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أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

العالقة بين خصائص الوحدة االقتصادية وجودة األرباح المحاسبية
للمصارف السودانية المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية

أ .الطيب دفع اهلل محمد إدريس *
جامعة إفريقيا العالمية

د .عبد المطلب عثمان محمود دليل*
كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا

المستخلص:

هدددفا الد ار ددة إلد بيددان العة ددة بددين خصددا ا الوحدددق اا تصددادية وجددودق ا ربددا

المحا ددبية بالتقددارير الماليددة للمصددار

ال ددودانية المدرجددة ب ددو الخرطددوم لددقو ار

المالية ،حيث يتكون مجتمع الد ار ة من جميع المصار
و الخرطوم لقو ار المالية وعددها  52مصدر

للم ددد

م ددن الد ار ددة حجمم ددا 2مص ددار

توصددلا الد ار ددة إل د عدددق نتددا

التد تتدداول أ دممما فد

حيدث تدم إختيدار عيندة مة مدة

والتد د تد دوافرا فيم ددا الة ددروط المطلوب ددة.

منمددا :أن هنالددع عة ددة إرتباطيددب بددين خصددا ا

الوحدق اإل تصادية (المصار ) وجودق ا ربا المحا بية لترةيد القرار اإل تثماري

فدد

د ددو الخرطد ددوم لد ددقو ار الماليد ددة.هنالد ددع عة د ددة إرتباطيد ددب بد ددين حجد ددم الوحد دددق

اإل تصادية وجودق ا ربدا المحا دبية ،ممدا يعند أن هنالدع عة دة طرديدة بدين تلدع
المتغي دراا حيددث كلمددا ماد حجددم الوحدددق اإل تصددادية أدذ كلددع إل د الميددادق ف د جددودق

ا ربدا  .أوصدا الد ار دة بااهتمدام بخصدا ا الوحددق اإل تصدادية مدن بدل متخددكي

الق ارراا اإل تثمارية ف

و الخرطوم لقو ار المالية.
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 الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون.أ

العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

Abstract:

The study aimed at showing the relationship between

the characteristics of the economic unit and the quality of the

accounting earnings in the financial reports of the Sudanese
banks listed in the stock market, where the study society
consists of all the banks whose shares are traded in the
Khartoum Stock Exchange and 25 banks where a suitable

sample was selected for the objective of the study, where the
conditions are required. The study concluded that there is a

correlation between the economic unit size and the quality of

accounting earnings, which means that there is a positive

relationship between these variables where the larger the size
of the economic unit, the higher the quality of earnings. The
study recommended focusing on the characteristics of the

economic unit by the investment decision makers in the
Khartoum Stock Exchange.

 جودق، نوع النةاط، هيكل التمويل، حجم الوحدق اا تصادية:الكلمات المفتاحية
. ا ربا

:المقدمة
ةددمدا بي ددة ا عمددال ف د ال ددنواا ا خي درق تحددواا مممددة بعددد اإلنميدداراا

الماليددة الت د واجمدا العديددد مددن الوحددداا اا تصددادية ف د الدددول المتقدمددة والناميددة
 وكلددع نتيجةإلفصددا الوحددداا اا تصددادية عددن عوا ددد يددر م كدددق،علد حددد دواك
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و يددر دا مددة ف د تقاريرهددا ال ددنوية ،فف د الو ددا الددكي كددان ال ددو ين ددر إل د تلددع

ا ر د ددام كأ د دداس للتو عد دداا الم د ددتقبلية ممد ددا أدذ إل د د إلحد ددا المد ددرر بالعديد ددد مد ددن
الم تثمرين ف أ وا المال.

أ م ددرا العدي ددد م ددن الد ار دداا أن ت ددوفير معلوم دداا جي دددق ع ددن خص ددا ا

الوحدددق اإل تصددادية تد ثر فد مقدددار ا ربددا المحا ددبية وكددكلع القد ارراا اإل ددتثمارية

الت د تددم اتخاكهددا مددن بددل م ددتخدم التقددارير الماليددة الخاصددة بمددك الوحددداا بندداكا
عل بعض تلع الخصا ا التد تتصد

بمدا المنةدأق كندوع النةداط ،باإلمدافة إلد

كلددع يمددتم الم ددتثمر بربحيددة تلددع المنةددأق ف د الفت دراا ال ددابقة وكلددع ددعيا لتحقي د
عوا د ف الم تقبل.

تثيددر العة ددة بددين خصددا ا الوحددداا اإل تصددادية وجددودق ا ربددا

الم ددتثمرين ف د

إهتمددام

ددو ا و ار الماليددة فالم ددتثمرين عنددد اتخدداك د ارراتمم اإل ددتثمارية

يمتمون بمعرفة تأثير تلع الخصدا ا علد العوا دد الم دتقبلية لدكلع ت دع الد ار دة
الحالية إل إختبار تلع العة ة ف بي ة ا عمال ال ودانية.
مشكلة الدراسة:
تكمن مةكلة الد ار ة ف

اإل تصادية المدرجة ف

و الخرطوم لقو ار المالية وجودق ا ربا المحا بية

لتلع الوحداا مما يةكل عا
عل

عدم ومو العة ة بين خصا ا الوحداا

أمام الم تثمرين اتخاك الق ارراا المنا بة الت تبن

معلوماا كاملة وةفافة .لكلع فإن مةكلة الد ار ة تتبلور ف

ال ال التال :

اإلجابة عل

ما عة ة خصا ا الوحدق اا تصادية بجودق ا ربا المحا بية المعلنة للبنوع

المدرجة ف

و الخرطوم لقو ار المالية؟
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فرضيات الدراسة:
تختبر الد ار ة الفرمياا اآلتية:

الفرضية الرئيسة للدراسة :توجد عة ة كاا دالة إحصا ية بين خصا ا الوحدق
اا تصادية وجودق ا ربا المحا بية.
تتفرع منما الفرمياا التالية:

الفرضية األولي :توجد عة ة كاا دالة إحصا ية بين حجم الوحدق اإل تصادية
وجودق ا ربا المحا بية.

الفرضية الثانية :توجد عة ة كاا دالة إحصا ية بين هيكل التمويل للوحدق
اإل تصادية وجودق ا ربا المحا بية.

الفرضية الثالثة :توجد عة ة كاا دالة إحصا ية بين نوع نةاط الوحدق
اا تصادية وجودق ا ربا المحا بية.

أهداف الدراسة:

الد ار ة إل تحقي ا هدا

تمد

اآلتية:

 .1بيان العة ة بين خصا ا الوحدق اإل تصادية وجودق ا ربا

المحا بية

بالتقارير المالية للمصار ال ودانية المدرجة ب و الخرطوم لقو ار المالية.

 .5التعر

عل

أثر خصا ا الوحدق اإل تصادية ف

ال ودانية المدرجة ف

أهمية الدراسة:

جودق ا ربا

للمصار

و الخرطوم لقو ار المالية .

تبرم أهمية هك الد ار ة من اآلت :

األهمية العلمية:

 -ندرق الد ار اا والبحوث العلمية الت

تناولا العة ة بين خصا ا الوحدق

اإل تصادية وجودق ا ربا المحا بية للمصار

لقو ار المالية.

المدرجة ف

و الخرطوم
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 -تعميم المجال المعرف لموموع خصا ا الوحدق اإل تصادية وجودق ا ربا

المحا بية ف أ وا ا و ار المالية باعتبارها من المجااا المممة لتطوير
الممار ة الممنية ف المحا بة.

األهمية العملية:

 النمو المتمايد للمصار ال ودانية المدرجة فومخامة أرباحما.

 م اعدق متخكي الق ارراا اإل تصادية فتمويدهم بالمعلوماا الت

أ وا

و الخرطوم لقو ار المالية
ا و ار

المالية من خةل

تمكنمم من المفاملة بين بدا ل اا تثماراا ف

ال و .

الدراسات السابقة:
فيم ددا يلد د مجموع ددة م ددن الد ار دداا ال ددابقة كاا العة ددة بموم ددوع الد ار ددة
الحالية ومجااا اإل تفادق منما:

 دراسة ( :)Prawitt. et al 2009هدفا الد ار ة إلوجود و يفة المراجعة الداخلية لما لما من تأثير عل

عل

التعر

جودق ا ربا

مدذ
وجودق

التقارير المالية .توصلا الد ار ة إل أن المراجعة الداخلية يمكن أن تقوم بدور
ممم ف الحد من لوع اإلدارق الخاا بالتةعب ف أر ام الربح وف التقارير

المالية ،وبالتال
و

تتو

فإن درجة تأثير المراجعة الداخلية كإحدذ حوكمة الةركاا

عل م توذ جودق خدمتما الت تقدمما.

 دراسة (السبوع7111 ،م) :هدفا الد ار ة إلهياكل أن مة الر ابة الداخلية ف

تحقي

التعر

فاعلية أهدا

عل

أثر عناصر

الر ابة ف

الةركاا

الصناعية ا ردنية .توصلا الد ار ة إل أن بناك هياكل أن مة الر ابة الداخلية
ف

الةركاا الصناعية ا ردنية د واكب التطوراا العالمية الحاصلة ف

أن مة الر ابة وبةكل خاا ان جامما مع أكثر التطوراا ةيوعا وهو إطار
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الر ابة الصادر من  COSOو د يرجع ا مر ف كلع إل

ارراا هي ة اإلدارق

المالية بخصوا إلمام الةركاا ا ردنية ببعض جوانب التطوراا ف

الر ابة.أوصا الد ار ة با تمرار الةركاا الصناعية ا ردنية ف

مجال

تتبع وتبن

التطوراا عل أن مة الر ابة الداخلية لما لما من تأثير ممم ف المحاف ة عل

موارد الةركة وتح ين ا داك الكل فيما.

 دراسة (ياسين وحاتم :)7111 ،هدفا الد ار ة إل التعر عل نوع العة ةبين هيكل التمويل والربحية للةركاا عينة الد ار ة وتحليل رار التمويل

لةركاا القطاع الصناع

الع ار

الةركاا .توصلا الد ار ة إل

باإلعتماد عل

معلوماا من وا ع هك

أن التمويل بالديون لب تأثير ف

ميادق ربحية

ال مم حيث أن كلفة التمويل بالديون تقلل من الدخل الخامع للمريبة وبالتال

تحق

وفوراا مريبية تميد من العا د عل

ال لع.أوصا الد ار ة باإلعتماد

عل التمويل بالفرو وبن ب منا بة لتقليل الخ ا ر ب بب الوفوراا المريبية
الدين.

الت تحققما تكالي

 دراسة (السعود وآخرون :)7111 ،هدفا الد ار ة إل التعر عل أثر ن بةملكية الم اهمين الداخلية ون بة ملكية كبار الم اهمين عل

أداك الةركاا

الصناعية  .التعر عل أثر م اهمة الحكومة ف الةركة عل أداك الةركاا
الصناعية وككلع الةركاا العا لية الصناعية .توصلا الد ار ة إل أن وجود
الحكومة ف الةركاا الصناعية العا لية يقلل من اآلثار ال لبية الت تحدثما

مجالس اإلدارق المتحصنة خل

ملكيتما المرتفعة ،وأن الةركاا العا لية الت

يديرها مدير تنفيكي من نفس العا لة يكون أدا ها أ ل من الةركاا الت يديرها

مدير تنفيكي من خارج العا لة.أوصا الد ار ة بعمل ن ام متكامل للعولمة ف
الةركاا الصناعية كاا الم اهمة العامة بأخك الةكل القانون

ااختصار عل

بنود متفر ة ف

وعدم

انون الةركاا وهي ة ا و ار المالية وكلع
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التقليل من اآلثار ال لبية لميكل الملكية ف هك الةركاا.

 -دراسة (الزهرة :)7112 ،هدفا الد ار ة إل

ياس م توذ جودق ا ربا

با تخدام نموكج التدفقاا النقدية ومن ثم بيان مدذ تأثرها بمحدداا هيكل
و

الملكية بالتطبي عل ثمانية من المصار الع ار ية التجارية المدرجة ف

الع ار لقو ار المالية للفترق من  .5012 -5002تم ا تخدام برنام الحممة
اإلحصا ية للعلوم ااجتماعية ف

ياس واختبار متغيراا الد ار ة با تعمال

اإلنحدار الخط الب يط والمتعدد .توصلا الد ار ة إل عدق نتا
م توذ مقبول من الجودق ف
النتا

أربا تلع المصار

منما :هنالع

محل الد ار ة ،كما بينا

اإلجمالية أن هناع أثر لمحدداا هيكل الملكية عل

م توذ جودق

فمة عن تقنين محدداا هيكل الملكية لما لكلع من أثر ف

رصد وم ار بة

ا ربا  .أوصا الد ار ة باعتماد م ةر لقياس جودق ا ربا ف البي ة الع ار ية،
التصرفاا ال لبية لإلدارق مما ينعكس إيجابا عل

اإل تثمار.

جودق ا ربا

وتةجيع

يتم ددح م ددن الد ار دداا ال ددابقة أنم ددا تناول ددا ي دداس م ددتوذ ج ددودق ا رب ددا

با تخدام نموكج التدفقاا النقدية ومن ثم بيان مدذ تأثرها بمحدداا هيكل الملكيدة،

ك ددكلع تطر ددا إلد د أهمي ددة المراجع ددة الداخلي ددة علد د ج ددودق ا رب ددا وج ددودق التق ددارير
الماليدة ،كددكلع ركددما علد أثددر ن ددبة ملكيدة الم دداهمين الداخليددة ون دبة ملكيددة كبددار
الم اهمين عل أداك الةركاا .تتميم الد ار ة الحالية بأنمدا تناولدا أثدر خصدا ا
الوحدق اا تصادية عل جودق ا ربا
و الخرطوم القو ار المالية.

المحا بيب للمصار ال ودانية المدرجدة فد

اإلطار النظري:

مفهوم الوحدة اإلقتصادية:
ُعرفا الوحدق اإل تصادية بأنما " :وحدق إ تصادية واجتماعية م تقلة نوعا
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ما ت خك فيما الق ارراا حول تركيب الو ا ل البةرية والمالية والمادية واإلعةمية

بغية خل يمة ممافة ح ب ا هدا ف نطا ممان  .كما ُعرفا بأنما" :وحدق
إ تصادية أو كيان ا م بكاتب ،منفصل عن أصحابب ويترتب عل كلع أن أصول
وخصوم المنةأق إنما ه أصول وخصوم تلع الوحدق اا تصادية ولي ا أصول أو

حقو

وخصوم المالع أو الةركاك أو الم اهمين (يو

عليب يمكن تعريفما بأنما" :ه

 ،5015 ،ا.)181

الكيان اا تصادي القا م عل

يةملب من أصول وما يمكنب من التماماا وما ينت

إدارق النةاط بما
أو خ ا ر

عنب من أربا

كةخصية معنوية م تقلة عل أصحاب الكيان".
مقومات الوحدة اإلقتصادية:

ت تند الوحدق اا تصادية عل عدق مقوماا وأ س منما (ملك ،1880 ،
ا :)112

 -الملكية :ابد

ي وحدق إ تصادية من مالع

وي كان هكا المالع فردا أو

جماعة طبيعيين أو معنويين و د تكون الملكية خاصة أو عامة أو مختلطة

(ةراكة بين القطاع الخاا والعام).

 الةخصية المعنوية :يقصد بما الكيان الم تقل عن ةخصية المالكين والكييمكن الوحدق (الةراكة) من مباةرق جميع التصرفاا وا عمال الت
عل تحقي ا
ف جميع ا

ت اعدها

راض الت أنة ا من أجلما حيث با تطاعتما إ تثمار أموالما

راض الت جاكا ف

انون أو ن ام التأ يس (يونس،1811 ،

ا.)12

 اا تقةل المال  :أي إ تقةل الكمة المالية للوحدق عن كمة المالكين وهكايعن أن أموال الوحدق ممان للدا نين ،وتبعا لإل تقةل المال

تتمتع الوحدق

بكامل الحرية ف إدارق أموالما والقيام بالتصرفاا المالية بةكل م تقل عن إرادق

أحد المالكين.

042
مجلة كلية العلوم اإلدارية

العدد( )1رمضان 1138هـ يونيو 7112م

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

 مةروع إ تصادي ويقصد بكلع يكون نةاط الوحدق كاا طبيعة إ تصادية(مراعية ،صناعية ،مالية ،تجارية و ير كلع ) وأن يكون هكا النةاط هادفا إل
الربح (الكرخ  ،5012 ،ا.)12

 ممولة كاتيا :أن يكون لما رأس مال وموارد كاتية تو فما ف تةغيل نةاطما واتعتمد عل المنح والم اعداا ف كلع وأن حدث كلع فمو حالة طار ة تخرج

عن القواعد الت تن م عمل الوحدق اإل تصادية (الجميع  ،1882 ،ا.)22

 مجلس اإلدارق :ابد من إدارق نةاط الوحدق من بل مجلس تنتخبب الجمعيةالعمومية ح ب القانون والكي يأخك عل عاتقب ر م ال يا اا واتخاك الق ارراا

المتعلقة بالنةاط العام للةركة (.)Buchele, 1962, P5
ا

ي تنت مما ب أن م ولية الم اهم ف

مم الت

الةخصية.

اكتتب فيما ف

الوحدق اإل تصادية بقدر يمة

رأس مال الةركة وا تتعدذ الم ولية إل

أموالب

أهداف الوحدة اإلقتصادية:
تمد

الوحدق اإل تصادية إل

وأخرون ،1880 ،ا :)118

 -تحقي

تحقي

ا ربا  :وهو من ا هدا

مجموعة من ا هدا
الر ي ة ا

ا ية

منما ( صيرق

ي نةاط إ تصادي

بغض الن ر عن حجم الوحدق اا تصادية.

 إنتاج لع وخدماا ت مم ف إةباع بعض حاجاا المجتمع. -الم اهمة بةكل

ير مباةر ف

ميادق الدخل القوم

النمو اإل تصادي واإلجتماع ف البةد.

والمةاركة ف

عملية

 خل منفعة وكلع بإعطاك ال لعة أو الخدمة يمة جديدق.042
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العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

 -الم اهمة ف

امتصاا البطالة ف

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

المجتمع وخاصة ف

الت تقل فيما كثافة رأس المال وتمداد فيما كثافة العمل.

الوحدق اإل تصادية

مفهوم جودة األرباح:

تناولا العديد من الد ار اا مفموم جودق ا ربا إا أنب مايمال هنالع عدم

إتفا

وجماا ن ر م تخدم

حول تعريفب وكلع اختة

القوا م المالية فيما

تحتويب ا ربا من خصا ا تجعلما تتمتع بالجودق ،حيث عرفا بأنما "مدذ درق
ا ربا المفصح عنما ف التنب با ربا الم تقبلية للمنةأق" .كما أن جودق ا ربا

يمكن أن تتحق من خةل مدذ درق ا ربا الحالية عل اإل تمرار ف الفتراا
الم تقبلية ،فكلما تمتعا ا ربا با تم اررية أكبر فإن كلع يةير إل ارتفاع م توذ

جودق ا ربا الم تقبلية .ككلع عرفا بأنما"مدذ ا تمرار تدف ا ربا الحالية ف
الفتراا الم تقبلية و درق ا ربا

الحالية عل

عكس ا داك الحال

والم تقبل

للةركة ،وتمثل اا تم اررية مدذ درق الةركة ف المحاف ة عل أرباحما ف المدذ
الطويل أو درق ا ربا

الحالية ف

إعطاك م ةر جيد عن ا ربا

الم تقبلية

(جريخ ،5015 ،ا.)12-12

يةح من التعريفاا ال ابقة ما يل :

 ا ربا كاا الجودق العالية يمكن أن تنعكس عل ا داك المال للمنةأق ومنثم ي دي كلع إل تح ين الخدماا المقدمة للمبون وجممور العمةك.

 -ف

أ لب ا حيان تعمل ا ربا

كاا الجودق العالية إل

المنةأق ومن ثم يكون هنالع طلب عل

المال.

 -مدذ مة مة هك ا ربا

إعادق الثقة ف

أ مم المنةأق والبورصاا وأ وا

مع الق ارراا اا تثمارية الم تخدمة من بل

الم تثمرين والت ت دي إل ترةيد القرار اا تثماري ف أ وا المال.

 -ااعتماد عل

تلع ا ربا بصورق جوهرية ف

اتخاك القرار اا تثماري نما
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تعكس الومع الحقيق

للةركة وه

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

تتص

تفيد أربا

لقنةطة اا تصادية خةل فترق ممنية معينة.

بصفة الموموعية

أهميةجودةاألرباح:

ت تمد جودق ا ربا أهميتما من أهمية ا ربا نف ما ،إك أن أربا الةركة

تعتبر من المدخةا المامة ف

عملية اتخاك الق ارراا المالية واا تثمارية و يرها

من الق ارراا ا خرذ ،كما يتم ا تخدامما ف العديد من الد ار اا لتقييم أداك الةركة
الحال والم تقبل  .ولقد أ مرا العديد من الد ار اا أهمية جودق ا ربا بالن بة
المعلوماا حيث أن التقارير المالية بصورق عامة ومعلومة الربح

لم تخدم

المحا ب عل وجب الخصوا تةكل مصد ار هامال لمعلوماا بالن بة للم تثمرين
مع العلم بان الم تثمرون يرون أن معلومة الربح من أهم العوامل الت ت ثر ف

ارراتمم اا تثمارية (عوض،5011 ،ا .)11كماأومحا ا بحاث الن رية

والعلمية المتعلقة بجودق ا ربا

المحا بية أهميتما ف

وجود العديد من التنب اا

الت من الممكن أن ت ثر جودق ا ربا المحا بية من خةلما ف تكلفة رأس المال
ومن أهمما ( .)Amihud 1986, P. 249كما ت ثر جودق ا ربا تأثي ار مباة ار

ًعل

و ا و ار المالية .هنالع ثةثة م اراا يمكن لجودق ا ربا أن ت ثر من

خةلما عل

:)P.678

ا و ار

و

المالية( Bhattacharya. U. et al , 2003,

 -ت اعد جودق ا ربا الم تثمرين عل

التمييم بين اا تثماراا الجيدق وال ي ة

الت تخفض مخاطر التقدير ،وبالتال تقل تكلفة رأس المال وحقو الملكية.

 ت اعد جودق ا رباوالكي يخفض تكالي

الم تثمرين عليال تمييم بين المديرين الجيدين وال ي ين

الوكالة ،وبالتال تكلفة حقو الملكية.

 ي دي عدم ةفافية ا ربا من خةل انخفاض ااتصال بين ا ربا المحا بيةواا تصادية إل

ميادق مةكلةا اختيار العك

الت

يواجمما مقدم

ال يولة
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لل و مما يميد من تكلفة التعامل ،والكي يجعل الم تثمرون يطالبون بعوا د اعل
من تكلفة حقو الملكية للتعويض.

يتمح مما ب ن تنت اآلت :

 -أن جودق ا ربا تعتبر م ةر ي اعد الم تثمرين

ياتخاك رارهما ا تثماري

وكلع بناك عل ر م الربح المحا ب المفصح عنب ف القوا م والتقارير المالية

للةركاا.

 -إن تع يم يمة ثروق المةع تتو

عل جودق ا ربا المحا بية المفصح عنما

والت تعكس نةاط المنةأق خةل فترق ممنية معينة مما يعن أن هك ا ربا

لما أهميتما ف الفتراا الحالية أو الفتراا الم تقبلية.
 تتمثل أهمية ا ربا المحا بية الجيدق فالمدذ الطويل مما يتماة

أنما ممان ا تم اررية المنةاق ف

كلع مع المبادئ المحا بية المقبولة بوا عاما

ًوالتيتةير إل مرورق ا تمرار الوحدق اا تصادية ككيان ا تصادي من اجل
تحقي المدا

الت

ام من أجلما.

مقاييس جودة األرباح:
تم ا تخدام مقاييس مختلفة لقياس جودق ا ربا المحا بية يمكن تصنيفما

إل نوعين (عوض ،5011 ،ا:)11

النوع األول-مقاييس جودة األرباح على أساسمحاسبي:
تتمثل مقاييس جودق ا ربا

عل

ومنصور ،5012 ،ا:)582-582

أ اس محا ب

 -مقياس استمرارية األرباح:يةير مفموم ا تم اررية ا ربا

فياآلت
إل

(ناج

مدذ ارتباط

ا ربا الحالية با ربا الم تقبلية ،حيث اعتمدا العديد من الد ار اا عل

هكا المفموم كمقياس لجودق ا ربا  ،والكي يقوم عل تقييم الدخل من العملياا
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الم تمرق فقط حيث يتم تق يم ا ربا إل تدفقاا نقدية وم تحقاا ،ومن ثم

ا تخدام الم تحقاا كم ةر لة تم اررية ومقيا ا لجودق ا ربا .

 مقياس خلو األرباح من ممارسة إدارة األرباح:يومح هكا المقياس فا ربا

الخالية من ممار اا إدارق ا ربا

ا ربا  ،وف

تةير إل

أن

م توذ جيد لجودق

يا إعداد التقارير المالية واإلفصا يعتقد الم تثمرين بان إدارق

الةركة ما ه إا امتداد إلدارق ا ربا أو جودتما ،وهكا يتو

التعا دية مع مجلس اإلدارق.

عل العة اا
من

 -مقياس القدرة التنبؤية لألرباح:تعد خاصية القدرق التنب ية لقربا

الخصا ا المممة لجودق ا ربا المحا بية الت تلق اهتماما كبي ار من جانب
المحللين الماليين ،كما تعد القدرق التنب ية ه

إحدذ الخصا ا الفرعية

لخاصية مة مة المعلوماا المحا بية ،ويقصد بما درق ا ربا

الحالية عل التنب با ربا الم تقبلية.

 مقياس تمهيد األرباح :ه ت وية مقصودق لقربا المحا بية بمدإل

المحا بية

الم توذ أو ااتجا المر وب الكي يعبر عن ر بة اإلدارق ف

اانحرافاا ير الطبيعية ف

ا ربا

الوصول
تقليل

إل

الحد الممكن أو الم مو بب من

ترتفع فيما بةكل ملحو وميادتما ف

تنخفض فيما بةكل

خةل مجموعة من اآللياا الت يتم عن طريقما تخفيض ا ربا ف الفتراا
الت

كبير ،ف حدود المبادئ المحا بية المتعار

الفتراا الت
عليما

راض الحد من درجة

المخاطر المصاحبة ل اهرق التقلباا ف ا ربا المحا بية ومن ثم ميادق القيمة
ال و ية للةركة فيا جل الطويل وبالتال
م تخدم

القوا م المالية عل

ف هكا التنب .

تحقي

مصلحة المةع وميادق درق

التنب بالتدفقاا النقدية الم تقبلية وميادق الثقة

 -مقياس جودة المستحقات :يمثل مدذ التقارب بين صاف

الربح والتدفقاا
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النقدية التةغيلية يعد من الخصا ا المممة لجودق ا ربا  ،وتنةأ الفجوق بين
صاف الربح والتدفقاا النقدية التةغيلية نتيجة الم تحقاا أي يام المحا ب

بتعديل التدفقاا النقدية بااعتماد عل الم تحقاا المحا بية (ناج ومنصور،

 ،5012ا .)582

النوع الثاني -مقاييس جودة األرباح على أساس السوق:

تعتبر المة مة احد الجوانب المر وب فيما لقياس جودق ا ربا

إعتمادا

عل ال و  ،وهو مقياس مباةر لمنفعة ا ربا ف إتخاك الق ارراا ،وين ر للمة مة

لقيمة ا ربا  ،فا ربا كاا المة مة ا عل تكون جودتما أعل  ،وتمثل المة مة

مدذ اإلرتباط بين ا ربا الحالية وعوا د ا

ف

ف

تف ير اإلختة

مة مة إكا كانا ا ربا

معلوماا ا ربا
ف
ا

أ عار وعوا د ا

مم ال نوية ،والت تقيس درق ا ربا

مم ،وتكون المعلوماا المحا بية

المحا بية كاا صلة بالقيمة الحالية للمنةأق ،وتصبح

ير مة مة ف حالة عدم وجود إرتباط بينما وبين يمة المنةأق،

هك الحالة تكون معلوماا التقارير المالية

ا ية ،ومن من ور المة مة فان جودق ا ربا

عر ال و

تف ر ا

ير ادرق عل
العالية ه

تحقي

الت

أهدافما

تنعكس ف

مم الةركة أو العوا د ال و ية ،حيث أن المعلوماا المحا بية

عار والعوا د ال و ية ف

ل افتراض كفاكق ال و  ،وهكا يتطاب

مع

مفموم المة مة للمعلوماا المحا بية وفقا إلطار إعداد وعرض القوا م المالية
لمعايير المحا بة الدولية ) (IASC,1989والكي عر
المحا بية بأنما تلع الت
خةل م اعدتمم ف

لما تأثير عل

تقييم ا داك الحال

ارراا م تخدم

وال اب

والمعلوماا المة مة من من ور الم تثمرين ه
وتنعكس عل

والم تقبل
الت

المة مة للمعلوماا
تلع المعلوماا من

للوحدق اإل تصادية،

تكون كاا مصدا ية

عر ال مم وت اهم ف إتخاك ارراتمم اإل تثمارية ،مع مةح ة أن

المة مة للمعلوماا المحا بية ا تعن جودق المعلوماا المحا بية ،إنما ه احد
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جوانب الجودق (إبراهيم ،5011 ،ا.)51
مقاييس إضافية لجودة األرباح:
ا ربا

هناع العديد من المقاييس ا خرذ الت

منما محدداا المحتوي المعلومات

لخصا صما ف

التطوراا الت

المحا بية كمحدداا ر ي ية

عة تما مع المتغيراا ال و ية كما هو الحال ف

ا ربا المحا بية عل
بين ا ربا

لقربا

يمكن إ تخدامما لقياس جودق
د ار ة درق

تج يد التحف المحا ب ودور ف تحديد طبيعة العة ة

المحا بية وا

عار ال و ية لق مم أو العا داا إعتمادا عل

دمما البحث المحا ب

التطبيق لقياس التحف المحا ب  ،ف

إطار دور المحا بة ف ا وا المال (عوض ،5011 ،ا.)12

 ياس جودق ا ربا بتجم ة ا ربا المحا بية إل عناصرها الر ي ية المحددقبم تويين :م توذ الت وياا المحا بية المحددق وف

أ اس اا تحقا

وم توذ التدفقاا النقدية ،حيث تعتبر ا ربا المحا بية عل أنما مكونة من
هكين الجم يين الر ي يين ،وين ر لطبيعة المحتوذ المعلومات

الت وياا المحا بية كمحدد ر ي

لعناصر

لجودق ا ربا المحا بية ،وكلع ف إطار

إدارق ا ربا وخموع هك الت وياا لإلنت اب اإلداري".

خصائص الوحدة االقتصادية وأثرها في جودة األرباح المحاسبية:
تتص

الوحدق اا تصادية بعدق خصا ا منما:

حجم الوحدة االقتصادية:

يعبر حجم الوحدق اإل تصادية عن كونما كبيرق الحجم كما هو الحال ف

التجمعاا اإل تصادية كةركاا الم اهمة الت

تعتمد عل

رأس مال كبير ،أو

كونما متو طة أو صغيرق الحجم كما ف ةركاا الم ولية المحدودق ،أو المنةأا

الفردية ،وتمتام الوحداا اإل تصادية كبيرق الحجم بأن لما تعامةا كبيرق ف أ وا
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المال ويتم تداول

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

ممما ف البورصة من أجل العمل عل جكب أكبر در ممكن

من الم تثمرين (الصغير ،5015 ،ا.)51ويقاس حجم الوحدق اا تصادية،
بإجمال يمة المبيعاا أو أجمال

أصول المنةأق ،وكلما ماد حجم المنةأق مادا

درجة ح ا يتما ال يا ية وماد احتمال اختيارها للطر المحا بية الت ت دي إل
تخفيض م توذ الربح ،باإلمافة إل

كلع هنالع م ةراا أخرذ تدل عل

حجم

المنةأق ككثافة رأس المال ودرجة التركيم الصناع فالمنةأا كاا الكثافة العالية
ف رأس المال تتكون عل درجة عالية من الح ا ية ال يا ية ن بة لتأثيرها عل

الميكل اا تصادي وخطط التنمية بالدولة (إبراهيم ،5008 ،ا.)522

نوع النشاط:
يختل

المخاطر الت

الخطر المرتبط بنوع النةاط من نةاط آلخر حيث تختل

تتعرض لما ا نةطة التجارية ،عن يرها من ا نةطة حيث ي دي فمم الم تثر
لنوع النةاط الكي يريد اتخاك رار باا تثمار فيب إل دعم إ تراتيجيتب ف إتخاك

كلع القرار وكلع من خةل فممب للكيفية الت

اما بما الوحدق اإل تصادية بخل

وي كان كلع

القيمة.من ناحية أخري فإن نوع النةاط ربما يكون مرتبط بمخاطر

ف المدذ البعيد أو القريب مما يتطلب كلع مرورق ا خك ف الح بان ممامين

الخطط المتعلقة بكلع النةاط من بل الم تثمر الكي ي ع

دا ما إل

تقبل

المخاطر اا تثمارية عند إتخاك لقرار اإل تثماري والعمل عل معرفة فمم ماه
أكبر المةاكل الت تواجب النةاط المعين(إبراهيم ،5008 ،ا.)51
هيكل الملكية:

تتنوع أةكال مكية الوحداا اا تصادية ما بين الملكية العامة والملكية

الخاصة ،والملكية المختلطة (عامة وخاصة ) ويعتبر هيكل الملكية أحد أهم
العوامل الم ثرق عل أداك الةركاا و د أةارا كثير من الد ار اا إل أن هيكل
الملكية لب إرتباط مباةر بن رية الوكالة .تجدر اإلةارق إل

أن هيكل الملكية لب
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تأثير وامح عل أداك الةركاا الم اهمة العامة من خةل أربعة محاور أ ا ية
هيكل

ه  :مدذ تةتا وتركم هكا الميكل؛ وملكية اإلدارق؛ ووجود الحكومة ف
الملكية ،وجود العا لة ف هكا الميكل (يا ين وحاتم ،5012 ،ا.)50
هيكل التمويل:

تتعدد مصادر حصول الوحدق اإل تصادية عل
نةاطما ،وهنالع وحداا إ تصادية تعتمد عل

ا موال الةممة لت يير

تمويلما الكات

بةكل أكبر من

التمويل الخارج  ،كما أن هنالع وحداا إ تصادية توامن بين مصادر التمويل
الكاتية والخارجية باإلمافة إل

الخارج

عل

كلع هنالع وحداا إ تصادية تفمل التمويل

التمويل الكات  ،وتختل

اإل تصادية اختة

درجة الخطر الت

تتعرض لما الوحدق

الميكل التمويل  ،فاإلعتماد المتمايد عل التمويل الخارج ف

ةكل روض يميد من درجة المخاطر المالية ،وي دي كلع إل إرباع التنا
عناصر هكا الميكل ،مما ي ثر عل

مقارنة بالعا د عل

القروض ،وبالتال

بين

معدل العا د لقموال الم تثمرق باإلنخفاض
و

ت ع

تبن

تلع الوحداا إل

يا اا محا بية تمكنما من إ مار القوا م المالية بةكل أفمل ،مما يمكنما من

الحصول عل
ف

روض بةكل مي ر (.)Healy &lys, 1996, P86

إن الوحداا اإل تصادية الت تعتمد بن بة كبيرق عل رأس المال(ا

التمويل ترتفع فيما حقو

الملكية ،حيث ت ع

ف

الغالب إل

مم)

إ تخدام

يا اا محا بية من ةأنما ت دي إل تع يم مكا ب المةع حت لو كان كلع

عل

ح اب الدا نين ،ا مر الكي يتطلب مرورق إ تخدام مراجعة كاا كفاكق

عالية من ةأنما تممن ةمة عرض وا م مالية والعمل عل حل مةكلة الوكالة

(ناصع والدبران ،5012 ،ا.)81

هيكل الرقابة الداخلية للوحدة االقتصادية:
أن تعبير الر ابة الداخلية كما جاك ف معيار المراجعة الدول ر م ()212
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العملية المصممة والمنفكق من بل المكلفين بالر ابة واإلدارق والمو فين
أهدا

اآلخرين ،لتوفير تأكيد معقول بةأن تحقي

الوحدق اإل تصادية اية ف

ا همية ن وجود ن ام ر ابة داخلية فعال يعد خط الدفاع الر ي

للو اية من

إعداد التقارير المالية اإلحتيالية ،ويربط العديد من الباحثين بين درجة كفاكق ن ام
الر ابة الداخلية وطبيعة ود ة وجودق المراجعة ،حيث يرذ البعض أن وجود ن ام

ر ابة داخلية فعال ي دي إل تقليل كمية ا دلة الواجب جمعما ،ويمنع ال حد كبير
و وع العديد من ااختة اا وي اهم ف كة

جدا ف

العديد من المخالفاا ،كما أنب هام

تحديد الو ا واإلجراكاا الةممين لعملية المراجعة وي اهم ف

تح ين

جودق المراجعة ،كما أ مرا بعض الد ار اا أن هنالع عة ة طردية بين ن ام
الر ابة الداخلية وجودق المراجعة الخارجية ،فكلما كان هكا الن ام ويا ومترابطا كلما
كانا عملية المراجعة أكثر د ة،

ير ان البعض يرذ أن الوحداا اإل تصادية

كبيرق الحجم تمتلع أن مة ر ابة داخلية جيدق عكس الوحداا صغيرق الحجم البا ما
يكون ن ام الر ابة الداخلية فيما معي

مما يت بب ف انخفاض جودق المراجعة

بما (.)Carcello ,. et al, 1992, p10

يتمح مما ب أن الوحدق اإل تصادية لما خصا ا عديدق يمكن أن ت ثر
و ا و ار المالية وف الغالب يقوم

عل جودق ا ربا و ارراا اإل تثمار ف

الم تثمر بإتخاك رار اإل تثماري بناك عل بعض أو تلع الخصا ا الت
تتص

بما الوحدق.

إجراءات الدراسة:

منهجية الدراسة وبناء النموذج:

للمصددار

المددد

أ د ددتمد

البح د ددث تحلي د ددل العة د ددة ب د ددين ج د ددودق ا رب د ددا بالتق د ددارير المالي د ددة

ال ددودانية المدرجددة ف د

ددو الخرطددوم ل دقو ار الماليددة ،ولتحقي د هددكا

تددم إ ددتخدام أ ددلوب تحليددل المحتددوي ( )ContentAnalysisللتقاريرالماليددة
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للمصار ال ودانية المدرجة ف
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و الخرطوم لقو ار الماليةخةل الفترق من عدام

(5011م حت د عددام 5012م) بطريقددة أفقيددة (Cross Sectional).ويمكددن بيددان
منمجية البحث من خةل النقاط التالية:

أسلوب قياس متغيرات الدراسة:

اعتمدا الد ار ة عل الد ار اا ال ابقة ف

طريقة ياس متغيراا الد ار ة كاآلت :

 المتغير الم تقل (خصا ا الوحدق اا تصادية) تم يا ما وفقا لد ار ة(المليج 5012 ،م).

 المتغير التابع (جودق ا ربا المحا بية) تم يا ما وفقا لد ار ة (الغصينوالموصل 5012 ،م ).

يبين الةكل ر م ( )1العة ة بين المتغير الم تقلة والمتغير التابع.
الةكل ر م ))1

العة ة بين المتغير الم تقلة والمتغير التابع
المتغير التابع

المتغير المستقل
خصا ا الوحدق اا تصادية
حجم الوحدق اا تصادية
هيكل التمويل

جودق ااربا

نوع النةاط
هيكل الر ابة
المصدر  :إعداد الباحثان
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مصادر الحصول على البيانات:
تم ااعتماد ف

جمع البياناا الخاصة بالد ار ةا لتطبيقية عل

المالية واإليماحاا المتممة لمصار

،وكتاب اإلفصا

العينةالمنةورق ف

القوا م

موا عمااإللكترونية

ال نوي الصادرعن و الخرطوم لقو ار المالية ،ومن ثم تم

ياس متغيراا الد ار ة كما بالجدول التال :

جدول رقم ()7
بيانات الدراسة

ا م االمصر

X1

ال نة

حجم الوحدق
اا تصادية

5011م

7,715,682,419

.95

5012م

10,561,174,155

.12

13,992,164,014

.11

5015م
5012م
5012م
5011م

X2

5015م
5012م
5012م
5012م
5011م

X3

5015م
5012م
5012م
5012م
5011م

X4

هيكل
التمويل

5015م
5012م
5012م
5012م

9,165,358,935

12,607,096,591
1,322,879,201
1,657,021,177
2,182,214,155
2,489,539,481
2,949,430,146
3,822,733,920
5,589,782,224
7,028,788,752
8,682,601,995

.12
.10
.10
.08
.13

1

1

1.01

1
1
1
1
1
1

.10

1

.13
.09
.84
.08

1,483,922

.10

2,109,052

.12

.14
.10

2,240,522

1

1

2.26

1.56

12,454,192,929

1,852,651

جودق اإلربا

1

.33

940,305

نوع
النةاط

هيكل
الر ابة

.13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.74
.51
.79

1.30
1.81
1.36
.78
.75
.89

3.74
1.20
1.14
1.15
8.30
3.81
.46

1.42
1.62
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X5

5011م

911,709,989

5012م

1,263,153,778

5015م
5012م
5012م

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

.15

1

1

2.02

.13

1

1

2.20

1,311,337,684

.10

1,280,782,644

.13
.13

1,520,082,176

1
1
1

1
1
1

6.93
2.28
1.81

المصدر :إعداد الباحثون5011،م.
تحليل نتائج الدراسة واختبارالفرضيات:
اعتمدتحليل نتا

الد ار ة التطبيقية عل ثةث مراحل بدأا بالتحق من
،ثم وص

صةحيةالبياناا للتحليل اإلحصا

لبياناا الد ار ة وانتماك

بتقديرنماكجما واختبار فرمياتما ،وفيمايل تحليل لمك المراحل:

إختبارصالحية البيانات للتحليل اإلحصائي:

 -إختبارالتوزيع الطبيعي ):(Normal Distribution Test

ا تخدم الباحثان نمط التوميع الكي ت لكب بياناا الد ار ة هوتوميع طبيع
بالن بة لمتغيراا الد ار ة المتصلة وه

وكلع

(حجم الوحدق اا تصادية ،نوع النةاط،

هيكل التمويل ،هيكل الر ابة ،جودق ا ربا ،جودق ا ربا )
جدول

رقم ()3

التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة المتصلة )(Kolmogorov-Semenov
المتغيرات المتصلة

حجم الوحدق اإل تصادية
هيكل تمويل الوحدق اإل تصادية
جودق ا ربا

اختبار Kolmogorov-Semenov
القيمة االحتمالية
القيمة
.500
1.25
.122
5.10
.152
5.52

المصدر :إعداد الباحثان5011،م.
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يتمح من الجدول ر م( )2أن القيم ااحتمالية للمتغيراا المتصلةأكبر من

م توذ الدالة ( ،) 0.05ممايدل عل

أنما تتبع التوميع الطبيع  ،أمابقية

المتغيراا فم متغيراا وهمية كاا يم ثنا ية اتخمع لةروط التوميع الطبيع .
 -إختبار التداخل الخطى(Multicollinearity Test):

تم فحا التداخل الخط من خةل إحت اب معامل ) (Toleranceلكل

متغير من المتغيراا الم تقلة ومتغيراا جودق ا ربا

ثم إيجاد معامل

) (Variance Inflation Factor-VIFحيث يعد بمثابة مقيا ا لتأثير اإلرتباط
بين المتغيراا الم تقلة .ويمكن توميح كلع من خةل الجدول ر م (.)2
جدول رقم ()1

إختبار Durbin Watson
النموذج

Durbin Watson

1

1.118
المصدر :إعداد الباحثان5011،م.

لتةخيا مةكلة اإلرتباط الخط

المتعدد يتم ح اب  Toleranceلكل

المتغيراا الم تقلة (مربع معامل اارتباط بين المتغير التابع وبقية المتغيراا

الم تقلة) ،بعد كلع يتم ح اب معامل  VIFلكل متغير من المتغيراا الم تقلة
ي تخدم لقياس تأثير اإلرتباط بين المتغيراا الم تقلة عل

ميادق تباين المتغير

الم تقل ،إكا كانا يمة  VIFحدي المتغيراا الم تقلة تميد عن  10تةير إل

أن تقدير تلع المتغيراا تتأثر بمةكلة التداخل الخط .

020
مجلة كلية العلوم اإلدارية

العدد( )1رمضان 1138هـ يونيو 7112م

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

جدول رقم ()5

إختبار التداخل الخطي)(Variance Inflation Test
Variance Inflation Test

المتغيرات

Tolerance

VIF

هيكل تمويل الوحدق ا تصادية

.220

5.252

هيكل الر ابة

.255

حجم الوحدق اا تصادية

.128

نوع النةاط

1.111
2.188

.508

5.211

المصدر :إعداد الباحثان5011،م.
يتمح من الجدول ر م ( )2أن يمة  VIFلكافة متغيراا الد ار ة لم
تتجاوم ( )10لكلع فإننموكج الد ار ةايعان من مةكلة التداخل الخط  ،فاإلرتباط

بين المتغيراا ليس لما دالةإحصا ية ومنخفض جدا ،وهكا يدل عل

وق نموكج

الد ار ة ف تف ير ا ثر عل المتغيرالتابع وتحديد .

 إختباراإلرتباط الذاتي ):(Autocorrelation Testللتأكد من خلو النموكج من مةكلةاإلرتباط الكات

) Watson Testو د
(،)1.118وه

مرا

يمة

المح وبة بالن بة لنموكج الد ار ة

بكلع تقع ممن المدذ المثال

لإلرتباط الكات والت

تم إجراك

(Durbin

ت ثر عل صحة النتا .

ممايدل عل

عدم وجود مةكلة

التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:
بعدأن تحق
المرحلة الثانية ،والت

الباحثان

من صةحية البياناا للتحليل اإلحصا

يتم فيما وص

وا تخةا نتا جما كمايل :

تأت

تحليل لمتغيراا الد ار ة واختبار فرومما
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 وصف المتغيرات المتصلة:لمتغيراا الد ار ةالمتصلة.

ي مرالجدول ر م( )1وص

جدول رقم( )2اإلحصاءالوصفي لمتغيرات الدراسة المتصلة
ال نة

المتغيرات
المتصلة

5011م

5012م

5015م

5012م

5012م

الو ط الح اب
حجم الوحدق
اا تصادية

2,754,789,167

3,544,996,788

4,207,436,698

5,012,425,953

6,183,621,957

.29

.10

.26

.11

.12

7..5

3.21

1.75

1.73

1.77

هيكل تمويل
الوحدق
جودق
اإلربا

المصدر :إعداد الباحثان5011،م.
الد ار ة

يةح

حيث

من الجدول ر م ( )1إرتفاع حجم الوحدق اإل تصادية خةل فترق
كان

متو ط

5011م()2,754,789,167

حجم

بينما

نجد

اإل تصادية

الوحدق

نة

ف

ف

5012م

نة

المتو ط

( )6,183,621,957مما يعكس ارتفاع حجم الوحدق اإل تصادية لعينة الد ار ة.
 -وصف المتغيرات المنفصلة:

ي مرالجدول ر م( )1وصفا أوليا لمتغيراا الد ار ة المنفصلة (Dummy

)Variablesه نوع نةاط الوحدق اا تصادية  ،هيكل الر ابة.

جدول رقم( )2اإلحصاءالوصفي لمتغيرات الدراسة المنفصلة
توجد

المتغيرات

ا يوجد

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

نوع النةاط

50

%80

2

%50

هيكل الر ابة

52

%88

2

%15

المصدر :إعداد الباحثان5011،م.
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العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

يةح

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

من الجدول أعة إن  %80من مجتمع الد ار ة لديب نوع نةاط

وامح ومحدد يريد الم تثمر باتخاك القرار فيب دون المجااا ا خرذ ،بينما نجد

 %50ا يوجد لديمم نوع نةاط هك النتيجة تعكس ارتفاع وجود أنةطة متنوعة
ككلع نجد  %88من البنوع لديما هيكل ر ابة خةل فترق الد ار ة من اإلدارق
والمو فين اآلخرين ،مما ي اعد ف

الوحدق اا تصادية ،بينما نجد

تحقي أهدا

 %15ا يوجد لديمم هيكل ر ابة وامح للعملياا المنفكق خةل فترق الد ار ة.
إختبار الفرضيات:
تمد

فروض الد ار ة إل

ياس أثر خصا ا الوحدق اإل تصادية ف

جودق ا ربا المحا بية بالتقارير المالية وبالتال انعكا ما عل

ف أ وا ا و ار المالية

ارراا المتعاملين

الفرضية الرئيسية :توجد عة ة كاا دالة إحصا ية بين خصا ا الوحدق
اا تصادية وجودق ا ربا المحا بية.

 نتائج تحليل اإلرتباط ) :(Correlation Analysisاختبارالعة ةبين خصا ا الوحدق اا تصادية وجودق ا ربا تم إجراك تحليل

اإلرتباط و دأ مرا النتا

كما يتمح من الجدول ر م( )8وجودعة ة إرتباط بين

حجم الوحدق اإل تصادية وجودق ا ربا

حيث كانا يمة معامل اإلرتباط

) (.889وم توذ الدالة )(0.000مما يعكس وجود عة ة طردية أي كلما ماد

حجم الوحدق اإل تصادية أدي كلع إل

ميادق ف

جودق ا ربا .ككلع نجد عة ة

وية وطردية بين هيكل التمويل للوحدق اإل تصادية وجودق ا ربا حيث كانا يمة

معامل اإلرتباط ) (.762وم توذ الدالة ).(0.000
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أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

جدول رقم()8

مصفوفةاإل رتباط بيرسون لمتغيرات نموذج الدراسة
Econsize

Earnings

Financing

Econsize

1

Financing

**.238

1

Earnings

**.88.

**.227

1

Investment

**..51

**.518

**.285

Investment

1
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نتائج تحليل اإل نحدار المتعدد ):(Multiple Regression
ف

تم إ تخدام طريقة المربعاا الصغرذ )(Ordinary Least Squares

صيا ة نموكج اإلنحدار لقياس أثر المتغيراا الم تقلة الخاصة بخصا ا

الوحدق اإل تصادية معا عل المتغير التابع جودق ا ربا ويعتبر نموكج اإلنحدار
الخط

هوأكثر نماكج اإلنحدار إ تخداما ف

الجدول ر م ( )8نتا

الد ار اا المحا بية ،ويعرض

تحليل اإلنحدارالخط المتعدد .

جدول رقم ( ).نتائج تحليل اإل نحدار الخطى المتعدد
المتغيرات

حجم الوحدق
اإل تصادية
هيكل تمويل
الوحدق

معامالت
اإل نحدار )(β

الخطأ
المعياري
) Std.
(Error

معامالت
اإل نحدار
القياسية
(*)β

رتيب
المتغيرات
حسب
األھمية

T-Test

قيمة
اإلختبار

القيمة
اإلحتمالية
P-value

1.506

.156

1.379

المرتبة
ا ول

9.632

.000

5.211

.269

.089

المرتبة
الثانية

1.097

.000

تفسيرالمعامالت
عندمستوى
)معنوية(0.05

كاا
معنوي
موجب
كاا
معنوي
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تأثير

تأثير

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

اإل تصادية
نوع النةاط

هيكل الر ابة

موجب

-1.397

.317

-.516

المرتبة
الثالثة

4.410

.000

كاا
معنوي
موجب

تأثير

-.580

.274

-.168

المرتبة
الرابعة

2.043

.054

ا
معنويا

ي ثر

معامل التحديد المعدل .852=Adj R2
معامل التحديد .821=R2
معمل اارتباط المتعدد=.811
يمة اختبار ( )  F-TESTالم تخرجة من جدول 85.211=ANOVA
القيمة ااحتمالية اختبار .000= F- Test

المصدر :إعداد الباحثان5011،م.
يتمح من بياناا الجدول ال اب أن هناع أث ار لمقياس خصا ا الوحدق

اا تصادية المتمثل بحجم الوحدق اإل تصادية وهيكل التمويل ونوع النةاط باإلمافة
إل

هيكل الر ابة ف

جودق ا ربا

ف

و الخرطوم لقو ار المالية .وي مر

كلع من خةل م توذ الدالة البالغ ( )0.000وهو أصغر من م توذ الدالة
المحدد من بل الباحث ( .)0.02ولكن هكا ا ثر يختل

من متغير إل أخر ف

المتغيراا الم تقلة ،حيث بلغ معامل اارتباط ( ،)0.811كما بلغ معامل التحديد

( ،).821أي أن ( )%82من العوامل الت

ت ثر ف

جودق ا ربا

وتعمذ إل

خصا ا الوحدق اإل تصادية وهو م ةر عال  ،و( )%1تعمذ إل أ باب أخرذ

ليس لما عة ة بمكا المقياس.

كما نجد أن يمة اختبار

= 85.211بم توي معنوي  0.000مما يدل

عل معنوية النموكج وتأكيد جودق النموكج المصمم من بل الباحث وان النموكج

يمكن التنب بب.وفيما يتعل

بحجم الوحدق اإل تصادية د أ مرا نتا

تحليل

اإلنحدار الخط المتعدد إن إةارق معامل اإلنحدار ) )βموجبة ( )1.201كما إن
022
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العدد( )1رمضان 1138هـ يونيو 7112م

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

القيمة ااحتمال  P-Value=0.000وه

أ ل من م توي المعنوية  0.02مما

بميكل التمويل د أ مرا نتا

المتعدد إن

يةير إل وجود تأثير معنوي
وفيما يتعل

تحليل اإلنحدار الخط

إةارق معامل اإلنحدار ) )βموجبة ( )5.211كما إن القيمة ااحتمال

P-

 Value=0.000وه ا ل من م توي المعنوية  0.02مما يةير إل وجود تأثير
معنوي .وفيما يتعل بنوع النةاط د أ مرا نتا

تحليل اإلنحدار الخط المتعدد

إن إةارق معامل اانحدار ) )βالبة ( )-1.281كما إن القيمة اإلحتمالية P-

 Value=0.000وه ا ل من م توي المعنوية  0.02مما يةير إل وجود تأثير
معنوي .وفيما يتعل بميكل الر ابة د أ مرا نتا
إن إةارق معامل اانحدار ))β

تحليل اانحدار الخط المتعدد

البة ( )-.280كما إن القيمة اإلحتمالية P-

 Value=0.054وه اكبر من م توي المعنوية  0.02مما يةير إل عدم وجود
تأثير معنوي وهك النتا

تثبا صحة الفرمية (توجد عة ة كاا دالة إحصا ية

بين خصا ا الوحدق اإل تصادية وجودق ا ربا المحا بية)

 الفرضية الفرعية األولي :توجد عة ة كاا دالة إحصا ية بين حجم الوحدقاإل تصادية وجودق ا ربا المحا بية.
إلختبار العة ة بين خصا ا الوحدق اإل تصادية وجودق ا ربا تم إجراك

تحليل اارتباط و دأ مرا النتا

كما يتمح من الجدول ر م( )8وجودعة ة

ارتباط بين حجم الوحدق اإل تصادية وجودق اإلربا

حيث كانا يمة معامل

اارتباط ( ).888وم توذ الدالة ) .( 0.000
جدول رقم( )11معامل االرتباط بيرسون لمتغير الفرضية الفرعية األولي

المتغير

جودة اإلرباح

حجم الوحدة االقتصادية

**.88.
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أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

نتائج تحليل اإل نحدار البسيط ):(Simple Regression

جدول رقم ( )11نتائج تحليل اإل نحدار الخطى البسيط

المتغير

حجم الوحدق

الخطأ

معامالت

معامالت

المعياري

االنحدار

االنحدار )(β

) Std.

القياسية

(Error

(*)β

.810

.102

T-Test
قيمة

االختبار

8.588

.888

القيمة

االحتمالية

عند مستوى
)معنوية(0.05

P-value

.000

اا تصادية

كو اثر معنوي
موجب

معامل التحديد المعدل .281=Adj R
2

معامل التحديد .2.1=R2

قيمة اختبار (ف)  F-TESTالمستخرجة من جدول 82.723=ANOVA
القيمة االحتمالية الختبار .111= F- Test

المصدر :إعداد الباحثان5011،م.

يتمح من بياناا الجدول ال اب

اا تصادية ف جودق اإلربا

ف

أن هناع أث ار لمقياس لحجم الوحدق

و الخرطوم لقو ار المالية .وي مر كلع من

خةل م توذ الدالة البالغ ( )0.000وهو أصغر من م توذ الدالة المحدد من
بل الباحث ( .)0.02حيث بلغ معامل اارتباط ( ،)0.888كما بلغ معامل

التحديد ( ،).180أي أن ( )%18من العوامل الت ت ثر ف جودق اإلربا تعمذ
إل حجم الوحدق اا تصادية وهو م ةر عال  ،و( )%51تعمذ إل أ باب أخرذ

ليس لما عة ة بمكا المقياس.
كما نجد أن يمة اختبار

= 81.512بم توي معنوي  0.000مما يدل عل

معنوية النموكج وتأكيد جودق النموكج المصمم من بل الباحث وان النموكج يمكن

التنب بب.

 الفرضية الفرعية الثانية :توجد عة ة كاا دالة إحصا ية بين هيكل التمويلللوحدق اا تصادية وجودق ا ربا المحا بية.
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أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

جدول رقم()17

معامل االرتباط بيرسون لمتغير الفرضية الفرعية الثانية
جودة األرباح

المتغير

**.227

هيكل التمويل الوحدة اإلقتصادية

المصدر :إعداد الباحثون5011،م.

نتائج تحليل اإل نحدارالبسيط ):(Simple Regression
جدولرقم ()13

نتائج تحليل االنحدار الخطى البسيط
معامالت
المتغير

االنحدار

هيكل تمويل

.5.211

)(β

الخطأ

المعياري

معامالت االنحدار

) Std.

القياسية (*)β

(Error
.115

.221

T-Test
قيمة

عند مستوى
القيمةاالحتمالية

االختبار

P-value

2.121

.000

الوحدق

)معنوية
(0.05

كو اثر معنوي
موجب

اإل تصادية
معامل التحديد المعدل .215=Adj R2

معامل التحديد .280=R2

يمة اختبار ( )  F-TESTالم تخرجة من جدول 21.112=ANOVA
القيمة اإلحتمالية اختبار .000= F- Test

المصدر :إعداد الباحثون5011،م.
يتمح من بياناا الجدول ال اب

الوحدق اإل تصادية ف جودق ا ربا

ف

أن هناع أث ار لمقياس هيكل التمويل
و الخرطوم لقو ار المالية .وي مر

كلع من خةل م توذ الدالة البالغ ( )0.000وهو أصغر من م توذ الدالة

المحدد من بل الباحث ( .)0.02حيث بلغ معامل اإلرتباط ( ،)0.115كما بلغ
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العدد( )1رمضان 1138هـ يونيو 7112م

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

معامل التحديد ( ،).280أي أن ( )%28من العوامل الت ت ثر ف جودق ا ربا
تعمذ إل

الوحدق اإل تصادية.كما نجد أن يمة اختبار

هيكل التمويل ف

= 21.112بم توي معنوي  0.000مما يدل عل
النموكج المصمم مما يمكن التنب بب.

معنوية النموكج وتأكيد جودق

 الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عة ة كاا دالة إحصا ية بين نوع نةاطالوحدق ا تصادية وجودق ا ربا المحا بية.

جدول رقم( )11معامل االرتباط بيرسون لمتغير الفرضية الفرعية الثالثة
جودة األرباح

المتغير

**.511

نوع نشاط الوحدة اإلقتصادية

المصدر :إعداد الباحثون5011،م.

نتائج تحليل اإل نحدارالبسيط ):(Simple Regression

جدول رقم ()15نتائج تحليل اإل نحدار الخطى البسيط

المتغير

نوع

الوحدق

نةاط

معامالت

الخطأ المعياري

معامالت

اإل نحدار

) Std.

T-Test

اإل نحدارالقياسية

)(β

(Error

(*)β

قيمة

اإلختبار

1.212

.212

.220

2.080

القيمة
اإلحتمالية

عند مستوى
)معنوية( 0.05

P-value
.002

كو اثر معنوي موجب

اإل تصادية

معامل التحديد المعدل .511=Adj R2

معامل التحديد .585=R2

يمة اختبار ( )  F-TESTالم تخرجة من جدول 8.281=ANOVA

القيمة اإلحتمالية اختبار .002= F- Test
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أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

يتمح من بياناا الجدول ال اب أن هناع أث ار متو ط لمقياس نوع نةاط

الوحدق اإل تصادية ف جودق ا ربا

ف

و الخرطوم لقو ار المالية .وي مر

كلع من خةل م توذ الدالة البالغ ( )0.002وهو أصغر من م توذ الدالة

المحدد من بل الباحث ( .)0.02حيث بلغ معامل اارتباط ( ،)0.220كما بلغ
معامل التحديد يمة صغيرق ( ،).585أي أن ( )%58من العوامل الت ت ثر ف

جودق ا ربا تعمذ إل نوع نةاط الوحدق اإل تصادية .مما يعكس أن هكا المتغير
أثر عل جودق ا ربا معي  ،ويعمي الباحث كلع إل أن هنالع تةابب ف نوع

النةاط لعينة الد ار ة.كما نجد أن يمة اختبار
 0.002مما يدل عل

= 8.281بم توي معنوي

معنوية النموكج وتأكيد جودق النموكج المصمم من بل

الباحث وان النموكج يمكن التنب بب.

 الفرضية الفرعية الرابعة :توجد عة ة كاا دالة إحصا ية بين هيكل الر ابةف الوحدق اإل تصادية وجودق ا ربا المحا بية.

جدول رقم()12معامل االرتباط بيرسون لمتغير الفرضية الفرعية الرابعة
جودة اإلرباح

المتغير

**.171

هيكل الرقابة في الوحدة اإلقتصادية
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نتائج تحليل اإل نحدارالبسيط ):(Simple Regression

جدول رقم()12نتائج تحليل اإل نحدارالخطى البسيط

معامالت
المتغير

االنحدار
)(β

الخطأ

المعياري
) Std.

(Error

T-Test

معامالت
اإل نحدار

القياسية (*)β

قيمة
اإلختبار

القيمة

اإلحتمالية

عند مستوى
)معنوية(0.05

P-value
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العالقة بين خصائص الوحدة اإلقتصادية وجودة األرباح المحاسبية

هيكل الر ابة
ف

الوحدق

1.212

.252

.158

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

5.521

كو

.022

اثر

معنوي

موجب

اإل تصادية

2

معامل التحديد المعدل .122=Adj R

معامل التحديد .180=R2

يمة اختبار ( )  F-TESTالم تخرجة من جدول 2.021=ANOVA
القيمة اإلحتمالية اختبار .022= F- Test

المصدر :إعداد الباحثون5011،م.
يتمح من بياناا الجدول ال اب

الر ابة ف

الوحدق اإل تصادية عل

أن هناع أث ار متو ط لمقياس هيكل

جودق ا ربا

و

ف

الخرطوم لقو ار

المالية .وي مر كلع من خةل م توذ الدالة البالغ ( )0.022وهو أصغر من
م توذ الدالة المحدد من بل الباحث (.)0.02

حيث بلغ معامل اارتباط

( ،)0.252كما بلغ معامل التحديد يمة صغيرق ( ،).180أي أن ( )%18من
العوامل الت

ت ثر ف

تعمذ إل

جودق ا ربا

هيكل الر ابة ف

الوحدق

اإل تصادية .مما يعكس أن هكا المتغير أثر عل جودق ا ربا معي .كما نجد
أن يمة اختبار

= 2.021بم توي معنوي  0.022مما يدل عل

معنوية

النموكج وتأكيد جودق النموكج المصمم من بل الباحث وان النموكج يمكن التنب

بب.

نتائج تحليل اإل نحدارالمتعدد ):(Multiple Regression

طريقة اإل نحدار التدريجي :Stepwise

يتم إدخال كافة المتغيراا واحدا بعد ا خر بخطواا مت ل لة

إل

النموكج علما بأن المتغير الداخل عرمب لإل تبعاد ف الخطواا الةحقة إكا ثبا
عدم معنويتب بوجود المتغيراا ااخري.

ف صيا ة نموكج اإلنحدارلقياس أثرالمتغيراا الم تقلة الخاصة بخصا ا الوحدق

اإل تصادية معا عل المتغير التابع جودق ا ربا .
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جدول رقم ()18

ملخص النموذج Model Summary
Model Summary
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate
.51782

.780

.790

.31702

.918

.925

.29061

.931

.939

.889a
.962b

.969c

Model
1
2
3

 a. Predictors: (Constant),حجم الوحدقاإل تصادية
 b. Predictors: (Constant),حجم الوحدقاإل تصادية  ,نوع النةاط
c. Predictors: (Constant),حجما لوحدقاإل تصادية  ,نوع النةاط ,هيكل الر ابة

المصدر :إعداد الباحثون5011،م.
يتمح من بياناا الجدول ال اب أن هناع ثةثة نماكج نتيجة ا تخدام
اإلنحدار التدريج

ف

نموكج الد ار ة ،حيث نجد ف

النموكج الثالث إن درجة

اإلرتباط بين المتغيراا الم تقلة (حجم الوحدق اإل تصادية ،نوع النةاط ،هيكل
الر ابة) والمتغير التابع ( جودق ا ربا ) بلغ= .810وه درجة كبيرق ( اكبر درجة
ارتباط ف النماكج الثةثة) وبمعامل التحديد  .828= R2مما يف ر ان  %82من
التغير ف جودق ا ربا يرجع لمك المتغيراا الم تقلة.

وعليب يصبح اعتماد النموكج الثالث أي ا تبعاد متغير هيكل تمويل الوحدق

ا تصادية.
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جدول()1.

تحليل التباين للنموذجANOVA
ANOVA
Sig.

Mean

F

.000d

df

Square

108.6
47

Sum of

Model

Squares

9.176

3

27.527

Regression

.084

21

1.774

Residual

24

29.300

Total

3

 a. Dependent Variable:جودقا ربا
 d. Predictors: (Constant),حجم الوحدق اإل تصادية ,نوع النةاط ,هيكل الر ابة

المصدر :إعداد الباحثون5011،م.
يتمح من بياناا الجدول ال اب أن هناع معنوية النموكج ،حيث نجد أن

يمة إختبار  108.647= Fبم توي معنوي  0.000مما يدل عل

معنوية

النموكج وتأكيد جودق النموكج وان النموكج يمكن التنب بب.
جدول()71

معامالت النموذج Coefficients
Coefficients

Sig.

t

.000

-14.463

Standardized

Unstandardized

Coefficients

Coefficients

Beta

Std.
Error
2.506

Model

B
-36.249

)(Constant
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حجم
الوحدقاإل تصاد

.000

14.972

1.492

.109

1.629

.000

-5.325

-.569

.289

-1.541

نوع النةاط

.033

-2.276

-.185

.271

-.616

هيكل الر ابة

ية

 a. Dependent Variable:جودق ا ربا

المصدر :إعداد الباحثون5011،م.

يتمح من بياناا الجدول ال اب أن هناع أث ار لمقياس خصا ا الوحدق
اإل تصادية المتمثل بحجم الوحدق اإل تصادية ونوع النةاط باإلمافة إل
الر ابة ف جودق ا ربا ف

هيكل

و الخرطوم لقو ار المالية .وي مر كلع من خةل

م توذ الدالة البالغ ( )0.000وهو أصغر من م توذ الدالة المحدد من بل
من متغير إل

الباحث ( .)0.02ولكن هكا ا ثر يختل
الم تقلة:

 -فيما يتعل بحجم الوحدق اإل تصادية د أ مرا نتا

أخر ف

المتغيراا

تحليل اإلنحدار الخط

المتعدد إن إةارق معامل اإلنحدار ) )βموجبة ( )1.629كما إن القيمة

اإلحتمالية  P-Value=0.000وه
يةير إل وجود تأثير معنوي

ا ل من م توي المعنوية  0.02مما

 -وفيما يتعل بنوع النةاط د أ مرا نتا

تحليل اإلنحدار الخط المتعدد إن

إةارق معامل اإلنحدار ) )βالبة ( )-1.541كما إن القيمة ااحتمالية P-

 Value=0.000وه

ا ل من م توي المعنوية  0.02مما يةير إل

تأثير معنوي

 وفيما يتعل بميكل الر ابة د أ مرا نتاإةارق معامل اإلنحدار ))β

 Value=0.033وه

وجود

تحليل اإلنحدار الخط المتعدد إن

البة ( )-.111كما إن القيمة ااحتمالية P-

ا ل من م توي المعنوية  0.02مما يةير إل

وجود
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تأثير معنوي
هك النتا

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

تثبا صحة الفرمية (توجد عة ة كاا دالة إحصا ية بين

خصا ا الوحدق اإل تصادية وجودق ا ربا المحا بية).
النتائج والتوصيات

النتائج:

 أن هنالع عة ة ارتباطيب بين خصا ا الوحدق اإل تصادية وجودق ا رباالمحا بية للمصار ال ودانية المدرجة ف

و الخرطوم لقو ار المالية.

 هنالع عة ة ارتباطيب بين حجم الوحدق اإل تصادية وجودق ا ربا المحا بية،مما يعن

أن هنالع عة ة طردية بين تلع المتغيراا حيث كلما ماد حجم

الوحدق اإل تصادية أدذ كلع إل الميادق ف جودق ا ربا .

 يرتبط القرار اا تثماري ارتباط وثي بخصا ا الوحدق اإل تصادية فالخرطوم لقو ار المالية.

و

التوصيات:

 ااهتمام بخصا ا الوحدق اإل تصادية من بل متخكي الق ارراا اإل تثماريةف

و الخرطوم لقو ار المالية.

التقارير المالية المنةورق من بل و الخرطوم لقو ار

 -ت ليط الموك عل

المالية كم ةر اتخاك القرار اا تثماري.

 -مرورق تصني

المصار

ال ودانية المدرجة ف

و

الخرطوم لقو ار

المالية وفقا لم توي جودق أرباحما إعتماداعل مقياس معين لجودق ا ربا .
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المراجع

أوالا -المراجع باللغة العربية:
-

-

أ .الطيب دفع هللا محمد إدريس وأخرون

إبراهيم ،المادي آدم محمد .)5008( .نظرية المحاسبة ،الخرطوم ،مطابع

ال ودان للعملة.
إبراهيم ،ما م كامل مو
والتةغيل

 .)5011( .تأثير جودق ا ربا عل ا داكالمال

للوحداا اإل تصادية المصرية –د ار ة تطبيقية،مجلة الدراسات

المالية والتجارية ،بن
 -أبو ال عود،

وي  ،العدد الثان .

وي  :جامعة بن

ان وآخرون .)5012( .أثدر هيكلدة الملكيدة علد أداك الةدركاا

الصد ددناعية ا ردنيد ددة .المجلـــــة العربيـــــة للمحاســـــبة ،البح د درين :جامعد ددة العلد ددوم
التطبيقية ،المجلد ال ابع عةر ،العدد ا ول.

 -جريخ ،طري

كا م .)5015( .تأثير العالقة بين حوكمة الشركات وجودة

األرباح على أسعار األسهم ،د ار ة تطبيقية ر الة ماج تير
جامعة عين ةمس ،القاهرق.

ير منةورق،

 -الجميع  ،ف اد عبدالمنعم .)1882( .تقويم دور الم

ة النوعية ف

 -المهرق ،كرار ليم .)5011( .ياس م توذ جودق ا ربا

المحا بية ومدذ

الع ار .مجلة تنمية الرافدين ،الع ار  :جامعة الموصل ،العدد (.)10

تأثرها بمحدداا هيكل الملكية .مجلة المثني ،الع ار  :جامعة المثن  ،المجلد

ال ادس ،العدد الثالث.

 ميدان ،أحمد ال يد .)5011( .إطار مقترح لتحديد موقف مراقب الحساباتمن السياسات البديلة على إدارة األرباح ،ر الة دكتو ار ف

منةورق ،جامعة عين ةمس ،القاهرق.

 -ال بوع،

المحا بة ير

ليمان ال ند .)5011( .أثر هياكل أن مة الر ابة الداخلية وفقا

إلطار  COSOعل أهدا

الر ابة .مجلة دراسات العلوم اإلدارية ،ا ردن:
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جامعة الح ين بن طةل ،المجلد  ،28العدد .1
-

الصغير ،محمد ال يد محمد .)5015( .اثر خصا ا الوحدق اإل تصادية
للعميل عل جودق المراجعة الخارجية ،مجلة الفكر المحاسبي .القاهرق :جامعة

عين ةمس ،العدد الثالث ،ال نة ال اد ة عةر.

 -عوض ،أمال محمد محمد .)5011( .تحليل العة ة بين جودق ا ربا

المحا بية و اهرق عدم تماثل المعلوماا وأثرها عل تكلفة رأس المال ،مجلة

الفكر المحاسبي ،القاهرق :جامعة عين ةمس ،العدد الثان .
-

صيرق ،أنور جورج وآخرون.)1880( .اإلدارة

واإلقتصاد الهندي،

الع ار ،الجامعة التكنولوجية.

 الكرخ  ،مجيد جعفر.)5012( .تقويم األداء في الوحدات اإلقتصاديةباستخدام النسب المالية .الطبعة ا ول  ،لبنان :دار المناهل للنةر والتوميع.

 -ناج  ،ةويكار محمد وف اد ،منصور .)5012(.العة ة بين التحف المحا ب

وجودق ا ربا .مجلة الفكر المحاسبيالقاهرق :جامعة عين ةمس ،العدد ا ول.

 يا ددين ،عبددد الخ ددال وحدداتم ،عادلددة .)5012( .عة ددة هيكددل التمويددل بربحي ددةالةددركة د ار ددة تطبيقيددة علد عينددة مددن ةددركاا القطدداع الصددناع  .مجلــة كليــة

العلوم اإلقتصادية ،الع ار  :جامعة البصرق ،المجلد  ،10العدد .21

 -يو

 ،يو

ح ن.)5015( .التمويل في المؤسسات اإلقتصادية،

اإل كندرية ،دار التعليم الجامع .

 -يونس ،عبدالغفور.)1811( .دراسات في اإلدارة العامة .اإل كندرية ،مصر.

ثانيا -المراجع باللغة األجنبية:

- Amihoud, Y.(1986). “Asset Pricing and Bid-Ask Spread”.

Journal of financial Economics, Vol 17, North-Holland.

- Bhattacharya, U. et al. (2003). “The World Price of
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Earnings Opacity”. The Accounting Review. Vol 78 (3).

- Buchele.R. (1962). How to Evaluate Affirm, ,California
,Management Review.

- Carcello ,. Et , el. (1992)." Audit quality Attributes : The
Perceptions of Audit partners , prepares and Financial

Statement users" Auditing a Journal of practices &

Theory .

- Healy. P.&lys ,.T.(1996). " Auditor changes following Big

Eight Takeovers of non Big eight Audit Firms " ,. Founded

of Accounting and Public.

- Prawitt, D.N. et al. (1999). “InternalAudit Quality and
Earning Management Theory” Accounting Review.
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