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أ

اإلهـــــــداء
إلى من هم أقرب لي من روحي ...أبي وأمي..
أمي التي رافقتني منذ أن التقطت أول أنفاسي وسارت معي الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتىى
اآلن ..إلىى مىن صىنعت المجىىد بى هىي المجىىد نفسى  ..إلىى مىىن يسىعد قلبىي بلقياهىىا ..إلىى روضى الحىىب
التي تنبت أزكى األزهار..
أبى رمز الرجول والتضحي  ..إلى من دفعنىي إلىى العلىم وبى ازداد افتخىا ار ..إلىى مىن قىدم لىي كى شىي
مقاب ال شي ..
إلى جدي الغالي وجدتي الحنون ..
إلى إخوتي وأخواتي الذين هم سند لي وبهم استمد عزتي واصراري..
إلى زوجتي الحبيب التي وقفت بجانبي وآنستني في دراستي وشاركتني همومي..
إلى ولدي "عادل" الذي ل في قلبي ك الحب والحنان..
إلى أبنا عمومتي رمز الفخار والعرفان..
إلى أصدقائي الذين آزروني من أج تحقيق اآلمال..
إلى اسرانا االبطال رمز صمودنا..
إلى االكرم منا جميعا شهدا فلسطين..
إلى مؤسس جامع األزهر ..الشهيد القائد ياسر عرفات أبو عمار..
إلى روح عمي الشهيد طارق عادل المصري وجميع شهدا عائل المصري..
إلى هذا الصرح العلمي الفتي والجبار "جامع األزهر"..
أهدي هذا الجهد المتواضع..

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل العظيم األكرم ،الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،عزيز الثنا  ،جلي العطا ،
ربنىىا ال نحصىىي ثنىىا علي ى أنىىت كمىىا أثنيىىت علىىى نفس ى  ،والص ى ة والس ى م علىىى النبىىي المعلىىم ،الىىذي
أوصانا بالشكر ،وعلمنا البر ،وزين باإلس م أخ قنا ،فجزاه هللا عنا خير الج از  ،وأتقىدم بالشىكر الجزيى
ألساتذتي األفاض الىدكتور /علـ سـليم ا النعـ م  ،والىدكتور /مفيـد خ لـد الشـي علـ  ،اللىذان أشىرفا
على إخراج هذا العم من غير سأم أو مل  ،فكانا للعطا قرينا.
كما أتقدم بالشكر إلى أعضا لجن المناقش  :األستاذ الىدكتور /جبر إبراهيم الداعور ،واألسىتاذ
الىىدكتور /يوســم محمــود جر ــو  ،وذل ى لتفضىىلهما بالموافق ى علىىى مناقش ى هىىذه الرسىىال  ،وكىىذل أتقىىدم
بالشىىكر الجزيى إلىىى األسىىتاذ /محمىىد رجىىب بىىدر ،لمىىا قدم ى لىىي مىىن عىىون وارشىىاد والىىى ك ى مىىن قىىدم لىىي
خدم إلنجاز هذا البحث من أساتذة ومشاركين في تحلي محتوى الخط فقدموا توصيات مفيدة ،وأخي ار
شكري الخالص لك من أحبني وخصني يوما بدعائ .
الباحث
نضال محمد مصلح

ت

ملخص الدراسة
ه ىىدفت ه ىىذه الد ارسى ى إل ىىى التحق ىىق م ىىن ج ىىودة أرب ىىاح المص ىىار المدرجى ى أس ىىهمها ف ىىي بورصى ى
فلسطين باإلضاف إلى التعر على بعض العوام المؤثرة على جىودة أربىاح المصىار وهىى ":مسىتوى
التحفظ المحاسبي ،وحجم المصر  ،وعقود الدين ،والعائىد علىى االسىتثمار ،والحاكميى المؤسسىي " ،وقىد
شملت عين الدارس على ( )7مصار وهي جميع المصار الفلسطيني المدرج أسىهمها فىي بورصى
فلسطين للفترة ( ،)2013-2009ولتحقيىق هىد

الد ارسى تىم االعتمىاد علىى المىنه التحليلىي مىن خى ل

تحلي القوائم المالي للمصار مح الدارس للوصول إلى الع ق المفترض .
وقىىد توصىىلت الد ارس ى إلىىى نتىىائ مهم ى تشىىير إلىىى ارتفىىا جىىودة أربىىاح المصىىار الفلسىىطيني
المدرج أسهمها في بورص فلسطين ،كما أشارت النتائ إلىى وجىود ع قى طرديى بىين مسىتوى الىتحفظ
فىىي القىوائم الماليى للمصىىار وجىىودة أرباحهىىا ،وأظهىىرت الد ارسى إلىىى وجىىود ع قى عكسىىي بىىين كى مىىن
حجىىم المصىىر والعائىىد علىىى االسىىتثمار وجىىودة أرباحهىىا ،وبينىىت الد ارسى أنى ال توجىىد ع قى ذات داللى
إحصائي بين ك من عقود الدين والحاكمي المؤسسي وبين جودة األرباح.
وانتهت الدراس إلى مجموع من التوصيات من أهمها حث الجهىات المنظمى لعمى المصىار
الفلسطيني وهي سلط النقد الفلسطيني والجهات األخرى ذات الع ق بفرض مزيد من التشريعات لدعم
الحاكميى ى المؤسس ىىي وتفعيى ى آلياته ىىا ،وك ىىذل تحس ىىين اإلجى ى ار ات المتعلقى ى بعق ىىود ال ىىدين والعمى ى عل ىىى
متابعتها ليكون لها أثر فعال في تحسين جودة األرباح ،واج ار مزيىد مىن األبحىاث لقيىاس جىودة األربىاح
وذلى باسىىتخدام نمىىاذج أخىىرى باإلضىىاف إلىىى النمىىوذج المسىىتخدم فىىي هىىذه الد ارسى لفحىىص عوامى أخىىرى
من الممكن أن يكون لها تأثير على جودة األرباح.

ث

Abstract
This study aims at verifying the earning quality of the banks listed in the
Palestinian Exchange, as well as identifying the factors affecting the bank earning
quality such as accounting conservation level, bank size, debt contracts, return on
investment and corporate governance.
The sample of the study included (7) Palestinian banks listed in the
Palestinian Exchange between (2009-2013). To achieve the study goals, the
analytical method was utilized to analyze the financial statements for the
investigated banks to verify the assumed relationships.
The results of the study show important increase in the earning quality of the
Palestinian banks listed in Palestine Exchange. The results also show a positive
relationship between the conservative level in the banks financial statements and
their earning quality, as well as indicating an inverse relationship between the bank
size return on investment and the earning quality. In addition to the above findings,
the results show that there is no statistically significant relationship between the
debt contracts and the corporate governance level and that of the earning quality.
Based on the results of the study a number of recommendations has been
suggested. It is important to motivate the Palestinian institutions organizing the
work of banks such as the Palestinian Monetary Authority and other related
institutions to impose new regulations to strengthen the corporate governance and to
enhance its tools. It is also important that the debt contracts and regulations be
improved and followed up to increase their effectiveness in improving their earning
quality. The study also recommends that more research related to the earning profit
be conducted through utilizing different analytical systems in addition to the one
used in the current study to investigate other factors related to earning quality.
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الفصل األول
اإلط ر الع م للدراسة
المقدمة:
أث ىىارت األزم ى ى المالي ى ى العالميى ى األخي ى ىرة العديىىىد مىىىن االنتق ىىادات للجهىىىات المهني ى ى واألكاديمي ى ى
المحاسىىبي  ،وظهىىر ذل ى جليىىا مىىن خ ى ل إف ى س العديىىد مىىن المصىىار العالمي ى والتىىي أظهىىرت قوائمهىىا
المالي نتائ إيجابي ولم يستطع المحاسبون والمحللون الماليون تفسير إف س هذه المصار  ،أو تقىديم
المؤشرات المناسب الدال على فش  ،أو تعثر هذه المصار .
العدي ىىد م ىىن األبح ىىاث األكاديميى ى الحديثى ى أش ىىارت إل ىىى وج ىىود مش ىىكل ف ىىي التق ىىديرات المحاس ىىبي
الموجودة في القوائم المالي  ،والتي أثرت على القىدرة التنبؤيى المسىتقبلي لألربىاح فاتجهىت هىذه الد ارسىات
إلى استخدام مقاييس جديدة لتحديد مدى جودة األرباح.
غير أن االعتماد على رقم الربح وحده دون األخذ بعين االعتبار مىا قىد يىؤثر عليى مىن عوامى
تؤدي إلى تخفيض جودة األرباح كإدارة األرباح وارتفا نسىب المسىتحقات فيهىا يىؤدي إلىى اتخىاذ قى اررات
ال تتسم بالعق ني لتركيزها على كمي األرباح دون التركيز على جودتها ).(Chan, et, al. 2005
فهذه الدراس تحاول تسليط الضو على بعض النماذج المستخدم في قياس جىودة األربىاح فىي
المصار الفلسطيني المدرج أسهمها في بورص فلسطين ،ومن ثم د ارسى العوامى المىؤثرة علىى جىودة
األرباح في تل المصار .

أولا :مشكلة الدراسة:
تتمث مشكل الدراس في تعدد الطرق المسىتخدم للتىأثير علىى بيانىات القىوائم الماليى واسىتغ ل
المرون في المعايير والمبادئ المحاسبي للتأثير على رقم األرباح في حين أن مستخدمي القوائم الماليى
تنقصهم المعرف ال زم لتحديد مدى جودة األرباح ،وما هي العوام المؤثرة في جودة األرباح.

2

وهذا بدوره يطرح مجموع من األسئل :
 .1ما المقصود بجودة األرباح؟ وما هي مكونات ؟
 .2هى تتمتىىع األربىىاح المعلىىن عنهىىا فىىي التقىىارير الماليى الصىىادرة عىىن المصىىار المدرجى أسىىهمها فىىي
بورص فلسطين بمستوى مقبول من الجودة؟
 .3ما هي العوام المؤثرة في جودة ارباح المصار المدرج اسهمها في بورص فلسطين؟

ث ني ا :أهمية الدراسة:
تنبىىع أهمي ى الد ارس ى كونهىىا تسىىلط الضىىو علىىى مىىدى جىىودة األربىىاح فىىي المصىىار الفلسىىطيني ،
والتىىي تسىىاعد العديىىد مىىن االطى ار

الداخليى والخارجيى المسىىتفيدة مىىن جىىودة األربىىاح ،وهىىم اإلدارة بجميىىع

مسىىتوياتها وذلى لمعرفى ادا المصىىر وتصىىحيح االخطىىا  ،والمسىىتثمرون سىوا بشىىك مباشىىر أو غيىىر
مباشر وذل لمعرف مدى جدوى استثماراتهم ،والم

لمعرف وضع استثماراتهم وقدرة اإلدارة ،والجهات

الحكومي وذل لتحصىي الضىرائب وعمى تقىارير اقتصىادي للدولى  ،واصىحاب االئتمانىات وذلى لمعرفى
قدرة المصر على السداد في الوقت المناسب لهم ،وبالتىالي تسىاهم جىودة األربىاح فىي تحسىين القى اررات
االستثماري لتل األط ار

والتي تعتمد علىى تلى األربىاح فىي اتخىاذ ق ارراتهىا المختلفى ؛ كمىا وتنبىع أهميى

ه ىىذه الد ارسى ى م ىىن خى ى ل تحدي ىىد العوامى ى الت ىىي م ىىن ش ىىأنها أن تس ىىاهم ف ىىي تحس ىىين ج ىىودة األرب ىىاح س ىىعيا
لضبطها والتحكم فيها ،مما سيكون لها األثر اإليجابي على االقتصاد الوطني الفلسطيني.

ث لث ا :أهداف الدراسة:
 .1تحديد مدى إمكاني االستفادة من رقم األرباح في التنبؤ باألرباح المستقبلي .
 .2تبيان الع ق بين االستحقاقات االختياري واإلجباري وجودة األرباح.
 .3الوصول إلى أرباح معلن عنها ذات جودة عالي يمكن االعتماد عليها في اتخاذ الق اررات المختلف .
 .4تحديىىد مىىدى تىىأثير بعىىض العوامى علىىى جىىودة األربىىاح فىىي المصىىار المدرجى أسىىهمها فىىي بورصى
فلسطين.
3

رابع ا :فرضي ت الدراسة:
اعتمد الباحث في إجابت على مشكل الدراس وأهدافها بالفرضيات التالي :
الفرضية األولى :ال توجد ع ق ذات دالل إحصائي عند مستوى دالل ( )0.05بين التحفظ المحاسبي
للمصر وجودة األرباح.
الفرضية الث نية :ال توجىد ع قى ذات داللى إحصىائي عنىد مسىتوى داللى ( )0.05بىين حجىم المصىر
وجودة األرباح.
الفرضـــية الث لثـــة :ال توجىىد ع ق ى ذات دالل ى إحصىىائي عنىىد مسىىتوى دالل ى ( )0.05بىىين العائىىد علىىى
االستثمار وجودة األرباح.
الفرضـــية الرابعـــة :ال توجىىد ع ق ى ذات دالل ى إحصىىائي عنىىد مسىىتوى دالل ى ( )0.05بىىين عقىىود الىىدين
وجودة األرباح.
الفرضـــية الخ مســـة :ال توجىىد ع ق ى ذات دالل ى إحصىىائي عنىىد مسىىتوى دالل ى ( )0.05بىىين الحاكمي ى
المؤسسي وجودة األرباح.

خ مس ا :متغيرات الدراسة:
يتناول هذا الجز من الدراس عرضا للمتغير التابع والمتغيىرات المسىتقل  .تقىدم الد ارسى فىي هىذا
العىىرض تحلىىي نظريىا لك ى متغيىىر مىىن المتغيىرات (المتغيىىر التىىابع والمتغي ىرات المسىىتقل ) ،ويتضىىمن هىىذا
التحلي بيان ألهمي المتغير التابع والعوام المؤثرة فيى وهىى المتغيىرات المسىتقل ( :الىتحفظ المحاسىبي،
حجىىم الشىىرك  ،العائىىد علىىى االسىىتثمار ،عقىىود الىىدين ،الحاكميى المؤسسىىي ( ،وكيفي ى قيىىاس المتغي ىرات ثىىم
ينتهي العرض بتقديم الفرض اإلحصائي المتعلق بالمتغير.
وتحقيقىىا للهىىد

األساسىىي للبحىىث والىىذي يتمث ى فىىي د ارس ى العوام ى المىىؤثرة علىىى جىىودة األربىىاح

اتسى ىىتخدمت الد ارس ى ى جى ىىودة األربى ىىاح كمتغيى ىىر تى ىىابع ،بينمى ىىا تكى ىىون المتغي ى ىرات المسى ىىتقل هى ىىي( :الى ىىتحفظ
المحاسبي ،حجم المصر  ،العائد على االستثمار ،عقود الدين ،الحاكمي المؤسسي ).
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 -1المتغير الت بع :جودة األر ح:
قدمت الدراسات السابق عدة نماذج لقياس جودة األرباح ،ففي هىذه الد ارسى تىم اسىتخدام نمىوذج
جىىونز ( )1991المعىىدل مىىن قب ى ) ،(Dechow, et, al., 1995والىىذي يعتبىىر مىىن أكثىىر النمىىاذج
استخداما في قياس إدارة األرباح ،والذي يسىتخدم فىي الوجى المقابى كمقيىاس لجىودة األربىاح ،وحيىث إن
إدارة األربىىاح هىىي التىىدخ المتعمىىد فىىي إعىىداد التقىىارير الماليى مىىن أجى تحقيىىق مصىىالح شخصىىي لى دارة
) ،(Schipper, 1989ومن ذل المنطلق فإن إدارة األربىاح االنتهازيى تىؤثر سىلبا علىى جىودة األربىاح،
أي أن الزيادة في إدارة األرباح يؤدي إلى انخفاض في جودة األرباح ).(Baxter & Cotter, 2009
ولقياس جودة األرباح باستخدام القيم المطلق للمستحقات االختياري من خ ل الخطوات التالي :
 .1تقدير المستحقات الكلي وهو الفرق بين صافي الدخ وصافي التدفقات النقدي التشغيلي :
TACCi,t = NIi,t - OCFi,t
 .2تقدير ( :) 1 ,  2 ,  3

   i, t




 PPE i , t
  3 

 A

 i, t 1

 1 
 REV i , t  REC i , t
  2 
   1 
A


Ai , t  1
 i, t 1 


TACC i , t
Ai , t  1

حيث:
 :TACCi,tالمستحقات الكلي للمصر  ،iفي السن .t
 :Ai,t-1مجمو الموجودات للمصر  ،iفي السن السابق .
 :ΔREVi,tالتغير في إيرادات المصر  ،iبين العامين  tو.t-1
 :ΔRECi,tالتغير في الحسابات تحت التحصي (التسهي ت) للمصر  ،iبين العامين  tو.t-1
 :PPEi,tحجم العقارات والتجهيزات والممتلكات (األصول الثابت ) للمصر  ،iفي السن .t
 :  i,tالخطأ العشوائي.
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 .3تقىىدير المسىىتحقات العاديى (غيىىر االختياريى ) باسىىتخدام (  ) 1 ,  2 ,  3المتوقعى التىىي تىىم اسىىتخراجها
في المعادل السابق .
 1 
   2 REVi , t  REC i , t    3 PPE i , t 
NACC i , t   1 
A

 i, t 1 

حيث:
 :NACCi,tالمستحقات العادي (غير االختياري ) للمصر  ،iفي السن .t
 .4تقدير المستحقات غير العادي (االختياري ):
ANACCi,t = TACCi,t - NACCi,t
حيث:
 :ANACCi,tالمستحقات غير العادي (االختياري ) للمصر  ،iفي السن .t
إن انخفىىاض القيم ى المطلقى للمسىىتحقات االختياري ى عىىن متوسىىط المسىىتحقات االختياريى يشىىير إلىىى
انخفىىاض إدارة األربىىاح االنتهازي ى  ،وبالتىىالي ارتفىىا جىىودة األربىىاح ،وذل ى يرجىىع إلىىى انخفىىاض الت عىىب
والغش في األرباح ،وبالتالي تكون األرباح معبرة عن الواقع الفعلي للمصر .
 -2المتغيرات المستقلة:
تتمث في العوام المؤثرة في جودة األرباح:
أ .الــتحفا المح ســب  :والىىذي يقىىاس باسىىتخدام نسىىب القيمى الدفتري ى للقيم ى السىىوقي للمصىىر " "iفىىي
السىىن " ،"tوتحسىىب القيمى الدفتريى مىىن خى ل قسىىم (مجمىىو حقىىوق الملكيى مطروحىىا منهىىا األسىىهم
الممتازة) مقسوما علىى المتوسىط المىرجح لعىدد األسىهم المكتتىب بهىا ،أمىا القيمى السىوقي فهىي عبىارة
عن سعر اإلغ ق للسهم في نهاي العام ،فقد أشارت بعض الدراسات منها (Beaver & Ryan,
) 2000و) (Jain & Rezaee, 2004إلىى أن انخفىاض نسىب القيمى الدفتريى إلىى القيمى السىوقي
إلىىى أق ى مىىن واحىىد صىىحيح يشىىير إلىىى مسىىتوى مقبىىول مىىن الىىتحفظ المحاسىىبي فىىي التقىىارير المالي ى .
وذل يشير إلى أن المصر مقيم دفتريا بأق من قيمت السوقي  ،وذل جوهر التحفظ المحاسبي.
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ب .حجــم المصــرف :المقىىاس بمجمىىو األصىىول للمصىىر " "iفىىي السىىن " ،"tحيىىث يهىىد

ذلى المتغيىىر

إلى قياس تمايز المصار من حيث حجمها في مدى جودة األرباح.
ج .الع ئد على الستثم ر :ويقاس مىن خى ل قسىم صىافي الىدخ علىى االسىتثمار فىي حقىوق الملكيى ،
ويه ىىد

ذلى ى المتغي ىىر عل ىىى التع ىىر عل ىىى م ىىدى تم ىىايز المص ىىار م ىىن حي ىىث عوائ ىىدها ف ىىي ج ىىودة

األرباح.
د .عقـود الـديا :وتقىاس بنسىب الرفىع المىىالي وهىي إجمىالي الىديون إلىى إجمىالي الموجىودات للمصىىر ،
حيث يهد

ذل المتغير إلى قياس مدى تأثير الضغوطات الممارسى مىن قبى الىدائنين علىى جىودة

األرباح.
ه .الح كمية المؤسسـية :والىذي يىتم قياسى بمىدى اسىتق ل مجلىس اإلدارة المقىاس بنسىب تملى أعضىا
مجلس اإلدارة ألسهم المصر .

س دس ا :منهجية الدراسة:
اعتمد الباحث على المنه االستقرائي االسىتنباطي ،وذلى مىن خى ل اسىتق ار المصىادر العربيى
واألجنبي ى م ىىن كتىىب ودوري ىىات وأبحىىاث ورس ىىائ جامعي ى ود ارس ىىات ومقىىاالت ،وم ىىن اإلنترنىىت والن ىىدوات
المنشىىورة فىىي الصىىحف ومنشىىورات سىىلط النقىىد الفلسىىطيني  .واسىىتنباط المتغيىرات التىىي سىىو

يىىتم قياسىىها

بىىأداة الد ارس ى وهىىي النمىىاذج المسىىتخدم للقيىىاس وتحليلهىىا للتوص ى إلىىى نتىىائ منطقي ى تىىدعم الفرضىىيات
النظري الواردة في الدراس لتحديىد الع قى بىين مجموعى مىن العوامى التىي قىد تىؤثر علىى جىودة األربىاح
ف ىىي المص ىىار الفلس ىىطيني المدرجى ى أس ىىهمها ف ىىي بورصى ى فلس ىىطين ،ك ىىذل ت ىىم االعتم ىىاد عل ىىى الم ىىنه
التىىاريخي فىىي اسىىتعراض الد ارسىىات السىىابق  ،أمىىا طبيع ى الد ارس ى فهىىي د ارس ى تطبيقي ى  ،حيىىث إن مشىىكل
الدراس يغلب عليها الطابع التحليلي لمجموع من المتغيرات التي تؤثر على جودة األرباح.
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س بع ا :مجتمع الدراسة:
يتكىون مجتمىىع الد ارسى مىن جميىىع المصىىار الفلسىطيني المدرجى أسىىهمها فىي بورصى فلسىىطين
والتىىي يىىتم تىىداول أسىىهمها مىىن سىىن ( )2009إلىىى ( ،)2013والبىىال عىىددها ( )7مصىىار وهىىي :البن ى
اإلسى ى ى مي العرب ى ىىي ،البنى ى ى ال ى ىىوطني ،بنى ى ى فلس ى ىىطين ،البنى ى ى اإلسى ى ى مي الفلس ى ىىطيني ،البنى ى ى التج ى ىىاري
الفلسطيني ،بن االستثمار الفلسطيني ،بن القدس.

ث من ا :نموذج الدراسة:
لتوضىىيح أثىىر المتغي ىرات المسىىتقل علىىى المتغيىىر التىىابع وطىىرق قياس ى المتغي ىرات :قىىام الباحىىث
باسىتخدام نمىوذج جىونز ( )1991المعىدل ) (Dechow et al. 1995لقيىاس جىودة األربىاح "المتغيىىر
التابع" ،ومن ثم ربط النتائ بمجموع من العوام  ،والشك التالي يوضح شك الع ق بين المتغيرات:

المتغير الت بع

المتغيرات المستقلة
التحفا المح سب
حجم المصرف

جودة األر ح

الع ئد على الستثم ر
عقود الديا
الح كمية المؤسسية

شكل رقم ( :)1يوضح العالقة بيا متغيرات الدراسة
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ت سع ا :محددات الدراسة:
تشى ىىتم الد ارس ى ى على ىىى المصى ىىار المدرج ى ى أسى ىىهمها فى ىىي بورص ى ى فلسى ىىطين س ى ىوا كانى ىىت فى ىىي
المحافظات الجنوبي أو المحافظات الشمالي فقط وليس ك المصار  ،وذل نظ ار ألن هىذه المصىار
لهىا تقىىارير ماليى منشىورة علىىى مواقىىع التىداول الرسىىمي وتتىىيح الحصىول علىىى بعىىض البيانىات مىىن القىوائم
المالي التي تلزم الدراس لقياس جودة األرباح والعوام المؤثرة فيها.

ع شرا :الدراس ت الس بقة:
فيما يلي عرضا للبحوث والدراسات السابق التي تمكنت الدراس من الحصول عليها:

أولا :الدراس ت العر ية:
 دراسة (صي م ،)2014 ،بعنواا" :العالقة بيا الح كمية المؤسسية وجودة األر ح".هىىدفت الدارسى إلىىى معرفى مىىدى وجىىود ع قى بىىين عناصىىر الحاكميى المؤسسىىي  ،والتىىي تتكىىون
مىىن مجلىىس اإلدارة ،ولجن ى التىىدقيق الىىداخلي ،وبىىين جىىودة األربىىاح ،حيىىث تىىم اسىىتخدام نمىىوذج االنحىىدار
المتعدد لقياس تأثير العناصر الخاص بالحاكمي المؤسسي على جودة األرباح ،كما تم استخدام معادل
(ريتشىىارد سىىون) لقيىىاس جىىودة األربىىاح فىىي الشىىركات الصىىناعي المدرج ى فىىي بورص ى فلسىىطين لىىألوراق
المالي ى  ،ولتحقيىىق أهىىدا

الدارس ى تىىم اختبىىار بيانىىات جميىىع الشىىركات الصىىناعي المدرج ى فىىي بورص ى

فلسطين لألوراق المالي وعددها ( )12شرك صناعي  ،حيث تم دارس البيانات الخاص بهىذه الشىركات
لمىىدة ) (6سىىنوات مىىن العىىام ( )2008وحتىىى ( ،)2013وتوصىىلت الدارسى إلىىى وجىىود ع قى ذات داللى
إحصىىائي بىىين اسىىتق لي مجلىىس إدارة الشىىرك  ،وبىىين جىىودة األربىىاح ،ووجىىود ع ق ى طردي ى ذات دالل ى
إحصائي بين عدد أعضا مجلس اإلدارة ،وبين جودة األرباح ،باإلضاف إلى وجىود ع قى طرديى ذات
دالل ى إحصىىائي بىىين نشىىاط لجن ى التىىدقيق الىىداخلي ،وجىىودة األربىىاح ،أمىىا عناصىىر الحاكمي ى المؤسسىىي
األخىرى والمتمثلى بملكيى أعضىا مجلىىس اإلدارة ألسىهم الشىرك  ،وخبىرة لجنى التىدقيق الىداخلي فلىم تثبىىت
الدراس وجود ع ق بينهما.
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وقىىد أوصىىت الد ارس ى عل ىى العم ى بكاف ى الطىىرق لتحقيىىق اسىىتق لي مجلىىس اإلدارة وزيىىادة عىىدد
أعضائ  ،وذل من خ ل اإلش ار

على تطبيق قواعد الحاكمي المؤسسي  ،وعقد الندوات لتوعي مجلس

إدارة الش ىىركات بأهميى ى اس ىىتق ليتهم ع ىىن الوظ ىىائف التنفيذيى ى  ،وأهميى ى ال ىىدور ال ىىذي يلعبونى ى ف ىىي كش ىىف
عمليات الت عب التي قد تقوم بها اإلدارة.
 دراسـة (الشـي علـى و ـدر ،)2014 ،بعنـواا" :مـد تـوافر الضـوابل الرق بيـة علـى تطبيقـ ت نظـمالمعلوم ت المح سبية اإللكترونية ،وأثره على جودة األر ح".
هىىدفت هىىذه الد ارس ى إلىىى معرف ى مىىدى ت ىوافر الض ىوابط الرقابي ى علىىى تطبيقىىات نظىىم المعلومىىات
المحاسبي اإللكتروني بمحاورها الث ث  ،وأثرها على جىودة األربىاح فىي المصىار الفلسىطيني  .ولتحقيىق
هىىد

الد ارسى تىىم اختيىىار المصىىار الفلسىىطيني المدرجى أسىىهمها فىىي بورصى فلسىىطين ،وقىىد تىىم اختيىىار

عين ى الد ارس ى مىىن المىىد ار ورؤسىىا األقسىىام بطريق ى العين ى العش ىوائي الطبقي ى حسىىب الشىىرك والمكىىان
الجغ ارفى ىىي .واعتمى ىىدت الد ارس ى ى المى ىىنه الوصى ىىفي التحليلى ىىي ،وصى ىىممت قائم ى ى استقصى ىىا  ،وزعى ىىت على ىىى
المصار المختارة ،وتم استخدام األساليب اإلحصائي لتحلي البيانات ،ومناقش النتائ .
وقد توصلت الدراس إلى أن المصار الفلسىطيني محى الد ارسى تطبىق الضىوابط الرقابيى علىى
تطبيقات نظم المعلومات المحاسبي اإللكتروني بمراحلها الث ث بمستويات عالي ومتفاوتى  ،وأنى تتىوافر
لىىدى المصىىار الفلسىىطيني محى الد ارسى أربىىاح ذات جىىودة عاليى  ،كمىىا بينىىت الد ارسى أنى يوجىىد ع قى
طردي بىين تطبيىق الضىوابط الرقابيى فىي مرحلى معالجى بيانىات نظىم المعلومىات المحاسىبي اإللكترونيى
وبىىين جىىودة األربىىاح فىىي المصىىار الفلسىىطيني  ،وأنى ال يوجىىد ع قى بىىين تطبيىىق الضىوابط الرقابيى فىىي
مرحلى مىىدخ ت ومخرجىىات نظىىم المعلومىىات المحاسىىبي اإللكترونيى وبىىين جىىودة األربىىاح فىىي المصىىار
الفلسطيني .
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 دراسـة (رضـ وأحمـد ،(2012،بعنـواا" :أثـر جـودة المراجعـة فـ جـودة األر ـ ح ،وانعك سـه علـىالتوزيع ت النقدية ف الشرك ت الصن عية المس همة المصرية".
هدفت هىذه الد ارسى إلىى التعىر علىى الع قى بىين جىودة المراجعى الخارجيى وجىودة األربىاح ثىم
تحديد أثر جودة األربىاح فىي توزيعىات األربىاح النقديى فىي جمهوريى مصىر العربيى  ،واسىتخدمت الد ارسى
نمىوذج ( )Richardson & Sloanلقيىاس جىودة األربىاح ،واعتمىدت الد ارسى علىى نمىوذجين رئيسىيين،
حيىىث يعكىىس النمىىوذج األول الع قى المفترضى بىىين المتغيىرات المسىىتقل والمتمثلى فىىي خصىىائص جىىودة
المراجع الخارجي والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير علىى المتغيىر التىابع الىرئيس المتمثى فىي جىودة
األربىىاح ،كمىىا يعكىىس النمىىوذج الثىىاني الع قى المفترضى بىىين جىىودة األربىىاح كمتغيىىر مسىىتق علىىى معىىدل
التوزيعات النقدي كمتغير تابع ،وقد تم استخدام تحلي االنحدار المتعدد لدراس النمىوذج األول ،وتحليى
االنحدار البسيط لدراس النموذج الثاني.
ولقىىد توصىىلت الد ارس ى إلىىى وجىىود تىىأثير إيجىىابي لك ى مىىن قيم ى أتعىىاب المراجع ى وحجىىم مكتىىب
المراجعى واالرتبىىاط مىىع المكاتىىب العالميى للمراجعى والتأهيى المهنىىي للم ارجىىع علىىى جىىودة األربىىاح ممثلى
في تخفيض المستحقات الكلي  ،وأن يوجد تأثير سلبي لفترة االحتفىا بالعميى علىى جىودة األربىاح ،كمىا
توصىىلت الد ارس ى إلىىى وجىىود تىىأثير إيجىىابي لجىىودة األربىىاح علىىى معىىدل التوزيعىىات النقدي ى فىىي الشىىركات
الصناعي المساهم المصري  ،كما أوصىت الد ارسى بضىرورة االهتمىام بتشىجيع ارتبىاط مكاتىب المراجعى
المصري بمكاتب عالمي  ،مع االهتمام بتىدريب المىراجعين وتحفيىزهم للحصىول علىى الشىهادات المهنيى ،
مما يؤدي إلى ارتفا مستوى الجودة بمكاتب المراجع المصري .
 -دراسـة (حمـداا ،(2012 ،بعنـواا" :العوامـل المـؤثرة فـ

جـودة األر ـ ح :دليـل مـا الشـرك ت

الصن عية األردنية".
هدفت هذه الدراس إلى التحقق مىن جىودة أربىاح الشىركات المسىاهم العامى الصىناعي المدرجى
في سوق عمان لألوراق المالي  ،باإلضاف إلى اختبار العوام التي تؤثر في مسىتوى جىودة األربىاح فىي
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تل الشركات ،وهىي :الىتحفظ المحاسىبي ،حجىم الشىرك  ،عقىود الىدين ،العائىد علىى االسىتثمار ،الحاكميى
المؤسسي  ،جودة التدقيق ،ولجان التدقيق ،ولتحقيق هذه األهدا ؛ تم استخدام منهجىين مختلفىين لقيىاس
جودة األرباح ،حيث استخدمت الدراس نموذجين لقياس جودة األرباح وهما نموذج (Richardson et,
) al., 2005ونمىوذج ) (Jones, 1991المعىدل مىن قبى ) ،(Dechow, et, al,. 1995وقىد شىملت
عين الدراس على ( )50شرك مساهم عام صناعي مدرج في سىوق عمىان المىالي للفتىرة (-2004
 ،)2009وقد توصلت الدراس إلى نتائ مهم تشير إلى ارتفا جودة أرباح الشركات المساهم العامى
الصناعي األردني  ،كما أشارت النتائ إلىى وجىود تىأثير لحجىم الشىرك وعقىود الىدين وجىودة التىدقيق فىي
مستوى جودة األرباح ،وبنا على تل النتائ ؛ خرجت الدراس بجمل من التوصيات لألط ار

المهتم ،

م ىىن أهمه ىىا :تط ىىوير أنم ىىوذج لقي ىىاس ج ىىودة األرب ىىاح يعتم ىىد ف ىىي س ىىوق عم ىىان الماليى ى  ،م ىىع تفعيى ى آلي ىىات
الحاكمي المؤسسي وغيرها من التوصيات التي تساهم في تحسين جودة األرباح.
 دراسـة (أبـو علـى وآخـروا ،)2011 ،بعنـواا" :أثـر جـودة األر ـ ح المح سـبية فـ تكلفـة حقـوقطبق لمع يير اإلبالغ الم ل الدولية".
الملكية ا
تهىىد

هىىذه الد ارس ى إلىىى التعىىر علىىى أثىىر خصىىائص األربىىاح المحاسىىبي (جودتهىىا) فىىي تكلف ى

رأس المال ،من حيث تكلفى حقىوق الملكيى للشىركات الصىناعي  ،والخدميى المدرجى فىي بورصى عمىان.
وتفتىىرض الد ارس ى أن جىىودة األربىىاح المحاسىىبي تىىؤدي إلىىى تحقيىىق منىىافع اقتصىىادي علىىى شىىك تخفىىيض
تكلف حقوق الملكي من خ ل تخفيض مخاطرة المعلومات ،وقىد أجريىت الد ارسى علىى عينى مكونى مىن
( )78شىىرك خى ل الفتىرة مىىن عىىام ( )1993وحتىىى عىىام ( ،)2007وقىىد اسىىتخدمت الخصىىائص النوعي ى
للمعلومات المحاسبي  ،وبنا علىى معىايير اإلبى

المىالي الدوليى  ،فىي قيىاس جىودة األربىاح المحاسىبي ،

وأثرها في تكلفى رأس المىال ،وتوصىلت الد ارسى إلىى مىا يىدعم وجىود أثىر لجىودة األربىاح المحاسىبي علىى
نحىو عىىام فىىي تكلفى حقىىوق الملكيى  ،ووجىىود أثىىر لصىىفات األربىىاح المحاسىبي علىىى نحىىو منفىىرد فىىي تكلفى
حقىىوق الملكيى  .علمىا بىىأن أثىىر ُبعىىد م ئمى األربىىاح المحاسىىبي كىىان أعلىىى مىىن أثىىر ُبعىد موثوقيى األربىىاح
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المحاسىىبي فىىي تكلف ى حقىىوق الملكي ى  ،وكىىان للىىتحفظ المحاسىىبي أثىىر ضىىعيف فىىي تكلف ى حقىىوق الملكي ى .
وبتقسيم صفات األرباح المحاسبي بنا على طريق القياس إلى مقاييس محاسىبي  ،ومقىاييس ماليى كىان
أثر المقاييس المحاسبي أعلى في تكلف حقوق الملكي .
 -دراســة (أبــو علــى وآخــروا  ،)2011,بعن ـواا" :أثــر جــودة األر ـ ح علــى تكلفــة القت ـ ار

طبق ـ

لمع يير اإلبالغ الم ل الدولية".
ته ىىد

ه ىىذه الد ارسى ى إل ىىى التع ىىر عل ىىى أث ىىر ج ىىودة األرب ىىاح المحاس ىىبي عل ىىى تكلفى ى اإلقى ىراض

للشىىركات الصىىناعي والخدمي ى المدرج ى فىىي بورص ى عمىىان ،وقىىد أجريىىت الد ارس ى علىىى عين ى تضىىمنت
( )78شىىرك  ،منهىىا ( )51شىىرك صىىناعي ( )27شىىرك خىىدمات ،وذل ى خ ى ل الفت ىرة مىىن عىىام ()1993
وحتى عام ( ،)2007وقد استخدمت الخصائص النوعي للمعلومات المحاسبي ومعىايير اإلبى

المىالي

الدولي في قياس جودة األرباح المحاسبي وأثرها على تكلف االقتراض ،وتوصلت الدراس إلى وجود أثر
لجىىودة األربىىاح المحاسىىبي علىىى تكلف ى االقت ىراض ،كمىىا أشىىارت النتىىائ إلىىى وجىىود أثىىر لصىىفات األربىىاح
المحاسىىبي بشىىك منفىىرد علىىى تكلف ى االقت ىراض باسىىتثنا تمهيىىد األربىىاح المحاسىىبي  ،وكىىان بعىىد موثوقي ى
األربىىاح المحاسىىبي أعلىىى مىىن أثىىر بعىىد م ئمى األربىىاح المحاسىىبي علىىى تكلفى االقتىراض ،وكىىان للىىتحفظ
المحاسبي أثر ضعيف على تكلف االقتراض.
وبتقسىىيم صىىفات األربىىاح المحاسىىبي بنىىا علىىى طريق ى القيىىاس إلىىى مقىىاييس محاسىىبي ومقىىاييس
مالي كان أثر المقاييس المحاسبي أعلى على تكلف االقتراض ،وكان هنا أثر للجز التقديري لصىفات
األرباح المحاسبي على تكلف االقتراض باستثنا توقيت االعت ار

المحاسبي.

 دراسة (عدن ا وأبو عجيله ،)2009 ،بعنواا" :العالقة بيا جودة األر ح والح كمية المؤسسية".هىىدفت الد ارسى إلىىى توضىىيح مفهىىوم جىىودة األربىىاح وأهميتى ومقاييسى  ،والىىى اختبىىار مىىدى وجىىود
ع ق ى ب ىىين جىىودة األرب ىىاح ،وبىىين جوان ىىب الحاكميى ى المؤسسىىي  ،حي ىىث تتمث ى ج ىىودة األربىىاح ف ىىي م ىىدى
استم ارري األرباح الحالي في الفترات المستقبلي  ،أما جوانب الحاكميى المؤسسىي فقىد تمثلىت فىي مجلىس
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إدارة الشرك  ،ولجن التدقيق الداخلي فيهىا .ولتحقيىق أهىدا

الد ارسى تىم اختبىار بيانىات ( )45شىرك مىن

الشىىركات المسىىاهم العام ى الصىىناعي المدرج ى ببورص ى عمىىان لىىألوراق المالي ى خ ى ل الفت ىرة (-2001
 ،)2007وقىىد تىىم االعتمىىاد علىىى نمىىوذج االنحىىدار البسىىيط لتحديىىد مىىدى وجىىود ع قى بىىين مقيىىاس جىىودة
األرباح الذي يتمثى فىي المسىتحقات الكليى  ،وبىين جوانىب الحاكميى المؤسسىي  ،وقىد أظهىرت االختبىارات
اإلحصائي لفرضيات الدراس وجود ع ق عكسي بين جودة األرباح ،وبين نسب ملكي أعضىا مجلىس
اإلدارة ألسهم الشىرك ؛ ووجىود ع قى طرديى بىين اسىتق لي لجنى التىدقيق وبىين جىودة األربىاح .أمىا بقيى
الخصائص التي اشتملت عليها جوانب الحاكمي المؤسسي فلم تىدل االختبىارات اإلحصىائي علىى وجىود
ع ق ذات دالل إحصائي بينها ،وبين جودة األرباح.
وقىىد أوصىىت الد ارس ى إلىىى العم ى علىىى إيجىىاد آليىىات لضىىمان اسىىتق لي مجىىالس إدارة الشىىركات،
والعمى ى عل ىىى تعزي ىىز اس ىىتق لي لج ىىان الت ىىدقيق ،وتفعيى ى ه ىىذه اللج ىىان ب ىىداخلها ،وذلى ى م ىىن خى ى ل زي ىىادة
األعضا غير التنفيذيين الذين يتمتعون بالخبرة المالي .
 دراسـة )أبـو حمـ م ،)2008 ،بعنـواا" :أثـر تطبيـق قواعـد الحوكمـة علـى اإلفصـ ح المح سـب ،وجودة التق رير الم لية".
هدفت الدراس إلى تحلي أثر تطبيق قواعد الحوكم على اإلفصاح المحاسىبي ،وجىودة التقىارير
المالي  ،وقد تم تطبيق الدراس علىى الشىركات المدرجى فىي سىوق فلسىطين لىألوراق الماليى  ،وتىم التطىرق
إلي مفهوم الحوكم وبيان أهميتها ،وأهدافها ،وقواعدها ،ومدى تأثير كى مىن اإلفصىاح ،وجىودة التقىارير
الماليى بتلى القواعىىد ،ومىىن ثىىم توضىىيح جوانىىب الع قى المتداخلى بينهمىىا ،وقىىد اسىىتخدم المىىنه الوصىىفي
التحليلىىي فىىي إج ى ار الد ارس ى مىىن خ ى ل جمىىع البيانىىات مىىن مصىىادرها األولي ى  ،والثانوي ى  ،حيىىث تىىم جمىىع
البيانىىات مىىن خى ل اسىىتمارة االستقصىىا  ،وتىىم توزيعهىىا علىىى ( )150عضىىوا مىىن أعضىىا مجلىىس اإلدارة،
والمىىديرين التنفيىىذيين فىىي الشىىركات المسىىاهم المدرج ى فىىي سىىوق فلسىىطين لىىألوراق المالي ى العامل ى فىىي
فلسىطين ،وتىم اسىتخدام برنىىام ) (SPSSفىي تحليى البيانىات ،واختبىىار التحليى اإلحصىائي للفرضىىيات،
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وتوصلت الدراس إلى مجموع من النتائ كان أهمها ،أن تطبيق قواعىد الحوكمى قىد سىاهم بشىك كبيىر
في تعزيز دور اإلفصاح المحاسبي ،وجودة التقارير المالي  ،كما أن تطور ثقاف الحوكم انعكس بشك
رئيس على تحسين موقع الشركات ،واستم ارريتها نحىو بلىو أهىدافها ،وقىد أوصى ت الد ارسى ضىرورة تىوفر
المقومات ال زم لضمان تنفيذ الحوكم من خ ل إنشا تنظيم إداري ومهني متكام يقىوم علىى أسىس
مصداقي مجلس اإلدارة والمد ار التنفيذيين.
 دراسة (أحمـد ،)2008 ،بعنـواا" :األهميـة النسـبية للنسـل الم ليـة المشـتقة مـا ق ئمـة التـدفق تالنقديــة ف ـ تقيــيم الســيولة ،وجــودة األر ـ ح وذلــم مــا وجهــة نظــر محلل ـ الئتمـ ا ف ـ البنــوم
التج رية األردنية ،ومحلل األوراق الم لية ف بورصة عم ا".
هدفت هذه الدراس إلىى إبىراز دور النسىب الماليى المشىتق مىن قائمى التىدفقات النقديى  ،والتفريىق
بين صافي الربح المحاسبي ،وصافي التدفق النقدي ،والتعر على آ ار ووجهات نظر ك من مسئولي
االئتمان في البنو التجاري األردني  ،ومحللي األوراق المالي فىي بورصى عمىان حىول األهميى النسىبي
للنسب المالي المشتق من قائم التدفقات النقدي في تقييم سيول الشرك وجودة أرباحهىا ،ومىدى تأثيرهىا
على ما يتخذون من ق اررات مالي في ممارساتهم الوظيفي .
ولتحقيق أهىدا

الد ارسى تىم توزيىع اسىتبان علىى عينى بلى عىددها ( )95فىردا ،مىنهم ( )30فىردا

مىن محللىي االئتمىىان فىي البنىو التجاريى األردنيى  ،و( )65فىىردا مىن محللىي األوراق الماليى فىي بورصى
عمان .كما تم استخدام المتوسطات الحسابي  ،واالنحرافات المعياري للتعر على أهميى النسىب الماليى
المشىىتق مىىن قائمى التىىدفقات الماليى  ،واختبىىار ( )One Sample T-testالختبىىار الفرضىىيات األربعى
األول ىىى ،واختب ىىار ( )Independent Sample T–testالختب ىىار الفرض ىىيتين الخامسى ى والسادسى ى .
وتوصلت الدراس إلى مجموعى مىن النتىائ كىان أبرزهىا :أن النسىب الماليى المشىتق مىن قائمى التىدفقات
النقدي تعتبر أداة مهم لتقييم سيول المنشأة من وجه نظر محللي االئتمان ،ومحللي األوراق الماليى ،
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وأن النسىىب الماليى المشىىتق مىىن قائمى التىىدفقات النقديى تعتبىىر أداة هامى لتقيىىيم جىىودة أربىىاح المنشىىأة مىىن
وجه نظر محللي االئتمان ،ومحللي األوراق المالي .
 دراسة (شرال ،)2006 ،بعنواا "أثـر اإلعـالا عـا توزيعـ ت األر ـ ح علـى أسـع ر أسـهم الشـرك تالمدرجة ف سوق فلسطيا لألوراق الم لية".
هدفت هذه الدراس إلى معرف أثر ك مىن صىافي األربىاح ،واألربىاح النقديى الموزعى  ،واألربىاح
المحتج ىزة ،واألسىىهم العيني ى  ،وتىىاري اإلع ى ن عىىن توزيىىع األربىىاح النقدي ى علىىى إقبىىال المسىىتثمرين فىىي
األسهم في سوق فلسطين على ش ار أسهم الشركات المدرج التىي تحقىق أرباحىا ،وتمثلىت عينى الد ارسى
من جميع الشركات المدرج في سىوق فلسىطين لىألوراق الماليى وعىددها ( )28شىرك  ،وذلى عىن طريىق
اس ىىتخدام أس ىىلوب المس ىىح الش ىىام  ،وق ىىد غط ىىت الد ارسى ى الفتى ىرة م ىىن س ىىن ( ،)1997وحت ىىى نهايى ى س ىىن
( ،)2005واسىىتخدمت الد ارس ى نمىىوذج االنحىىدار المتعىىدد ،وتوصىىلت الد ارسى إلىىى أن نصىىيب السىىهم مىىن
األربىىاح يىىؤثر علىىى سىىعر السىىهم السىىوقي ،وتىىأثير نصىىيب السىىهم مىىن األربىىاح النقدي ى الموزعى أكبىىر مىىن
تأثير نصيب السهم من األرباح المحتجىزة علىى كى مىن سىعر ،وقىيم تىداول السىهم فىي السىوق ،ونصىيب
السهم من صافي الربح يفوق التغير في السعر السوقي ل .

ث ني ا :الدراس ت األجنبية:
 -دراســة ) ، (Demerjian, et. al., 2013بعن ـواا:

"Managerial Ability and

" Earning Qualityبمعنى" :القدرة اإلدارية وجودة األر ح".
تهد

هذه الدراس إلى بيان الع قى بىين القىدرة اإلداريى  ،وجىودة األربىاح ،وقىد توصىلت إلىى أن

جىىودة األربىىاح تىرتبط بصىىورة طرديى مىىع القىىدرة اإلداريى مىىع وجىىود أربىىاح أعلىىى وثبىىات المسىىتحقات ،كمىىا
أثبتىىت الد ارس ى أن اإلدارة التىىي تتمتىىع بقىىدرة أكبىىر تق ى أخطاؤهىىا فىىي تقىىدير الىىديون المعدوم ى  ،وتحقيىىق
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الجودة في تحديد المستحقات ،وهذه النتىائ متسىق مىع فرضىي أن المىديرين يسىتطيعون أن يىؤثروا علىى
نوعي األحكام والتقديرات المستخدم لتشكي األرباح.
وقد أوصت الدراس إلى زيادة دعىم اإلدارة لزيىادة قوتهىا لمىا لىذل مىن تىأثير علىى جىودة األربىاح
عىىن طريىىق زيىىادة الدق ى فىىي تحديىىد الىىديون المعدوم ى  ،والمسىىتحقات باإلضىىاف إلىىى قىىدرتها علىىى اتخىىاذ
الق اررات التي تحقق جودة األرباح.
 دراسـة ) (Zohadi, et, al., 2011بعنـواا"Earning Quality and Stock Return :" of Listed Companies in Tehran Stock Exchangeبمعنـ " :جــودة األر ـ ح
وعوائد األسهم للشرك ت المدرجة أسهمه ف بورصة طهراا".
هدفت الدراس إلى تصنيف الشركات قيىد الد ارسى مىن حيىث جىودة األربىاح ومىن ثىم التحقىق فىي
مىىا اذا كانىىت هنىىا فروقىىات معنوي ى بىىين متوسىىط العائىىد للشىىركات التىىي تىىم تصىىنيفها مىىن حيىىث جىىودة
األربىىاح ،كمىىا هىىدفت الد ارسى إلىىى تحديىىد الع قى بىىين جىىودة األ اربىىاح للشىىركات مىىع عوائىىدها ،كمىىا شىىملت
الد ارس ى علىىى ( )157شىىرك مىىن الشىىركات المدرج ى أسىىهمها ف ىي بوص ى طه ىران خ ى ل الفت ىرة (-2006
 ،)2010وتمثلت مشىكل الد ارسى بالتسىاؤل عىن وجىود ع قى ذات داللى معنويى بىين جىودة األربىاح مىع
عوائىىد األسىىهم للشىىركات قيىىد الد ارسى  ،واسىىتخدمت الد ارسى اختبىىار تحليى التبىىاين ) (ANOVAالختبىىار
الفرضيات ،باإلضاف إلى اختبار معام االرتباط ).(Correlation
وق ىىد خلص ىىت الد ارسى ى إل ىىى اس ىىتنتاجات ع ىىدة أهمه ىىا أن اإلخ ىىت
المدرج فىي بورصى طهىران لىم يىؤد إلىى اخىت

ف ىىي ج ىىودة أرب ىىاح الش ىىركات

عوائىدها ،كمىا اسىتنتجت أنى ليسىت هنىا ع قى ذات

دالل معنوي بين جودة األرباح وعوائد األسهم للشركات المدرجى فىي بورصى طهىران ،وأوصىت الد ارسى
إلى عدم تجاه أهمي جودة األرباح للشركات ،واألخذ بعين االعتبار العوام المؤثرة في السوق المالي
اإليراني.
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 دراسـة ( )Machuga and Teitel, 2007بعنـواا"The Effects of the Mexican :Corporate Governance Code on Quality of Earnings and its
 Components".بمعنـى" :أثـر قـ نوا الح كميـة المؤسسـية المكسـيك علـى جـودة األر ـ ح
ومكون ته".
هىىدفت هىىذه الد ارس ى إلىىى اختبىىار تىىأثر جىىودة األربىىاح بقىىانون الحاكمي ى المؤسسىىي المطبىىق فىىي
المكسىىي سىىن ( )2000والهىىاد

إلىىى تشىىجيع اإلدارة علىىى إصىىدار تقىىارير مالي ى تتمتىىع بقىىدر أكبىىر مىىن

الدق والشفافي واإلفصاح ،وقد اشتملت عين الدراس على جميىع الشىركات المسىاهم العامى المكسىيكي
خ ل الفترة من ( ،)2002-1998وتم قياس جودة األرباح من خ ل عدة مقاييس هي:
أ .نسىىب القيم ى المطلق ى للتغيىىر فىىي الىىدخ مقسىىوم علىىى القيم ى المطلق ى للتغيىىر فىىي التىىدفقات النقدي ى
وتبين هذه النسب درج حدوث تمهيد للدخ .
ب .توقيت االعت ار

بالخسائر.

ج .المستحقات غير العادي .
ودلت نتائ الدراس على أن جودة األرباح ازدادت بعد تطبيق قانون الحاكمي المؤسسي .
 -دراســة ) (Lin, et, al., 2006بعن ـواا:

The Effect of Audit Committee

 Performance on Earnings Qualityبمعنــى" :أثــر أداء لجنــة التــدقيق علــى جــودة
األر ح".
هىىدفت هىىذه الد ارس ى إلىىى فحىىص الع ق ى بىىين خصىىائص لجن ى التىىدقيق (الحجىىم ،واالسىىتق لي ،
والخبىرة الماليى لألعضىىا  ،ونشىىاطات اللجنى  ،وملكيى أعضىىا اللجنى ألسىىهم الشىىرك ) وبىىين إعىىادة قيىىاس
األرباح كمؤشر إلدارة األرباح .وقد احتوت عين الدراس على بيانات مائ وست شىركات أعىادت قيىاس
أرباحهىىا بالمقارن ى مىىع مائ ى وسىىت شىىركات لىىم تقىىم بإعىىادة قيىىاس أرباحهىىا ،وقىىد كانىىت قت ىرة الد ارس ى سىىن
( )2000فقىىط .وقىىد توصىىلت الد ارس ى إلىىى أن هنىىا ع ق ى عكسىىي بىىين حجىىم لجن ى التىىدقيق وبىىين إدارة
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األربىىاح ،أمىىا عناصىىر لجن ى التىىدقيق األخ ىرى (الخب ىرة المالي ى  ،االسىىتق لي  ،ونشىىاطات اللجن ى  ،وملكي ى
أعضا اللجن ألسهم الشرك ( فلم تخلص الدراس إلى وجود ع ق بينها وبين جودة التقارير المالي .
 دراسـة ) ،)Bellovary et al., 2005بعنـواا"Earnings Quality: It's Time to :" Measure and Reportبمعنى" :جودة األ ر ح :آا األواا للقي س واإلفص ح".
هدفت هذه الدراس إلى تعريف جودة األرباح ،وكيفيى قياسىها فىي الشىركات األمريكيى  ،وتكونىت
عين ى الد ارس ى مىىن اثنتىىين مىىن كبىىرى شىىركات األدوي ى فىىي الواليىىات المتحىىدة األمريكي ى لعىىام (،)2003
وتوصىلت الد ارسى إلىى إمكانيى اسىىتخدام المسىتحقات كمؤشىر يعكىس جىىودة األربىىاح فىي الشىىركات ،حيىىث
يشير المستوى المنخفض من المستحقات إلى زيادة دقى االجتهىادات والتقىديرات ،وبالتىالي زيىادة مسىتوى
ج ىىودة األرب ىىاح ،حي ىىث ت ىىدل ج ىىودة األرب ىىاح عل ىىى ق ىىدرة األرب ىىاح المفص ىىح عنه ىىا ف ىىي بي ىىان أرب ىىاح الش ىىرك
الحقيقي  ،والتنبؤ باألرباح المستقبلي  ،كمىا توصىلت الد ارسى إلىى أنى يجىب علىى الم ارجىع الخىارجي تقيىيم
جودة األرباح للشركات التي يقوم بمراجعتها ،وأن يتضمن تقريره مستوى جودة هذه األرباح.
 دراســة ) (AFAANZ Newsletter, 2005بعن ـواا"Earnings Quality and it :Relationship with Aspects of Corporate Governance: An Investor
 Perspective".بمعنى" :جودة األر ح وعالقته بجوانـل الح كميـة المؤسسـية مـا وجهـة نظـر
المستثمر".
هىىدفت هىىذه الد ارسى إلىىى اختبىىار الع قى بىىين جىىودة األربىىاح المقاسى بالمسىىتحقات الكليى لقيىىاس
جىىودة األربىىاح مىىن خى ل اسىىتخدام نمىىوذج ) (Richardson, et al., 2004لقيىىاس جىىودة األربىىاح-
والذي يعتمد على المستحقات الكلي ) (Total Accrualsوبين ث ث جوانب للحاكمي المؤسسي هي:
ملكي ى المىىديرين ألسىىهم الشىىرك  ،واسىىتق لي مجلىىس اإلدارة ،وحجىىم مجلىىس اإلدارة؛ وقىىد اشىىتملت عين ى
الد ارس ى علىىى مىىائتين وث ثىىين شىىرك أسىىترالي مىىن الشىىركات المدرج ى خ ى ل الفت ىرة مىىن سىىن (-2001
 ،)2003وقىىد توصىىلت الد ارس ى إلىىى وجىىود ع ق ى ذات دالل ى إحصىىائي بىىين جىىودة األربىىاح وبىىين ملكي ى
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المىىديرين ألسىىهم فىىي الشىىرك  ،أمىىا اسىىتق لي مجلىىس اإلدارة وكىىذل حجىىم مجلىىس اإلدارة فلىىم يوجىىد بينهمىىا
وبين جودة األرباح ع ق حسب ما توصلت إلي هذه الدراس .
 د ارســة ( )Beaver & Dukes, 1972بعن ـواا"Inter period tax Allocation, :" Earnings Expectations & Behavior of Security Pricesبمعنـى :تخصـيص
ضرائل الفترة ،توقع ت األر ح وسلوم أسع ر األوراق الم لية.
دعمىت هىىذه الد ارسى النتىىائ التىي توصىىلت إليهىا الد ارسى ال حقى  ،حيىىث أشىارت النتىىائ إلىىى أن
ال ىربح المحاسىىبي كىىان أكثىىر ارتباطىىا مىىع عائىىد السىىهم مقارن ى مىىع مؤش ىرات مختلف ى للتىىدفق النقىىدي .كمىىا
قامىىت الد ارس ى بىىإج ار نفىىس االختبىىار علىىى عين ى مصىىغرة ،وكانىىت إشىىارة التىىدفق النقىىدي غيىىر المتوقع ى
تختلف عىن إشىارة األربىاح غيىر المتوقعى حتىى تتىاح فرصى أكبىر ،حسىب وجهى نظىر البىاحثين ،لتحديىد
أي المقاييس أفض من ناحي الع ق مع عائىد السىهم ،وقىد دعمىت النتىائ فىي العينى المصىغرة النتىائ
السابق التي بينت في نهاي األمر أن أدا الربح المحاسبي أفض مىن أدا التىدفقات النقديى مىن خى ل
الع ق مع عائد السهم.
 دراســة ( )Ball & Brown, 1968بعن ـواا"An Empirical Evaluation of :" Accounting Income Numbersبمعنى :تقييم تطبيق ألرق م الدخل المح سب .
من الدراسات المحاسبي المعتمدة على السوق ،والتي هدفت في األساس إلى تقيىيم جىودة الىربح
المحاسىىبي مىىن خ ى ل قيىىاس قىىوة الع قى بىىين الىىدخ المحاسىىبي مىىع عائىىد السىىهم فىىي المقىىام األول ،هىىذه
الدراس أعطت جانبا لفحص األهمي النسبي لك من الدخ المحاسبي والتدفق النقدي ،وأشارت النتائ
بشك إجمالي إلى أن التدفقات النقدي لم تكن أفض من الىدخ المحاسىبي مىن حيىث الع قى مىع عائىد
السىىهم .وأظهىىرت الد ارس ى أن نسىىب تفسىىير األربىىاح للتذبىىذب الحاص ى فىىي عائىىد السىىهم كانىىت أعلىىى مىىن
نسب تفسير التدفق النقدي لذل التذبذب رغم أن الفرق لم يكن كبي ار.
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التعليق على الدراس ت الس بقة:
يتضىىح مىىن خى ل اإلطى

علىىى مىىا توصىىلت إليى الد ارسىىات السىىابق مىىن نتىىائ وتوصىىيات بىأن

معظم الدراسات ركزت على جودة األربىاح لمىا لهىا مىن أهميى كبيىرة علىى العديىد مىن األطى ار
مىىن دائنىىين ومسىىتثمرين والجهىىات الحكوميى وأيضىىا األطى ار

الخارجيى

الداخليى والتىىي تتمثى فىىي اإلدارة والمى

،

ولما لها أثر كبير علىى المركىز المىالي للشىركات مىن هىذا المنطلىق تىم التركيىز فىي الكثيىر مىن الد ارسىات
على دراس بعض العوام التي لها ع ق والتي من الممكن أن تؤثر على جودة األرباح ،فمث :
ركزت العديد من الدراسات على أهميى جىودة األربىاح وأثرهىا علىى األطى ار
للشرك من مقرضىين ومى

الداخليى والخارجيى

مثى (أبىو علىي وآخىرون( ،)2011 ،شىراب .)2006 ،بينمىا اهتمىت العديىد

م ىىن الد ارس ىىات بد ارسى ى بع ىىض العوامى ى الت ىىي ت ىىؤثر عل ىىى ج ىىودة األرب ىىاح منه ىىا د ارسى ى (ص ىىيام،)2014 ،
(عىىدنان ،أبىىو عجيل ى  ،)2009 ،والتىىي درسىىت الع ق ى بىىين الحاكمي ى المؤسسىىي وجىىودة األربىىاح ،كىىذل
أخىىذت بعىىض الد ارسىىات الض ىوابط الرقابي ى والقىىدرة اإلداري ى وجىىودة المراجع ى كعوام ى مىىؤثرة علىىى جىىودة
األرب ىىاح مثى ى د ارسى ى ) (Demerjian, et, 2013و(الش ىىي عل ىىي وب ىىدر )2014 ،و(رض ىىا وأحم ىىد،
 ،)2012وركزت دراس (حمدان )2012 ،على أخذ بعض العوام التىي تىؤثر علىى جىودة األربىاح مثى
حجم الشرك وعقود الىدين والعائىد علىى االسىتثمار ،واتفقىت معظىم الد ارسىات السىابق فىي أثىر العديىد مىن
العوام على جودة األرباح على أهمي جودة األرباح.

م يميز هذه الدراسة:
 اختالف المك ا والزم ا :تناولت بعض الدراسات السابق جودة األربىاح ود ارسى العديىد مىن العوامىالمىىؤثرة عليهىىا ،وذل ى بىىالتطبيق علىىى شىىركات المسىىاهم فىىي دول مختلفى  ،فىىي حىىين ركىىزت الد ارس ى
الحاليى ى عل ىىى أخ ىىذ مجموعى ى م ىىن العوامى ى وأثره ىىا عل ىىى ج ىىودة األرب ىىاح ب ىىالتطبيق عل ىىى المص ىىار
الفلسطيني لما لها من خصوصي معين .
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 اخـــتالف متغيـــرات الدراســـة :حيىىث إن العديىىد مىىن الد ارسىىات أخىىذت مجموع ى مختلف ى مىىن العوام ىلد ارسى ى أثره ىىا عل ىىى ج ىىودة األرب ىىاح باس ىىتثنا د ارسى ى (عى ى م )2012 ،الت ىىي طبق ىىت عل ىىى الش ىىركات
المساهم الصناعي في األردن ،أما هذه الدراس فاختلفت بأنهىا اسىتخدمت بعىض مىن هىذه العوامى
لدراس أثرها على جودة األرباح بالتطبيق على المصار المدرج أسهمها في بورص فلسطين.
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الفصل الثاني
اإلطار املفاهيمي جلودة األرباح والعوامل املؤثرة عليها


ملق م



مفهم جمر



أع اب ق اس جمر

اباح



أ م



مقاة س جمر



تكمةنا جمر



جمر



جمر

جمر

اباح

اباح
اباح
اباح

اباح وتأثري ا ع ى ملنشأ
اباح و تنشاطا

ملص ف

الفصل الث ن
اإلط ر المف هيم لجودة األر ح والعوامل المؤثرة عليه
المقدمة:
يعتبر رقم األرباح هو المؤشر والدلي الذي يبنى علي ق اررات االستثمار فاألرباح تعتبر مقيىاس
لمدى كفا ة إدارة ونمو األموال في أي شرك  ،لذل تعمى بعىض الشىركات علىى ابتكىار طىرق ،ووسىائ
للت عب برقم األرباح من أج تضخيمها أو تخفيضها ،وذل لتحقيق عدة أهىدا
الشرك أمام المى

أهمهىا تحسىين صىورة

 ،وأعضىا مجلىس اإلدارة ،وذلى فىي حالى تضىخيم رقىم األربىاح ممىا يىؤدي إلىى رفىع

قيمى السىىهم فىىي البورصى أو بهىىد

التهىىرب الضىريبي مىىن خى ل تخفىىيض رقىىم األربىىاح ،لىىذل ال ينبغىىي

االعتمىىاد علىىى رقىىم األربىىاح ،وبنىىا الق ى اررات االسىىتثماري علي ى ب ى يجىىب معرف ى مكونىىات ومصىىادر هىىذه
األربىىاح ،والتركيىىز علىىى نسىىب األربىىاح مىىن األنشىىط التشىىغيلي الخاص ى بالشىىرك  ،وللوصىىول إلىىى أربىىاح
حقيقى وذات جىىودة عاليى يجىىب االهتمىىام بأنى ال يىىتم الت عىىب والغىىش مىىن خى ل اسىىتغ ل المرونى فىىي
الطرق والمبادئ المحاسبي المستخدم .

مفهوم جودة األر ح:
تعتبر األرباح هي األكثر أهمي فىي القىوائم الماليى  ،فهىي مؤشىر علىى القيمى المضىاف للشىرك ،
وهىىى اإلشىىارة التىىي تسىىاعد فىىي توجي ى تخصىىيص الم ىوارد فىىي األس ىواق ال أرسىىمالي  ،وفىىي الواقىىع أن قيم ى
أسهم الشرك هي القيم الحالي ألرباحهىا المسىتقبلي  ،وعليى فىإن الزيىادة فىي هىذه األربىاح تمثى انعكاسىا
لزيادة قيم الشرك  ،بينما يىدل الت ارجىع فىي األربىاح علىى ت ارجىع هىذه القيمى ) ،(Lev, 2007ولىذل فقىد
عر (قراقيش )2009 ،جودة األرباح على أنها "مدى تعبير األرباح التي تعلنها الشرك بصدق وعدال
ع ىىن األرب ىىاح الحقيقيى ى للش ىىرك  ،أي يك ىىون له ىىا وج ىىود نق ىىدي ملم ىىوس ،وتخل ىىو م ىىن المبالغ ىىات واألرق ىىام
االحتمالي " ،كما أشار ) (Rechardsom, 2003إلى أن مفهوم جودة األرباح "يمكن تحقيق من خ ل
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مىىدى قىىدرة األربىىاح الحالي ى علىىى االسىىتمرار فىىي الفت ىرات المسىىتقبلي  ،فكلمىىا تمتعىىت األربىىاح باالسىىتم ارري
أكث ىىر فى ىإن ذلى ى يش ىىير إل ىىى ارتف ىىا مس ىىتوى ج ىىودة األرب ىىاح" ،وانس ىىجاما م ىىع المفه ىىوم الس ىىابق فق ىىد أش ىىار
) (Bellovary, et, al, 2005إلى إن جودة األرباح هي" قدرة األرباح المفصح عنها فىي التعبيىر عىن
األدا الحقيقي للشرك  ،والتنبؤ باألرباح المستقبلي  ،حيث إن جودة األرباح تتمث في استم ارري األربىاح
وعدم تذبذبها" ،كما تم تعريف جودة األرباح على أنها "مستوى توفر المعلومات المناسب  ،والدقيق لتقييم
األدا التشىىغيلي الحىىالي ،والمسىىتقبلي للشىىرك بحيىىث تصىىبح مؤش ى ار جيىىدا ألدا الشىىرك فىىي المسىىتقب ،
وأيضا مؤشى ار جيىدا فىي تحديىد قيمى الشىرك " ) ،)Dechow and Schrand, 2004وعىر (السىلمان،
 )2012جودة األرباح بأنها "تل األرباح التي تتميز بوجود نقدي فعلى ،أو متوقع بحيث تكون متكررة،
وناتج ى مىىن النشىىاط الرئيسىىي للشىىرك  ،ولىىيس فيهىىا مبالغىىات ،أو أرقىىام احتمالي ى  ،وأيضىىا ليسىىت أرسىىمالي
نتيج بيع أصول ثابت  ،أو من مصادر خارج كالتضخم" ،كما تعر جودة األرباح بأنها "مدى ارتباط
األرباح بالتدفقات النقدي  ،وهي عبارة عن ع قى موجبى وكلمىا زاد االرتبىاط دل ذلى علىى ارتفىا جىودة
األرب ىىاح" (درغ ىىام ،)2008 ،ويختل ىىف مفه ىىوم ج ىىودة األرب ىىاح تبع ىىا الخ ىىت

أه ىىدا

مس ىىتخدمي القى ىوائم

الماليى  ،حيىىث يىىرى الىىبعض أن وجىىود بنىىود غيىىر عاديى فىىي األربىىاح المفصىىح عنهىىا يىىؤدي إلىىى انخفىىاض
جودة األرباح ،ويرى آخرون بىأن األربىاح ذات جىودة عاليى إذا مىا تىم قياسىها واإلفصىاح عنهىا بمىا يتفىق
مع المبادئ المحاسبي المتعار عليها ،كما يرى الدائنون بأن األرباح تعتبر ذات جىودة عاليى إذا كىان
يمكن تحويلها إلى تدفقات نقدي بسرع ) ،(Dechow & Schrand, 2004ممىا سىبق يمكىن اسىتنتاج
أن جودة األربىاح بشىك عىام هىي" :تلى األربىاح الناتجى عىن األعمىال التجاريى للمنشىاة التىي تعبىر عىن
صدق وواقعي األرباح الحقيقي للمنشاة ،والناتج عن بيانات ،ومعلومات حقيقي  ،ودقيق يمكن االعتماد
عليها في التنبؤ باإلرباح المستقبلي  ،والتي من خ لهىا يمكىن تقيىيم األدا االقتصىادي ،والمىالي الحىالي،
والمستقبلي للمنشاة".
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أسب ل قي س جودة األر ح:
أخذ االهتمىام بموضىو قيىاس جىودة األربىاح يت ازيىد فىي السىنوات األخيىرة السىيما بعىد االنهيىارات
في الشركات الكبيرة ففي الواليات المتحدة األمريكي (على سبي المثال) تأثرت أسهم الشركات (Tyco
) International, Pinty Bowes, American Expressبشىىك سىىلبي بعىىد أن أفصىىحت هىىذه
الشركات عن عوائد غير مؤكدة وغير دائم في تقاريرها ربع السنوي في الوقت الذي كان السوق ينظر
إلى تل األرقام كأساس للتوقعات المستقبلي  ،وقىد نشىأت مخىاو

كبيىرة لىدى المسىتثمرين مىن حقيقى أن

عىىدم مقابلى التقىىديرات المتوقعى لألربىىاح حتىىى لىىو كىىان ذلى بفىىارق بسىىيط تىىؤثر بشىىك كبيىىر علىىى أسىىعار
أسهم الشرك  ،وهكذا فإن احتياجات السوق تمثى السىبب األول فىي قيىاس جىودة األربىاح (Shroeder,
).et. al, 2001
ومىىن جانىىب آخىىر واعتمىىادا علىىى مبىىدأ منفع ى الق ىرار الىىذي تبنت ى معظىىم الجه ىات المهني ى لوضىىع
المعايير المحاسبي ومنها مجلس معايير المحاسب المالي ) ،(FASBفض عن األكاديميين والباحثين
فىي حقى المحاسىب الماليى يىرى ) (Schipper & Vincentبىأن جىودة األربىاح وبشىك أكثىر عموميى
جىىودة اإلبىى

الم ىىالي هىىو موض ىىو ذو أهميى ى ألولئ ى ال ىىذين يس ىىتخدمون الق ىوائم الماليى ى لغ ىىرض أجىى ار

التعاقىىدات ،ومتخىىذي قى اررات االسىىتثمار اآلخىرين فضى عىىن ذلى فىإن جىىودة اإلبى

المىىالي تعىىد مؤشى ار

ىر لجىىودة المعىىايير المحاسىىبي التىىي أصىىدرتها الجهىىات المهني ى  ،إذ تعىىدها تل ى الجهىىات تغذي ى
غيىىر مباشى ا
راجع فيما إذا كانت المعايير الصادرة فعال أم غير ذل ).(Schipper & Vincent, 2003

أهمية جودة األر ح:
تظهر أهمي جودة األرباح من العديد من الزوايا ،حيث تطرق العديد مىن البىاحثين إلىى أهميى جىودة
األرباح مث ) ،(Myers & Omer,2003) & (Schipper & Vincent, 2003والتي تتمث في:
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 أولا :تستخدم األرباح فىي التعاقىدات ،وكثيى ار مىا تسىتخدم فىي تعاقىدات المكافىتت والقىروض ،فضىعفجىىودة األربىىاح يىىؤدى إلىىى مكافىىتت مفرط ى ل ى دارة ،وبالتىىالي نق ى الثىىروة مىىن طىىر إلىىى طىىر أخىىر
بشك غير صحيح.
 ث نيـــ ا :تعتبىىر األربىىاح نقط ى انط ى ق ،وركي ىزة أساسىىي التخىىاذ الق ى اررات االسىىتثماري  ،وأيضىىا تعتبىىراألرباح مىن أهىم مصىادر المعلومىات للمسىتثمرين ،والمحللىين لتقيىيم أدا  ،ومخىاطر الشىرك  ،ود ارسى
الوضع المالي للشرك .
 ث لث ا :تنبع أهمي جودة األرباح من أنها تخدم صىانعي المعىايير مىن ناحيى أنهىا مؤشىر غيىر مباشىرلتقييم جودة المعايير المحاسبي .
وفىىي سىىياق أهميى جىىودة األربىىاح أشىىار ( (Dechow, 1994إلىىى أن أهميى األربىىاح تعىىود إلىىى
استخدام األرباح في تقييم األدا من قب عدد كبير مىن المسىتخدمين ،وبمىا أن جىودة األربىاح تعىود إلىى
قىىدرة األربىىاح المفصىىح عنهىىا فىىي التعبيىىر عىىن األربىىاح الحقيقي ى للشىىرك  ،ومنفعتهىىا فىىي التنبىىؤ باألربىىاح
المستقبلي  ،فىإن جىودة األربىاح تمثى جانبىا مهمىا فىي تقيىيم الوضىع المىالي للشىركات مىن قبى العديىد مىن
األطى ار

مثى المسىتثمرين المحتملىين ،والىدائنين ،ومسىتخدمي القىوائم الماليى بشىك عىام (Chan, et,

) ،al., 2006بالتىىالي ف ىإن جىىودة األربىىاح يىىتم اسىىتخدامها فىىي الشىىرك كمؤشىىر علىىى توزيعىىات األربىىاح
وخصوص ىىا أن توزيع ىىات األرب ىىاح م ىىن األم ىىور المهمى ى الت ىىي تؤخ ىىذ ف ىىي الحس ىىبان عن ىىد اتخ ىىاذ القى ى اررات
االستثماري .
كم ىىا أظه ىىرت د ارسى ى ) (Frainha, 2007وج ىىود ع قى ى ب ىىين ج ىىودة األرب ىىاح وب ىىين توزيع ىىات
األرب ىىاح ،فاحتماليى ى دف ىىع الش ىىركات لتوزيع ىىات أرب ىىاح ت ىىزداد بزي ىىادة ج ىىودة األرب ىىاح ،كم ىىا أن مق ىىدار ه ىىذه
التوزيعىىات تىىزداد أيضىىا بزيىىادة جىىودة األربىىاح ،كمىىا أن المسىىتثمرين ينظىىرون إلىىى التوزيعىىات علىىى أنهىىا
مصىىدر للمعلومىىات عىىن كفىىا ة اإلدارة فىىي تسىيير نشىىاط الشىىرك  ،فحملى األسىىهم ال تتىىاح لهىىم فىىي الواقىىع
فرص ى متابع ى النشىىاط الفعلىىي للشىىرك  ،ومىىن ثىىم فىىإنهم ينظىىرون إلىىى سياس ى التوزيىىع علىىى أنهىىا مؤشىىر
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للنج ىاح الىىذي تحقق ى الشىىرك  ،حيىىث تتىىر زيىىادة قيم ى األربىىاح الموزع ى للسىىهم مىىن سىىن ألخىىرى يعطىىي
انطباع ىىا إيجابي ىىا ل ىىدى المتع ىىاملين ف ىىي س ىىوق رأس الم ىىال ع ىىن فاعليى ى أدا الش ىىرك  ،األم ىىر ال ىىذي ي ىىؤدي
بالتبعي إلى ارتفا القيم السوقي ألسهمها العادي .
كمىىا ذكىىر ) (Demerjian, 2013أن أهمي ى جىىودة األربىىاح تنبىىع فىىي أن المسىىتثمر يعتمىىد فىىي
ق ار ارتى علىىى داللى وتوقيىىت وشىىفافي القىوائم الماليى  ،فىىإذا لىىم تقىم الشىىرك باإلفصىىاح عىىن معلومىىات ماليى
ذات مغىىزى للمسىىتثمر فيمىىا يخىىص مىىا كانىىت عليى ومىىا هىىي عليى اآلن ومىىا سىىو
سىو

تصىىبح فىىي المسىىتقب

ينىىت عىىن ذلى تضىلي المسىىتثمر ،ممىىا يىىؤدي إلىى انعىىدام الثقى فىىي المعلومىات الماليى فىىي أسىواق

رأس المال.

مق ييس جودة األر ح:
فىىي ه ىىذا الصىىدد فق ىىد تطىىرق الب ىىاحثون فىىي مج ىىال جىىودة األرب ىىاح إلىىى وج ىىود عىىدة مق ىىاييس ي ىىتم
استخدامها لتحديد مستواها ،وذل يعود إلى اخت
من اسىتخدام تلى القىوائم ممىا يىؤدي إلىى اخىت
يفضىىي إلىىى اخىىت

المقىىاييس المسىىتخدم للوقىىو

مستخدمي القوائم المالي  ،وبالتالي اخت

أهدافهم

وجهىات نظىرهم فيمىا يتعلىق بمفهىوم هىذه جىودة ،وهىذا
علىىى مسىىتوى جىىودة األربىىاح أو تحديىىدها .وقىىد بينىىت

د ارسى ( )Dechow & Schrand, 2004أن واضىعي المعىايير المحاسىبي  ،والمسىتثمرين ،والىىدائنين
يختلفون في وجه نظرهم حول مفهوم جودة األرباح .وبما أن هذه الجهات تنظر إلى جودة األرباح من
زوايا مختلف تبعا ألهدافها من استخدام القوائم المالي  ،ف بد من أن يىؤدي هىذا االخىت

إلىى اسىتخدام

مقاييس مختلف لتحديد جودتها.
حيث يمكا استع ار

هذه المق ييس كم يل :

أولا :استمرارية األر ح:
لقد استخدم العديد من البىاحثين اسىتم ارري األربىاح كمقيىاس لجىودة األربىاح ،وتشىير االسىتم ارري
إلى مدى ارتباط األرباح الحاليى باألربىاح المسىتقبلي ( ،)Altamuro & Beatty, 2006وقىد اعتمىدت
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الد ارس ى علىىى االسىىتم ارري كمقيىىاس لجىىودة األربىىاح ،إذ عب ىرت عىىن االسىىتم ارري بأنهىىا درج ى اسىىتم ارري
األربىىاح الحالي ى خ ى ل الفت ىرة المسىىتقبلي التالي ى  ،وتىىم االعتمىىاد علىىى معام ى بيتىىا المسىىتخرج مىىن معادل ى
االنحدار البسيط التي تربط بين األرباح الحالي واألرباح المستقبلي لقياس استم ارري األرباح كما يلي:
Xt-1 = α + βXt + Et
حيث إن:
 :Xt-1تعبر عن األرباح الحالي .
 :Xtتعبر عن األرباح المستقبلي .
وبالتالي كلما اقتربت ) (βمن ( )1كلما كانت ) (Xtأكثر استم ارري .
 تحديد مدى استم ارري األرباح المستقبلي كمؤشر على جودتها والذي طوره (Richardson at el.,) 2005وفق المعادل التالي :
ROAi ,t 1  0  1 ROAi ,t   2TACC i ,t  i ,t 1

حيث
 :ROAi,t+1معدل العائد على األصول للشرك ( )iفي السن القادم ).(t+1
 :ROAi,tمعدل العائد على األصول للشرك ) (iفي السن الحالي ).(t
 : 1استم ارري التدفقات النقدي .
 :  2الفرق بين استم ارري التدفقات النقدي واستم ارري المستحقات.
 :TACCi,tالمستحقات الكلي للشرك ) (iفي السن الحالي ).(t
حيى ىىث إن ى ى كلمى ىىا كى ىىان   2أصى ىىغر مى ىىن ( ،)0أي أن اسى ىىتم ارري التى ىىدفقات النقدي ى ى أكبى ىىر مى ىىن
المستحقات ،وبالتالي تكون األرباح ذات جودة.
أمىىا إذا كانىىت   2أكبىىر مىىن ( ،)0أي أن اسىىتم ارري المسىىتحقات أكبىىر مىىن اسىىتم ارري التىىدفقات
النقدي  ،وبالتالي ال تكون األرباح ذات جودة.
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ث ني ا :خلو األر ح ما مم رس ت إدارة األر ح:
ومن المقاييس التي تم استخدامها كذل لقياس جودة األرباح ،خلىو األربىاح مىن ممارسىات إدارة
األربىىاح مىىن قب ى إدارة الشىىرك لتحديىىد جودتهىىا ،حيىىث اعتمىىدت هىىذه الد ارسىىات علىىى نسىىب المسىىتحقات
االختياري المستخرج من المستحقات الكلي للتوص إلى وجود أو عدم وجود إدارة أرباح ،ومن ثم فإذا
كانت األرباح خالي من وجود ما يدل على أن تم إدارتها فىذل يشىير إلىى مسىتوى جيىد لجىودة األربىاح،
) (Francis et al., 2004و) (Jenkins et al., 2006و).(Dechow & Dichev, 2002
ث لث ا :تطرق العديد من البىاحثين إلىى مقىاييس أخىري لجىودة األربىاح مثى )(Bellovary et al, 2005
الىىذي عم ى علىىى تطىىوير نمىىوذج يعتمىىد علىىى إعطىىا درجىىات لعش ىرين خاصىىي مىىن خصىىائص األربىىاح
لتحديىىد مسىىتوى جودتهىىا ،وكلمىىا كانىىت الىىدرجات التىىي تحرزهىىا الشىىرك أكبىىر كلمىىا دل ذل ى علىىى مسىىتوى
أفض ى لجىىودة األربىىاح كمىىا اعتمىىد ) (Risberg, 2006أيضىىا علىىى أن توقيىىت االعت ى ار

بىىاإليرادات

والخسائر يعتبر مقياسا لجودة األرباح.

تكوين ت جودة األر ح:
نىاقش كى مىن ) (Schipper & Vincent, 2003المقىاييس التجريبيى المسىتخدم مىن قبى
البىىاحثين األكىىاديميين لتقيىىيم جىىودة األربىىاح وع ق ى تل ى المقىىاييس مىىع ك ى مىىن منفع ى الق ىرار التىىي تمث ى
جى ىىوهر اإلطى ىىار الفكى ىىري الى ىىذي تبنى ىىاه مجلى ىىس معى ىىايير المحاسى ىىب المالي ى ى ) ،(FASBوتعريى ىىف الى ىىدخ
االقتصادي الذي طوره ) ،(Hicks, 1939ووضع الباحثان أربع تكوينات لجودة األرباح كما يأتي:

أولا :تكوين ت جودة األر ح المشتقة ما السالسل الزمنية:
وقد ارتبطت الس س الزمني مع جودة األرباح بث ث تكوينات هي:
 .1الديمومى  :وعرفهىىا ) (Lipeفىىي إطىىار االرتبىىاط التلقىىائي أو المىىدى الىىذي تصىىبح فيى األربىىاح الحاليى
جىىز دائىىم مىىن سلسىىل األربىىاح ،وهكىىذا ف ىإن ديموم ى األربىىاح مرتبط ى دائمىىا بمسىىتوى جىىودة عىىال لهىىا
وتستخدم كلم االستدام بشك مراد

للديموم في هذا اإلطار (الساكني.)2010 ،
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 .2القىىدرة التنبؤيى  :وهىىي قىىدرة اإلبى

المىىالي مىىن ضىىمنها عناصىىر الىىدخ فىىي تحسىىين قىىدرة مسىىتخدمي

القوائم المالي على التنبؤ بالعناصر ذات الع ق باهتماماتهم ).(Shipper & Vincent, 2003
ىتمر والقىدرة التنبؤيى عاليى يمكىن القىول أن التمهيىد يزيىد مىن
 .3القدرة التبايني  :مادام الىدخ الممهىد مس ا
جىىودة األربىىاح ،وعلىىى ذل ى ف ىإن المىىد ار يعتقىىدون أن التبىىاين المىىنخفض لألربىىاح (األربىىاح الممهىىدة)
مفضل لدى المستثمرين ،ولذل تلجأ اإلدارة إلى تمهيد الدخ ).(Katsuo, 2008

ث ني ا :تكوين ت جودة األر ح المشتقة ما العالقة بيا الدخل والمستحق ت والنقد:
وتضم هذه التكوينات أربع مداخ فرعي هي ):(Shipper & Vincent, 2003
 .1نسب النقد من النشاطات التشغيلي إلى الدخ  :وهذا المقياس من جودة األرباح يعتمد على فكرة أن
غلق الفجوة بين هذين المتغيرين تعنىي جىودة عاليى مىن األربىاح ،وبشىك مبسىط تفسىر هىذه الع قى
كنسب للتدفقات النقدي من العمليات التشغيلي إلى الدخ .
 .2التغيرات في إجمالي المستحقات :وهو مقياس مبسط لجودة األرباح يقيس التأثير العكسي للتقديرات
واألحكام الشخصي التي تتضمنها المستحقات إلى إجمالي المستحقات.
 .3التقىديرات المباشىرة للمسىتحقات غيىىر االعتياديى باسىتخدام األسىس المحاسىىبي  :تفتىرض التغيىرات فىىي
إجمىىالي المسىىتحقات أن العمليىىات غيىىر المعرفى وغيىىر المخادعى ثابتى عبىىر الىىزمن ،بينمىىا التقىىديرات
المباش ىرة فهىىي تقىىيس األسىىس المحاسىىبي المعروف ى كمحىىددات للمسىىتحقات غيىىر المخادع ى  ،أي أن
التقديرات المباشرة تأخذ أنوا محددة من المستحقات مقاب جميع المستحقات.
 .4التق ىىديرات المباشى ىرة للمس ىىتحقات إل ىىى الع ق ىىات النقديى ى  :م ىىن الناحيى ى النظريى ى تؤس ىىس الع قى ى ب ىىين
المستحقات والتدفقات النقدي نطاق مجاالت الع ق بين النقدي ومجاالت الدخ وتتجنب كثير من
المشك ت المرتبط بمدخ األسس المحاسبي .

31

جودة األر ح وتأثيره على المنشأة:
تعتبىىر األربىىاح مىىن أهىىم األهىىدا

األساسىىي الىىذي تسىىعى المنشىىأة ل عتمىىاد عليهىىا فىىي حصىىولها

على التدفقات النقدي الصافي بعد تغطي مصروفات  ،والذي يمكن استخدام في إج ار التوزيعىات علىى
المسىىاهمين أو القيىىام بىىإج ار ات التوسىىعات االسىىتثماري ال زم ى لهىىا إلحىىداث النمىىو المسىىتمر ،كمىىا أن ى
يعطي مؤش ار مهما يعكس مدى كفا ة المنشأة في استخدام مواردها المتاح (شاهين.)2011 ،
ووفقا ألساس االستحقاق الذي تعتمد عليى المنشىات التجاريى فىي إجى ار وقيىد معام تهىا الماليى
يمكىىن النظىىر إلىىى صىىافي ال ىربح علىىى أن ى عبىىارة عىىن التىىدفقات النقدي ى التشىىغيلي واالسىىتحقاقات الجاري ى
وغيىىر الجاري ى  ،ويقصىىد باالسىىتحقاقات الجاري ى التغيىىر فىىي ك ى مىىن حسىىابات صىىافي رأس المىىال العام ى
دون التغيرات في النقدي واالسىتثمارات أو الىديون قصىيرة األجى  ،وبالتىالي فهىي تتمثى فىي التغيىرات فىي
رصىيد المخىىزون وفىىي الحسىابات المدينى والحسىىابات الدائنى  ،أمىىا االسىىتحقاقات غيىر الجاريى فتتمثى فىىي
أقساط اإله

لألصول الثابت والتغيرات في رصيد الضىرائب المؤجلى (سىويلم ،)2002 ،وبالتىالي فإنى

للوصىىول إلىىى دقى وصىىح األربىىاح المحاسىىبي البىىد مىىن م ارعىىاة العديىىد مىىن القضىىايا المحاسىىبي األساسىىي
التي تؤدي إلي تعزيز ما يعر بتحقيق جودة األرباح ،وذل من خ ل ما يلي:
 إظهىىار صىىح ودقى الع قى التىىي تقىىيس ربحيى السىىهم ،والعائىىد المتوقىىع منى باعتبىىار أن هىىذا الىربحيعكس ع ق االرتباط الموجب التي يتوقعها المستثمرون بين هد

الربحي والعائد المتوقع تحقيق

في السوق المالي ،وفي هذا الصىدد فقىد أكىدت معىايير المحاسىب الدوليى علىى أهميى تحديىد ربحيى
السهم واإلفصاح عن مما يحسن من إمكاني مقارن األدا بىين المنشىات المختلفى والمنشىاة نفسىها
عبر الفترات المالي ).(IAS33, 2003
 -تزويىد المسىتثمرين بمؤشىر حىول المكاسىب المتاحى للمى

عىن كى سىهم عىادي مىن خى ل إظهىىار

نصيب هذا السهم من الربح الموز  ،األمر الذي يعكس األرباح الرأسمالي والمتمثل في الفرق بين
سعر الش ار وسعر البيع ،مما يؤثر بالتالي على أسعار األسهم في السوق المالي.
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 إن غيىىاب جىىودة األربىىاح يشىىك خطىىورة بالغى علىىى األربىىاح الموزعى حيىىث إنى فىىي حالى عىىدم دقىاألربىىاح كمىىا لىىو تىىم تضىىمينها المكاسىىب المحقق ى مىىن إعىىادة تقىىدير األصىىول ال أرسىىمالي أو اسىىتخدام
ممارسىىات إدارة األربىىاح التىىي تىىؤدي إلىىى زيىىادة رقىىم األربىىاح دون زيىىادة حقيقي ى في ى  ،فىىإن األربىىاح
الموزع في هذه الحال تكون توزيعا من رأس مال المنشأة ،أي عدم بقا رأس المال سليما.
وبىىذل يتبىىين أن للمعلومىىات المحاسىىبي دو ار مهمىىا ومىىؤث ار علىىى عائىىد السىىهم وقيمت ى فىىي السىىوق
المىىالي وقىىد أكىىدت علىىى ذلى إحىىدى الد ارسىىات التىىي اعتمىىدت علىىى احتسىىاب المؤشىرات الماليى واشىىتقاقها
مىن المعلومىىات المحاسىبي  ،وأوضىىحت أن المحتىوى المعلومىىاتي لتلى المؤشىرات تكىىون قىادرة علىىى التنبىىؤ
بالعائد على االستثمار لألسهم في السن التالي لنشر هذه المعلومىات ،وأنهىا تمثى فىي وزنهىا النسىبي مىا
يزيد عن ثلث محددات العائد المتوقع تحقيق على االستثمار (هويدي.)2000 ،
فاألرباح تعتبر من الركائز الهام التي تعتمد عليها المنشاة في كثير من األنشط الحيوي مث
نسب توزيع االرباح على المساهمين ،وأيضا تعتبر من المؤشرات الهام التي يتم بنىا عليهىا تقيىيم أدا
المنشىىأة ،كىذل جىىودة األربىىاح تعطىىى نتىىائ سىىليم ودقيقى فيمىىا يتعلىىق بىىالتقييم مىىن خى ل فصى األربىىاح
الناتج عن األنشط التشغيلي واألنشط غير االعتيادي .

جودة األر ح واألنشطة المصرفية:
أول :مكون ت كشم الدخل ف المص رف:
هنىىا ع ق ى وارتبىىاط وثيىىق بىىين عناصىىر الىىدخ المبين ى فىىي كش ىف الىىدخ والمصىىروفات مىىع
العناصر األساسي للميزاني العمومي (قائم المركىز المىالي) ،فاألصىول الظىاهرة فىي الميزانيى العموميى
تعتب ى ىىر م ى ىىن العناص ى ىىر األساس ى ىىي المول ى ىىدة ل يى ى ىرادات التش ى ىىغيلي  ،بينم ى ىىا تول ى ىىد االلت ازم ى ىىات الكثي ى ىىر م ى ىىن
المصروفات ،ولعى المصىدر األسىاس ل يىرادات فىي المصىار هىو الىدخ مىن الفوائىد (إيىرادات الفوائىد)
الىذي ينىت عىادة مىن الموجىودات المولىدة ل يىرادات والتىي هىي القىروض الممنوحى واالسىتثمارات ،فضى
عىىن اإلي ىرادات المىىوفرة مىىن العم ىوالت والرسىىوم والخىىدمات الخاص ى  .ومىىن االلت ازمىىات الرئيس ى التىىي تولىىد
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المصروفات هي حسابات التوفير والودائع الثابت واالقتراض والمصروفات المتولدة عنهىا تتمثى بالفوائىد
المدفوع ى عىىن الودائىىع الثابت ى والتىىوفير واالقت ىراض ،ومىىن جانىىب آخىىر تتمث ى كلف ى رأس المىىال بىىاألجور
والمنىافع المدفوعى للعىاملين والمصىروفات غيىر المباشىرة المرتبطى بالمصىر

(Rose & Hudgins,

).2008
وفىىي مجىىال ع ق ى عناصىىر كشىىف الىىدخ مىىع الميزاني ى العمومي ى يىىرى ك ى مىىن & (Rose
) Hudginsأن المصار عندما ترغب بزيادة صافي الدخ  ،فإن لديها عدد من الخيارات إلنجاز ذل
وهي ):(Rose & Hudgins, 2008
 .1زيادة صافي الدخ من ك نو من موجوداتها.
 .2إعادة توزيع الموجودات المولدة ل يرادات باتجاه تل الموجودات التي تحقق أعلى عائد.
 .3زيادة حجم الخدمات التي تولد رسوم وع وات.
 .4زيادة الرسوم المرتبط بالخدمات.
 .5وفي مجال المطلوبات والمصروفات التحول إلى مصادر التموي ذات الكلف األق .
 .6إيجى ىىاد طى ىىرق لتقلي ى ى ك ى ى مى ىىن عى ىىدد العى ىىاملين ،والمصى ىىاريف غيى ىىر المباش ى ىرة ،وخسى ىىائر القى ىىروض،
والمصاريف التشغيلي المتنوع .
 .7تخفيض الضرائب من خ ل تحسين ممارسات اإلدارة الضريبي .

ث ني ا :مج لت التحقق ما جودة األر ح ف المص رف:
توصف أعمال المصار بأنها ذات جودة عالي إذا ما وجد أن المبادئ ،واألسىاليب فىي إثبىات
وقيىىاس عناصىىر إيىرادات المصىىر  ،ومصىروفات مىىن النىىو المىىتحفظ ،وعلىىى عكىىس ذلى توصىىف أربىىاح
المصىىر بأنهىىا ذات جىىودة منخفض ى إذا مىىا تبىىين أن المبىىادئ ،واألسىىاليب المتبع ى فىىي إثبىىات ،وقيىىاس
عناصىىر اإلي ىرادات ،والمصىىروفات فىىي المصىىر مىىن النىىو المتسىىاه المت ارخىىي ،وحيىىث إن المصىىادر
الرئيسى إليىرادات المصىىار هىىي العمىوالت والفوائىىد المقبوضى  ،وأن المجىىاالت الرئيسى لمصىىروفات هىىي
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العموالت والفوائد المدفوع  ،وكذل التخصيصات المكون لمحفظ القروض ،ينبغىي أن يىتم التحقىق مىن
جودة األرباح في المصار في المجاالت اآلتي (مطر:)2003 ،
أولا :العمولت والفوائد المقبوضة :وتتوقم الجودة هن على ع مليا هم :
 .1توقيت االعت ار

وتحقق اإليرادات فكلما كانىت االعتى ار

بىاإليرادات فىي توقيتاتهىا الصىحيح ولىيس

قب تحققها يدل ذل على جودة األرباح.
 .2الفوائد المقبوض عن محفظ القروض ،والتأكد من الفوائد عن القروض المتعثرة قىد تىم فصىلها عىن
الفوائد المتعلق بالقروض الجيدة ألن األولى ال تتصف بصف االستم ارري  ،وكلما زادت نسب الفوائد
عن القروض المتعثرة إلى الفوائد الكلي لمحفظ القروض قلت جودة األرباح.
ث ني ا :العمولت والفوائد المدفوعة:
وتتوق ىىف الج ىىودة ف ىىي م ىىدى التى ىزام المص ىىر بالمب ىىادئ المحاس ىىبي المقبولى ى عموم ىىا )(GAAP
والمعايير المحاسبي المتبعى السىيما تلى المتعلقى باسىتخدام أسىاس االسىتحقاق ،والتأكىد مىن عىدم تأجيى
أثبىىات الفوائىىد والعم ىوالت المدين ى إلىىى الفت ىرة المالي ى ال حق ى مىىع أن واقع ى اسىىتنفادها تمىىت خ ى ل الفت ىرة
الجاري .
ث لث ا :مخصص الديوا المشكوم ف تحصيله :
ويرتبط هذا البند بالسياس االئتماني للمصر  ،وفي ضو عاملين هما:
 .1التأكد من أن اإلدارة قامىت بتصىنيف قىروض المحفظى وفقىا ألسىس ومعىايير موضىوعي تأخىذ بعىين
االعتبار مخاطر تحققها ليتم بنا على هذا التصنيف فرز القروض الجيدة عن القروض المتعثرة.
 .2التأكد من أن اإلدارة راعت تكوين المخصص وفقا للمخىاطر المشىار إليهىا فىي العامى األول وكىذل
النسب المتعار عليها في المصار .
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العوامل المؤثرة على جودة األر ح:
نظ ار ألهمي األرباح واالعتماد على نتائجها في كثير من المواقع وأهميى جودتهىا بحثىت الكثيىر
من الد ارسىات فىي العوامى التىي تىوثر علىى جىودة األربىاح ،فالد ارسى الحاليى ركىزت علىى بعىض العوامى
والتي قد يكون لها تأثير على جودة األرباح وهى:

أولا :التحفا المح سب :
تعريم التحفا المح سب :
عىىر الىىتحفظ المحاسىىبي بأنى االعتى ار

بالخسىىائر المتوقعى دون األربىىاح المتوقعى  ،واالعتى ار

ب ىىالقيم ال ىىدنيا لألص ىىول؛ حي ىىث ينط ىىوي ال ىىتحفظ المحاس ىىبي على ىى اس ىىتخدام المع ىىايير األش ىىد صى ىرام عن ىىد
االعت ار

باألرباح (.(LaFond & Roychowdhury, 2008
أمىىا ( )Basu, 1997يىىرى أن الىىتحفظ المحاسىىبي "هىىو ضىىرورة وجىىود درجى عاليى مىىن القابليى

للتحقق ل عت ار

باألنبا الجيدة كمكاسب ،مقارن باالعت ار

باألنبا السيئ كخسائر".

وق ىىد أش ىىارت المع ىىايير الدوليى ى إل ىىى موض ىىو ال ىىتحفظ المحاس ىىبي (الحيطى ى والح ىىذر) (المع ىىايير
الدولي  :)2009 ،يقصىد بالحىذر (الىتحفظ) هىو تبنىى درجى مىن االحتىراس فىي اتخىاذ األحكىام الضىروري
إلج ار التقىديرات المطلوبى تحىت ظىرو

عىدم التأكىد بحيىث ال ينىت عنهىا تضىخيم لألصىول والىدخ أو

تقلي االلتزامات والمصروفات.
إن ممارس الحذر ال يسمح مىث بإيجىاد احتياطيىات سىري أو مخصصىات مبىال فيهىا أو تقليى
متعمد لألصول والدخ أو مبالغ متعمدة ل لتزامات والمصروفات ،وذل ألن البيانات المالي لن تكون
محايدة وعلي فإنها لن تمتل خاصي الموثوقي .
البىىد مىىن أن يكىىافح ُمع ىدي البيانىىات المالي ى حىىاالت عىىدم التأكىىد المحيط ى والم زم ى لكثيىىر مىىن
األح ىىداث والظ ىىرو

مثى ى قابليى ى ال ىىديون المش ىىكو فيه ىىا للتحص ىىي وتق ىىدير العم ىىر اإلنت ىىاجي المحتمى ى

للمصىنع والمعىىدات وعىىدد مطالبىات التعويضىىات التىىي مىن الممكىىن أن تحىىدث ،ويىتم االعتى ار
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بمثى هىىذه

الحاالت من عدم التأكد من خ ل اإلفصاح عىن طبيعتهىا ومىداها مىن خى ل ممارسى الحىذر عنىد إعىداد
البيانات المالي .
من خ ل مىا تقىدم يمكىن اسىتنتاج أن الىتحفظ المحاسىبي يعنىي االعتى ار

بالخسىائر قبى تحققهىا

وتسجيلها في القوائم المالي  ،أي أن التحفظ المحاسبي يمكىن تفسىيره بىأن المحاسىب يميى إلىى الحصىول
علىىى درجى عاليى مىىن التحقيىىق ل عتى ار

باألنبىىا الجيىىدة بدرجى أكبىىر مىىن تلى التىىي يطلبهىىا ل عتى ار

باألنبىىا السىىيئ وال يعنىىي هىىذا المفهىىوم بىىأي حىىال مىىن األحىوال تخفىىيض القيمى الحقيقيى ألصىىول المنشىىأة
وايراداتهىىا ،أو أن الىىتحفظ المحاسىىبي يسىىتخدم فىىي األح ىوال والظىىرو

العادي ى  ،ب ى يسىىتخدم فىىي المواقىىف

الصعب التي يكتنفها الش والغموض فقط.

أهمية التحفا المح سب :
أشىىارت الجمعي ى األمريكي ى للمحاسىىب إلىىى أن الىىتحفظ المحاسىىبي يختلىىف مىىن بيئ ى ألخىىرى وان
الواليىات المتحىىدة األمريكيى تعىد أكثىىر الىىدول تحفظىىا فىي إعىىداد التقىىارير الماليى  ،وأكىىدت علىىى أن الىىتحفظ
المحاسبي يوفر حماي للمستثمرين.
وعلي تتمث أهمي التحفظ المحاسبي فيما يلي (مدثر:)2008 ،
 .1تحديد السياسات المحاسبي األساسي التي تستخدمها المنشاة في التحفظ المحاسبي.
 .2تقدير المرون في اختيار السياسات المحاسبي .
 .3تقييم اإلستراتيجي المحاسبي عن طريق:
 التأكد من أن السياسات المحاسبي التي تتبعها الشرك تتماشى مع ما هو سائد في الصناع . تحديد ما إذا كانت المنشأة قامت بتغيير أي من سياساتها. تقييم مدى وجود دوافع ل دارة الستخدام المرون للت عب في األرقام المحاسبي . .4تقييم جودة اإلفصاح.
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 .5تحديىد مىواطن الخطىىر :حيىث يسىاعد الىىتحفظ المحاسىبي علىى تحديىىد مىا إذا كانىت هنىىا شىكو فىىي
جودة السياسات والتقىديرات المحاسىبي  ،ويمكىن أن يسىتدل فىي تحديىد مىواطن الخطىر فىي السياسىات
والتقديرات المحاسبي بك مما يلي:
 وجود تغيرات محاسبي غير مبررة. وجود زيادة في األرباح غير مبررة. -وجود زيادة غير طبيعي في حسابات العم

بالمقارن بالزيادة في المبيعات.

 زيادة الفجوة بين أرباح الشرك وتدفقاتها النقدي التشغيلي . وجود زيادة غير طبيعي في المخزون بالمقارن بالزيادة في المبيعات. .6يحقق التحفظ منفع لألط ار

المتعاقدة ألن يستخدم مقىاييس ماليى لمقابلى عىدم تماثى المعلومىات،

ويحقق درج عالي من الشفافي في التقارير المالي .

أنوا التحفا المح سب :
هنا نوعان للتحفظ المحاسبي هما:

أولا :التحفا المشروط:
حيىىث عىىر بأن ى عىىدم التماث ى فىىي توقيىىت االعت ى ار
واالعت ى ار

،أي األخىىذ فىىي االعتبىىار األخبىىار السىىيئ

بهىىا أكثىىر مىىن األخبىىار الجيىىدة فيمىىا يتعلىىق باألربىىاح بمعنىىى آخىىر اسىىتجاب األربىىاح لألخبىىار

السىيئ أسىىر مىىن األخبىىار الجيىىدة .ومىىن أمثلى الىىتحفظ المشىىروط تطبيىىق الكلفى أو السىىوق أيهمىىا أقى فىىي
تقي ىىيم األصىىىول وتخفىىىيض األصىىىول الملموس ى ى وغيى ىىر الملموس ى ى واالعت ى ى ار

الفى ىىوري لتك ىىاليف البحىىىوث

والتطوير (.)Ball & shivakumar2006
وأشىار ) )Beaver & Ryan, 2005) & (Pae, 2007إلىى أن الىتحفظ المشىروط هىو ذلى
الىىتحفظ الىىذي ينىىت عىىن تخفىىيض القيم ى الدفتري ى لصىىافي األصىىول حىىال حىىدوث بعىىض الظىىرو
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غيىىر

المرغىوب فيهىىا مىىع عىىدم حىىدوث العكىىس ،أي زيىىادة القيمى الدفتريى لصىىافي األصىىول حىىال حىىدوث بعىىض
الظرو

المرغوب فيها.

ث ني ا :التحفا غير المشروط:
حيث عر بأن اإلب

عن القيم األق لصىافي األصىول أي تخفىيض قيمى صىافي األصىول

أو اإلفصاح عن القيم الدفتري األق لحقوق الملكي  ،حيث إن التحفظ غيىر المشىروط مىرتبط باألخبىار
الحالي ومرتبط أيضا بتطبيق المبادئ المحاسبي المقبول قبوال عاما ).)Pope & Walker, 2003
كما رأى ) )Beaver & Ryan, 2005) & (Pae, 2007أن التحفظ غير المشروط هو ذلى
الىىتحفظ الىىذي ينىىت عىىن اختيىىار طريق ى محاسىىبي معينى منىىذ البدايى عنىىد معالجى األصىىول وااللت ازمىىات،
والتىىي ينىىت عنهىىا ظهىىور قيم ى دفتري ى لصىىافي األصىىول أق ى مىىن القيم ى الس ىوقي علىىى مىىدار عمىىر هىىذه
األصول أو تل االلتزامات ،ومن أمثل ذل اختيار طريقى االعتى ار

الفىوري بىدال مىن الرسىمل لمعالجى

مصروفات البحوث والتطوير ،بحيىث يىتم تحميلهىا كمصىروفات علىى الىربح المحاسىبي بىدال مىن رسىمتها
واظهارها كأص في قائم المركز المالي ،اختيار إحدى طرق اإله
الثابت لحساب إه

المعجى بىدال مىن طريقى القسىط

األصول الثابت .

الطرق المستخدمة ف قي س التحفا المح سب :
يوجد طرق عديدة لقياس التحفظ المحاسبي وأكثرها شيوعا واستخداما في األدب المحاسبي هىي
(جابر:)2012 ،
 .1نموذج ( :)Basu, 1977التوقيت غير المتماث في قياس الربح.
 .2نموذج ) :(Ball & Shivakvmar, 2005االستحقاق غير المتماث إلى التدفق النقدي.
 .3نموذج ( :)Beaver & Rgan, 2000نسب القيم السوقي إلى القيم الدفتري .
 .4نموذج قياس االستحقاقات السالب .
 .5نموذج قياس االحتياطيات السري .
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إيج بي ت وسلبي ت التحفا المح سب )Obeidat,2003(، )Kam,1990( :
يمكا عر

بع

إيج بي ت استخدام التحفا المح سب :

 .1يعىىد الىىتحفظ المحاسىىبي أداة مناسىىب لمواجه ى التفىىاؤل المفىىرط لىىدى المحاسىىبين والمىىديرين فىىي تقيىىيم
موجودات المنشأة والتزاماتها ،وهو أداة مناسب لمواجه حال عدم التأكد التي تواج المحاسبين.
 .2ي ىىؤدي اس ىىتخدام مفه ىىوم ال ىىتحفظ المحاس ىىبي ف ىىي مج ىىال المحاس ىىب إل ىىى مخرج ىىات محاس ىىبي تمت ىىاز
بالموضىىوعي  ،أي أن مىىا ينتج ى النظىىام المحاسىىبي مىىن معلومىىات محاسىىبي  ،يكىىون عىىادة معىىدا وفقىىا
للمعايير المحاسبي المتعار عليها.
 .3من شأن استخدام مفهوم التحفظ المحاسبي أن يؤدي إلى تجنيب المحاسبين مخاطر نشر معلومات
محاسبي قد يثبت فيما بعد عدم صحتها ،ومخاطر عدم نشر معلومات محاسبي قىد يثبىت فيمىا بعىد
أنها معلومات صحيح .
فه ىم
 .4يحتىىاج مسىىتخدمو الق ىوائم المالي ى إلىىى هىىامش أمىىان لحماي ى أنفسىىهم مىىن أي ى نتىىائ عكسىىي  ،لىىذا ُ
يحبذون األرقام المتحفظ اعتقادا منهم أن األرقام غير المتحفظ قد تؤدي إلى نتائ سلبي .
أم السلبي ت الن تجة عا استخدام التحفا المح سب :
 .1يتع ىىارض اس ىىتخدام مفه ىىوم ال ىىتحفظ المحاس ىىبي م ىىع بع ىىض المب ىىادئ والخص ىىائص النوعيى ى الثانويى ى
للمعلومىىات المحاسىىبي مث ى  :الحيادي ى والقابلي ى للمقارن ى والثبىىات والتمثي ى الصىىادق مث ى التعىىارض
الواض ىىح م ىىا ب ىىين ال ىىتحفظ المحاس ىىبي وخاصىىىي االتس ىىاق والثب ىىات ،حي ىىث ي ىىؤدي اس ىىتخدام الىىىتحفظ
المحاسبي في مجال تقييم بضاع آخر المدة في حال تقييمهىا وفقىا لقاعىدة التكلفى أو السىوق أيهمىا
أق إلى تقييمها على أساس الكلف في سن وعلى أساس القيم السوقي في سن أخرى.
 .2قىىد يىىؤدي اسىىتخدام مفهىىوم الىىتحفظ المحاسىىبي إلىىى تشىىوي المعلومىىات المحاسىىبي مىىن خى ل إظهارهىىا
بقيم تختلف عن قيمها الحقيقي  ،وبالتالي فإن استخدام مفهوم التحفظ المحاسبي يىؤدي إلىى تشىوي
إيرادات المنشاة ومصروفاتها من خ ل إظهارها بقيم تختلف عن حقيقتها.
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 .3إن المبالغ فىي التخفىيض مىن قيمى األصىول واإليىرادات ،وفىي زيىادة قيمى المصىروفات وااللت ازمىات
من شأن أن يؤدي إلى نتائ ال تق خطورة عىن المبالغى فىي زيىادة قيمى األصىول واإليىرادات وعىن
المبالغ في تخفيض قيم االلتزامات والمصروفات ،ألن يترتب على مث هذه التصرفات أن تلحىق
الضرر ببعض األط ار

المستخدم لتل المعلومات.

 .4يستخدم المحاسبون مفهوم التحفظ المحاسبي في أحيان كثيرة لحماي أنفسىهم مىن المسىا ل التىي قىد
يتعرضون لها ،دون االلتفات إلى ما إذا كان هذا اإلج ار يحقق مصالح األط ار

األخرى أو يلحىق

الضرر بهم.

دوافع التحفا المح سب :
قدمت العديد من الدراسات عددا من الدوافع التي تكمن و ار التحفظ المحاسبي:

 .1عقود الحوافز اإلدارية:
فيما يتعلق بعقود الحوافز اإلداري فإن معظىم هىذه العقىود تعتمىد فىي تقيىيم أدا اإلدارة ،ومىن ثىم
تحديد مقدار حوافزها على بعض المقاييس المحاسبي لألدا وأهمها الربح .وهنا فإن زيادة درج التحفظ
يمكن أن تزيد من كفا ة تل العقود من خ ل الحىد مىن دوافىع اإلدارة نحىو القيىام بالتصىرفات االنتهازيى
التي من شأنها زيادة الربح في األج القصير بغي تعظيم مقدار ما تحص عليى مىن حىوافز حتىى وان
ترتب على ذل تخفيض قيم الشىرك فىي األجى الطويى كممارسىات إدارة األربىاح التىي تسىتهد

زيىادة

الربح المحاسىبي ،قبىول المشىروعات ذات صىافى القيمى الحاليى األصىغر ،والتىي تىؤدي إلىى زيىادة الىربح
في األج القصىير علىى حسىاب المشىروعات ذات صىافي القيمى الحاليى األكبىر والتىي تىؤدى إلىى زيىادة
الربح في األج الطوي ).)Kwon, 2005

 .2المسئولية الق نونية:
مىن الحىوافز المهمى للىتحفظ المحاسىبي تجنىىب التعىرض للمسىئولي القانونيى سىوا إلدارة الشىىرك
أو مراجع الحسابات ،فليس من ش في أن المسئولي القانوني وما ينت عنهىا مىن تعويضىات فىي حالى
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المبالغ فىي قىيم الىربح واألصىول سىو

تكىون أكبىر بصىورة معنويى عىن حالى كىون تلى القىيم متحفظى ،

وهو األمر الذي أكدت عدة دراسات ومنها دراس ) (Chung & Wynn, 2008والتي أثبتت أن هنا
ع ق عكسي بين التكاليف التي تتحملها الشرك نتيج المسئولي القانوني  ،والتي تم قياسىها مىن خى ل
مبال التعويضات التي قامت بتغطيتهىا عقىود التىأمين التىي تبرمهىا إدارة الشىرك والتىي تغطىي مسىئوليتها
قب الغير ودرج التحفظ في القوائم المالي  ،وهو مىا يؤكىد دور المسىئولي القانونيى فىي دفىع اإلدارة نحىو
زيادة أو تخفيض درج التحفظ المحاسبي.

 .3التك ليم السي سية:
كما قد يكون الىدافع و ار الىتحفظ هىو محاولى تخفىيض التكىاليف السياسىي التىي قىد تتعىرض لهىا
الشىىرك  ،فاألرقىىام المحاسىىبي وخصوصىىا الىربح يمكىىن أن تىىؤثر علىىى انطباعىىات رجىىال السياسى والهيئىىات
الرقابي عن الشرك  ،ومن ثم فإن زيادة الربح يعنى زيادة مستوى التكلف السياسىي التىي تتحملهىا الشىرك
وهن ىىا ف ىىإن الش ىىركات الت ىىي يحتمى ى أن تتع ىىرض لتك ىىاليف سياس ىىي وه ىىى ع ىىادة الش ىىركات كبيى ىرة الحج ىىم،
الشىىركات ذات ال ىربح غيىىر العىىادي ،الشىىركات ذات الطبيع ى االحتكاري ى يحتم ى بدرج ى كبي ىرة أن تتبنىىى
سياسات محاسبي أكثر تحفظا بهد

تخفيض الربح ومن ثم تخفيض احتمال تعرضها لهذه النوعي من

التكاليف ).(Bushman & Piotroski, 2006) & )Watts & Zimmerman, 1986

ث ني ا :حجم المصرف:
تم قيىاس حجىم المصىر بإجمىالي األصىول للمصىر خى ل السىن  ،ومىن تىم ترتيىب المصىار
قيد الدراس من المصار الكبيرة إلى المصار الصغيرة لدارس أثرها على جودة األرباح ،حيث أظهىر
ال ىىبعض (حم ىىدان )2012 ،أن الش ىىركات كبيى ىرة الحج ىىم ع ىىادة م ىىا تتمي ىىز بج ىىودة التق ىىارير الماليى ى وج ىىودة
األرباح وتخلو قوائمها المالي من إدارة األرباح.
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العالقة بيا حجم الشركة والع ئد:
حاولىىت د ارس ى (س ى م  )1994 ،تفسىىير الع ق ى بىىين الحجىىم والعائىىد فىىي الشىىركات الصىىناعي
المدرج ى فىىي بورص ى عمىىان لىىألوراق المالي ى حيىىث قىىام بتكىىوين محفظتىىين األولىىى مىىن أكبىىر الشىىركات
المدرج والثاني ( )%15من أصغر الشركات المدرج  ،ومن ثم قام باحتساب العائد لك سنتين ،بحيث
يىىتم االحتفىىا بالمحفظ ى لمىىدة سىىنتين متتىىاليتين ،كمىىا قىىام باحتسىىاب نصىىيب السىىهم الواحىىد مىىن األربىىاح
المحقق ) (Epsلك سهم من أسهم المحفظ وخرج بنتيج مفادها أن عوائد المحافظ التي تحتوي علىى
أسهم الشركات كبيرة الحجم أكبر من عوائد المحىافظ التىي تحتىوي علىى أسىهم الشىركات صىغيرة الحجىم،
كمىىا بينىىت هىىذه الد ارس ى بأن ى ال يوجىىد اخىىت

بىىين نصىىيب السىىهم الواحىىد مىىن األربىىاح المحقق ى )(Eps

للشركات كبيرة الحجم ونصيب السهم الواحد من األرباح المحقق ) (Epsللشركات صغيرة الحجم.

مفهوم أثر الحجم ك نحراف على فرضية كف ءة السوق:
أشى ىىارت فرضى ىىي كفى ىىا ة السى ىىوق إلى ىىى أن أسى ىىعار األسى ىىهم السى ىىوقي تعكى ىىس وبسى ىىرع المعلومى ىىات
المتىوفرة ،ومىىن خى ل هىىذا المفهىىوم يجىب أن ال يكىىون هنىىا اخىت

بىىين عوائىىد أسىهم الشىىركات صىىغيرة

الحجم معدل بالمخاطرة ،وعوائىد أسىهم الشىركات كبيىرة الحجىم معدلى بالمخىاطرة ،وذلى كىون المعلومىات
ت ىىنعكس أوال ب ىىأول عل ىىى أس ىىعار أس ىىهم جمي ىىع الش ىىركات بغ ىىض النظ ىىر ع ىىن حجمه ىىا ،ولك ىىن العدي ىىد م ىىن
الد ارسىىات واألبحىىاث والتىىي أجريىىت علىىى األس ىواق المالي ى العالمي ى أشىىارت إلىىى وجىىود عىىدد االنح ارفىىات
بالنسب لسلو أسعار األسهم عن هذه النظريى  ،ومىن أهىم هىذه االنح ارفىات أثىر حجىم الشىرك بمعنىى أن
عوائىىد أسىىهم الشىىركات صىىغيرة الحجىىم أعلىىى مىىن عوائىىد أسىىهم الشىىركات كبي ىرة الحجىىم مىىع أخىىذ المخىىاطرة
باالعتبار ).(Foster, 1986
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ث لث ا :الع ئد على الستثم ر:
يعد العائد على االستثمار من النسب المهم والمستخدم في تقييم الجدوى االقتصادي  ،ويقاس
من خ ل قسم صافي الدخ على االستثمار في حقوق الملكي  ،وغالبا ما يتم قياس خ ل سىن ماليى
ويسمى في هذه الحال العائد السنوي على االستثمار.
كما ويعر العائد على االستثمار بأن المبل أو نسىب مىن األربىاح المحققى مىن االسىتثمار ،أو
المحفز والمكافئ لك استثمار يقوم ب المستثمر ،ويعبىر عىن قىدرة الموجىودات علىى تحقيىق دخى معبىر
عن كنسب عائد ،وهذه النسىب تكشىف ربحيى الشىرك فىي عملياتهىا التشىغيلي وغيىر التشىغيلي  ،أو الىربح
أو الخسارة المترتب على االستثمار خ ل مدة زمني معين ).(Gangadhar & Baha, 2006
كم ىىا أن العائ ىىد عل ىىى االس ىىتثمار ه ىىو عائ ىىد متوق ىىع وه ىىو تق ىىدير للت ىىدفقات النقديى ى المتوقعى ى م ىىن
االسىىتثمار فىىي حىىين يعىىد العائىىد المحقىىق فع ى هىىو حصىىيل اإلي ىرادات الناتج ى عىىن عملي ى االسىىتثمار،
وبالتىىالي ف ىإن االخىىت

بىىين المتوقىىع والمتحقىىق يعىىد مخىىاطر موضىىوعي يىىزداد حجمهىىا ويق ى بارتف ىىا

وانخفاض مستوى االخت

بين المتحقق والمتوقع ).(Gitmon, 2000

المقوم ت األس سية للقرار الستثم ري:
تشير دراس (مطر )2009 ،إلي أن القرار االستثماري الناجح يتوقف على:
 .1تبن إستراتيجية مالئمة لالستثم ر:
إذ تختلف اإلستراتيجي باخت

أولويات المستثمرين والتي تتأثر بعدة عوام وهىي ( الربحيى ،

السىيول  ،األمىىان) ،بحيىث تتمثى الربحيى بمعىىدل العائىد علىىى االسىتثمار الىىذي يتوقىع تحقيقى مىن األمىوال
المستثمرة ،أما السيول واألمان فيتوقفان على مىدى تحمى المسىتثمر لعنصىر المخىاطرة ومىدي قبولى لهىا
فىىي نطىىاق العائىىد علىىى االسىىتثمار ،وينقسىىم المسىىتثمرون إلىىى مسىىتثمر مىىتحفظ وهىىو الىىذي يعطىىي عنصىىر
األمان األولوي  ،ومستثمر مضارب وهىو الىذي يعطىي عنصىر الربحيى األولويى  ،ومسىتثمر متىوازن يهىتم
ويوازن بين العائد والمخاطر.
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 .2السترش د ب ألسس والمب دئ العلمية لتخ ذ القرار الستثم ري:
بحيىىث علىىى متخىىذ الق ىرار االسىىتثماري م ارعىىاة مبىىدأ تعددي ى الخيىىارات االسىىتثماري  ،ومبىىدأ الخب ىرة
والتأهي  ،ومبدأ الم

م  ،ومبدأ التنويع أو توزيع المخاطر االستثماري .

رابع ا :عقود الديا:
حيىىث تعتبىىر عقىىود الىىدين أحىىد مصىىادر التمويى للشىىركات ،تعىىر تكلفى االقتراض(عقىىود الىىدين)
بمع ىىدل العائ ىىد الواج ىىب اكتس ىىاب عل ىىى االس ىىتثمارات الممولى ى ب ىىالقروض (عق ىىود ال ىىدين) ،بحي ىىث ال تت ىىأثر
المكاسىىب المرتبطى ى بأصىىحاب حق ىىوق الملكي ى  .وتع ىىر تكلف ى االقتىىراض (عقىىود ال ىىدين) بمعىىدل الفائ ىىدة
الفعلىىي الىىذي تكىىون فيى القيمى الحاليى ألصى القىىرض والفوائىىد مسىىاوي للمبلى الصىىافي الىىذي يسىىتلم مىىن
الشرك ).(Pittman & Fortin, 2004; Sengupta, 1998

عقود الديا والتحفا المح سب :
الدافع الىرئيس للىتحفظ المحاسىبي هىو زيىادة كفىا ة عقىود الىدين ،فىالتحفظ يعنىى تبكيىر االعتى ار
باألحىداث التىي يترتىىب عليهىا انخفىاض الىربح واألصىول وتىىأخير االعتى ار
زيادة الربح واألصول ،وهنا فىإن النتيجى الطبيعيى لىذل هىي تبكيىر االعتى ار

باألحىداث التىىي يترتىب عليهىىا
بالخسىائر ومىن ثىم تعجيى

احتماالت انتها الشرك لشروط منح القروض التي تتضمنها تل العقود بما يسمح للمقرضين بالتدخ
السريع وممارس حقوقهم التعاقدي وتقييد أنشىط الشىرك بمىا يحمىى مصىالحهم )(Ball et al., 2008
).& (Ball et al., 2005

عقود الديا واإلفص ح:
حيىىث قىىدمت د ارسى ) (Sengupta, 1998دلىىي علىىى أن الشىىركات التىىي لىىديها جىىودة إفصىىاح
مرتفىىع بنىىا علىىى تقيىىيم المحللىىين المىىاليين تتمتىىع بانخفىىاض تكلف ى القىىروض (عقىىود الىىدين) ،حيىىث تىىؤدي
سياسىىات اإلفصىىاح ،التىىي تتضىىمن معلومىىات وتفاصىىي أكث ىر عىىن الشىىرك والتىىي تقىىدم بتوقيىىت مناسىىب
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ومسىىتمر ومنىىتظم وتحتىىوي علىىى معلومىىات إلىىى تخفىىيض نظ ىرة المقرضىىين ومصىىدري القىىروض لمخىىاطرة
الفش المالي ،وبالتالي تتحم الشرك ع وة مخاطرة أق  ،ونتيج لذل تنخفض تكلف االقتراض (عقود
الدين).

جودة األر ح وتكلفة رأس الم ل:
أما فيما يتعلق بجودة األربىاح المحاسىبي  ،فىإن األبحىاث النظريى والعمليى أوضىحت عىدة قنىوات
من الممكن أن تؤثر جودة األرباح المحاسبي من خ لها على تكلف رأس المال ،ومن أهمها ما يلي:
 -يىىؤدي انخفىىاض جىىودة األربىىاح المحاسىىبي إلىىى اخىىت

المعلومىىات ،والىىذي مىىن الممكىىن أن يزيىىد

مخىىاطرة االختيىىار العكسىىي لمىىزودي السىىيول  ،وبالتىىالي يعم ى علىىى رفىىع تكلف ى السىىيول والمتىىاجرة،
وكنتيج لذل يؤدي إلى زيادة تكلف رأس المال ).(Amihud & Meldelson, 1986
 -يؤدي اخت

المعلومات إلى ظهور مخاطرة معلومىات ال يمكىن تجنبهىا ألن المسىتثمر الىذي لديى

معلومات أق سيكون دائما في وضىع خطىأ وعكسىي فىي تخصىيص محفظتى مقارنى مىع المسىتثمر
المطلع ،وبالتالي سيطلب المستثمر تعويضا إضافيا على شك عوائد غير متوقع أعلى ل حتفىا
بأسهم الشرك التي لديها اخت

أعلى في المعلومات ).(Easly & Ohara, 2004

 كما أظهرت دراس ) (Leuz & Verrecchia, 2004أن زيادة جودة المعلومات تؤدي إلى زيادةالتدفقات النقدي والتي بدورها تودي إلى تخفيض تكلف رأس المال.

خ مس ا :الح كمية المؤسسية:
الحاكمي المؤسسي  :النظام الذي تستخدم المنشأة في عملي اإلش ار

والرقاب علىى عملياتهىا،

كما أنها تمث النظام الذي يتم من خ ل توزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف األط ار

في المنشأة

بمىىا فىىي ذلىى مجلىىس اإلدارة والم ىىديرين ،وحمل ى األس ىىهم وأصىىحاب المص ىىالح األخىىرى ،كم ىىا أنهىىا تح ىىدد
القواعد واإلج ار ات الخاص باتخاذ الق اررات التي تتعلق بالمنشأة ،ومن خ ل ما سبق يتم التزود باآلليى
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التي يتم من خ لهىا تحديىد أهىدا

المنظمى والوسىائ التىي تسىتخدم فىي تحقيىق األهىدا

والرقابى عليهىا

).(OECD Principles of Corporate Governance, 2004
بينىىت الد ارسىىات السىىابق فىىي مجىىال الحاكمي ى المؤسسىىي أن الحاكمي ى المؤسسىىي تسىىاعد علىىى
خفىىض المخىىاطر فىىي المؤسسى  ،كمىىا وتسىىاعد علىىى تىىداول أسىىهم المؤسسىات فىىي األسىواق الماليى  ،ورفىىع
قيم هذه األسهم ).(Brone & Caylor, 2004

أهمية الح كمية المؤسسية:
يعتبىىر نظىىام الحاكمي ى المؤسسىىي الجيىىد مىىن األمىىور المهم ى التىىي تسىىاعد علىىى حماي ى مصىىالح
المسىىاهمين مىىن خ ى ل مجموعى مىىن اإلج ى ار ات مثى ضىىمان ممارسىىاتهم لحقىىوقهم كامل ى داخى الهيئىىات
العام  ،بما في ذلى حىق انتخىاب أعضىا مجلىس اإلدارة ،والشىفافي فىي المعلومىات وتوفيرهىا فىي الوقىت
المناسب ،واحتفا المنشأة بسج واضح للمساهمين ،وأسىلوب مضىمون لتسىجي الملكيى  ،كمىا أن نظىام
الحاكمي ى المؤسس ىىي مهى ىم للمس ىىاهمين ،سى ىوا أك ىىانوا ف ىىي موق ىىع المس ىىؤولي المباشىىرة ب ىىاإلدارة أم خارجه ىىا
(البشير.)2003 ،
كما يسىاعد نظىام الحاكميى المؤسسىي الجيىد ،كىذل علىى حمايى مصىالح كى األطى ار

المهتمى

بالتعام مع الشرك  ،وينظم الع قات القائم بين إدارة الشىرك التنفيذيى ومجلىس إدارتهىا ولجنى التىدقيق
فيهىىا ،ممىىا يعم ى عل ىىى خفىىض مخىىاطر الشىىرك  ،وعل ىىى رفىىع قيم ى أسىىهمها ف ىىي السىىوق ،كمىىا أن نظ ىىام
الحاكمي ى المؤسسىىي الجيىىد يحسىىن مىىن نوعي ى وكفىىا ة القيىىادة فىىي الشىىرك ويحسىىن مىىن جىىودة إنتاجهىىا,،
(الهنينىىي ،)2004 ،كمىىا تسىىاعد الحاكمي ى المؤسسىىي الجيىىدة علىىى تحسىىين الكفىىا ة فىىي اسىىتخدام أصىىول
المنش ىىأة ،والعمى ى عل ىىى تخف ىىيض تكلفى ى رأس الم ىىال ،وتس ىىاعد ف ىىي تحقي ىىق رغب ىىات المجتم ىىع وتطلعات ى ى
).(Cattrysse, 2005
ه ىىذا وت ىىؤثر الحاكميى ى المؤسس ىىي الجي ىىدة ف ىىي التط ىىور والنم ىىو ،م ىىن خى ى ل مس ىىاهمتها ف ىىي زي ىىادة
مصىىادر الحصىىول علىىى التموي ى الخىىارجي ،وتعظىىيم قيم ى الشىىرك ممىىا يىىؤدي إلىىى زيىىادة االسىىتثمارات،
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وتعظيم النمو االقتصادي علىى المسىتوى الىوطني وتخفىيض البطالى  .وتسىاهم الحاكميى المؤسسىي كىذل
فىىي تحسىىين األدا التشىىغيلي مىىن خ ى ل توزيىىع الم ىوارد وادارتهىىا ،بأفض ى الطىىرق اإلداري ى الممكن ى  ،ممىىا
ي ىىؤدي إل ىىى تعظ ىىيم الث ىىروة وتحس ىىين الع ق ىىات م ىىع أص ىىحاب المص ىىالح ف ىىي المنش ىىأة ،وتقلى ى الحاكميى ى
المؤسسي الجيدة من مخاطر تعرض الشركات لألزمات ).(Claessens, 2003

الح كمية المؤسسية وعالقته بجودة األر ح:
إن للحاكمي المؤسسي دو ار مهما في عملي اإلش ار

والرقاب مىن خى ل األدوار التىي يقىوم بهىا

كى مىىن مجلىىس إدارة الشىرك ولجنى التىىدقيق الىداخلي فيهىىا ،ومىىن هنىا سىىيتم تنىىاول الع قى بىىين الحاكميى
المؤسسىىي وبىىين جوانبهىىا المختلفى المتعلقى بكى مىىن مجلىىس اإلدارة ولجنى التىىدقيق الىىداخلي وع قى كى
منهمىىا بجىىودة األربىىاح ،ونتيج ى للثىىورة الصىىناعي التىىي حىىدثت فىىي القىىرن السىىابع عشىىر ،ومىىا أفرزت ى مىىن
منافس كبيرة بين المؤسسات ،وكذل انفصال الملكي عن اإلدارة ،فقد أصبح من الضرورة بمكان إيجاد
الجهات التي تتىولى مهمى الرقابى واإلشى ار

علىى الىوك

(المىديرين) مىن قبى المىوكلين ،وذلى اسىتنادا

إلى نظري الوكال (الجعيدى.)2007 ،
ومن أهم خصائص مجلس اإلدارة المرتبط بموضو الدراس هي ملكي أعضا مجلىس اإلدارة
ألسىهم فىي الشىرك  ،حيىث أظهىرت د ارسى ) )Jensen, 1993أن ملكيى أعضىا مجلىس اإلدارة ألسىهم
الشىىرك تسىىاعد فىىي تخفىىيض تضىىارب المصىىالح بىىين المى

وبىىين المىىديرين ،وكلمىىا زادت ملكيى أعضىىا

مجلىس اإلدارة ألسىهم الشىرك أدى ذلى إلىى تحسىن فىىي إدارة الشىرك مىن خى ل تخفىيض تكلفى الوكالى ،
وتشىىير الد ارس ى إلىىى أن ى هنىىا ع ق ى بىىين ملكي ى أعضىىا مجلىىس اإلدارة ألسىىهم فىىي الشىىرك وبىىين أدا
الشرك  ،ولكن هذه الع ق ع ق غيىر خطيى  ،وفيمىا يتعلىق بجىودة األربىاح ،فىإن ملكيى أعضىا مجلىس
اإلدارة ألسهم الشرك مىن المتوقىع أن تىؤدي إلىى تخفىيض الحىافز الموجىود لىديهم ل فصىاح عىن األربىاح
بمىىا ينسىىجم ومصىىالحهم الخاص ى  ،حيىىث إن اإلفصىىاح عىىن األربىىاح تبعىىا للمصىىالح الخاص ى يىىؤدي إلىىى
تخفىيض مسىتوى جىىودة األربىاح ،وبالتىىالي مىن المتوقىىع أن يكىون هنىا ع قى طرديى بىىين جىودة األربىىاح
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وبىىين ملكي ى أعضىىا مجلىىس اإلدارة ألسىىهم الشىىرك  ،مماثل ى لتل ى الع ق ى الموجىىودة بىىين ملكي ى مىىديري
مجلس اإلدارة ألسهم الشرك وبين أدا الشرك .

عوامل أخر تؤثر على جودة األر ح:
لقىىد بينىىت بعىىض الد ارسىىات أن هنىىا عوام ى تلعىىب دو ار فىىي التىىأثير علىىى جىىودة األربىىاح ،فقىىد
لخصت دراس ) (De-Jun, 2009العوام المؤثرة على جودة األرباح في ست عوام  ،وهي:
 أولا :جــــودة المعــــ يير الدوليــــة :حي ىىث إن إدارة الش ىىرك يمك ىىن أن تس ىىتغ الثغى ىرات ف ىىي المع ىىاييرالمحاسبي في إدارة األرباح ،لىذل لىو كانىت المعىايير المحاسىبي أكثىر صىرام فمىن شىأنها أن تزيىد
من جودة األرباح.
 -ث نيـ ا :اخــتالف المعـ يير المح ســبية :إذ أن وجىىود اخىىت

مىىا بىىين المعىىايير المحليى والدوليى فىىي

إعداد التقارير المالي من شأن أن يؤثر بشك كبير على جودة األرباح ،وهذا يرجع للمعىايير التىي
يىتم تطبيقهىا عنىد إعىداد القىوائم الماليى  ،إذ رأى ) (Barth, et., 2008أن إتبىا مبىادئ المحاسىب
الدولي من قب الشركات يحد من ممارسات إدارة األرباح مما يزيد من جودتها.
 ث لث ا :تركيبة حملـة األسـهم :وذلى عىن طريىق تحقيىق اسىتق لي مجلىس اإلدارة ،فقىد وجىد (Lee,) et. Al., 2007أن الشىركات التىي لىديها نسىب عاليى مىن أعضىا مجلىس اإلدارة مسىتقلين تكىون
أق ممارس إلدارة األرباح ،وبالتالي تكون أكثر جودة.
 -رابع ا :سيطرة حملة األسـهم :أي نسىب امىت

المسىاهمين ألسىهم الشىرك  ،فقىد أشىار & (Tong

) Wang, 2007أنى فىي بعىض البلىدان ذات التوجى االشىتراكي ،حيىث يكىون للدولى سىيطرة أكثىر
من نصف أسهم الشركات ،وبالتالي تنخفض نسب السيطرة لحمل األسهم ،ومن تم تىنخفض جىودة
األرباح في تل الشركات.
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درسى ) (Beasley, 1996أن هنىا ع قى
 خ مسـ ا :تـأثير أعضـ ء مجلـس اإلدارة :فقىد أظهىرت اطرديى بىىين عىىدد أعضىىا مجلىىس اإلدارة والغىىش فىىي القىوائم الماليى  ،ممىىا يىىدل علىىى انخفىىاض جىىودة
األرباح عند ارتفا عدد أعضا مجلس اإلدارة.
 س دس ـ ا :تــأثير لجنــة التــدقيق :حيىىث تلعىىب لجن ى التىىدقيق الىىداخلي دو ار مهمىىا فىىي تحسىىين جىىودةاألرباح ،لذل تزايد االهتمام بتشكي لجان التدقيق في الفترة األخيرة ،فقد بينت د ارسى (Vafeas,
) 2005أن هنىىا ع ق ى طردي ى بىىين عىىدد االجتماعىىات التىىي تعقىىدها لجن ى التىىدقيق الىىداخلي فىىي
الشرك وبين جودة األرباح.

ملخص:
يعتبر تحقيق األرباح وتعظيمها هي أحد األهدا

األساسي التي تسعى إليها المصار  ،إذ أن

تحقيق األرباح يضمن لها االستم ارري والبقا وتدعيم المركز المالي وزيادة السيول لديها ،وبالتىالي تزيىد
مىىن قىىدرة هىىذه المصىىار علىىى مواجه ى المخىىاطر وااللت ازمىىات ،وتجنىىب الخسىىائر التىىي مىىن الممكىىن ان
تتعرض لها ،ممىا يىؤدى ذلى إلىى سىعي هىذه المصىار أن تكىون تلى األربىاح ذات جىودة واألخىذ بعىين
االعتبار العوام التي من الممكن أن تؤثر على تل األرباح ،وهذا مىا تىم التطىرق إليى فىي هىذا الفصى
الىىذى تنىىاول بعىىض المفىىاهيم الخاصى بجىىودة األربىىاح ،وكىىذل بعىىض العوامى التىىي قىىد تىىؤثر علىىى جىىودة
األرب ىىاح وه ىىى (ال ىىتحفظ المحاس ىىبي ،حج ىىم المص ىىر  ،العائ ىىد عل ىىى االس ىىتثمار ،عق ىىود ال ىىدين ،الحاكميى ى
المؤسسىىي ) ،والتىىي سىىيتم قيىىاس ع ق ى ك ى مىىن هىىذه العوام ى علىىى جىىودة األربىىاح مىىن خ ى ل األسىىاليب
اإلحصائي  ،وهذا ما سنتناول في الفص القادم.
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الفصل الثالث
إجـراءات الدراسـة


منهةةج



ط ق مجع ت انا
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متغري

ت ا ع وط ق ق اعها



ملعاجلا

دحصائ

الفصل الث لث
إجـراءات الدراسـة
تمهيد:
يعىىرض هىىىذا الفص ى اإلجى ى ار ات والخط ىوات والمنهجيى ى التىىي ق ىىام الباحىىث بإتباعه ىىا فىىي مجى ىىال
الدراس  ،حيث يتناول هذا الفص منه الد ارسى  ،ومجتمىع الد ارسى  ،والعينى التىي طبقىت عليهىا الد ارسى ،
إضاف إلىى توضىيح األدوات المسىتخدم فىي الد ارسى وخطواتهىا ،واألسىاليب اإلحصىائي التىي اسىتخدمت
في تحلي البيانات للتوص إلى النتائ  .وفيما يلي تفاصيى ما تقدم:

منهجية الدراسة:
اتَّبىىع الباحىىث المىىنه التحليلىىي الىىذي يحىىاول اإلجاب ى علىىى الس ىؤال األساسىىي ف ىي العلىىم وماهي ى
وطبيعى الظىىاهرة موضىىو الد ارسى  ،ويشىىم ذلى تحليى الظىىاهرة ،وبيئتهىىا ،وبيىىان الع قى بىىين مكوناتهىىا،
ومعنىىى ذلى أن الوصىىف يىىتم أساسىىا بالوحىىدات أو الشىىروط أو الع قىىات أو الفئىىات أو التصىىنيفات التىىي
توجد بالفعى  ،وقىد يشىم ذلى اآل ار حولهىا واالتجاهىات إزائهىا ،وكىذل العمليىات التىي تتضىمنها واآلثىار
التي تحدثها ،ومعنى ذل أن المنه الوصفي يمتد إلى تناول كيف تعم الظاهرة (أبو حطب وصادق،
.)1991

طرق جمع البي ن ت:
تمت مراجع الكتىب والىدوريات والمنشىورات الخاصى أو المتعلقى بالموضىو قيىد الد ارسى  ،والتىي
تتعلق بدراس جودة األرباح والعوام المؤثرة بها ،وأيى م ارجىع قىد تسىهم فىي أثى ار الد ارسى بشىك علمىي،
وذل بغرض التعر على األسس والطرق العلمي السليم في كتاب الدراسات ،وكذل أخذ تصور عام
عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراس .
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كمىىا تىىم االسىىتعان بىىالقوائم المالي ى المنشىىورة للمصىىار المدرج ى أسىىهمها فىىي بورص ى فلسىىطين
للوصول للنسب ال زم لقياس درج جودة أرباح هذه المصار  ،وبعض النسب التي يمكن استخدامها
كمؤشرات للعوام المؤثرة على جودة أرباح هذه المصار  ،ومن ثم تم استخدام االختبىارات اإلحصىائي
المناسب بهد

الوصول لدالالت ذات قيم ومؤشرات تدعم موضو الدراس .

مجتمع وعينة الدراسة:
يتكىىون مجتمىىع الد ارس ى مىىن جميىىع المصىىار المدرج ى أسىىهمها فىىي بورص ى فلسىىطين والتىىي يىىتم
تداول أسهمها من سن ( )2009إلى ( ،)2013والبال عىددها ( )7مصىار حسىب الموقىع اإللكترونىي
الرسمي لبورص فلسطين ) ،(www.p-s-e.comوهي" :البن اإلس مي العربي ،البنى الىوطني ،بنى
فلس ىىطين ،البنى ى اإلسى ى مي الفلس ىىطيني ،البنى ى التج ىىاري الفلس ىىطيني ،بنى ى االس ىىتثمار الفلس ىىطيني ،بنى ى
القدس" .وقد تم الحصول على كاف البيانات ال زم للتحلي من القوائم المالي الخاص بهذه المصار
عن الفترة (.)2013-2009

متغيرات الدراسة وطرق قي سه :
أولا :المتغير الت بع وطرق قي سه:
قي س جودة األر ح لد المص رف المدرجة أسهمه ف بورصة فلسطيا.
ففي هذه الدراس استخدم الباحث نموذج جونز ( )1999المعدل مىن قبى (Dechow, et, al.
) ،1995والىىذي يعتبىىر مىىن أكثىىر النمىىاذج اسىىتخداما فىىي قيىىاس إدارة األربىىاح ،والىىذي يسىىتخدم فىىي الوج ى
المقابى كمقيىىاس لجىىودة األربىىاح ،حيىىث إن جىىودة األربىىاح تعتبىىر خلىىو القىوائم الماليى مىىن ممارسىىات إدارة
األرباح ،وقد تم قياس جودة األرباح من خ ل الخطوات التالي .
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 .1قي ىىاس المس ىىتحقات الكليى ى المتمثلى ى ف ىىي الف ىىرق ب ىىين ص ىىافي الى ىربح التش ىىغيلي ،والت ىىدفق النق ىىدي م ىىن
العمليات التشغيلي من خ ل النموذج التالي:
TACCi,t = NIi,t - OCFi,t
حيث:
 :TACCi,tالمستحقات الكلي للمصر ( ،)iفي السن (.)t
 :NIi,tصافي الربح التشغيلي للشرك ( )iخ ل فترة (.)t
 :OCFi,tالتدفق النقدي من العملي التشغيلي للشرك ( )iخ ل فترة (.)t
لىىذل فقىىد تىىم اسىىتخراج النسىىب الماليى ال زمى لهىىذه النمىىاذج مىىن القىوائم الماليى لتلى المصىىار
والتي تم الحصول عليها من خ ل:
 التقارير السنوي المنشورة للمصار . الموقع االلكتروني الرسمي لبورص فلسطين.والجدول رقم ( )1يوضح هذه النسب وال زم لتقدير معام ت االنحدار الخاص بنموذج جونز المعدل.
جدول رقم ()1
النسل الم لية الالزمة لتقدير مع مالت انحدار جونز
اسم البنم

البنم اإلسالم العر
بنم الستثم ر

ص ف الر ح

التدفق النقدي ما

التغير ف

التغير ف حس ب ت

العق رات والممتلك ت

إجم ل

المستحق ت

التشغيل

العملية التشغيلية

اإليرادات

تحت التحصيل

واآللت

األصول

الكلية

2009

1002050

42958932

-3121861

-20003231

6108771

293661399

-41956882

2010

-2270207

16806024

-1110469

-14185668

7373841

285727916

-19076231

2011

887058

-57226687

1286658

55239041

6971678

300088560

58113745

2012

648513

-27675462

996475

38533202

7222117

373058769

28323975

2013

3500463

-15445595

2431235

19565735

6470776

469814701

18946058

2009

2928340

-15167329

323648

29671984

1926684

245620515

18095669

2010

1569530

6619529

2179767

14364775

3726058

265367906

-5049999

2011

2552984

-2635513

-1938355

-16691635

5368856

243475131

5188497

2012

1826277

2779382

174135

16349300

5451446

258689765

-953105

2013

1958574

20218575

1640223

4132355

5331299

288414977

-18260001

السنة
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اسم البنم

بنم فلسطيا
البنم التج ري الفلسطين
بنم القدس
البنم اإلسالم الفلسطين
البنم الوطن

ص ف الر ح

التدفق النقدي ما

التغير ف

التغير ف حس ب ت

العق رات والممتلك ت

إجم ل

المستحق ت

التشغيل

العملية التشغيلية

اإليرادات

تحت التحصيل

واآللت

األصول

الكلية

2009

26929168

142073754

-2795644

60958935

29040311

1283017502

-115144586

2010

30119468

53049147

15713553

204523259

31168875

1545038022

-22929679

2011

33980673

-75393762

14139145

175146657

38926059

1653960732

109374435

2012

38347397

30909281

7698835

256221880

38827061

2004494095

7438116

2013

40438831

104786771

15938573

127246090

39587275

2348045943

-64347940

2009

2001967

-3639961

1882217

17028807

2136456

132031209

5641928

2010

1794022

-1146648

1084500

17504698

2914620

171495617

2940670

2011

589127

5225685

-1208914

6956657

4641278

168803636

-4636558

2012

52167

-21193396

306512

17711091

4234871

186169212

21245563

2013

114682

16150801

-566549

25321688

4234812

237296000

-16036119

2009

267253

66601520

5138086

-7331884

9690318

330132209

-66334267

2010

4404155

-1878117

4602033

77762067

13256745

426533834

6282272

2011

4581794

-39157232

6527354

89425355

19250122

467680177

43739026

2012

3267925

13843466

33671

4486990

19320344

480906793

-10575541

2013

4739649

66500223

1871742

-5513018

18927250

531873355

-61760574

2009

370738

-9727086

3066422

1087714

3403030

299134104

10097824

2010

1594453

-31564051

4051845

82172415

3581015

357481023

33158504

2011

4034147

190462

4042543

16327779

3947498

392675894

3843685

2012

5825988

20324532

752541

22038742

8496768

423109279

-14498544

2013

6526862

-24795613

4227723

59373330

9838013

502251830

31322475

2009

1853977

25653657

5743491

5812328

3067463

162661833

-23799680

2010

211087

1476307

-856042

-2851678

2853165

158139737

-1265220

2011

568262

15242854

1414988

33302030

7257183

247399123

-14674592

2012

2021100

18676260

4019168

66492459

7601176

350890034

-16655160

2013

3600243

10396669

4567517

85497130

8280606

529598977

-6796426

السنة
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 .2تق ىىدير مع ىىالم النم ىىوذج (  ) 1 ,  2 ,  3ال ىىذي ي ىىتم م ىىن خ لى ى احتس ىىاب المس ىىتحقات غي ىىر االختياريى ى
( )NACCi,tمىىن خ ى ل معادل ى االنحىىدار التالي ى لمجموع ى المصىىار موضىىو المجتمىىع لك ى سىىن
على حدة.
   1 X 1   2 X 2   3 X 3   i ,t

TACC i ,t
Ai ,t 1

 :X1المعكوس الضربي إلجمالي أصول المصر ( )iخ ل فترة (.)t-1
 :X2الفرق بين التغير في إيرادات المصر والتغير فىي حسىابات تحىت التحصىي للمصىر ( )iخى ل
فترة ( )tإلى إجمالي أصول المصر ( )iخ ل فترة (.)t-1
 :X3العق ىىارات والممتلك ىىات واآلالت للمص ىىر ( )iخى ى ل فتى ىرة ( )tإل ىىى إجم ىىالي أص ىىول المص ىىر ()i
خ ل فترة (.)t-1
وبنىىا علىىى مىىا سىىبق يوضىىح الجىىدول التىىالي رقىىم ( )2المتغي ىرات ( ،)X1, X2, X3إضىىاف إلىىى
معىىام ت االنحىىدار(  ) 1 ,  2 ,  3لك ى مصىىر مىىن المصىىار موضىىو الد ارس ى ولفت ىرة ثماني ى سىىنوات
( ،)2012-2005حيث إن تم احتسىاب كى مىن معىام ت االنحىدار (  ) 1 ,  2 ,  3لعىام ( )2009مىن
خ ى ى ل معادل ى ى االنح ى ىىدار مى ىىن ع ى ىىام ( ،)2008 -2005وتى ىىم احتس ى ىىاب ك ى ى م ى ىىن معى ىىام ت االنح ى ىىدار
(  ) 1 ,  2 ,  3لعام ( )2010من خ ل معادل االنحدار من عام ( ،)2009 -2006وتم احتسىاب كى
مىىن معىىام ت االنحىىدار (  ) 1 ,  2 ,  3لعىىام ( )2011مىىن خ ى ل معادل ى االنحىىدار مىىن عىىام (-2007
 ،)2010وت ىىم احتس ىىاب كى ى م ىىن مع ىىام ت االنح ىىدار (  ) 1 ,  2 ,  3لع ىىام ( )2012م ىىن خى ى ل معادلى ى
االنحىىدار مىىن عىىام ( ،)2011 -2008وتىىم احتسىىاب ك ى مىىن معىىام ت االنحىىدار (  ) 1 ,  2 ,  3لعىىام
( )2013من خ ل معادل االنحدار من عام (.)2012 -2009

56

جدول رقم ()2
مع مالت النحدار لكل مصرف مقدرة وفق الفترة ()2013-2005
اسم
البنك

السنة

البنك اإلسالمي العربي
بنك االستثمار
بنك فلسطين
البنك التجاري الفلسطيني
بنك القدس
البنك اإلسالمي الفلسطيني
البنك الوطني

TACC / At-1

X3

X2

X1



β1

β2

β3

2009

-0.13779031

3.28409E-09

0.055439991

0.020061773

0.1724

40081330

-0.7238

-20.023

2010

-0.06495995

3.40528E-09

0.044524745

0.025110011

-0.2821

29261480

-2.298

8.7558

2011

0.203388405

3.49983E-09

-0.18882433

0.024399709

-3.68

1.183E+09

-0.6239

-15.3176

2012

0.094385387

3.33235E-09

-0.1250855

0.024066619

-0.9578

227342104

-1.078

6.6379

2013

0.05078572

2.68054E-09

-0.04592976

0.017345192

-0.3415

414751950

-0.8487

-43.7285

2009

0.084318067

4.65957E-09

-0.13675068

0.008977522

0.569

-301766873

-1.3482

82.1019

2010

-0.02056017

4.07132E-09

-0.04960908

0.015169979

0.3833

-83365293

-1.1884

-8.1323

2011

0.019552089

3.76835E-09

0.05559557

0.020231746

-2.6125

554978440

0.7996

24.527

2012

-0.00391459

4.1072E-09

-0.06643457

0.022390155

-1.7555

430587367

1.4506

3.5508

2013

-0.07058648

3.86563E-09

-0.00963367

0.020608852

-3.5587

886384761

2.7287

4.2693

2009

-0.1101036

9.5622E-10

-0.06096343

0.027768936

-0.0244

89298714

-1.5989

-9.6709

2010

-0.01787168

7.79413E-10

-0.14716066

0.024293414

0.2276

1079679.4

-0.5331

-13.3698

2011

0.070790772

6.47233E-10

-0.10420942

0.02519424

9.7872

730785411

11.7744

-355.7324

2012

0.004497154

6.04609E-10

-0.15025934

0.023475201

-37.4106

-6.078E+09

-47.0388

1449.2656

2013

-0.03210184

4.98879E-10

-0.05552898

0.01974926

-0.4808

-284314674

0.5308

31.3911

2009

0.053558112

9.49287E-09

-0.14378467

0.020281108

1.5052

-119057490

-0.9555

-22.6231

2010

0.022272537

7.57397E-09

-0.12436604

0.022075235

-1.489

73342955

1.0761

49.3592

2011

-0.02703601

5.83105E-09

-0.04761388

0.027063537

-0.2839

14600416

-0.649

5.2028

2012

0.125859629

5.92404E-09

-0.10310547

0.025087558

-3.5961

52017876

-6.5544

109.1389

2013

-0.08613733

5.37146E-09

-0.13905756

0.022747112

-6.7344

171181291

-9.3919

194.4335

2009

-0.25557496

3.85284E-09

0.048044732

0.037335193

0.2705

-1731237.8

-191.01

-12.7119

2010

0.019029564

3.02909E-09

-0.22160829

0.040155867

-0.7228

110628557

-1.327

2.805

2011

0.102545267

2.34448E-09

-0.1943527

0.045131524

0.871

-203488877

-0.4861

-8.5502

2012

-0.02261276

2.13821E-09

-0.00952215

0.041311018

-0.0986

-98423344

-0.6467

6.7853

2013

-0.12842525

2.07941E-09

0.015355907

0.039357419

-2.9558

310720675

0.8086

55.1076

2009

0.033464262

3.31401E-09

0.006557453

0.011277666

-0.6235

373287342

2.1271

-52.6785

2010

0.11084829

3.34298E-09

-0.26115568

0.01197127

-0.6992

649908473

-0.5445

-125.6927

2011

0.010752137

2.79735E-09

-0.03436612

0.011042539

-0.9135

13967105

-0.0805

79.9136

2012

-0.03692242

2.54663E-09

-0.05420807

0.02163812

-0.1531

68523514

-0.2905

-3.4222

2013

0.074029279

2.36346E-09

-0.13033419

0.023251707

0.8284

-256048472

-1.1091

-12.6347

2009

-0.23814268

1.00061E-08

-0.00068879

0.030693432

1.7066

69163229

-0.0676

-85.9095

2010

-0.00777822

6.14772E-09

0.012268619

0.01754047

0.2466

76386619

-0.8026

-40.7128

2011

-0.0927951

6.32352E-09

-0.20163839

0.045890951

0.3608

-13706675

-1.6128

-15.0822

2012

-0.06732101

4.04205E-09

-0.25252026

0.030724345

0.3426

-76414803

1.1321

6.0172

2013

-0.01936911

2.8499E-09

-0.23064096

0.023598863

0.2003

-41924275

0.6758

2.3599
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 .3تقىىدير المسىىتحقات غيىىر االختياري ى ) (NACCi,tلك ى مصىىر علىىى حىىدة باسىىتخدام ( ) 1 ,  2 ,  3
المتوقع التي تم استخراجها من الجدول رقم ( )2باستخدام المعادل التالي :
 1 
   2 REVi , t  REC i , t    3 PPE i , t 
NACC i , t   1 
A

 i, t 1 

 .4ي ى ىىتم احتس ى ىىاب المس ى ىىتحقات االختياريى ى ى ( )ANACCi,tلكى ى ى مص ى ىىر  ،والمتمثلى ى ى ف ى ىىي الف ى ىىرق ب ى ىىين
المستحقات الكلي  ،والمستحقات غير االختياري :
ANACCi,t = TACCi,t – NACCi,t
 .5يتم حساب متوسط المستحقات االختياري لك مصر على حدة ،وذل لغرض المقارن والتصنيف
إلى مصار (ممارس وغير ممارس إلدارة األرباح).
 .6تصىىنف المصىىار إلىىى ممارس ى إلدارة األربىىاح أو غيىىر ممارس ى إلدارة األربىىاح ،ويكىىون المصىىر
ممارسا إلدارة األرباح إذا كانت القيم المطلق للمستحقات االختياري في السن تساوي أو تزيد عىن
قيم متوسط مستحقات االختياري  ،بينما يعتبر المصر غيىر ممىارس إلدارة األربىاح إذا انخفضىت
القيم المطلق للمستحقات االختياري في السن عن قيم متوسط مستحقات االختياري .
والجدول رقم ( )3يبين المستحقات االختياري (الفرق يبين المستحقات الكليى والمسىتحقات غيىر
االختياري ى ) ومىىن ثىىم تصىىنيف ك ى مصىىر (ممىىارس أو غيىىر ممىىارس إلدارة األربىىاح) ،حيىىث إن إدارة
األرب ىىاح تعتب ىىر الوجى ى المقابى ى لج ىىودة األرب ىىاح ،حي ىىث يتض ىىح م ىىن خى ى ل الج ىىدول أن القيمى ى المطلقى ى
للمستحقات االختياري ألغلبي المصار المدرج أسهمها في بورص فلسطين ال تمارس إدارة األرباح،
أي أن أرباح المصار الفلسطيني تعتبر ذات جودة أرباح.
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جدول رقم ()3
تصنيم المص رف حسل مم رسته إلدارة األر ح
اسم البنك

البنك اإلسالمي العربي
بنك االستثمار
بنك فلسطين
البنك التجاري الفلسطيني
بنك القدس

المستحقات
الكلية

المستحقات غير
االختيارية

المستحقات
االختيارية

TACC

NDACC

DACC

2009

-41956882

-0.441822165

41956881.56

41956881.56

2010

-19076231

0.117541328

19076231.12

19076231.12

20876165.26

2011

58113745

-0.255940928

-58113745.26

58113745.26

33313728.17

2012

28323975

0.294596712

-28323974.71

28323974.71

36867708.13

2013

18946058

-0.719497538

-18946058.72

18946058.72

31115002.61

2009

18095669

0.921443581

-18095668.08

18095668.08

23679793.53

2010

-5049999

-0.064413855

5049998.936

5049998.936

19878955.64

2011

5188497

0.540677738

-5188496.459

5188496.459

15180994.74

2012

-953105

-0.016866021

953104.9831

953104.9831

7321817.495

2013

-18260001

0.061698496

18260001.06

18260001.06

7362900.417

2009

-115144586

-0.171076614

115144585.8

115144585.8

120173508

2010

-22929679

-0.246338739

22929678.75

22929678.75

115071538.4

2011

109374435

-10.18941116

-109374445.2

109374445.2

91439848.11

2012

7438116

41.08981634

-7438074.91

7438074.91

63721704.68

2013

-64347940

0.590477131

64347940.59

64347940.59

51022542.47

2009

5641928

-0.321432066

-5641928.321

5641928.321

9402239.504

2010

2940670

0.955789797

-2940669.044

2940669.044

8523768.781

2011

-4636558

0.171709063

4636558.172

4636558.172

5970623.694

2012

21245563

3.413822874

-21245559.59

21245559.59

8616178.118

2013

-16036119

5.728816518

16036124.73

16036124.73

11214727.53

2009

-66334267

-9.65162473

66334257.35

66334257.35

34796075.16

2010

6282272

0.406711095

-6282271.593

6282271.593

33826462.77

2011

43739026

-0.291402177

-43739026.29

43739026.29

39698447.77

2012

-10575541

0.286464918

10575541.29

10575541.29

31732776.42

2013

-61760574

2.181309874

61760576.18

61760576.18

30589353.27

السنة
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القيمة المطلقة
المستحقات
االختيارية

متوسط
المستحقات
االختيارية

16677909.76

التصنيف

ممارس
غير ممارس
ممارس
غير ممارس
غير ممارس
غير ممارس
غير ممارس
غير ممارس
غير ممارس
ممارس
غير ممارس
غير ممارس
ممارس
غير ممارس
ممارس
غير ممارس
غير ممارس
غير ممارس
ممارس
ممارس
ممارس
غير ممارس
ممارس
غير ممارس
ممارس

اسم البنك

البنك اإلسالمي الفلسطيني
البنك الوطني

المستحقات
الكلية

المستحقات غير
االختيارية

المستحقات
االختيارية

TACC

NDACC

DACC

2009

10097824

-0.580142429

-10097824.58

10097824.58

2010

33158504

-1.362489725

-33158505.36

33158505.36

35637888.62

2011

3843685

0.885215277

-3843684.115

3843684.115

28332174.27

2012

-14498544

-0.058301369

14498543.94

14498543.94

15399639.24

2013

31322475

-0.149226752

-31322475.15

31322475.15

20705801.97

2009

-23799680

-2.636811562

23799677.36

23799677.36

13348796.54

2010

-1265220

-0.723968587

1265219.276

1265219.276

11393647.69

2011

-14674592

-0.366942769

14674591.63

14674591.63

13251456.24

2012

-16655160

-0.10101494

16655159.9

16655159.9

14098663.06

2013

-6796426

-0.100168236

6796425.9

6796425.9

9847849.456

السنة

القيمة المطلقة
المستحقات
االختيارية

متوسط
المستحقات
االختيارية

28136778.26

التصنيف

غير ممارس
غير ممارس
غير ممارس
غير ممارس
ممارس
ممارس
غير ممارس
ممارس
ممارس
غير ممارس

ث ني ا :المتغيرات المستقلة وقي سه :
قي س النسل الخ صة ب لعوامل المؤثرة ف جودة األر ح
لقي ىىاس النس ىىب الخاصى ى بالعوامى ى الم ىىؤثرة ف ىىي ج ىىودة األرب ىىاح ل ىىدى المص ىىار الفلس ىىطيني ت ىىم
اسىتخراج البيانىىات ال زمى لىىذل مىىن القىوائم الماليى لتلى المصىىار  ،والجىىدول رقىىم ( )4يوضىىح البيانىىات
المالي  ،وقد تم ترميزها كما يلي:
 :Y1مجمو حقوق الملكي .
 :Y2عدد األسهم الممتازة.
 :Y3المتوسط المرجح لعدد األسهم.
 :Y4القيم الدفتري لألسهم.
 :Y5سعر اإلغ ق للسهم.
 :Y6إجمالي األصول.
 :Y7إجمالي الديون.
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 :Y8صافي الربح بعد الضريب .
 :Y9أسهم مجلس اإلدارة.
جدول رقم ()4
النسل الخ صة ب لعوامل المؤثرة ف جودة األر ح
اسم
البنك

السنة

2009

البنك اإلسالمي العربي

2010
2011
2012
2013
2009

بنك االستثمار

2010
2011
2012
2013
2009

بنك فلسطين

2010
2011
2012
2013
2009

البنك التجاري الفلسطيني

2010
2011
2012
2013
2009
2010

بنك القدس

2011
2012
2013

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

49980388

0

40696939

1.23

1.15

293661399

98164900

1002050

27417855

48036063

0

40696939

1.18

0.90

285727916

90730465

-2270207

27488591

56853438

0

47091143

1.21

0.82

300088560

91525967

887058

33436741

57632968

0

47672484

1.21

0.92

373898769

121914677

648513

33146941

62321764

0

47698303

1.31

1.15

469814701

173738282

3500463

32733193

61081333

0

40000000

1.53

1.90

245620515

184539182

2928340

23191121

61757782

0

50000000

1.24

1.00

264544839

202787057

789682

32445392

64405029

0

53000000

1.22

0.97

243475131

179070102

2552984

32451788

65934527

0

53000000

1.24

0.91

258689765

192755238

1826277

16313288

67943137

0

53000000

1.28

0.88

288414977

220417840

1958574

14884079

150879817

0

100000000

1.51

3.75

1281830469

1130950652

28371928

5559556

163884250

0

100000000

1.64

3.40

1545038022

1381153772

30119469

5385805

194399762

0

120000000

1.62

2.90

1653960732

1459560970

33980673

6718430

220973909

0

134000000

1.65

2.99

2004494095

1783520186

38347397

7392685

252018974

0

150000000

1.68

3.20

2348045943

2096026969

40438831

8360367

27130576

0

35000000

0.78

0.80

132031209

104900633

2001967

15384076

27877228

0

35000000

0.80

0.70

171495617

143618289

1794022

15476676

28066455

0

30026056

0.93

0.73

168803636

140737181

589127

15419876

28068650

0

30026056

0.93

0.76

186169212

158100562

62167

15409876

28425815

0

30026056

0.95

0.69

237296000

208870185

114682

15389451

46759478

0

50000000

0.94

1.21

330132209

283372731

2677253

17294134

50433196

0

50000000

1.01

1.19

426533834

376100638

4404155

21603591

54578746

0

50000000

1.09

1.02

467680177

413101431

4581794

32233571

57985686

0

50000000

1.16

0.90

480906793

422921107

3267925

21476742

64991920

0

50000000

1.30

0.99

531873355

466881435

4739649

21367440
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اسم
البنك

السنة

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2009
2010
2011
2012
2013
2009

البنك الوطني

2010
2011
2012
2013

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

36371337

0

35941087

1.01

0.70

299134104

82513297

370738

3901834

48046357

0

39124909

1.23

0.80

357481026

110409439

1594453

15860051

52080504

0

47172207

1.10

0.84

392675894

131773504

4034147

16515487

57906492

0

47172207

1.23

1.02

423109279

131322645

5825988

25047628

63463651

0

50000000

1.27

1.54

502251830

160337192

6526862

27135307

28761776

0

29871624

0.96

0.73

162661833

133900057

1853977

1525888

28732777

0

29871624

0.96

0.71

158139737

129406960

211087

1341929

29259567

0

29871624

0.98

0.77

247399123

218139556

568262

1463722

51321193

0

49875642

1.03

0.90

350890034

299568841

2021100

1676235

54966018

0

49881953

1.10

1.17

529598977

474623959

3600243

427992

ومن خ ل هذه البيانات تم احتساب النسب الدال على العوام المراد قياس تأثيرها على جىودة
األرباح ،وهذه النسب هي:
 .1الــتحفا المح ســب  :والىىذي يقىىاس باسىىتخدام نسىىب القيمى الدفتريى ( )Y4إلىىى لقيمى السىىوقي ()Y5
للشرك " "iفي السن " ،"tحيث أشارت بعىض الد ارسىات إلىى أن انخفىاض نسىب القيمى الدفتريى إلىى
القيم ى السىىوقي إلىىى أق ى مىىن واحىىد صىىحيح يشىىير إلىىى مسىىتوى مقبىىول مىىن الىىتحفظ المحاسىىبي فىىي
التقارير المالي .
 .2حجـــم المصـــرف :المق ىىاس بمجم ىىو األص ىىول للش ىىرك " "iف ىىي الس ىىن " ،)Y6( "tحي ىىث يه ىىد

ذلى ى

المتغير إلى قياس تمايز الشركات من حيث حجمها في مدى جودة األرباح.
 .3الع ئــد علــى الســتثم ر :ويقىىاس مىىن خى ل قسىىم صىىافي الىىدخ ( )Y8علىىى االسىىتثمار فىىي حقىىوق
الملكي ( ،)Y1ويهد

ذل المتغير على التعر على مدى تمايز الشركات من حيث عوائدها في

جودة تل العوائد.
 .4عقود الديا :وتقاس بنسب الرفع المىالي وهىي إجمىالي الىديون ( )Y7إلىى إجمىالي األصىول (،)Y6
حيىىث يهىىد

ذل ى المتغيىىر إلىىى قيىىاس مىىدى تىىأثير الضىىغوطات الممارس ى مىىن قب ى الىىدائنين علىىى

تحسين جودة التقارير المالي وجودة األرباح.
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 .5الح كمية المؤسسـية :والىذي يىتم قياسى بمىدى اسىتق ل مجلىس اإلدارة المقىاس بنسىب تملى أعضىا
مجلىىس اإلدارة ألسىىهم الشىىرك  ،وذل ى بنسىىب األسىىهم المملوك ى ألعضىىا مجلىىس اإلدارة ( )Y9إلىىى
المتوسط المرجح لعدد األسهم (.)Y3
والجدول رقم ( )5يوضح نسب العوام المراد قياس أثرها على جودة األربىاح لكى مصىر مىن
المصار في ك سن من سنوات الدراس .
جدول رقم ()5
النسل الدالة على العوامل المؤثرة ف جودة األر ح
اسم
البنك

السنة

2009

البنك اإلسالمي العربي

2010
2011
2012
2013
2009

بنك االستثمار

2010
2011
2012
2013
2009

بنك فلسطين

2010
2011
2012
2013
2009

البنك التجاري الفلسطيني

2010
2011
2012
2013

التحفظ المحاسبي

حجم الشركة

عقود الدين

العائد على االستثمار

الحاكمية
المؤسسية

106.8%

293661399

33.4%

2.0%

67.4%

131.1%

285727916

31.8%

-4.7%

67.5%

147.2%

300088560

30.5%

1.6%

71.0%

131.4%

373898769

32.6%

1.1%

69.5%

113.6%

469814701

37.0%

5.6%

68.6%

80.4%

245620515

75.1%

4.8%

58.0%

123.5%

264544839

76.7%

1.3%

64.9%

125.3%

243475131

73.5%

4.0%

61.2%

136.7%

258689765

74.5%

2.8%

30.8%

145.7%

288414977

76.4%

3%

28.1%

40.2%

1281830469

88.2%

18.8%

5.6%

48.2%

1545038022

89.4%

18.4%

5.4%

55.9%

1653960732

88.2%

17.5%

5.6%

55.2%

2004494095

89.0%

17.4%

5.5%

52.5%

2348045943

89.3%

16.0%

5.6%

96.9%

132031209

79.5%

7.4%

44.0%

113.8%

171495617

83.7%

6.4%

44.2%

128.0%

168803636

83.4%

2.1%

51.4%

123.0%

186169212

84.9%

0.2%

51.3%

137.2%

237296000

88.0%

0.4%

51.3%
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اسم
البنك

السنة

2009
2010

بنك القدس

2011
2012
2013

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2009
2010
2011
2012
2013
2009

البنك الوطني

2010
2011
2012
2013

التحفظ المحاسبي

حجم الشركة

عقود الدين

العائد على االستثمار

الحاكمية
المؤسسية

77.3%

330132209

85.8%

5.7%

34.6%

84.8%

426533834

88.2%

8.7%

43.2%

107.0%

467680177

88.3%

8.4%

64.5%

128.9%

480906793

87.9%

5.6%

43.0%

131.3%

531873355

87.8%

7.3%

42.7%

144.6%

299134104

27.6%

1.0%

10.9%

153.5%

357481026

30.9%

3.3%

40.5%

131.4%

392675894

33.6%

7.7%

35.0%

120.3%

423109279

31.0%

10.1%

53.1%

82.4%

502251830

31.9%

10.3%

54.3%

131.9%

162661833

82.3%

6.4%

5.1%

135.5%

158139737

81.8%

0.7%

4.5%

127.2%

247399123

88.2%

1.9%

4.9%

114.3%

350890034

85.4%

3.9%

3.4%

94.2%

529598977

89.6%

6.5%

0.9%

اختب ر التوزيع الطبيع (اختب ر كولمجروف -سمرنوف ):)1- Sample K-S
تم إج ار اختبار كولمجرو  -سمرنو

لمعرف ه النسب الدال على ك مىن العوامى المىؤثرة

على جىودة األربىاح إضىاف إلىى جىودة األربىاح لىدى المصىار الفلسىطيني المدرجى أسىهمها فىي بورصى
فلسىىطين تتبىىع التوزيىىع الطبيعىىي أم ال وهىىو اختبىىار ضىىروري فىىي حال ى اختبىىار الفرضىىيات ،ألن معظىىم
االختبارات المعلمي تشترط أن يكىون توزيىع البيانىات طبيعيىا .ويوضىح الجىدول رقىم ( )6نتىائ االختبىار
حيىىث إن القيمى االحتماليى لكى مىىن (الىىتحفظ المحاسىىبي ،العائىىد علىىى االسىىتثمار ،الحاكميى المؤسسىىي ،
القيم المطلق للمسىتحقات االختياريى ) أكبىر مىن ( ،)0.05وهىذا يىدل علىى أن هىذه النسىب تتبىع التوزيىع
الطبيعىىي ويجىىب اسىىتخدام االختبىىارات المعلمي ى  ،لكىىن القيم ى االحتمالي ى لك ى مىىن (حجىىم الشىىرك  ،عقىىود
الىىدين ،متوسىىط القيمى المطلقى للمسىىتحقات االختياريى ) فهىىي أقى مىىن ( ،)0.05وهىىذا يىىدل علىىى أن هىىذه
النسب ال تتبىع التوزيىع الطبيعىي ،رغىم ذلى يمكىن إتبىا كى مىن االختبىارات المعلميى أو ال معلميى فىي
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اختبار الفرضيات الخاص بهاتين النسبتين ،حيث إن في حال كون حجم عين الدراس أكبر من ()30
يسقط شرط التوزيع الطبيعي الستخدام االختبارات المعلمي (البياتي واثناسيوس.)1977 ،
جدول رقم ()6
اختب ر التوزيع الطبيع ( )1-Sample Kolmogorov-Smirnovلمتغيرات الدراسة
م.

قيمة  Zالقيمة الحتم لية

المتغيرات

1

التحفظ المحاسبي

1.020

0.250

2

حجم الشرك

2.088

0.000

3

عقود الدين

1.673

0.007

4

العائد على االستثمار

0.788

0.564

5

الحاكمي المؤسسي

1.105

0.174

6

القيم المطلق للمستحقات االختياري

1.326

0.059

7

متوسط القيم المطلق للمستحقات االختياري

1.391

0.042

المع لج ت اإلحص ئية:
لتحقيق أهدا

الدراس وتحلي البيانات التي تم تجميعها ،فقد تىم اسىتخدام العديىد مىن األسىاليب

اإلحصىىائي المناسىىب باسىىتخدام الحىىزم اإلحصىىائي للعلىىوم االجتماعيى (Statistical Package for
) ،Social Science) (SPSSوفيمىا يلىي مجموعى مىن األسىاليب اإلحصىائي المسىتخدم فىي تحليى
البيانات:
 .1التوزيعات التك ارري  ،والنسب المئوي  ،لتحلي مىدى ممارسى الشىرك إلدارة األربىاح شىركات الد ارسى ،
وذل بنا على نتائ برنام (.)SPSS
 .2اختبىىار تحلي ى االرتبىىاط وبمسىىتوى معنوي ى ( )0.05لقيىىاس الع ق ى بىىين المتغيىىر التىىابع والمتغي ىرات
المسى ىىتقل للد ارس ى ى  ،إضى ىىاف إلى ىىى إج ى ى ار تحلي ى ى االرتبى ىىاط مى ىىع ضى ىىبط المتغي ى ىرات والمتعلق ى ى بسى ىىمات
المصار مح الدراس .

65

الفصـل الرابع
اختبار فرضيات الدراسة وتفسرياتها

الفصـل الرابع
اختب ر فرضي ت الدراسة وتفسيراته
اختب ر فرضي ت الدراسة:
 اختب ـ ر الفرضــية األولــى الت ـ تــنص علــى م ـ يل ـ ( :ل توجــد عالقــة ذات دللــة إحص ـ ئية بــياالتحفا المح سب للمصرف وجودة األر ح).
بغىىرض اختبىىار هىىذه الفرضىىيات تىىم اسىىتخدام تحلي ى االرتبىىاط بىىين ك ى مىىن ال ىتحفظ المحاسىىبي
للمصر وادارة األرباح مقاس بك من (القيم المطلق للمستحقات االختياري  ،ومتوسط القيم المطلق
للمستحقات االختياري ) ،ويوضح الجدول رقىم ( )7أن معامى االرتبىاط بىين درجى ممارسى إدارة األربىاح
ومستوى تحفظ المصر هي سالب  ،مما يدل علىى وجىود ع قى عكسىي بىين مسىتوى تحفىظ المصىر
وادارة األربى ىىاح مقاس ى ى بك ى ى مى ىىن (القيم ى ى المطلق ى ى للمسى ىىتحقات االختياري ى ى  ،ومتوسى ىىط القيم ى ى المطلق ى ى
للمسىىتحقات االختياري ى ) ،وحيىىث إن جىىودة األربىىاح هىىي مضىىاد إدارة األربىىاح ،فىىإن هىىذه الع ق ى تصىىبح
ع ق طردي بين التحفظ المحاسبي للمصر وجودة األرباح.
كمىىا أن القيمى االحتماليى أقى مىىن ( ،)0.05ممىىا يىىدل علىىى وجىىود ع قى ذات داللى إحصىىائي
بين التحفظ المحاسبي للمصر وجودة األرباح .وبالتالي تم رفض الفرضي األولى ،وعلي توجد ع ق
طردي وذات دالل إحصائي بين التحفظ المحاسبي للمصر وجودة األرباح.
جدول رقم ()7
نت ئج تحليل الرتب ط ) (Pearsonبيا جودة األر ح والتحفا المح سب للمصرف
جودة األر ح
التحفا المح سب

التحفظ المحاسبي

 Xجودة األر ح

القيمة المطلقة للمستحق ت

متوسل القيمة المطلقة

الختي رية

للمستحق ت الختي رية

معام االرتباط

0.481

0.711

القيم االحتمالي

0.003

0.000

حجم العين

35

35
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وه ىىذا ي ىىدل عل ىىى أهميى ى ال ىىتحفظ المحاس ىىبي ف ىىي التق ىىارير الماليى ى م ىىن خى ى ل االعتى ى ار
بالخسائر وتأجي االعت ار

المبك ىىر

باألرباح ،مما يؤدي إلى الحصول على أرباح أكثر واقعي وذات جودة وهو

ما تم إثبات من خ ل رفض الفرضي األولى واثبات الع ق الطردي بين مستوى التحفظ المحاسبي في
التقىىارير الماليى وجىىودة األربىىاح ،وهىىذا مىىا يتفىىق مىىع د ارسى (حمىىدان )2012 ،والتىىي توصىىلت إلىىى وجىىود
ع ق طردي بين التحفظ المحاسبي وجودة األرباح.
 اختب ر الفرضية الث نية الت تنص على م يل ( :ل توجد عالقة ذات دللـة إحصـ ئية بـيا حجـمالمصرف وجودة األر ح).
بغىىرض اختبىىار هىىذه الفرض ىي تىىم اسىىتخدام تحلي ى االرتبىىاط بىىين ك ى مىىن حجىىم المصىىر وادارة
األربىىاح مقاس ى بك ى مىىن (القيم ى المطلق ى للمسىىتحقات االختياري ى  ،ومتوسىىط القيم ى المطلق ى للمسىىتحقات
االختياريى ى ) ،ويوض ىىح الج ىىدول رق ىىم ( )8أن معامى ى االرتب ىىاط ب ىىين درجى ى ممارسى ى إدارة األرب ىىاح وحج ىىم
المصر هي موجب مما يدل على وجود ع ق طردي بين حجم المصىر وادارة األربىاح مقاسى بكى
من (القيم المطلق للمستحقات االختياري  ،ومتوسط القيم المطلق للمسىتحقات االختياريى ) ،وحيىث إن
جىىودة األربىىاح هىىي مضىىاد إدارة األربىىاح فىىإن هىىذه الع ق ى تصىىبح ع ق ى عكسىىي بىىين حجىىم المصىىر
وجودة األرباح.
كمىىا أن القيمى االحتماليى أقى مىىن ( ،)0.05ممىىا يىىدل علىىى وجىىود ع قى ذات داللى إحصىىائي
بىىين حجىىم المصىىر وجىىودة األربىىاح .وبالتىىالي تىىم رفىىض الفرضىىي األولىىى ،وعلي ى توجىىد ع ق ى عكسىىي
وذات دالل إحصائي بين حجم المصر وجودة األرباح.
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جدول رقم ()8
نت ئج تحليل الرتب ط ) (Pearsonبيا جودة األر ح وحجم المصرف
جودة األر ح
حجم المصرف × جودة األر ح

حجم المصر

القيمة المطلقة للمستحق ت

متوسل القيمة المطلقة

الختي رية

للمستحق ت الختي رية

معام االرتباط

-0.490

-0.756

القيم االحتمالي

0.003

0.000

حجم العين

35

35

وهذا يدل على أن هنا ع ق عكسي ذات دالل إحصائي بىين حجىم الشىرك وجىودة األربىاح،
ومما يشير إلى أن الشركات صغيرة الحجم تتميز بجودة أرباح أعلى ،وقد يعىود ذلى إلىى أن المصىار
صغيرة الحجىم ال تمىارس إدارة األربىاح والت عىب فىي رقىم األربىاح بعكىس المصىار كبيىرة الحجىم والتىي
تمارس إدارة األرباح بهىد

التهىرب الضىريبي وتجنىب التكىاليف السياسىي  ،وهىذا مىا يتعىارض مىع د ارسى

(حمدان )2012 ،والتي توصلت إلى وجود ع ق طردي بين حجم الشرك وجودة األرباح ،ويرجع ذلى
إلى اخت

مجتمع الدراس .

 اختب ر الفرضية الث لثة الت تنص على م يل ( :ل توجد عالقة ذات دللة إحصـ ئية بـيا عقـودالديا وجودة األر ح).
بغرض اختبار هذه الفرضيات تم استخدام تحليى االرتبىاط بىين كى مىن نسىب اعتمىاد المصىر
عل ىىى ال ىىدين وادارة األرب ىىاح مقاسى ى بكى ى م ىىن (القيمى ى المطلقى ى للمس ىىتحقات االختياريىى  ،ومتوس ىىط القيمى ى
المطلق للمستحقات االختياري ) ،ويوضح الجدول رقم ( )9أن معامى االرتبىاط بىين درجى ممارسى إدارة
األرباح ومستوى الدين هي موجب  ،مما يدل على وجود ع ق طردي بين مستوى الىدين وادارة األربىاح
مقاسى ى ى بكى ى ى م ى ىىن (القيمى ى ى المطلقى ى ى للمس ى ىىتحقات االختياريى ى ى  ،ومتوس ى ىىط القيمى ى ى المطلقى ى ى للمس ى ىىتحقات
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االختياريى ) ،وحيىىث إن جىىودة األربىىاح هىىي مضىىاد إدارة األربىىاح فىىإن هىىذه الع قى تصىىبح ع قى عكسىىي
بين نسب التموي بالدين وجودة األرباح.
كمىىا أن القيم ى االحتمالي ى أكبىىر مىىن ( ،)0.05ممىىا يىىدل علىىى عىىدم وجىىود ع ق ى عكسىىي وذات
دالل إحصائي بين عقود الدين وجودة األرباح .وبالتالي تم قبول الفرضي الثالث  ،وعلي ال توجد ع ق
ذات دالل إحصائي بين عقود الدين في المصر وجودة األرباح.
جدول رقم ()9
نت ئج تحليل الرتب ط ) (Pearsonبيا جودة األر ح وعقود الديا لد المصرف
جودة األر ح
عقود الديا × جودة األر ح

عقود الدين

القيمة المطلقة للمستحق ت

متوسل القيمة المطلقة

الختي رية

للمستحق ت الختي رية

معام االرتباط

-0.083

-0.166

القيم االحتمالي

0.636

0.342

حجم العين

35

35

مم ىىا ي ىىدل عل ىىى انى ى توج ىىد ع قى ى عكس ىىي ب ىىين عق ىىود ال ىىدين وج ىىودة األرب ىىاح ولكنه ىىا غي ىىر دالى ى
احصائيا ،ويرجع ذل إلى اعتماد جميع المصىار علىى التمويى مىن خى ل عقىود الىدين ،ممىا أدى إلىى
قبىىول الفرضىىي الثالث ى بعكىىس مىىا توصىىلت إلي ى د ارس ى ك ى مىىن (حمىىدان ،)2012 ،ود ارس ى (أبىىو علىىي
وآخرون ،)2011 ،وبرجع ذل إلى صغر حجم عين الدراس الحالي .
 اختب ر الفرضية الرابعة الت تنص على م يل ( :ل توجد عالقة ذات دللة إحص ئية بـيا الع ئـدعلى الستثم ر وجودة األر ح).
بغرض اختبار هذه الفرضيات تىم اسىتخدام تحليى االرتبىاط بىين كى مىن العائىد علىى االسىتثمار
الخىىاص بالمصىىر وادارة األربىىاح مقاس ى بك ى مىىن (القيم ى المطلق ى للمسىىتحقات االختياري ى  ،ومتوسىىط
القيمى ى المطلقى ى للمس ىىتحقات االختياريى ى ) ،ويوض ىىح الج ىىدول رق ىىم ( )10أن معامى ى االرتب ىىاط ب ىىين درجى ى
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ممارسى إدارة األربىاح ومسىتوى العائىد علىى االسىتثمار هىي موجبى  ،ممىا يىدل علىى وجىود ع قى طرديى
بين مستوى العائد على االستثمار وادارة األرباح مقاس بك من (القيم المطلق للمستحقات االختياري ،
ومتوسط القيم المطلق للمستحقات االختياري ) ،وحيث إن جىودة األربىاح هىي مضىاد إدارة األربىاح فىإن
هذه الع ق تصبح ع ق عكسي بين مستوى العائد على االستثمار وجودة األرباح.
كمىىا أن القيم ى االحتمالي ى أق ى مىىن ( ،)0.05ممىىا يىىدل علىىى وجىىود ع ق ى عكسىىي وذات دالل ى
إحصائي بين مستوى العائد على االستثمار وتحسين جودة األرباح .وبالتالي تم رفض الفرضي الرابع ،
وعلي توجد ع ق ذات دالل إحصائي بين مستوى العائد على االستثمار وجودة األرباح.
جدول رقم ()10
نت ئج تحليل الرتب ط ) (Pearsonجودة األر ح ومستو الع ئد على الستثم ر
إدارة األر ح
الع ئد على الستثم ر × جودة األر ح

العائد على االستثمار

القيمة المطلقة للمستحق ت

متوسل القيمة المطلقة

الختي رية

للمستحق ت الختي رية

معام االرتباط

-0.487

-0.774

القيم االحتمالي

0.003

0.000

حجم العين

35

35

ممىىا يىىدل علىىى أن المصىىار ذات العائىىد األصىىغر تتمتىىع بأربىىاح ذات جىىودة عالي ى  ،وهىىذا مىىا
يتناسق مع الفرضي الثاني أن المصىار كبيىرة الحجىم غالبىا مىا تكىون ذات عائىد كبيىر ،وبالتىالي تكىون
أرباحهىىا أق ى جىىودة ،وذل ى بسىىبب ممارسىىتها إلدارة األربىىاح بهىىد

التهىىرب الض ىريبي وتجنىىب التكىىاليف

السياسي بعكس ما توصلت إلي دراس (حمدان ،)2012 ،والتي توصلت إلى وجىود ع قى طرديى بىين
العائىىد علىىى االسىىتثمار وجىىودة األربىىاح ،وبرجىىع ذل ى االخىىت
لك من الدراستين.
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فىىي رأي الباحىىث إلىىى اخىىت

المجتمىىع

 اختبـ ر الفرضــية الخ مســة التـ تــنص علــى مـ يلـ ( :ل توجــد عالقــة ذات دللــة إحصـ ئية بــياالح كمية المؤسسية وجودة األر ح).
بغىىرض اختبىىار هىىذه الفرضىىيات تىىم اسىىتخدام تحلي ى االرتبىىاط بىىين ك ى مىىن الحاكمي ى المؤسسىىي
وادارة األربى ىىاح مقاس ى ى بك ى ى مى ىىن (القيم ى ى المطلق ى ى للمسى ىىتحقات االختياري ى ى  ،ومتوسى ىىط القيم ى ى المطلق ى ى
للمستحقات االختياري ) ،ويوضح الجدول رقم ( )11أن معام االرتباط بين درج ممارس إدارة األرباح
والحاكمي ى المؤسسىىي هىىي سىىالب  ،ممىىا يىىدل علىىى وجىىود ع ق ى عكسىىي بىىين الحاكمي ى المؤسسىىي وادارة
األربىىاح مقاس ى بك ى مىىن (القيم ى المطلق ى للمسىىتحقات االختياري ى  ،ومتوسىىط القيم ى المطلق ى للمسىىتحقات
االختياري ) ،وحيث إن جودة األرباح هي مضاد إدارة األرباح فإن هذه الع ق تصبح ع ق طردي بين
الحاكمي المؤسسي وجودة األرباح.
كما أن القيمى االحتماليى اكبىر مىن ( ،)0.05ممىا يىدل علىى وجىود ع قى ذات داللى إحصىائي
بين الحاكمي المؤسسي وجودة األرباح .وبالتالي تم قبول الفرضي الخامس  ،وعلي ال توجد ع ق ذات
دالل إحصائي بين الحاكمي المؤسسي وجودة األرباح.
جدول رقم ()11
نت ئج تحليل الرتب ط ) (Pearsonبيا جودة األر ح والح كمية المؤسسية
جودة األر ح
الح كمية المؤسسية × جودة األر ح

الحاكمي المؤسسي

القيمة المطلقة للمستحق ت

متوسل القيمة المطلقة

الختي رية

للمستحق ت الختي رية

معام االرتباط

0.151

0.353

القيم االحتمالي

0.385

0.037

حجم العين

35

35

72

مما يدل على أن توجد ع ق عكسي بين الحاكمي المؤسسي وجودة األرباح ولكنها غيىر دالى
احصىىائيا ،ويىىدل ذل ى علىىى أن ملكي ى أعضىىا مجلىىس اإلدارة فىىي أسىىهم المصىىر ال يىىؤدى إلىىى زيىىادة
مسىىتوى ج ىىودة األربىىاح ،أي أن زي ىىادة عىىدد األعض ىىا المسىىتقلين ف ىىي مجلىىس اإلدارة يس ىىهم فىىي تحس ىىين
مستوى جىودة األربىاح ،وهىذا يتوافىق مىع مىا توصىلت إليى د ارسى (حمىدان ،)2012 ،ولكنى يتعىارض مىع
دراس ك من (عدنان وأبو عجيل  )2009 ،و(صيام )2014 ،التي بينت إن هنا ع قى عكسىي بىين
الحاكمي المؤسسي وممارس إدارة اإلرباح.
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الفصــل اخلامس
النتائج والتوصيات والدراسات املقرتحة


مته



تنتائج



تتمص ا



ت ا عا

ملقرتح

الفصــل الخ مس
النت ئج والتوصي ت والدراس ت المقترحة
تمهيد:
بعىىد اسىىتعراض اإلطىىار النظىىري لكى مىىن متغي ىرات الد ارسى  ،والتعريىىف بجىىودة األربىىاح ،ومىىن ثىىم
التعريىىف بمفهىىوم الكفىىا ة االئتمانيى  ،والتصىىنيف االئتمىىاني ،وأنواعى وممي ازتى  ،واسىىتعراض بعىىض نمىىاذج
قياس ك مىن إدارة األربىاح والكفىا ة االئتمانيى  ،تىم إجى ار الد ارسى الميدانيى  ،واختبىار فرضىيات الد ارسى ،
وبالتالي فقد تم التوص إلى النتائ والتوصيات التالي :

أولا :النت ئج:
بنا على ما تم بيان فىي الفقىرات السىابق مىن تحليى لبيانىات الد ارسى واختبىار الفرضىيات ،فإنى
يمكن الخروج بالنتائ التالي :
 .1أظهرت النتائ التي توصلت إليها الدراس إلى أن نسب مرتفع مىن المصىار الفلسىطيني المدرجى
أسهمها في بورص فلسطين مح الدراس تتميز أرباحها بالجودة.
 .2وجىىدت الد ارس ى أن هنىىا ع ق ى طردي ى بىىين مسىىتوى الىىتحفظ فىىي الق ىوائم المالي ى للمصىىار وجىىودة
أرباحه ىىا ،حي ىىث أظه ىىرت النت ىىائ أن المص ىىار األكث ىىر تحفظ ىىا تتمي ىىز أرباحه ىىا ب ىىالجودة أكث ىىر م ىىن
المصار غير المتحفظ .
 .3وجىىدت الد ارس ى أن هنىىا تبىىاين فىىي جىىودة األربىىاح تعىىزى لحجمهىىا ،فىىأظهرت النتىىائ أن المصىىار
صغيرة الحجم تتميز أرباحها بالجودة أكثر من المصار كبيرة الحجم.
 .4وجدت الدراس أن هنا تباين فىي جىودة األربىاح تعىزى للعائىد علىى االسىتثمار للمصىر  ،حيىث أن
المص ىىار ذات العائ ىىد الم ىىنخفض تتمي ىىز أرباحه ىىا ب ىىالجودة أكث ىىر م ىىن المص ىىار الت ىىي ذات العائ ىىد
المرتفع.
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 .5أمىىا العوامى ى األخ ىىرى فل ىىم يك ىىن له ىىا أث ىىر ذو داللى ى إحص ىىائي ف ىىي ج ىىودة األرب ىىاح وه ىىي عق ىىود ال ىىدين
والحاكميى المؤسسىىي  ،حيىىث أظهىىرت النتىىائ أنى ال توجىىد ع قى ذات داللى إحصىىائي بىىين كى مىىن
عقود الدين والحاكمي المؤسسي وبين جودة األرباح.

ث ني ا :التوصي ت:
بنا على ما توصلت إلي الدراس يمكن اقتراح بعض التوصيات:
 .1تطىىوير واعتمىىاد نمىىوذج لقيىىاس جىىودة األربىىاح فىىي المصىىار المدرجى أسىىهمها فىىي بورصى فلسىىطين
ليك ىىون مؤشى ى ار للمس ىىتثمرين والمتع ىىاملين ح ىىول م ىىدى ج ىىودة أرب ىىاح المص ىىار ليس ىىاعدهم ف ىىي اتخ ىىاذ
ق ارراتهم.
 .2حىث الجهىىات المنظمى لعمى المصىار الفلسىىطيني وهىىى سىلط النقىىد الفلسىطيني والجهىىات األخىىرى
ذات الع ق بفرض مزيىد مىن التشىريعات لىدعم الحاكميى المؤسسىي وتفعيى آلياتهىا ،وكىذل تحسىين
اإلج ى ار ات المتعلق ى بعقىىود الىىدين والعم ى علىىى متابعتهىىا ،ليكىىون لهىىا أثىىر فعىىال فىىي تحسىىين جىىودة
األرباح.
 .3إج ار مزيد من األبحاث لقياس جودة األرباح ،وذل باستخدام نماذج أخرى باإلضىاف إلىى النمىوذج
المستخدم في هذه الدراس .
 .4إج ار مزيد من األبحاث لدراس عوام أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير على جودة األرباح.

ث لث ا :الدراس ت المقترحة:
 .1دور أسىىاليب المحاسىىب اإلداري ى فىىي تحسىىين جىىودة أربىىاح شىىركات المسىىاهم المدرج ى فىىي بورص ى
فلسطين.
 .2دور جودة األرباح في تخفيض مخاطر المراجع لدى البنو التجاري الفلسطيني .
 .3أثر جودة األرباح على القيم السوقي لشركات المساهم المدرج في بورص فلسطين.
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 .3أبو حمام ،ماجد إسىماعي  ،2008 ،أثر تطبيق قواعد الحوكمـة علـى اإلفصـ ح المح سـب وجـودة
التق ـ رير الم ليــة :دراســة ميدانيــة علــى الشــرك ت المدرجــة ف ـ ســوق فلســطيا لــألوراق الم ليــة،
رسال ماجستير غير منشورة ،الجامع اإلس مي  ،غزة.
 .4أبىىو عجيلى  ،عمىىاد ،والشىريف ،إقبىىال ،2009 ،العالقــة بــيا جــودة األر ـ ح والح كميــة المؤسســية،
مىؤتمر جامعى الزرقىا األهليى الىدولي السىىابع :تىداعيات األزمى االقتصىادي العالميى علىى منظمىىات
األعمال ،األردن ،نوفمبر.
 .5أبو علي ،سوزي ،ومأمون الدبعي ،ومحمد أبو نصىار ،2011 ،أثر جودة األر ح المح سبية علـى
تكلفة القت ار

طبقـ ا لمعـ يير اإلبـالغ المـ ل الدوليـة ،المجلى األردنيى فىي إدارة األعمىال ،المجلىد

 ،7العدد  ،3ص.466-433
 .6أبو علي ،سوزي ،ومأمون الدبعي ،ومحمد أبو نصىار ،2011 ،أثر جودة األر ح المح سبية علـى
تكلفــة حقــوق الملكيــة طبق ـ ا لمع ـ يير اإلبــالغ الم ـ ل الدوليــة ،المجلى األردنيى فىىي إدارة األعمىىال،
المجلد  ،7العدد  ،1ص.94– 67
 .7أحمد ،سىامح ،2012 ،أثر جودة المراجعة ف جودة األر ـ ح ،وانعك سـه علـى التوزيعـ ت النقديـة
فـــ الشـــرك ت الصـــن عية المســـ همة المصـــرية ،المجلى ى األردنيى ى ف ىىي إدارة األعم ىىال ،المجل ىىد ،8
العدد ،4ص .761-736
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 .8أحمد ،عبد الناصر ،ومطر ،محمىد ،2008 ،األهمية النسبية للنسـل الم ليـة المشـتقة مـا ق ئمـة
التدفق ت النقدية ف تقيـيم السـيولة وجـودة األر ـ ح ،وذلـم مـا وجهـة نظـر محللـ الئتمـ ا فـ
البنـــوم التج ريـــة األردنيـــة ومحللـــ األوراق الم ليـــة فـــ بورصـــة عمـــ ا ،رسىىال ماجسىىتير غيىىر
منشورة ،جامع الشرق األوسط للدراسات العليا ،كلي العلوم اإلداري والمالي .
 .9البشىىير ،محمىىد ،2003 ،الــتحكم المؤسس ـ ومــدقق الحس ـ ب ت ،المىىؤتمر العلمىىي المهنىىي الخىىامس
لجمعي مدققي الحسابات األردنيين ،عمان.
 .10البيىىاتي ،عبىىد الجبىىار ،وأثناسىىيوس ،زكريىىا زكىىي ،1977 ،اإلحصـــ ء الوصـــف والســـتدلل فـــ
التر ية وعلم النفس ،بغداد ،الجامع المستنصري .
 .11جابر ،خالد فتحي ،2012 ،إط ر مقترح لقيـ س الـتحفا المح سـب لصـن ديق السـتثم ر دراسـة
تطبيقية على البورصة المصرية ،مجل الفكر المحاسبي ،العدد الثاني.
 .12حمدان ،ع م ،2011 ،التحفا المح سب وجودة األر ـ ح فـ سـوق البحـريا لـألوراق الم ليـة،
دراس مقبول للنشر :مجل دراسات الخلي والجزيرة العربي  ،جامع الكويت.
 .13حمىىدان ،ع ى م ،2012 ،العوامـــل المـــؤثرة فـــ جـــودة األر ـــ ح :دليـــل مـــا الشـــرك ت الصـــن عية
األردنية ،مجل الجامع اإلس مي للدراسات االقتصادي واإلداري  ،المجلد العشرين ،العدد األول،
ص -265ص.301
 .14درغ ىىام ،س ىىوزان عط ىىا ،2008 ،العالقـــة بـــيا التـــدفق ت النقديـــة وعوائـــد األســـهم وفقـــ ا للمعيـــ ر
المح سب الدول رقم ( :)7دراسة تطبيقية على المص رف الوطنية الع ملة ف فلسطيا ،رسال
ماجستير غير منشورة ،الجامع اإلس مي  ،غزة.
 .15الساكني ،وسن ،يحيى ،2010 ،إدارة األر ح وتأثيرهـ فـ جـودة المعلومـ ت المح سـبية ،رسىال
ماجستير ،كلي اإلدارة واالقتصاد ،جامع بغداد.
 .16سى م  ،حسىىين سى م  ،1994 ،العالقــة بــيا الحجــم والع ئــد ف ـ الشــرك ت المدرجــة ف ـ ســوق
عم ا الم ل  ،رسال ماجستير غير منشورة ،الجامع األردني  ،عمان ،األردن.
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 .17السىىلمان ،أحمىىد ،2012 ،تطــور جــودة المعلوم ـ ت المح ســبية ،كلي ى االقتصىىاد واإلدارة ،جامع ى
القصيم ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثاني ،السعودي .
 .18سويلم ،محمد حسن ،2002 ،رد فعـل سـوق األوراق الم ليـة للمعلومـ ت المح سـبية عـا ر حيـة
المنشأة ،مجل البحوث العلمي والتجاري  ،جامع الزقازيق ،العدد األول.
 .19شىىاهين ،علىىى ،2011 ،إدارة األر ـــ ح ومخ طرهـــ فـــ البيئـــة المصـــرفية ،المجل ى العلمي ى  ،كلي ى
التجارة ،الجامع اإلس مي .
 .20ش ىراب ،صىىباح أسىىام علىىى ،2006 ،أثــر اإلعــالا عــا توزيع ـ ت األر ـ ح علــى أســع ر أســهم
الشرك ت المدرجـة فـ سـوق فلسـطيا لـألوراق الم ليـة :دراسـة تطبيقيـة ،رسىال ماجسىتير غيىر
منشورة ،الجامع اإلس مي  ،غزة.
 .21الشىىي علىىى ،مفيىىد ،وبىىدر ،محمىىد ،2014 ،مــد ت ـوافر الض ـوابل الرق بيــة علــى تطبيق ـ ت نظــم
المعلوم ت المح سبية اإللكترونية وأثره على جودة األر ـ ح ،بحىث مقبىول للنشىر،جامع القىدس
المفتوح  ،دراس تطبيقي على المصار الفلسطيني المدرج أسهمها في البورص .
 .22صيام ،محمىود ،2004 ،العالقة بيا الح كميـة المؤسسـية وجـودة األر ـ ح ،الجامعى اإلسى مي ،
كلي التجارة ،رسال ماجستير غير منشوره ،فلسطين.
 .23قراقيش ،سىائد ،2009 ،تأثير خص ئص لج ا التدقيق على جودة األر ح :دراسة تطبيقيـة علـى
شــرك ت القطـ

الصــن ع المدرجــة أســهمه فـ بوصــة عمـ ا ،أطروحى دكتىىو اره غيىىر منشىىورة،

عمان ،األكاديمي العربي للعلوم المالي والمصرفي .
 .24مطر ،محمد ،2003 ،التحليل الم ل والئتم ن  ،االتجاهات واألساليب واألدوات واالستخدامات
العملي  ،دار وائ للنشر ،عمان.
 .25مطر ،محمد ،2009 ،إدارة الستثم رات :اإلط ر النظري والتطبيقـ ت العمليـة ،الطبعى الخامسى ،
دار وائ للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .26المع يير الدولية إلعداد التق رير الم لية ،2009 ،المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،األردن.
79

 تطوير نظ م للح كمية المؤسسية ف الشرك ت المسـ همة الع مـة،2005 ، إيمان أحمد، الهنيني.27
 جامع ى، أطروح ى دكتىىوراه غيىىر منشىىورة، األردنيــة لتعزيــز اســتقاللية مــدقق الحس ـ ب ت الق ـ نون
. عمان،عمان العربي للدراسات العليا
 المجل ى، تحليـــل العالقـــة بـــيا المعلومـــ ت المح ســـبية والع ئـــد المتوقـــع،2000 ، علىىي، هويىىدي.28
. العدد الثاني، جامع عين شمس،العلمي ل قتصاد والتجارة

: المراجع األجنبية:ث ني ا
1. AFAANZ Newsletter, The Accounting and Finance Association of
Australia and New Zealand Newsletter, 2005, Earnings quality and its
relationship with aspects of corporate Governance: an investor perspective,
www.afaanz.org/ newsletter.
2. Altamuro, Jennifer., Beatty, Anne., 2006, Do Internal Control Reforms
Improve Earnings Quality?, Working Paper, www.ssrn.com.
3. Amihud,Y. and Mendelson, H, 1986, Assets Pricing and the Bid-ask
Spread, Journal of Financial Economics, pp. 223-249.
4. Ball, R and Shivakumar, L, 2005, Earnings Quality in UK Private
Firms: Comparative Loss Recognition Timeliness, Journal of
Accounting and Economics, Vol.39, pp.83-128.
5. Ball, R. & Brown, P., 1968, An Empirical Evaluation of Accounting
Income Numbers, Journal of Accounting Research, pp. 159–178.
6. Ball, R. & Shivakumar, L. 2006, The role of accruals in asymmetrically
timely gain and loss recognition, Journal of Accounting Research,
Vol.44, No.2.
7. Ball, R. and Shivakumar, L., 2005, Earnings Quality in UK Private
Firms: Comparative Loss Recognition Timeliness, Journal of
Accounting and Economics, Vol.39, pp83-128.
8. Ball, R; Robin, A. and Sadka, G., 2008, Is Financial Reporting Shaped
by Equity Market or by Debt Market? An International Study of
Timeliness and Conservatism, Review of Accounting Studies, Vol.13,
pp168-206.
80

9. Barth, M., W. Landsman, and M. Lang, 2008, International Accounting
Standards and Accounting Quality, Journal of Accounting Research,
Vol. (46), No. (3), pp 467-498.
10.Basu, S., 1997, The conservatism principle and the asymmetric
timeliness of earnings, Journal of Accounting and Economics, Vol.24,
No.1.
11.Baxter, P., & Cotter, J. 2009, Audit committees and earnings quality,
Accounting and Finance, 49(1): 267-290.
12.Beasley, M.., Carcello, 1996, An Empirical Analysis of the Relation
Between the Board of Director Compensation and Financial
Statement Fraud, The Accounting Review, Vol. (71), October, pp 443465.
13.Beaver, W. & Dukes, R., 1972, Inter period tax Allocation, Earnings
Expectations & Behavior of Security Prices, The Accounting Review,
pp.320–333.
14.Beaver, W. & Ryan S., 2000, Bases and lags in Book value and their
effects on the ability of the Book-to-Market ratio to predict Book on
equity, Journal of accounting research.
15.Beaver, W. and Ryan, S., 2005, Conditional and Unconditional
Conservatism: Concepts and Modeling, Review of Accounting Studies,
Vol.10, pp269-309.
16.Bedard Jean., 2006, Reported Internal Control Deficiencies and
Earnings Quality, Working Paper University of New South Wales.
17.Bellovary, Jodi L., Don E. Giacomino., & Michael D. Akers., 2005,
Earnings Quality: It's Time to Measure and Report, The CPA Journal,
November, pp3237.
18.Bellovary, Jodi, L, Giacamino, and Aker, Michael, D., (2005), Earning
Quality: Its Time to Measure and Report, The CPA Journal, (AICPA
2005).
19.Brown, L., & Caylor, M., 2004, Corporate Governance and Firm
Performance, Working Paper Georgia State University.

81

20.Bryan Daniel, & Liu Carol, & Tiras Samuel, 2004, The Influence of
Independent and Effective Audit Committees on Earnings Quality,
Department of Accounting and Law, School of Management State
University of New York at Buffalo.
21.Bushman, R. and Piotroski, J., 2006, Financial Reporting Incentives for
Conservative Accounting: The Influence of Legal and Political
Institutions, Journal of Accounting and Economics, Vol.42, pp.107-148.
22.Cattrysse, Jan., 2005, Reflection on Corporate Governance and the
Role of the Internal Auditor, www.ssrn.com.
23.Chan K., Chan L., Jegadeesh N., & Lakonishok J., 2006, Earnings
Quality and Stock Returns, Journal of Business, 79 (3): 1041-1082.
24.Chan Konan., Chan Louis K.C., Jegadeesh Narasimhan., & Lakonishok
Josef., 2006, Earnings Quality and Stock Returns, Journal of Business,
Vol.79, No 3, pp 1041-1082.
25.Chung, H. and Wynn, J., 2008, Managerial Legal Liability Coverage
and Earnings Conservatism, Journal of Accounting and Economics,
Vol.46, pp.135-161.
26.Claessens, Stijn., 2003, Corporate Governance and Development, The
international bank for Reconstruction and Development/ The World bank.
27.Dechow, Patricia M., & Schrand Catherine M., 2004, Earnings Quality,
The Research Foundation of CFA Institute.
28.Dechow Patricia M., Dichev Ilia D., 2002, The Quality of Accruals and
Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors, The Accounting
review, Vol.77, Supplement, pp3559.
29.Dechow, P., Schrand, C., 2004, Earnings quality, The Research
Foundation of CFA Institute.
30.De-Jun, W.U., 2009, What are Affecting Earning Quality: A
Summarization, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. (5),
No. (5), pp 53-58.
31.Demerjian, R., Peter, Lev, B., Lewis, M., and Mcvay, S., 2013,
Managerial Ability and Earning Quality, The Accounting Review,
Vol.88, No.2, pp463-498.
82

32.Easley, D. and O’Hara, M., 2004, Information and the Cost of Capital,
The Journal of Finance, 59(4): 1553-1583.
33.Farinha, Jorge, and Moreira Jose Antonio, 2007, Dividends and Earning
Quality: The Missing Link, Working Paper University of Porto.
34.Foster, George, 1986, Financial statement analysis, second edition,
prentice-mall, Englewood cliffs, New Jersey.
35.Francis, Jennifer., LaFond, Ryan., Schipper, Katherine., 2004, The
Market Pricing of Earnings Quality, www.ssrn.com.
36.Gangadhar, V. & Ramesh babu, G., (2006), Investment management,
Anmol publications, PVT, LTD.
37.Gitmon, L., Lawnence, 2000, Principles of managerial al finance, 9ed,
USA.
38.International Accounting standards Board, 2003, 1 As 33.
39.Jain, P., & Rezaee, Z., 2004, The Sarbanes-Oxley Act of 2002 and
Accounting Conservatism, Working Paper Series, available at:
www.ssrn.com.
40.Jenkins, David S., Kane, Gregory D., Velury, Uma., 2006, Earnings
Quality Decline and the Effect of Industry Specialist Auditors: An
Analysis of the Late 1990s, Journal of Accounting and Public Policy, 25,
pp7190.
41.Jensen, M, C., 1993, The Modern Industrial Revolution, Exit, and the
Failure of the Internal Control System, Journal of Finance, 48, July. pp.
831880.
42.Kam, V., 1990, Accounting Theory. 2nd Edition, John Wiley sons.
43.Katsuo. Yuko, 2008, Earnings Quality, Accruals and Subjective Good
Will Accounting, http://Sticerd.Ise.Uk/dps/js526.
44.Kwon, Y., 2005, Accounting Conservatism and Managerial Incentives,
Management Science, Vol.51, pp.1626-1632.
45.LaFond, R. and Watts, R. 2008, The Information Role of Conservatism.
The Accounting Review, 83 (2): 447- 476.

83

46.Lee, K., Lev, B., and Yeo, G., (2007), Organization structure and
Earning Management, Journal of Accounting, Auditing and Finance,
Vol. (22), No (2), pp293-321.
47.Leuz, C. and Verrecchia, R. 2004. Firms' Capital Allocation Choices,
Information Quality and the Cost of Capital, www.ssrn.com.
48.Lin, W. Jerry., Li F. June., & Yang S. Joon., 2006, The Effect of Audit
Committee Performance on Earnings Quality, Managerial Auditing
journal, Vol. 21, No. 9, pp 921933.
49.Machuga Susan & Teitel Karen., 2007, The effects of the Mexican
Corporate Governance Code on Quality of Earnings and its
Components, Journal of international Accounting Research, Vol.6, No.1,
pp3755.
50.Myers, J. N., Myers, L. A., Omer, T. C., 2003, Exploring the term of the
relationship and the quality of earnings: A case for mandatory auditor
rotation?, Accounting Review, 78 (3), 779.
51.Obeidat, M., 2003, The effect of conservatism on the relevance and
reliability of accounting information, A doctor Degree Thesis, Amman
Arab University.
52.Organization for Economic Cooperation and Development, 2004, OECD
Principles of Corporate Governance, www.oced.org.
53.Pae, J., 2007, Unexpected Accruals and Conditional Conservatism,
Journal of Business Finance and Accounting, Vol.34, pp.681-703.
54.Pittman, J. A. and Fortin, S, 2004, Auditor Choice and the Cost of Debt
Capital for Newly Public Firms, Journal of Accounting and Economics,
37: 113-136.
55.Pope, P. & Walker, M., 2003, Ex-ante and ex-post accounting
conservatism, asset recognition and asymmetric earnings timeliness,
working paper, Lancaster University/University of Manchester.
56.Rechardson, Scott., (2003), Earning Quality and Short Sellers,
Accounting Horizons, Supplement.
57.Risberg, Maria., 2006, Does Earnings Quality Matter for Investment
Decision?, working paper University of Goteborg.
84

58.Rose, Peter. S., and Hudgin, Sylvia.C., 2008, Bank Management &
Financial Services, 7th-Ed.Mc-Grow-Hill,USA.
59.Schipper, K. 1989, Commentary on Earnings Management, Accounting
Horizons, 36(1): 91-102.
60.Schipper. K, Vincent, L., 2003, Earnings Quality, Accounting Horizons,
Supplement, pp97–110.
61.Schroeder. R. G, Clark. W, and Colhey. M, 2001, Financial Accounting
Theory & Analysis, John Wiley & Sons. Inc, 7th, U.S.A.
62.Sengupta, P., 1998, Corporate Disclosure Quality and Cost of Debt,
The Accounting Review, 73(4): 459-474.
63.Tong, Y., and Wang, H., 2007, Transaction Among Related Parties,
Control Income and Earning Quality, Accounting Research, Vol. (4),
No (1), pp75-82.
64.Vafeas, N, 2005, Audit Committee, Boards and the Quality of Reported
Earning, Contemporary Accounting Research, Vol.(22), No.(1), pp10931122.
65.Watts, R and Zimmerman, J., 1986, Positive Accounting Theory,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
66.Zohdi,Mohammad Hadi, Valipour,Hashem, Hasani,Mohadese, Dalvand,
Mohammad Reza, Zohdi,Maryam 2011, Earning Quality and Stock
Return of Listed Companies in Tehran Stock Exchange, Research
Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology.

85

مالحق الدراسة

86

ملحق رقم ()1
تصنيم مجتمع الدراسة
مسلسل

الشركة

1

البن اإلس مي العربي )(AIB

2

البن اإلس مي الفلسطيني )(ISBK

3

البن التجاري الفلسطيني ))PCB

4

بن االستثمار الفلسطيني ))PIBC

5

البن الوطني )(AMB

6

بن القدس ))QUDS

7

بن فلسطين ))BOP
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