكلية لعينة الدراسة 

    

 (13) ملحق  رقم 
      

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Avg TAC 

شركة الباطون الجاهز والتوريدات 
  861,735  841,286  1,061,674  3,694,098  1,502,954  5,933,524  943,335  641,458  365,427  151,875 التغير في األصول المتداوله اإلنشائية

 

 
  1,271,487-  79,343-  0  470-  510- التغير في النقد وما يعادله

-
1,322,607  -59,646  -86,874  -58,006  -9,551  

 

 
  1,447,833  1,779,224  3,862,242  7,393,270  3,453,886  2,963,833  22,483  497,999  702,532  403,005 التغير في المطلوبات المتداوله 

 

 
  432,814  3,986  842,000  1,886,000  288,000  78,650  4,650  562,500  37,653  156,380 التغير في الديون قصيرة األجل

 

 
  21,428-  13,899-  12,000-  12,000-  12,000-  12,000-  12,000-  12,000-  12,000-  12,000- اإلهالكات 

 

 
  3,979,649  2,711,403  2,552,591  5,667,042  12,901,722  3,910,233  7,692,520  879,125  1,689,957  1,093,142  698,750 المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

  1,731,205  427,225  613,325  789,620  524,502  32,338  395,256  889,759  760,787  493,227 التغير في األصول المتداوله شركة االستثمارات العامة
 

 
  337,604-  1,311,009-  478,316-  31,246-  697,348-  586,041-  1,310,995-  2,209,442-  760,172- التغير في النقد وما يعادله

-
1,174,709  

 

 
  52,481  102,400  227,052  516,224  210,927  119,685  322,001  161,348  288,738  49,335 التغير في المطلوبات المتداوله 

 

 
  1,347,144  2,386,995  7,997,578  267,467  7,017,913  4,252,138  8,109,841  53,255  5,515,662  707,594 التغير في الديون قصيرة األجل

 

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 اإلهالكات 

 

 
  3,746,614  1,956,121  2,579,016  7,526,946  1,094,995  7,722,096  3,706,813  8,241,057  206,633-  4,355,745  489,984 المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

شركة المصانع العربية الدولية لألغذية  
  66,028  2,358  264,061  321,371  13,847  50,647  301,267  181,716  151,235  2,596 التغير في األصول المتداوله واالستثمار

 

 
  129,724-  2,263-  1,911-  3,516-  7,801-  63,605-  298,484-  174,322-  150,921-  87,741- التغير في النقد وما يعادله

 

 
  165,877  349,338  192,147  139,904  176,297  94,408  116,906  71,541  37,937  17,723 التغير في المطلوبات المتداوله 

 

 
  0  123,961  13,476  160,251  270,736  0  0  0  0  0 التغير في الديون قصيرة األجل
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  362-  1,448-  5,331-  8,956-  9,325-  9,603-  9,913-  11,200-  319,625-  267,705- اإلهالكات 

 

 
  172,187  101,819  471,946  462,442  609,054  443,754  71,847  109,776  67,735  281,374-  335,127- المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

الشركة الصناعية التجارية  
  4,038,395  3,886,223  2,627,323  1,823,107  693,309  4,359,272  3,449,610  3,177,680  4,831,700  2,943,453 التغير في األصول المتداوله اإلنتاج/الزراعية

 

 
  323,246-  327,464-  249,750-  22,390-  3,461,376-  2,028,761-  607,470-  697,031-  61,739- التغير في النقد وما يعادله

-
1,541,763  

 

 
  28,558  1,235,985  1,303,749  5,280,114  7,117  4,262,973  3,479,168  1,519,449  443,301  1,803,050 التغير في المطلوبات المتداوله 

 

 
  0  0  0  27,522  219,403  446,329  238,287  211,413  731,973  1,874,927 التغير في الديون قصيرة األجل

 

 
  34,677-  28,609-  46,079-  73,928-  112,112-  113,897-  83,524-  91,105-  112,226-  113,110- اإلهالكات 

 

 
  4,481,313  2,490,513  4,770,353  3,557,529  6,807,065  785,327  5,493,301  5,054,780  4,209,967  5,197,717  6,446,581 المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

  1,382,578  1,552,973  1,481,227  1,212,535  3,670,151  692,528  2,696,856  908,362  880,784  877,086 التغير في األصول المتداوله آرال/الشركة العربية لصناعة األلومنيوم
 

 
  19,195-  166,419-  894,351-  406,287-  552,945-  688,506-  560,914-  1,050,158-  1,129,075- التغير في النقد وما يعادله

-
1,264,713  

 

 
  1,260,391  1,736,721  779,709  1,107,076  3,126,082  2,445,532  3,468,266  1,151,812  476,617  224,526 التغير في المطلوبات المتداوله 

 

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  205,700 التغير في الديون قصيرة األجل

 

 
  15,035-  7,524-  25,927-  9,669-  10,707-  12,895-  12,967-  12,477-  12,747-  13,087- اإلهالكات 

 

 
  2,447,191  1,363,221  3,262,975  2,068,590  1,415,591  6,379,239  2,572,220  5,463,649  1,486,783  294,496  165,150 المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

  662,530  479,882  360,182  1,276,300  803,444  445,813  514,404  172,402  631,527  818,056 التغير في األصول المتداوله الشركة العربية للصناعات الكهربائية
 

 
  49,797-  441,910-  124,793-  30,101-  181,684-  61,037-  21,930-  53,174-  8,231-  23,694- التغير في النقد وما يعادله

 

 
  433,124  257,435  473,562  1,002,617  321,701  113,027  633,951  171,825  975,229  497,802 التغير في المطلوبات المتداوله 

 

 
  73,545  68,204  105,448  408,539  0  0  1,218,392  468,392  227,179  828,566 التغير في الديون قصيرة األجل

 

 
  6,781-  8,225-  8,452-  9,015-  7,850-  8,444-  16,984-  37,925-  77,958-  80,691- اإلهالكات 
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  1,318,440  1,112,621  355,386  805,947  2,648,340  935,611  489,359  2,327,833  721,520  1,747,746  2,040,039 المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

  3,402,954  78,102  96,555  1,941,486  822,909  2,424,211  1,556,552  2,203,993  600,119  736,493 التغير في األصول المتداوله الشركة الوطنية لصناعة األلومنيوم
 

 
  315,472-  13,600-  110,774-  956,923-  689,835-  1,031,844-  731,928-  1,139,200-  164,778-  740,116- التغير في النقد وما يعادله

 

 
  1,444,226  1,269,489  1,042,363  2,024,991  1,793,931  1,930,411  897,491  1,720,403  90,956  77,942 التغير في المطلوبات المتداوله 

 

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 التغير في الديون قصيرة األجل

 

 
  10,218-  11,633-  12,081-  12,210-  12,540-  12,900-  25,811-  15,927-  14,895-  15,238- اإلهالكات 

 

 
  2,011,765  4,521,490  1,322,358  1,016,063  2,997,344  1,914,465  3,309,878  1,696,304  2,769,269  511,402  59,081 المستحقات الكلية

 مصانع الورق والكرتون
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 

 
  343,069  550,602  1,005,468  425,832  307,704  124,996  345,847  1,198,211  190,135  1,670,703 التغير في األصول المتداوله

 

 
  80,579-  47,560-  35,265-  33,527-  132,883-  123,892-  35,674-  1,063,935-  217,168-  760,515- التغير في النقد وما يعادله

 

 
  1,440,868  119,144  421,900  1,699,734  1,389,525  76,261  902,021  1,484,085  28,254  402,927 التغير في المطلوبات المتداوله 

 

 
  630,766  269,276  1,460,025  673,165  1,031,668  104,787  564,949  394,778  218,559  772,643 التغير في الديون قصيرة األجل

 

 
  36,929-  30,257-  28,333-  28,490-  30,750-  32,597-  27,630-  6,923-  5,759-  15,002- اإلهالكات 

 

 
  1,747,423  2,297,195  861,205  2,823,795  2,736,714  2,565,264  149,555  1,749,513  2,006,216  214,021  2,070,756 المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

  3,168,320  1,305,528  760,382  1,533,357  1,133,347  2,263,123  2,710,092  2,519,791  1,132,162  744,865 التغير في األصول المتداوله شركة مصانع الزيوت النباتية
 

 
  672,988-  106,483-  144,075-  33,767-  82,795-  68,352-  26,321-  41,942-  1,109-  324- التغير في النقد وما يعادله

 

 
  4,189,411  757,700  767,856  1,311,609  1,398,572  2,401,152  2,367,327  2,079,350  986,079  271,733 التغير في المطلوبات المتداوله 

 

 
  0  0  0  0  0  0  41,626  208,374  0  0 التغير في الديون قصيرة األجل

 

 
  20,706-  22,949-  22,389-  19,182-  19,176-  21,692-  23,851-  26,879-  31,599-  35,459- اإلهالكات 

 

 
  3,262,972  6,664,037  1,933,796  1,361,774  2,792,017  2,429,948  4,574,231  5,068,873  4,738,694  2,085,533  980,815 المستحقات الكلية
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

  990,572  692,487  503,800  875,569  1,002,010  303,224  1,975,572  653,949  1,155,048  595,797 التغير في األصول المتداوله شركة مصانع الخزف األردنية
 

 
  3,798-  20,853-  143,300-  133,695-  47,974-  27,435-  2,611,178-  366,631-  1,495,698-  790,176- التغير في النقد وما يعادله

 

 
  23,832  230,719  347,899  242,891  430,949  225,408  310,401  245,178  77  710,465 التغير في المطلوبات المتداوله 

 

 
  58,338  41,670  0  0  0  0  0  0  0  0 التغير في الديون قصيرة األجل

 

 
  21,495-  17,865-  20,535-  22,554-  28,161-  23,565-  22,984-  46,204-  50,681-  55,630- اإلهالكات 

 

 
  566,544  1,047,449  926,158  687,864  962,211  1,356,824  477,632  348,189-  486,292  391,254-  460,456 المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

  44,675  1,133,841  814,654  253,354  120,010  802,876  83,129  893,036  377,078  306,508 التغير في األصول المتداوله الشركة الوطنية لصناعة الكلورين
 

 
  323,570-  1,078,666-  1,082,425-  254,866-  544,837-  45,920-  22,765-  1,284-  35,562-  9,673- التغير في النقد وما يعادله

 

 
  388,986  65,127  172,616  74,242  547,853  1,205,347  1,316,530  374,004  3,156,407  315,817 التغير في المطلوبات المتداوله 

 

 
  0  0  0  73,518  79,758  555,722  1,002  538,115  776,587  112,571 التغير في الديون قصيرة األجل

 

 
  2,636-  2,020-  5,865-  18,643-  21,361-  17,019-  16,919-  20,636-  22,540-  19,623- اإلهالكات 

 

 
  1,103,653  107,455  118,282  101,020-  127,605  181,423  2,501,006  1,360,977  1,783,235  4,251,970  705,600 المستحقات الكلية

             

        

  2,257,978 متوسط المستحقات الكلية لعينة الفئة الثانية
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 (الفئة الثالثة)احتساب المستحقات الكلية لعينة الدراسة 
      

    

 (14) ملحق  رقم 
      

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Avg TAC 

 اإلقبال للطباعة والتغليف
األصول التغير في 
  326,930  428,040  229,635  490,952  406,080  518,603  27,550  762,701  1,067,729  258,952 المتداوله

 

 

التغير في النقد وما 
  54,124-  250,819-  42,289-  42,729-  435,855-  266,060-  172,482-  304,447-  448,600-  530,031- يعادله

 

 

التغير في المطلوبات 
  355,767  493,894  8,902  229,242  724,837  551,282  848,890  255,818  1,031,707  383,388 المتداوله 

 

 

التغير في الديون 
  17,750  53,250  149,600  104,600  400,000  0  0  360,000  421,800  273,624 قصيرة األجل

 

 
  33,220-  38,684-  45,919-  42,285-  38,205-  34,996-  30,724-  39,393-  37,171-  35,112- اإلهالكات 

 

 
  825,838  613,103  685,681  299,929  739,780  1,056,857  768,829  673,234  1,034,679  2,035,465  350,821 المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

شركة المركز العربي  
 للصناعات الدوائية

التغير في األصول 
  770,998  272,377  507,029  268,165  834,273  1,419,517  112,301  116,380  244,926  216,768 المتداوله

 

 

التغير في النقد وما 
  594,087-  631,158-  573,951-  291,629-  837,704-  882,602-  568,905-  720,712-  81,156-  467,717- يعادله

 

 

التغير في المطلوبات 
  291,909  2,637,709  507,029  3,131,930  282,158  118,292  31,787  155,924  156,526  84,425 المتداوله 

 

 

التغير في الديون 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 قصيرة األجل

 

 
  14,296-  15,391-  17,566-  20,120-  12,043-  11,843-  19,010-  19,940-  22,566-  24,860- اإلهالكات 

 

 
  633,317  454,524  2,263,537  422,541  3,088,346  266,684  643,364  443,827-  468,348-  297,730  191,384- المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 



121 
 

شركة السيلفوكيماويات 
 األردنية

التغير في األصول 
  1,614,406  630,062  766,146  1,410,343  144,068  1,902,250  3,240,864  475,341  390,919  49,039 المتداوله

 

 

التغير في النقد وما 
  250,653-  10,678-  62,651-  57,931-  83,411-  700,607-  804,097-  114,095-  134,933-  64,249- يعادله

 

 

التغير في المطلوبات 
  2,590,648  843,632  665,645  2,482,223  175,232  3,715,240  3,213,073  324,146  346,029  737,681 المتداوله 

 

 

التغير في الديون 
  2,402,223  530,584  960,794  2,680,277  64,161  282,079  58,270  29,418  444,949  438,496 قصيرة األجل

 

 
  15,376-  26,194-  9,675-  5,836-  12,398-  9,866-  9,706-  10,205-  9,850-  9,850- اإلهالكات 

 

 
  3,120,598  6,341,248  1,967,406  2,320,259  6,509,076  287,652  5,189,096  5,698,404  704,605  1,037,114  1,151,117 المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 شركة األلبان األردنية
التغير في األصول 

  99,975  3,424  401,875  1,039,276  1,719,354  216,405  233,833  388,991  163,460  206,287 المتداوله
 

 

التغير في النقد وما 
  37,276-  410,145-  54,485-  126,338-  319,408- يعادله

-
1,554,821  -1,605,756  -5,050  -217,668  -313,030  

 

 

التغير في المطلوبات 
  25,101  145,802  546,002  2,780,288  3,393,182  46,477  206,223  404,410  108,451  53,270 المتداوله 

 

 

التغير في الديون 
  0  0  172,085  1,168,001  1,340,086  0  0  0  0  0 قصيرة األجل

 

 
  114,378-  98,623-  90,799-  81,359-  78,901-  76,140-  72,880-  143,709-  140,560-  61,257- اإلهالكات 

 

 
  925,968  302,332-  167,065-  1,024,113  3,300,450  4,818,900  149,466  42,969-  595,207  5,013  121,108- المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

شركة اللأللألة لصناعة الورق  
 الصحي

التغير في األصول 
    419,531  131,187  103,946  380,368  397,033  1,228,634  1,512,741  2,310,868  963,733  1,193,011 المتداوله

 

النقد وما التغير في 
  408,467-  601,679-  1,468,522-  478,510-  33,019-  19,177-  30,536-  2,533,155-  2,567,835-  5,244- يعادله
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التغير في المطلوبات 
  79,595  102,081  239,111  634,877  410,150  1,135,784  1,634,879  166,504  183,443  349,763 المتداوله 

 

 

في الديون التغير 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 قصيرة األجل

 

 
  74,674-  88,355-  94,461-  103,155-  159,183-  168,567-  188,715-  163,116-  182,367-  203,895- اإلهالكات 

 

 
  400,461  15,985  456,766-  1,219,926-  433,580  614,981  2,176,674  2,928,369  218,899-  1,603,026-  1,333,635 المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 الشركة العامة للتعدين
التغير في األصول 

  56,460  312,671  42,950  254,632  353,038  241,520  505,673  71,949  140,265  1,389 المتداوله
 

 

التغير في النقد وما 
  163,599-  918,935-  33,664-  194,927-  156,583-  80,071-  107,778-  667,219-  139,157-  101,024- يعادله

 

 

التغير في المطلوبات 
  107,107  178,487  83,511  90,845  82,572  52,190  8,277  151,195  87,242  39,068 المتداوله 

 

 

التغير في الديون 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 قصيرة األجل

 

 
  7,836-  10,493-  7,479-  10,547-  10,637-  10,303-  8,053-  6,846-  4,633-  4,210- اإلهالكات 

 

 
  21,705  7,868-  438,270-  85,318  140,003  268,390  203,336  398,119  450,921-  83,717  64,777- المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

الشركة األردنية لصناعة  
 الصوف الصخري 

التغير في األصول 
  113,879  585,020  273,490  16,971  130,367  188,688  329,756  114,289  97,123  197,764 المتداوله

 

 

التغير في النقد وما 
  8,307-  4,619-  139,625-  110,627-  28,568-  247,660-  333,461-  200,694-  465,439-  218,542- يعادله

 

 

التغير في المطلوبات 
  125,821  43,349  117,356  283,766  49,465  71,886  85,218  40,224  177,201  160,127 المتداوله 

 

 

التغير في الديون 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 قصيرة األجل
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  16,037-  18,619-  34,843-  13,445-  4,495-  10,057-  10,057-  9,532-  9,912-  11,066- اإلهالكات 

 

 
  130,616  215,356  605,131  216,378  176,665  146,769  2,857  71,456  55,713-  201,027-  128,283 المستحقات الكلية

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

شركة الصناعات والكبريت  
 جيمكو/ األردنية

التغير في األصول 
  60,279  528,254  218,393  5,938  14,515  5,861  325,877  102,902  27,957  359,159 المتداوله

 

 

التغير في النقد وما 
  31,203-  71,466-  252,364-  3,128-  3,494-  4,304-  296,933-  82,781-  303,448-  25,738- يعادله

 

 

التغير في المطلوبات 
  12,171  14,558  44,680  15,481  13,987  39,613  340,378  226,613  384,004  312,117 المتداوله 

 

 

التغير في الديون 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 قصيرة األجل

 

 
  0  0  0  0  0  0  1,289-  0  106,482-  0 اإلهالكات 

 

 
  187,011  41,247  471,346  10,709  18,291  25,008  41,170  368,033  246,734  2,031  645,538 المستحقات الكلية

             

        

  780,689 متوسط المستحقات الكلية لعينة الفئة الثانية

             

        

  9,441,459 العينةمتوسط المستحقات الكلية لجميع 

 



124 
 

 

   
 (15)ملحق رقم 

 لعينة الفئة األولى AOCFالتدفقات النقدية التشغيلية المعدلة         
         

 Avg 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 اسم الشركة 
، متوسط 
 %    المتوسطات

المتوسط %
إلى 

 المجموع
 %39.10 %430.13  104,851,800  214,865,000  202,157,000  248,855,000  52,607,000  39,169,000  58,074,000  78,389,000  39,522,000  51,477,000  63,403,000 رركة البوتاس ال ربية

 %23.17 %254.90  62,135,254  82,980,000  104,975,000  194,584,149  60,566,340  35,968,601  13,343,717  49,015,385  38,639,679  3,345,803  37,933,869 رركة مناجا الفوسفات األردنية
 %4.66 %51.29  12,502,671  59,669,165  1,993,709  24,470,105  1,300,630  9,760,086  16,350,827  4,790,357  2,482,921  642,888  3,566,026 مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية

 %19.87 %218.58  53,282,672  2,032,782  75,207,800  42,265,517  73,348,041  91,485,241  88,392,106  58,862,963  54,737,401  31,335,524  15,159,349 رركة ممانع االسمنت األردنية
 %1.27 %13.93  3,396,676  2,938,683  4,578,994  3,945,387  1,588,612  13,955,183  15,810,418-  19,007,645  1,156,161  564,864-  3,171,381 رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة

 %2.51 %27.65  6,739,434  5,910,866  5,116,362  7,659,895  9,860,568  9,848,212  11,948,970  5,602,703  4,396,432  3,140,877  3,909,459 رركة ممانع األجواخ األردنية
 %2.97 %32.64  7,957,354  22,321,119  16,185,475  8,018,219  5,701,482  4,603,384  3,762,698  1,547,609-  4,483,148  7,164,788  8,880,837 تثماراإلقباا لالس/رركة الدباو والسجائر الدولية
 %1.81 %19.94  4,861,553  10,586,187  822,024  527,279  3,334,386  5,041,591  7,154,885  6,366,496  6,188,475  5,116,840  3,477,371 دار الدواء للتنمية واالستثمار

 %2.04 %22.42  5,464,252  6,084,545  7,846,090  9,639,533  894,905  11,776,205  6,711,073  3,081,897  3,762,862  4,746,492  98,918 الرركة الوطنية للدواجو
 %1.64 %18.04  4,396,980  1,127,948  7,083,995  1,774,424  6,271,693  8,909,746  192,473  6,265,831  2,615,477  5,907,264  3,820,951 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

 %0.95 %10.48  2,555,064  2,974,518  15,144,494  10,094,205-  3,861,054  5,054,475  2,965,051-  637,324-  6,356,522  3,152,091  2,704,061 رركة حديد األردو

           
24,376,701  
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 AOCFالتدفقات النقدية التشغيلية المعدلة 
 لعينة الفئة الثانية

 

ملحق رقم 
(16) 

       

ـــم الشـــركة  المتوسط/النسبه المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 اســـ

  3,511,243  4,261,238  1,829,571  345,991  1,257,898  839,896  662,396 رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية
-

1,734,053  2,691,243  3,958,387  1,762,381  163.34% 

 %212.01  2,287,508  3,445,340  2,745,926  1,894,862  1,526,963  3,660,099  2,319,994  2,395,301  2,611,136  822,207  1,453,248 رركة االستثمارات ال امة

رركة الممانع ال ربية الدولية لألغذية 
 %63.83  688,682  587,671  296,116  825,086  938,249  1,251-  662,405  431,667  1,290,997  1,008,180  847,696 واالستثمار

  377,877  4,163,313  1,727,843-  814,963-  3,851,916  4,004,151-  993,405-  2,276,259 اإلنتاج/الرركة المنا ية التجارية الزرا ية
-

3,337,766  -909,924  -111,869  -10.37% 

 %83.41  899,954  376,306  3,382,696  738,744  1,128,140  832,828-  3,264,345  1,232,628-  604,959-  457,908  2,321,820 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا

 %37.58  405,417  718,293  262,067  796,649  186,317-  321,906-  308,090  880,154  199,218-  845,984  950,377 الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية

 %46.33  499,901  2,166,523  2,548,590  610,469-  1,739,280-  336,630-  599,068-  635,177  722,752  503,884  1,707,527 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا

 %205.38  2,215,896  438,568  937,553  1,232,072  2,391,629  869,836  2,351,143  1,532,179  1,161,126  11,310,548  65,695- ممانع الورق والكرتوو

 %50.31  542,763  437,052  2,420,611  1,347,534  56,422-  1,870,221-  1,424,932  111,762-  1,230,827-  1,897,336  1,169,401 رركة ممانع الزيوت النباتية

 %74.17  800,240  27,461  16,651  238,939-  913,189  63,770  514,316  889,567  1,252,603  2,404,013  2,159,767 رركة ممانع البزف األردنية

 %174.01  1,877,524  803,908  1,822,616  2,564,283  1,375,361  2,953,802  2,338,226  2,428,316  1,826,681  1,621,702  1,040,340 الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

             

           
1,078,945  

 

 

  



126 
 

لعينة الفئة  AOCFالتدفقات النقدية التشغيلية المعدلة 
 الثالثة

  

 (17)ملحق رقم 
ـــا الرـــركة    ــ  المتوسط/النسبه المتوسط 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 اسـ

 %261.53  1,271,641  464,940  223,174  1,101,460  1,189,073  1,247,812  597,911  1,582,209  972,098  3,371,779  1,965,957 با ة والتغليفاإلقباا للط

 %131.33  638,545  1,116,612  801,517  549,114-  135,336-  1,244,059  2,245,813  53,081-  167,894  968,488  578,595 المركز ال ربي للمنا ات الدوائية رركة

  530,236  227,745 السيلفوكيماويات األردنية رركة
-

163,700  4,200,162  -1,717,637  -56,080  -1,929,557  -1,103,547  251,422  1,620,695  185,974  38.25% 

 %174.06  846,325  1,216,717  1,830,939  977,414  7,203  301,873  1,151,346  542,123  592,401  1,037,316  805,922 األلباو األردنية رركة

 %170.71  830,018  216,533  592,905  1,439,171  36,228-  975,547  1,027,344  375,218  536,912  1,989,377  1,183,399 اللؤلؤ  لمنا ة الورق المحي رركة

  41,395-  239,193 الرركة ال امة للت ديو
-

131,117  -63,220  593,281  157,985  95,997  -11,355  625,267  438,555  190,319  39.14% 

  496,982  212,612- الرركة األردنية لمنا ة الموف المبري
-

117,631  238,275  383,003  -533,076  -342,350  -41,054  52,486  -93,283  -16,926  -3.48% 

 %11.53-  56,073-  29,807-  70,433-  158,582-  86,311-  59,202-  471,984-  46,611-  84,882-  399,513  47,567 جيمكو/ المنا ات والكبريت األردنية رركة
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احتساب الدخل المعدل للفئة األولى من 
 عينة الدراسة

  

 (18)ملحق رقم 
    

 اســــــم الشـــركة
المصاريف والمكاسب 

 % Avg 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المتكررةغير 

  183,928,000  150,208,000  359,341,000  103,429,000  61,251,000  86,716,000  58,792,000  40,354,000  30,747,000  41,235,000 الربح الترغيلي شركة البوتاس العربية

  

 

بسائر ومكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 استثنائية

  

 
 أبطاء  سنوات سابقة 

 

0  87,505  14,719  0  0  

 

0  0  0  

  

 

أثر التغير في السياسات 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو 
  0  0  0  0  0  4,000,000 ال مليات غير المستمر 

      

 
 %527.49  112,010,322  183,928,000  150,208,000  359,341,000  103,429,000  61,251,000  86,716,000  58,806,719  40,441,505  30,747,000  45,235,000 الدبا الم دا

شركة مناجم الفوسفات               
  63,952,000  105,562,000  281,157,275  52,275,551  19,174,751  14,667,539  8,943,924  1,606,528  9,734,572  6,341,162 الربح الترغيلي األردنية

  

 

بسائر ومكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 استثنائية

  

 
 أبطاء  سنوات سابقة 

 

-1,238,196  -30,000  -1,082,246  0  0  0  0  0  0  

  

 

أثر التغير في السياسات 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 ال مليات غير المستمر 

  

 
 %264.22  56,106,486  63,952,000  105,562,000  281,157,275  52,275,551  19,174,751  14,667,539  7,861,678  1,576,528  8,496,376  6,341,162 الدبا الم دا

مجمع الشرق األوسط               
  82,152,229-  10,893,426-  10,624,480  11,100,774  17,896,476  14,749,531  9,462,083  6,178,545  4,434,638  3,094,747 الربح الترغيلي للصناعات الهندسية

  

 

بسائر ومكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  96,643  0  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 

أثر التغير في السياسات 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المحاسبية
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المكاسب والبسائر مو 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 ال مليات غير المستمر 

  

 
 %7.26-  1,540,774-  82,152,229-  10,893,426-  10,624,480  11,100,774  17,896,476  14,749,531  9,558,726  6,178,545  4,434,638  3,094,747 الدبا الم دا

شركة مصانع االسمنت               
  321,235-  55,695,060  61,750,906  55,520,832  76,923,616  1,749,328  57,860,556  60,460,173  22,725,599  12,938,134 الربح الترغيلي األردنية

  

 

بسائر ومكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 

أثر التغير في السياسات 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر ال مليات غير 

  

 
 %190.87  40,530,297  321,235-  55,695,060  61,750,906  55,520,832  76,923,616  1,749,328  57,860,556  60,460,173  22,725,599  12,938,134 الدبا الم دا

شركة الصناعات               
  377,530-  50,705-  682,793-  1,076,414- الترغيليالربح  واالستثمارات المتكاملة

-

15,075,888  -5,643,975  -3,679,952  -1,100,483  -5,739,302  -21,272  

  

 

بسائر ومكاسب 
  0  0  0  0  14,479  0  0  0  0  0 استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  27,911  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 

في السياسات أثر التغير 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  362,859 المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو 
  5,816,732  1,646,765  0  0  0  0  0  0  0  0 ال مليات غير المستمر 

  

 
  377,530-  50,705-  654,882-  713,555- الدبا الم دا

-

15,075,888  -5,629,496  -3,679,952  -1,100,483  -4,092,537  5,795,460  -2,557,957  -12.05% 

شركة مصانع األجواخ               
  4,355,193  3,215,265  1,440,723  2,575,296  2,129,202  2,134,189  1,926,436  2,630,283  2,775,408  3,434,044 الربح الترغيلي األردنية

  

 

بسائر ومكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 استثنائية

  

 
  0  0  0  0  5,984  124,183-  192,109-  17,925-  0  6,318- أبطاء  سنوات سابقة 

  

 

أثر التغير في السياسات 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو 
 ال مليات غير المستمر 

 

0  0  0  0  0  
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 %12.38  2,628,149  4,355,193  3,215,265  1,440,723  2,575,296  2,135,186  2,010,006  1,734,327  2,612,358  2,775,408  3,427,726 الدبا الم دا

شركة الدخان والسجائر               
اإلقبال /الدولية

  18,764,819  13,661,274  8,361,604  5,689,003  651,232  3,612,384  5,428,521  6,259,555  9,557,220  6,957,036 الربح الترغيلي لالستثمار

  

 

بسائر ومكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 استثنائية

  

 
  26,780  65,199  113,377  2,455  9,159  58,437 أبطاء  سنوات سابقة 

 

0  0  0  

  

 

أثر التغير في السياسات 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو 
 ال مليات غير المستمر 

 

0  0  0  0  0  

      

 
 %37.31  7,921,806  18,764,819  13,661,274  8,361,604  5,689,003  678,012  3,677,583  5,541,898  6,262,010  9,566,379  7,015,473 الدبا الم دا

دار الدواء للتنمية               
  3,790,266  6,181,668  3,744,755  3,275,520  7,829,955  8,262,434  7,672,177  6,911,131  6,895,873  5,619,703 الربح الترغيلي واالستثمار

  

 

بسائر ومكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 

التغير في السياسات أثر 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 ال مليات غير المستمر 

  

 
 %28.34  6,018,348  3,790,266  6,181,668  3,744,755  3,275,520  7,829,955  8,262,434  7,672,177  6,911,131  6,895,873  5,619,703 الدبا الم دا

              

  4,123,532  5,683,494  4,606,448  6,374,930  7,191,942  6,387,574  2,738,147  2,273,121  2,941,914  1,565,498 الربح الترغيلي الشركة الوطنية للدواجن

  

 

بسائر ومكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 

أثر التغير في السياسات 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 ال مليات غير المستمر 
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 %20.67  4,388,660  4,123,532  5,683,494  4,606,448  6,374,930  7,191,942  6,387,574  2,738,147  2,273,121  2,941,914  1,565,498 الدبا الم دا

مصانع االتحاد إلنتاج               
  2,442,289  1,273,197  3,787,450  4,760,631  7,410,137  7,802,747  4,762,219  5,621,567  4,655,528  4,705,752 الربح الترغيلي التبغ والسجائر

  

 

بسائر ومكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 استثنائية

  

 
  0  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

 

0  0  0  0  0  0  

  

 

أثر التغير في السياسات 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 ال مليات غير المستمر 

  

 
 %22.24  4,722,152  2,442,289  1,273,197  3,787,450  4,760,631  7,410,137  7,802,747  4,762,219  5,621,567  4,655,528  4,705,752 الدبا الم دا

              

  3,884,618  6,190,198  9,552,160-  6,296,482  4,356,135  3,193,018  5,879,622  4,742,349  5,027,756  3,481,279 الربح الترغيلي شركة حديد األردن

  

 

بسائر ومكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  10,464  26,640  0  13,211 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 

أثر التغير في السياسات 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو 
 ال مليات غير المستمر 

 

0  0  0  0  0  

      

 
 %15.80  3,354,961  3,884,618  6,190,198  9,552,160-  6,296,482  4,356,135  3,193,018  5,890,086  4,768,989  5,027,756  3,494,490 الدبا الم دا
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احتساب الدخل المعدل للفئة الثانية من عينة 
 الدراسة

 

ملحق رقم 
(19) 

ـــم الشـــركة          2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة اســـ

201

0 Avg % 
  501,448-  183,363-  1,867,245  3,447,780  2,665,967  736,474  507,678  253,183  307,490  431,307 الربح الترغيلي شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  37,667  0  0  0  0  0  375 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

ال مليات غير المكاسب والبسائر مو 
  0  0  0  0  0  0 المستمر 

      

 
 %176.29  957,036  501,448-  183,363-  1,867,245  3,485,447  2,665,967  736,474  507,678  253,183  307,490  431,682 الدبا الم دا

 
   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة

  2,892,438  1,738,572  1,797,020  2,184,484  2,124,116  1,734,840  1,406,311  1,772,659  1,269,526  1,444,717 الربح الترغيلي شركة االستثمارات العامة 

  

 
  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

 

0  0  0  0  

  

 
  0 أبطاء  سنوات سابقة 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  

  

 
 أثر التغير في السياسات المحاسبية

 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر 

    

 
 %338.28  1,836,468  2,892,438  1,738,572  1,797,020  2,184,484  2,124,116  1,734,840  1,406,311  1,772,659  1,269,526  1,444,717 الدبا الم دا

 
   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة

شركة المصانع العربية الدولية لألغذية  
  465,463  571,020  507,970  1,306,170  184,882-  615,981  592,595  1,408,998  751,966  679,839 الربح الترغيلي واالستثمار

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  6,202  1,876  1,837  17,397 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

ال مليات غير  المكاسب والبسائر مو
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر 

  

 
 %124.20  674,243  465,463  571,020  507,970  1,306,170  184,882-  615,981  598,797  1,410,874  753,803  697,236 الدبا الم دا

 
   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة

  396,531  1,024,150-  1,348,500-  1,049,800  3,032,141-  1,471,975-  2,017,470-  1,109,035-  97,038  1,072,615 الربح الترغيلي اإلنتاج/الشركة الصناعية التجارية الزراعية 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  9,963  82,454  45,595 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر 

  

 
  724,928-  396,531  1,024,150-  1,348,500-  1,049,800  3,032,141-  1,471,975-  2,017,470-  1,099,072-  179,492  1,118,210 الدبا الم دا

-

133.53% 

 
   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة

  527,961  736,526  195,801-  295,033  1,316,550  1,103,606  82,077  569,513  960,988  1,304,378 الربح الترغيلي آرال/الشركة العربية لصناعة األلومنيوم 

  

 
  0  0  0  0  14,479  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
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 المستمر 

 
 %123.70  671,531  527,961  736,526  195,801-  295,033  1,331,029  1,103,606  82,077  569,513  960,988  1,304,378 الدبا الم دا

 
   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة

  20,460-  446,301  552,391  748,191  546,177  238,302  67,201  163,748-  299,708  555,410 الربح الترغيلي الشركة العربية للصناعات الكهربائية 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  154  35,781  756  6,169  7,678  15,600 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر 

  

 
 %61.44  333,561  20,460-  446,301  552,391  748,191  546,331  274,083  67,957  157,579-  307,386  571,010 الدبا الم دا

 
   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة

 
  1,097,724  671,744-  929,528  1,804,367  1,516,031  1,290,907  1,252,991  906,693  920,563 الربح الترغيلي الشركة الوطنية لصناعة األلومنيوم

-

1,702,882  

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر 

  

 
  1,097,724  671,744-  929,528  1,804,367  1,516,031  1,290,907  1,252,991  906,693  920,563 الدبا الم دا

-

1,702,882  734,418  135.28% 

 
   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة

 
  708,028-  55,730  555,912  833,576  1,319,946  1,164,711  678,628  801,856  452,886 الربح الترغيلي مصانع الورق والكرتون

-

2,293,454  

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  42,220  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر 

  

 
  708,028-  55,730  555,912  833,576  1,319,946  1,164,711  720,848  801,856  452,886 الدبا الم دا

-

2,293,454  290,398  53.49% 

 
   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة

  635,558-  277,953-  435,130  1,079,689  730,229  756,683  483,555  655,257  714,955  1,206,030 الربح الترغيلي شركة مصانع الزيوت النباتية 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  2,661  0  320,142 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

والبسائر مو ال مليات غير المكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر 

  

 
 %100.77  547,082  635,558-  277,953-  435,130  1,079,689  730,229  756,683  483,555  657,918  714,955  1,526,172 الدبا الم دا

 
   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة

 
  1,299,392-  970,811-  937,448-  1,442,854-  40,165  682,281  957,177  1,056,578  1,138,856 الربح الترغيلي شركة مصانع الخزف األردنية

-
1,283,851  

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  30,000  21,887  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر 

  

 
  1,299,392-  970,811-  937,448-  1,442,854-  40,165  682,281  987,177  1,078,465  1,138,856 الدبا الم دا

-

1,283,851  -200,741  -36.98% 

 
   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة
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  375,558  282,759  1,098,247  649,996  1,181,417  1,843,386  1,157,881  1,392,719  43,005  412,434 الربح الترغيلي الشركة الوطنية لصناعة الكلورين

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  4,942  0  25,126  0  4,638  14,108  32,487  948-  18,493-  27,372 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر 

  

 
 %157.06  852,663  380,500  282,759  1,123,373  649,996  1,186,055  1,857,494  1,190,368  1,391,771  24,512  439,806 الدبا الم دا
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 (20)ملحق رقم  الدراسةاحتساب الدخل المعدل للفئة الثالثة من عينة 
       

ـــم الشـــركة  Avg AI 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة اســـ

/نسبتها
متوسط
 العينة

  178,247  97,215-  263,723  389,963  304,854  193,758  665,287  727,447  1,012,470  1,057,647 الربح الترغيلي اإلقبال للطباعة والتغليف
  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  6,209  14,289  93,371-  48,575 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

والبسائر مو ال مليات غير المكاسب 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر 

  

 
 %203.60  467,188  178,247  97,215-  263,723  389,963  304,854  193,758  671,496  741,736  919,099  1,106,222 الدبا الم دا

              

 
 Avg AI 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة

/نسبتها
متوسط
 العينة

شركة المركز العربي للصناعات 
  83,593  190,753-  471,895-  447,592  567,626  878,612  836,474 الربح الترغيلي الدوائية

-
311,085  17,703  15,730  

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
 أبطاء  سنوات سابقة 

    
133,015  800  0  0  0  0  

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
 المستمر 

 
0  0  0  0  0  

      

 
  83,593  189,953-  338,880-  447,592  567,626  878,612  836,474 الدبا الم دا

-
311,085  17,703  15,730  200,741  87.48% 

              

 Avg AI 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة  

/نسبتها
متوسط
 العينة

  249,407-  10,630-  931,558  83,692  447,728-  396,182  552,245- الربح الترغيلي شركة السيلفوكيماويات األردنية
-

196,325  
-

248,940  
-

465,548  
  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
 المستمر 

 
0  0  0  0  0  

      

 
  249,407-  10,630-  931,558  83,692  447,728-  396,182  552,245- الدبا الم دا

-
196,325  

-
248,940  

-
465,548  -75,939  -33.09% 

              

 Avg AI 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة  

/نسبتها
متوسط
 العينة

  415,768  386,485  619,222  302,569  307,694  770,399  694,334  811,551  940,590  861,836 الربح الترغيلي شركة األلبان األردنية
  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
  4,450-  1,991-  1,926-  24,719-  0  0  0  0  0  0 المستمر 

  

 
 %264.85  607,736  411,318  384,494  617,296  277,850  307,694  770,399  694,334  811,551  940,590  861,836 الدبا الم دا
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 Avg AI 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة  

/نسبتها
متوسط
 العينة

  138,093  151,729  276,393  178,444  65,559  143,306  498,792  244,351  943,597  1,166,523 الترغيليالربح  شركة اللأللألة لصناعة الورق الصحي
  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  800  133,015  0  0  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
 المستمر 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  

 
 %171.73  394,060  138,093  151,729  276,393  178,444  66,359  276,321  498,792  244,351  943,597  1,166,523 الدبا الم دا

              

 Avg AI 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 والمكاسب غير المتكررةالمصاريف   

/نسبتها
متوسط
 العينة

  309,998  410,297  323,099  273,744  313,523  268,250  207,866  341,223  57,117  247,734 الربح الترغيلي الشركة العامة للتعدين
  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المستمر 

  

 
 %119.97  275,285  309,998  410,297  323,099  273,744  313,523  268,250  207,866  341,223  57,117  247,734 الدبا الم دا

              

 Avg AI 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المصاريف والمكاسب غير المتكررة  

/نسبتها
متوسط
 العينة

الشركة األردنية لصناعة الصوف 
  132,825  733,605  472,305-  317,281  180,709  9,266  29,617  15,939- الربح الترغيلي الصخري

-
841,408  

-
372,032  

  

 
  298,227  0  0  0  0  0  0  0  0  0 بسائر ومكاسب استثنائية

  

 
 أبطاء  سنوات سابقة 

 
0  

  
0  0  0  0  0  0  

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 المحاسبيةأثر التغير في السياسات 

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
 المستمر 

 
0  0  0  0  0  

      

 
  132,825  733,605  472,305-  317,281  180,709  9,266  29,617  15,939- الدبا الم دا

-
841,408  -73,805  -15  -0.01% 

              

 Avg AI 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 والمكاسب غير المتكررةالمصاريف   

/نسبتها
متوسط
 العينة

/ شركة الصناعات والكبريت األردنية
  16,186-  7,332-  417,167-  9,405-  30,317-  279,024  79,508 الربح الترغيلي جيمكو

-
138,172  -69,145  -48,108  

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 ومكاسب استثنائيةبسائر 

  

 
  0  0  0  0  0  0  10,000  10,000  14,768  9,111 أبطاء  سنوات سابقة 

  

 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 أثر التغير في السياسات المحاسبية

  

 

المكاسب والبسائر مو ال مليات غير 
 المستمر 

 
0  0  0  0  0  

      

 
  16,186-  7,332-  417,167-  595  20,317-  293,792  88,619 الدبا الم دا

-
138,172  -69,145  -48,108  -33,342  -14.53% 

              

            
229,464  
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 (الفئة األولى)الدخل الصافي لعينة الدراسة   
 

 (21)ملحق رقم 
ـــم الشـــركة    متوسط الدخل 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 اســـ

  15,392,000  28,242,000 رركة البوتاس ال ربية
-

55,919,000  26,718,000  43,054,000  39,139,000  150,190,000  311,390,000  131,766,000  162,650,000  85,262,200  

  50,321,013  80,232,000  92,878,000  238,621,888  46,110,409  16,071,340  10,369,057  4,339,961  5,064,187  5,518,783  4,004,500 رركة مناجا الفوسفات األردنية

  24,291,526-  6,185,661  10,779,521  9,876,915  22,018,022  5,428,297  2,783,456  1,403,250  828,015 مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية
-

100,162,058  -6,515,045  

  37,080,917  125,431  46,320,009  49,347,818  48,200,765  55,166,762  67,072,106  52,115,161  26,977,715  16,342,666  9,140,735 رركة ممانع االسمنت األردنية

  377,530-  50,705-  682,793-  1,076,414- رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة
-

15,075,888  -5,643,975  -3,679,952  -1,100,483  -7,386,067  -5,868,158  -4,094,197  

  4,493,405  6,485,731  4,817,926  4,384,728  5,819,231  5,025,943  8,795,035  2,304,106  2,184,518  2,251,049  2,865,780 رركة ممانع األجواخ األردنية

اإلقباا /الدباو والسجائر الدوليةرركة 
  6,778,486  16,060,576  9,939,313  7,441,076  5,187,747  378,058  3,201,698  4,920,703  5,753,897  8,548,899  6,352,896 لالستثمار

  6,264,574  9,111,137  6,061,078  3,696,490  3,449,073  7,289,986  7,712,610  7,190,164  6,446,715  6,457,371  5,231,117 دار الدواء للتنمية واالستثمار

  4,321,575  3,780,314  5,683,494  4,606,448  6,374,930  7,177,264  6,374,307  2,711,365  2,314,905  3,013,744  1,178,980 الرركة الوطنية للدواجو

  4,402,593  2,325,289  1,171,197  3,640,083  4,582,097  7,156,541  7,541,282  4,277,980  5,074,237  4,221,155  4,036,072 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

  2,966,356  3,635,591  6,054,260  9,818,210-  5,666,482  3,839,135  2,965,621  5,244,299  4,117,349  4,627,756  3,331,279 رركة حديد األردو

            

        

متوسط 
ة ئالف  

  

17,389,262  
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 (22)ملحق رقم 
      

 

 (الفئة الثانية)الدخل الصافي لعينة الدراسة 
ـــم الشـــركة      متوسط الدخل 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 اســـ

  831,870  501,448-  183,363-  1,721,685  3,129,873  2,452,060  661,924  472,710  235,888  119,589  209,777 اإلنرائيةرركة الباطوو الجاهز والتوريدات 

  1,779,018  2,725,336  1,230,667  1,964,562  2,007,832  2,227,996  1,794,906  1,404,417  1,931,527  1,181,856  1,321,081 رركة االستثمارات ال امة

رركة الممانع ال ربية الدولية لألغذية 
  626,190  423,736  517,450  458,715  1,233,902  96,974-  757,538  535,877  1,215,509  650,304  565,846 واالستثمار

 اإلنتاج/الرركة المنا ية التجارية الزرا ية
-

1,172,326  -1,717,721  -1,127,588  -2,017,498  -1,498,609  -3,032,141  1,049,800  
-

1,348,500  
-

1,024,150  396,531  -1,149,220  

  548,203  389,889  408,311  252,582-  394,607  1,173,534  1,253,264  73,592  453,419  564,493  1,023,502 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا

  218,307  182,209-  235,436  319,051  483,707  462,082  149,771  82,108  164,714-  270,334  527,506 الك ربائيةالرركة ال ربية للمنا ات 

  981,522  674,029-  854,994  1,556,058  1,301,010  1,116,849  1,189,959  776,665  857,151 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا
-

1,704,761  625,542  

  707,600-  5,816  432,946  647,279  1,107,550  915,179  475,895  747,575  430,608 ممانع الورق والكرتوو
-

2,114,717  194,053  

  2,460  986,823-  805,552-  110,351-  339,623  63,061  282,443  198,642  227,323  209,764  606,471 رركة ممانع الزيوت النباتية

  970,811-  937,448-  1,442,854-  30,616  534,892  952,384  953,885  956,080 رركة ممانع البزف األردنية
-

1,299,392  
-

1,284,968  -250,762  

  722,793  336,895  264,444  1,059,197  618,963  1,040,246  1,664,042  880,283  1,047,697  16,060  300,105 الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

            

           

377,132  
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 (23)ملحق رقم 
      

 

 (الفئة الثالثة)الدخل الصافي لعينة الدراسة 
      

 متوسط الدخل 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 اســــــم الشـــركة

  382,225  152,422  98,731-  174,630  238,664  237,168  167,387  543,933  600,429  854,850  951,495 اإلقباا للطبا ة والتغليف

  864,171  545,104  879,199  831,222  588,311 رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية
-

190,753  82,593  -311,085  242,617  93,010  362,439  

  288,583 رركة السيلفوكيماويات األردنية
-

214,449  -445,997  92,247  159,977  
-

535,621  -77,913  -88,722  -78,573  -295,214  -119,568  

  487,155  356,313  335,173  470,508  230,545  216,784  641,880  555,805  656,257  764,562  643,727 رركة األلباو األردنية

  349,500  108,664  137,639  212,174  155,375  26,491  122,773  498,792  244,351  868,407  1,120,336 رركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق المحي

  268,104  260,954  331,525  135,179  306,219  112,288  531,639  476,623  287,254  21,138  218,224 الرركة ال امة للت ديو

  281,539  159,762  8,998  29,617  15,939- الرركة األردنية لمنا ة الموف المبري 
-

472,305  
-

733,605  132,825  -841,408  -372,033  -182,255  

  42,905-  69,145-  48,108-  138,172-  16,186-  7,332-  417,167-  21,596-  45,849-  265,630  68,871 جيمكو/ رركة المنا ات والكبريت األردنية

            

           

188,087  
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 (الفئة األولى)الـــدخـــل المعــــــــــــــدل لعينة الدراسـة 
 

 (24)ملحق رقم 
  

ـــا الرـــركة ــ  Avg 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 اسـ

  112,010,322  183,928,000  150,208,000  359,341,000  103,429,000  61,251,000  86,716,000  58,806,719  40,441,505  30,747,000  45,235,000 رركة البوتاس ال ربية

  56,106,486  63,952,000  105,562,000  281,157,275  52,275,551  19,174,751  14,667,539  7,861,678  1,576,528  8,496,376  6,341,162 رركة مناجا الفوسفات األردنية

  1,540,774-  82,152,229-  10,893,426-  10,624,480  11,100,774  17,896,476  14,749,531  9,558,726  6,178,545  4,434,638  3,094,747 مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية

  40,530,297  321,235-  55,695,060  61,750,906  55,520,832  76,923,616  1,749,328  57,860,556  60,460,173  22,725,599  12,938,134 رركة ممانع االسمنت األردنية

  377,530-  50,705-  654,882-  713,555- رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة
-

15,075,888  -5,629,496  -3,679,952  -1,100,483  -4,092,537  5,795,460  -2,557,957  

  2,628,149  4,355,193  3,215,265  1,440,723  2,575,296  2,135,186  2,010,006  1,734,327  2,612,358  2,775,408  3,427,726 رركة ممانع األجواخ األردنية

  7,921,806  18,764,819  13,661,274  8,361,604  5,689,003  678,012  3,677,583  5,541,898  6,262,010  9,566,379  7,015,473 اإلقباا لالستثمار/رركة الدباو والسجائر الدولية

  6,018,348  3,790,266  6,181,668  3,744,755  3,275,520  7,829,955  8,262,434  7,672,177  6,911,131  6,895,873  5,619,703 دار الدواء للتنمية واالستثمار

  4,388,660  4,123,532  5,683,494  4,606,448  6,374,930  7,191,942  6,387,574  2,738,147  2,273,121  2,941,914  1,565,498 الرركة الوطنية للدواجو

  4,722,152  2,442,289  1,273,197  3,787,450  4,760,631  7,410,137  7,802,747  4,762,219  5,621,567  4,655,528  4,705,752 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

  3,354,961  3,884,618  6,190,198  9,552,160-  6,296,482  4,356,135  3,193,018  5,890,086  4,768,989  5,027,756  3,494,490 رركة حديد األردو

 21234768.19 متوسط الدخل المعدل للفئة األولى
       

  

 متوسط دخل العينة/ نسبة الخسائر 
-

19.30% 
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 (25)ملحق رقم  (الفئة الثانية)الـــدخـــل المعــــــــــــــدل لعينة الدراسـة 
     

 Avg 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 اســــــم الشـــركة

  957,036  501,448-  183,363-  1,867,245  3,485,447  2,665,967  736,474  507,678  253,183  307,490  431,682 رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية

  1,836,468  2,892,438  1,738,572  1,797,020  2,184,484  2,124,116  1,734,840  1,406,311  1,772,659  1,269,526  1,444,717 رركة االستثمارات ال امة

  674,243  465,463  571,020  507,970  1,306,170  184,882-  615,981  598,797  1,410,874  753,803  697,236 رركة الممانع ال ربية الدولية لألغذية واالستثمار

  179,492  1,118,210 اإلنتاج/الرركة المنا ية التجارية الزرا ية

-

1,099,072  -2,017,470  -1,471,975  -3,032,141  1,049,800  

-

1,348,500  

-

1,024,150  396,531  -724,928  

  671,531  527,961  736,526  195,801-  295,033  1,331,029  1,103,606  82,077  569,513  960,988  1,304,378 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا

  333,561  20,460-  446,301  552,391  748,191  546,331  274,083  67,957  157,579-  307,386  571,010 الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية

  1,097,724  671,744-  929,528  1,804,367  1,516,031  1,290,907  1,252,991  906,693  920,563 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا

-

1,702,882  734,418  

  708,028-  55,730  555,912  833,576  1,319,946  1,164,711  720,848  801,856  452,886 ممانع الورق والكرتوو

-

2,293,454  290,398  

  547,082  635,558-  277,953-  435,130  1,079,689  730,229  756,683  483,555  657,918  714,955  1,526,172 رركة ممانع الزيوت النباتية

  970,811-  937,448-  1,442,854-  40,165  682,281  987,177  1,078,465  1,138,856 رركة ممانع البزف األردنية

-

1,299,392  

-

1,283,851  -200,741  

  852,663  380,500  282,759  1,123,373  649,996  1,186,055  1,857,494  1,190,368  1,391,771  24,512  439,806 الرركة الوطنية لمنا ة الكلوريو

  542,885 للفئة الثانيةمتوسط الدخل المعدل 
      

 متوسط دخل العينة/ نسبة الخسائر 
  

-170.51% 
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 (26)ملحق رقم 
    

       

   
الفئة )الـــدخـــل المعــــــــــــــدل لعينة الدراسـة 

 (الثالثة
    

       
 Avg 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 اســــــم الشـــركة

  467,188  178,247  97,215-  263,723  389,963  304,854  193,758  671,496  741,736  919,099  1,106,222 اإلقباا للطبا ة والتغليف

رركة المركز ال ربي للمنا ات 
  200,741  15,730  17,703  311,085-  83,593  189,953-  338,880-  447,592  567,626  878,612  836,474 الدوائية

  75,939-  465,548-  248,940-  196,325-  249,407-  10,630-  931,558  83,692  447,728-  396,182  552,245- رركة السيلفوكيماويات األردنية

  607,736  411,318  384,494  617,296  277,850  307,694  770,399  694,334  811,551  940,590  861,836 رركة األلباو األردنية

رركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق 
  394,060  138,093  151,729  276,393  178,444  66,359  276,321  498,792  244,351  943,597  1,166,523 المحي

  275,285  309,998  410,297  323,099  273,744  313,523  268,250  207,866  341,223  57,117  247,734 الرركة ال امة للت ديو

الرركة األردنية لمنا ة 
  15-  73,805-  841,408-  132,825  733,605  472,305-  317,281  180,709  9,266  29,617  15,939- الموف المبري

رركة المنا ات والكبريت 
  33,342-  48,108-  69,145-  138,172-  16,186-  7,332-  417,167-  595  20,317-  293,792  88,619 جيمكو/ األردنية

      
  

     

        
  

  
-109,297  

       

  229,464 متوسط الدخل المعدل للفئة الثالثة

       

 %47.63- متوسط دخل العينة/ نسبة الخسائر 

 

   

 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل لعينة الفئة األولى
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 (63)ملحق رقا 
    

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 رركة البوتاس ال ربية
AOCF 63,403,000  51,477,000  39,522,000  78,389,000  58,074,000  39,169,000  52,607,000  248,855,000  202,157,000  214,865,000  

 
AI 45,235,000  30,747,000  40,441,505  58,806,719  86,716,000  61,251,000  103,429,000  359,341,000  150,208,000  183,928,000  

  1.17  1.35  0.69  0.51  0.64  0.67  1.33  0.98  1.67  1.40 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            

 رركة مناجا الفوسفات األردنية
AOCF 37,933,869  3,345,803  38,639,679  49,015,385  13,343,717  35,968,601  60,566,340  194,584,149  104,975,000  82,980,000  

 
AI 6,341,162  8,496,376  1,576,528  7,861,678  14,667,539  19,174,751  52,275,551  281,157,275  105,562,000  63,952,000  

  1.30  0.99  0.69  1.16  1.88  0.91  6.23  24.51  0.39  5.98 التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدلمألشر 

            

 مجمع الررق األوسط للمنا ات ال ندسية
AOCF 3,566,026  642,888  2,482,921  4,790,357  16,350,827  9,760,086  1,300,630  24,470,105  1,993,709  59,669,165  

 
AI 3,094,747  4,434,638  6,178,545  9,558,726  14,749,531  17,896,476  11,100,774  10,624,480  -10,893,426  -82,152,229  

  0.73-  0.18-  2.30  0.12  0.55  1.11  0.50  0.40  0.14  1.15 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            

 رركة ممانع االسمنت األردنية
AOCF 15,159,349  31,335,524  54,737,401  58,862,963  88,392,106  91,485,241  73,348,041  42,265,517  75,207,800  2,032,782  

 
AI 12,938,134  22,725,599  60,460,173  57,860,556  1,749,328  76,923,616  55,520,832  61,750,906  55,695,060  -321,235  

  6.33-  1.35  0.68  1.32  1.19  50.53  1.02  0.91  1.38  1.17 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            

 رركة المنا ات واالستثمارات المتكاملة
AOCF 3,171,381  -564,864  1,156,161  19,007,645  

-
15,810,418  13,955,183  1,588,612  3,945,387  4,578,994  2,938,683  

 
AI -713,555  -654,882  -50,705  -377,530  

-
15,075,888  -5,629,496  -3,679,952  -1,100,483  -4,092,537  5,795,460  

  0.51  1.12-  3.59-  0.43-  2.48-  1.05  50.35-  22.80-  0.86  4.44- مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل
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 رركة ممانع األجواخ األردنية
AOCF 3,909,459  3,140,877  4,396,432  5,602,703  11,948,970  9,848,212  9,860,568  7,659,895  5,116,362  5,910,866  

 
AI 3,427,726  2,775,408  2,612,358  1,734,327  2,010,006  2,135,186  2,575,296  1,440,723  3,215,265  4,355,193  

  1.36  1.59  5.32  3.83  4.61  5.94  3.23  1.68  1.13  1.14 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

اإلقباا /رركة الدباو والسجائر الدولية            
 لالستثمار

AOCF 8,880,837  7,164,788  4,483,148  -1,547,609  3,762,698  4,603,384  5,701,482  8,018,219  16,185,475  22,321,119  

 
AI 7,015,473  9,566,379  6,262,010  5,541,898  3,677,583  678,012  5,689,003  8,361,604  13,661,274  18,764,819  

  1.19  1.18  0.96  1.00  6.79  1.02  0.28-  0.72  0.75  1.27 النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدلمألشر التدفق 

            

            

 دار الدواء للتنمية واالستثمار
AOCF 3,477,371  5,116,840  6,188,475  6,366,496  7,154,885  5,041,591  3,334,386  527,279  822,024  10,586,187  

 
AI 5,619,703  6,895,873  6,911,131  7,672,177  8,262,434  7,829,955  3,275,520  3,744,755  6,181,668  3,790,266  

  2.79  0.13  0.14  1.02  0.64  0.87  0.83  0.90  0.74  0.62 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            

 الرركة الوطنية للدواجو
AOCF 98,918  4,746,492  3,762,862  3,081,897  6,711,073  11,776,205  894,905  9,639,533  7,846,090  6,084,545  

 
AI 1,565,498  2,941,914  2,273,121  2,738,147  6,387,574  7,191,942  6,374,930  4,606,448  5,683,494  4,123,532  

  1.48  1.38  2.09  0.14  1.64  1.05  1.13  1.66  1.61  0.06 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            

 ممانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر
AOCF 3,820,951  5,907,264  2,615,477  6,265,831  192,473  8,909,746  6,271,693  1,774,424  7,083,995  1,127,948  

 
AI 4,705,752  4,655,528  5,621,567  4,762,219  7,802,747  7,410,137  4,760,631  3,787,450  1,273,197  2,442,289  

  0.46  5.56  0.47  1.32  1.20  0.02  1.32  0.47  1.27  0.81 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            

 رركة حديد األردو
AOCF 2,704,061  3,152,091  6,356,522  -637,324  -2,965,051  5,054,475  3,861,054  -10,094,205  15,144,494  2,974,518  
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AI 3,494,490  5,027,756  4,768,989  5,890,086  3,193,018  4,356,135  6,296,482  -9,552,160  6,190,198  3,884,618  

  0.77  2.45  1.06  0.61  1.16  0.93-  0.11-  1.33  0.63  0.77 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل
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 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل لعينة الفئة الثانية

   

    
 ( 28) ملحق رقم 

    

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  AOCF 662,396  839,896  1,257,898  345,991  1,829,571  4,261,238  3,511,243 رركة الباطوو الجاهز والتوريدات اإلنرائية
-

1,734,053  2,691,243  3,958,387  

 
AI 431,682  307,490  253,183  507,678  736,474  2,665,967  3,485,447  1,867,245  -183,363  -501,448  

  7.89-  14.68-  0.93-  1.01  1.60  2.48  0.68  4.97  2.73  1.53 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            
  AOCF 1,453,248  822,207  2,611,136  2,395,301  2,319,994  3,660,099  1,526,963  1,894,862  2,745,926  3,445,340 رركة االستثمارات ال امة

 
AI 1,444,717  1,269,526  1,772,659  1,406,311  1,734,840  2,124,116  2,184,484  1,797,020  1,738,572  2,892,438  

  1.19  1.58  1.05  0.70  1.72  1.34  1.70  1.47  0.65  1.01 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

رركة الممانع ال ربية الدولية لألغذية             
  AOCF 847,696  1,008,180  1,290,997  431,667  662,405  -1,251  938,249  825,086  296,116  587,671 واالستثمار

 
AI 697,236  753,803  1,410,874  598,797  615,981  -184,882  1,306,170  507,970  571,020  465,463  

  1.26  0.52  1.62  0.72  0.01  1.08  0.72  0.92  1.34  1.22 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            
  AOCF 2,276,259  -993,405 اإلنتاج/الرركة المنا ية التجارية الزرا ية

-
4,004,151  3,851,916  -814,963  

-
1,727,843  4,163,313  377,877  

-
3,337,766  -909,924  

 
AI 1,118,210  179,492  

-
1,099,072  

-
2,017,470  

-
1,471,975  

-
3,032,141  1,049,800  

-
1,348,500  

-
1,024,150  396,531  

  2.29-  3.26  0.28-  3.97  0.57  0.55  1.91-  3.64  5.53-  2.04 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل
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  AOCF 2,321,820  457,908  -604,959 آراا/الرركة ال ربية لمنا ة األلومنيوا
-

1,232,628  3,264,345  -832,828  1,128,140  738,744  3,382,696  376,306  

 
AI 1,304,378  960,988  569,513  82,077  1,103,606  1,331,029  295,033  -195,801  736,526  527,961  

  0.71  4.59  3.77-  3.82  0.63-  2.96  15.02-  1.06-  0.48  1.78 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            
  AOCF 950,377  845,984  -199,218  880,154  308,090  -321,906  -186,317  796,649  262,067  718,293 الرركة ال ربية للمنا ات الك ربائية

 
AI 571,010  307,386  -157,579  67,957  274,083  546,331  748,191  552,391  446,301  -20,460  

  35.11-  0.59  1.44  0.25-  0.59-  1.12  12.95  1.26  2.75  1.66 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            
  AOCF 1,707,527  503,884  722,752  635,177  -599,068  -336,630 الرركة الوطنية لمنا ة األلومنيوا

-
1,739,280  -610,469  2,548,590  2,166,523  

 
AI 920,563  906,693  1,252,991  1,290,907  1,516,031  1,804,367  929,528  -671,744  1,097,724  

-
1,702,882  

  1.27-  2.32  0.91  1.87-  0.19-  0.40-  0.49  0.58  0.56  1.85 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            
  AOCF -65,695  11,310,548  1,161,126  1,532,179  2,351,143  869,836  2,391,629  1,232,072  937,553  438,568 ممانع الورق والكرتوو

 
AI 452,886  801,856  720,848  1,164,711  1,319,946  833,576  555,912  55,730  -708,028  

-
2,293,454  

  0.19-  1.32-  22.11  4.30  1.04  1.78  1.32  1.61  14.11  0.15- مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            
  AOCF 1,169,401  1,897,336 رركة ممانع الزيوت النباتية

-
1,230,827  -111,762  1,424,932  

-
1,870,221  -56,422  1,347,534  2,420,611  437,052  

 
AI 1,526,172  714,955  657,918  483,555  756,683  730,229  1,079,689  435,130  -277,953  -635,558  

  0.69-  8.71-  3.10  0.05-  2.56-  1.88  0.23-  1.87-  2.65  0.77 التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدلمألشر 
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  AOCF 2,159,767  2,404,013  1,252,603  889,567  514,316  63,770  913,189  -238,939  16,651  27,461 رركة ممانع البزف األردنية

 
AI 1,138,856  1,078,465  987,177  682,281  40,165  

-
1,442,854  -937,448  -970,811  

-
1,299,392  

-
1,283,851  

  0.02-  0.01-  0.25  0.97-  0.04-  12.81  1.30  1.27  2.23  1.90 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            
  AOCF 1,040,340  1,621,702  1,826,681  2,428,316  2,338,226  2,953,802  1,375,361  2,564,283  1,822,616  803,908 لمنا ة الكلوريوالرركة الوطنية 

 
AI 439,806  24,512  1,391,771  1,190,368  1,857,494  1,186,055  649,996  1,123,373  282,759  380,500  

  2.11  6.45  2.28  2.12  2.49  1.26  2.04  1.31  66.16  2.37 التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدلمألشر التدفق النقدي 
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مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل لعينة 
 الفئة الثالثة

   

    

 (64)ملحق رقا 
    

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 اإلقباا للطبا ة والتغليف
AOCF 1,965,957  3,371,779  972,098  1,582,209  597,911  1,247,812  1,189,073  1,101,460  223,174  464,940  

 
AI 1,106,222  919,099  741,736  671,496  193,758  304,854  389,963  263,723  -97,215  178,247  

  2.61  2.30-  4.18  3.05  4.09  3.09  2.36  1.31  3.67  1.78 التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدلمألشر التدفق النقدي 

            

 رركة المركز ال ربي للمنا ات الدوائية
AOCF 578,595  968,488  167,894  -53,081  2,245,813  1,244,059  -135,336  -549,114  801,517  1,116,612  

 
AI 836,474  878,612  567,626  447,592  -338,880  -189,953  83,593  -311,085  17,703  15,730  

  70.99  45.28  1.77  1.62-  6.55-  6.63-  0.12-  0.30  1.10  0.69 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            

 رركة السيلفوكيماويات األردنية
AOCF 227,745  530,236  

-
163,700  4,200,162  

-
1,717,637  -56,080  

-
1,929,557  

-
1,103,547  251,422  1,620,695  

 
AI -552,245  396,182  

-
447,728  83,692  931,558  -10,630  -249,407  -196,325  -248,940  -465,548  

  3.48-  1.01-  5.62  7.74  5.28  1.84-  50.19  0.37  1.34  0.41- المعدلمألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل 

            

 رركة األلباو األردنية
AOCF 805,922  1,037,316  592,401  542,123  1,151,346  301,873  7,203  977,414  1,830,939  1,216,717  

 
AI 861,836  940,590  811,551  694,334  770,399  307,694  277,850  617,296  384,494  411,318  

  2.96  4.76  1.58  0.03  0.98  1.49  0.78  0.73  1.10  0.94 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل
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 رركة اللؤلؤ  لمنا ة الورق المحي
AOCF 1,183,399  1,989,377  536,912  375,218  1,027,344  975,547  -36,228  1,439,171  592,905  216,533  

 
AI 1,166,523  943,597  244,351  498,792  276,321  66,359  178,444  276,393  151,729  138,093  

  1.57  3.91  5.21  0.20-  14.70  3.72  0.75  2.20  2.11  1.01 مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

            

 الرركة ال امة للت ديو
AOCF 239,193  -41,395  

-
131,117  -63,220  593,281  157,985  95,997  -11,355  625,267  438,555  

 
AI 247,734  57,117  341,223  207,866  268,250  313,523  273,744  323,099  410,297  309,998  

  1.41  1.52  0.04-  0.35  0.50  2.21  0.30-  0.38-  0.72-  0.97 التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدلمألشر 

الرركة األردنية لمنا ة الموف             
 المبري

AOCF -212,612  496,982  
-

117,631  238,275  383,003  -533,076  -342,350  -41,054  52,486  -93,283  

 
AI -15,939  29,617  9,266  180,709  317,281  -472,305  733,605  132,825  -841,408  -73,805  

  1.26-  0.06-  0.31-  0.47-  1.13-  1.21  1.32  12.69-  16.78  13.34- مألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى الدخل المعدل

/ والكبريت األردنيةرركة المنا ات             
 جيمكو

AOCF 47,567  399,513  -84,882  -46,611  -471,984  -59,202  -86,311  -158,582  -70,433  -29,807  

 
AI 88,619  293,792  -20,317  595  -417,167  -7,332  -16,186  -138,172  -69,145  -48,108  

  0.62-  1.02-  1.15-  5.33-  8.07-  1.13-  78.34-  4.18-  1.36  0.54 الدخل المعدلمألشر التدفق النقدي التشغيلي المعدل إلى 


