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أثر جودة المراجعة في جودة  األرباح، وانعكاسها على التوزيعات النقدية في الشركات الصناعية 

  المساهمة المصرية
  

  سامح محمد رضا رياض أحمد
  
  لخصم

  
 ثم تحديد اثر جودة األرباح في حالعالقة بين جودة المراجعة الخارجية وجودة األرباتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 

 لقياس جودة  Richardson & Sloanنموذج  األرباح النقدية في جمهورية مصر العربية، واستخدمت الدراسةتوزيعات 
 لقياس توزيعات صافى األرباح/التوزيعات النقدية المدفوعةاألرباح، كما استخدمت معدل التوزيعات النقدية المتمثل فى 

 الشركات الصناعية المساهمة المصرية خالل الفترة من من  على خمسين شركةعينة الدراسةاألرباح النقدية، وشملت 
م، واعتمدت الدراسة على نموذجين رئيسيين حيث يعكس النموذج األول العالقة المفترضة بين 2009م الى 2005
على المتغير   تأثيرا من المتوقع أن يكون لهوالتي خصائص جودة المراجعة الخارجية في ة والمتمثلةالمستقلات ريالمتغ

 المتمثل في جودة األرباح، كما يعكس النموذج الثاني العالقة المفترضة بين جودة األرباح كمتغير مستقل على لتابع الرئيسا
معدل التوزيعات النقدية كمتغير تابع، وقد تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد لدراسة النموذج األول، وتحليل االنحدار 

 .البسيط لدراسة النموذج الثاني
مكاتب الاالرتباط مع وحجم مكتب المراجعة وقيمة أتعاب المراجعة تأثير ايجابي لكل من وجود  لقد توصلت الدراسة إلىو
وأنه يوجد تأثير سلبي ، جودة األرباح ممثلة فى تخفيض المستحقات الكليةالتأهيل المهني للمراجع على وعالمية للمراجعة ال
على معدل  باح، كما توصلت الدراسة الى وجود تأثير ايجابى لجودة األرباحجودة األرعلى  فترة االحتفاظ بالعميلل

 بضرورة االهتمام بتشجيع ارتباط مكاتب الدراسةالتوزيعات النقدية في الشركات الصناعية المساهمة المصرية، كما أوصت 
ى الشهادات المهنية، مما يؤدي المراجعة المصرية بمكاتب عالمية، مع االهتمام بتدريب المراجعين وتحفيزهم للحصول عل

  .إلى ارتفاع مستوى الجودة بمكاتب المراجعة المصرية

  .جودة المراجعة الخارجية، جودة األرباح، توزيعات األرباح النقدية، الشركات الصناعية المساهمة المصرية: الدالةالكلمات 

 
  مقدمةال

  
تهدف المراجعة الخارجية إلى إبداء رأى فني محايد عن 

 عدالة تعبير القوائم المالية، وما يترتب على ذلك من مدى
إضفاء الثقة والمصداقية على البيانات التي تتضمنها هذه 
القوائم، وقد شهدت السنوات األخيرة العديد من حاالت 
االنهيار للكثير من الشركات الكبرى في مختلف دول العالم 

لمالية، وفقدان الثقة في المعلومات التي تحتويها القوائم ا

 المراجعة مكاتب ضد القضايا من الكثير رفع ذلك وصاحب
 في يكن ولم الشركات  القوائم المالية لتلكمراجعة تولت التي

ما يشير إلى عدم استمراريتها، ومن أشهر تلك  تقاريرها
 العمالقة األمريكية الشركات من عدد وانهيار إفالس القضايا 

 وشركة يكيةاألمر الطاقة عمالق Enron شركة مثل
Worldcom  تبع وما أمريكيةاتصاالت  شركة أكبر ثاني 

 Arthur Andersenالعالمي  المراجعة مكتب انهيار من ذلك
 إنرون لشركتي المالية والقوائم الحسابات مراجعةب قام الذي

  . (Jean, et. al, 2004)كومدووورل
وذكر محللون اقتصاديون أن مكاتب المراجعة الكبرى  

 وضع حرج في أعقاب اإلعالن عن الفضائح أصبحت في
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المالية لعدد من الشركات الكبرى مشددين على أن مكاتب 
المراجعة مسئولة مسئولية مباشرة عن التقارير المالية لهذه 

  ).(Pitt,2001الشركات 
بذل مزيد ب العديد من الدول والهيئات المهنية ولقد قامت

 التي يساهم يات والتوصمن الجهود من أجل إصدار المعايير
 المالية المنشورة، المعلوماتإتباعها في استعادة الثقة في 

حيث تعتبر المعلومات التي تفصح عنها الشركات سواء 
كانت مالية أو غير مالية من أهم األدوات المستخدمة من قبل 
المستثمرين سواء المرتقبين أو الحاليين، لذلك البد من توخي 

لومات لكي تكون ذات جودة عالية الحذر عند إعداد هذه المع
  .مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات االستثمارية بكفاءة

ويعتبر صافى الربح مؤشر للقيمة المضافة للشركة 
والذي ينعكس على قيمة أسهمها، كما يعتبر العديد من 

 السنوية البند األكثر أهمية في حمتخذي القرارات األربا
العديد من العوامل التي قد القوائم المالية بالرغم من وجود 

تؤدى إلى انخفاض مستوى جودة األرباح كإدارة األرباح 
وارتفاع نسبة المستحقات فيها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات 
غير رشيدة بسبب تركيزها على حجم األرباح دون التركيز 

  .(Chan et al., 2006)على جودتها
عة على وتعرف جودة المراجعة بانها قدرة عملية المراج

اكتشاف والتقرير عن األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، 
والحد من عدم تماثل المعلومات بين اإلدارة والمساهمين، 
ويرتبط مستوى جودة المراجعة بمستوى جودة المعلومات 
التي تتضمنها القوائم المالية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن 

اسطة مراجعين ذوى القوائم المالية التي تم مراجعتها بو
جودة عالية قلما تحتوى على أخطاء جوهرية، مما ينعكس 
على تدنية تكاليف عالقة الوكالة القائمة بين المساهمين 

  ). م2008عيسى، (واإلدارة 
 على للحصول األسهم بشراء إن المستثمرين يقومون

 تشارك فالشركات محتملة، رأسمالية أرباحتوزيعات و
 التوزيعات خالل من تحققها التي احاألرب في المستثمرين

 التوزيعات سياسة تجذب، كما األرباح استثمار إعادة أو النقدية
، وعادة ما أسهمها في لالكتتاب الجمهور لشركةا التى تعلنها

 حيث تؤدى زيادة والتوزيعات األرباح بينتوجد عالقة 
 وفى بعض األحيان تفوق األرباح الى زيادة التوزيعات،

حيث تميل هذه  األرباح في الزيادة التوزيعات يف الزيادة
 حتى التوزيعات منمعين  مستوى على فاظحالشركات الى ال

  ).م2003حنفى، (ح الرب في انخفاض حدث لو
وتؤدى إدارة األرباح  إلى التقييم الخاطئ لقيم األسهم 

 أي فياإلدارة المتداولة في سوق األوراق المالية، حيث أن 
 تعظيم القيمة السوقية في رغبة أكيدة منشأة يكون لديها

 يؤدي بدوره إلى تعظيم القيمة الذاتية لها الذيللمنشأة األمر 
 ولذلك المنشأة سوق العمل أو لتدعيم موقفها داخل فيسواء 

 في تساعدها التيفإنها تستخدم كافة الوسائل واألساليب 
 إستراتيجيةومن ثم فإنها سوف تستخدم ، تحقيق هذه الرغبة

بصورة  عنه  إظهار رقم الدخل المعلنفياسبية تساعدها مح
تبدو طبيعية ومحاولة تقريب رقم الدخل المعلن مع رقم 

 التأثير إيجابياً على قيمة فيالدخل المستهدف وهذا يساعد 
 ة من خالل تدني في سوق األوراق المالية أسهم المنشأة

 على الذي رقم الربح المعلن فيالمخاطر المصاحبة للتقلبات 
 األرباح وهو أحد أهم فيأساسه يتم قياس نصيب السهم 

 في تحديد القيمة العادلة للسهم فيالمتغيرات المستخدمة 
  .) م1999سويلم، (ل سوق التداو

وتساهم هذه الدراسة في تحديد العالقة بين جودة 
 وانعكاسها على المراجعة الخارجية ومستوى جودة األرباح

الل تحديد مدى فعالية جودة ، من خالتوزيعات النقدية
المراجعة في تخفيض المستحقات الكلية وبالتالي تحقيق جودة 

    .   األرباح وتأثيرها على معدل التوزيعات النقدية المدفوعة
  :مشكلة الدراسة

تعتبر جودة المراجعة مطلباً أساسياً للعديد من األطراف؛ 
ها حيث ترغب إدارة الشركات في إضفاء الثقة على قوائم

المالية، كما ترى المنظمات المهنية أن تحقيق الجودة عند 
تنفيذ مهام المراجعة يضمن وفاء مهنة المراجعة بمسئوليتها 
تجاه كافة األطراف المعنية، كما أصبحت جودة المراجعة 
هي العامل الترجيحي للتمييز بين مكاتب المراجعة نظراً 

   .  (Scott&Pitman,2005)لحدة المنافسة بينها
 قد والتي العديد من القرارات هذا، وتقوم اإلدارة باتخاذ

 يعتمد عليها األطراف التيتؤثر على المعلومات المحاسبية 
 وقد تؤدى هذه القرارات إلى التأثير على الشركةالمعنية ب

 اإلدارة تقوم بإعداد وبالرغم من أن، صافى الدخل
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 والتية، المعلومات المحاسبية في إطار من المعايير المهني
تهدف إلى سالمة وموضوعية القياس المحاسبي، والعدالة في 
العرض واإلفصاح، إال أن هذه المعايير ما تزال تعطي إدارة 
الشركة مرونة واسعة في االختيار من بين السياسات 
واإلجراءات والطرق المحاسبية البديلة، والتي قد تستغل من 

اف، والذي قد قبل المديرين بالشركة لتحقيق بعض األهد
 يلحق الضرر بمصالح األطراف األخرى ذات العالقة

  .)م2003مبارز، (
ويقصد بجودة األرباح بأن األرباح التي تعلنها الشركة 

 األرباح الحقيقية والفعلية للشركة، أي أن تعبر بصدق عن
أرباح الشركة المنشورة ذات وجود نقدي ملموس وأن هذه 

 العب أو أرقام احتمالية األرقام ليس فيها مبالغة أو ت
(Bellovary et al., 2005).  

وتقوم ادارة الشركات المساهمة بتحديد سياسة التوزيعات 
 على الضرائب بعد األرباح صافي بتوزيع  تتعلقالتى

 أرباح توزيع عدم السياسة هذه تتضمن أن ويمكنالمساهمين، 
 جميع توزيع أو ،بذلك يسمح القانون كان إذا قاإلطال على

 من األدنى الحد اإلعتبار في األخذ بعد الصافية األرباح
ن لحديا نهذي بين أرباح توزيع أو، القانونية المتطلبات

  ).م2006شراب، (
أبو عجيلة ( منها دراسة  الدراساتالعديد منأكدت ولقد 
 ،أبو عجيلة والشريف(، ودراسة )م2010 ،وحمدان
ر لجودة وجود أثعلي   )م2008عيسى، ( و دراسة ،)م2009

المعلومات التي تحتويها جودة المراجعة الخارجية على 
والتي من ضمنها صافى الدخل وبالتالي  قوائم الماليةال

تحسين جودة األرباح، كما أكدت دراسات اخرى كدراسة 
Yu, 2011)(ودراسة ،) Ben-Amar,2010  &

Adjaoud(  على وجود تأثير لحوكمة الشركات وجودة
 توزيعات األرباح فى الشركات المراجعة على سياسة

  . المختلفة
مما سبق، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلين 

  :التاليين
هل يوجد تأثير لجودة المراجعة الخارجية على جودة 
األرباح في الشركات الصناعية المساهمة المصرية ؟ وهل 
يوجد تأثير لجودة األرباح على معدل التوزيعات النقدية في 

 . الصناعية المساهمة المصرية؟الشركات
  :أهداف الدراسة

يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في تحديد العالقة بين جودة 
المراجعة الخارجية ومستوى جودة األرباح في الشركات 
الصناعية المساهمة المصرية وتأثيرها على معدل التوزيعات 

يمكن تحقيق الهدف العام من خالل النقدية المدفوعة، و
  :ف الفرعية التاليةاألهدا

يؤدي  التحقق من ان ارتفاع جودة المراجعة الخارجية .1
تحسين جودة األرباح في الشركات الصناعية  إلى

 .المساهمة المصرية
معدل التحقق من ان ارتفاع جودة األرباح يؤثر على  .2

التوزيعات النقدية في الشركات الصناعية المساهمة 
   .المصرية

  :أهمية الدراسة
 استثمارية فرصة دولة أي في المالية األوراق أسواق ان
 واألجنبية، المحلية األموال لرؤوس هام جذب وعامل ممتازة
 الدول معظم في حثيثة جهوٌدا األخيرة األعوام شهدت وقد

 تهيئة خالل من فيها االستثماري المناخ لتحسين النامية
ومن ضمن  االستثمارات، لجذب المالئمة والظروف األوضاع

الجهود تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والتى قامت هذه 
 والتى تعتبر جودة م2005أكتوبر مصر بتطبيقها منذ 
حكام الرقابة على ا وذلك بهدف ،المراجعة أحد اركانها

الفصل بين برامج الشركات المساهمة وأنشطتها نتيجة 
الملكية واإلدارة وما قد ينشأ من تعارض المصالح بين 

 الشركات وبين المساهمين، ومحاولة أعضاء مجالس إدارة
حماية مصالح المساهمين والحد من التالعب المالي 
واإلداري الذي يقوم به أعضاء مجالس اإلدارة بهدف تعظيم 

تحقيق جودة المعلومات منافعهم الخاصة، مما يؤدي الى 
المحاسبية في البيئة المحاسبية المصرية والتي ستنعكس على 

، حركة سوق األوراق المالية المصريقرارات المستثمرين و
 المستثمرون إلى المشاركة فى مؤسسات حيث يسعى

 األسهم شراءوشركات ناجحة مولدة لإليرادات عن طريق 
 .محتملة رأسمالية أرباحتوزيعات و على للحصول

 اهمية الدراسة فى محاولة تحديد العالقة مما سبق يتضح
ومدى  األرباحة  جودبين جودة المراجعة الخارجية ومستوى
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مع تطبيق هذه  انعكاسها على معدل التوزيعات النقدية
 .الشركات الصناعية المساهمة المصريةالدراسة على 

  : فروض الدراسة
  :تعتمد الدراسة على فرضين رئيسيين هى

تحسين  إلى يؤدي ارتفاع جودة المراجعة الخارجية  - أ 
جودة األرباح في الشركات الصناعية المساهمة 

 وذلك من خالل تخفيض المستحقات الكلية، المصرية
يوجد أثر لجودة المراجعة الخارجية على أي أنه 

  .تخفيض المستحقات الكلية
وينبثق عن هذا الفرض مجموعة من الفروض الفرعية 

 جودة المراجعةخصائص ة من التي تقيس أثر كل خاصي
الصناعية تخفيض المستحقات الكلية في الشركات  على

  : كما يليصريةالمساهمة الم
جودة يوجد تأثير ايجابى لقيمة أتعاب المراجعة على  .1

  .األرباح
جودة يوجد تأثير ايجابى لحجم مكتب المراجعة على  .2

  .األرباح
يوجد تأثير ايجابى لفترة االحتفاظ بالعميل على  .3

  .جودة األرباح
يوجد تأثير ايجابى لالرتباط مع مكاتب عالمية  .4

  .جودة األرباحللمراجعة على 
لتأهيل المهني للمراجعين لايجابى وجد تأثير ي .5

 .جودة األرباحالعاملين بمكتب المراجعة على 
على معدل التوزيعات  يوجد تأثير ايجابى لجودة األرباح -ب 

  . الصناعية المساهمة المصريةالنقدية في الشركات 
  :منهج وأسلوب الدراسة

من أجل تحقيق أهداف البحث واختبار فروضه تم 
         :ى كل مناالعتماد عل

 تم على أساسه تحليل والذي: االستقرائيالمنهج  .1
بمفهوم واستقراء أهم الدراسات والبحوث المتعلقة 

وخصائص جودة المراجعة، ومفهوم ومؤشرات جودة 
األرباح، وسياسة توزيع األرباح، ومدى تأثير جودة 
المراجعة الخارجية على تحسين جودة األرباح، واثر 

  .لى التوزيعات النقديةجودة األرباح ع
 تم على أساسه وضع والذي: االستنباطيالمنهج  .2

مقترح لكيفية الربط بطريقة منطقية بين  تصور
  األرباحوتوزيعات وجودة جودة المراجعة الخارجية

  . شركات الصناعية المساهمة المصريةفي ال
  :مجتمع وعينة الدراسة

 الصناعية جميع الشركات يتكون مجتمع الدراسة من
التي المدرجة في البورصة المصرية و المساهمة المصرية

 عام م حتى2005عام  منفي الفترة نشرت تقاريرها المالية 
من   على خمسين شركةفتشتمل عينة الدراسة  أمام،2009

هذه الشركات باإلضافة إلى مكاتب المراجعة الخاصة بها 
 مكاتب مرتبطة بمكاتب 9 مكتباً فقط منها 14والتي بلغت 

مراجعة عالمية، حيث تسيطر هذه المكاتب على أكثر من 
من سوق المراجعة المصرى، وقد تم اختيار هذه % 80

  : الشركات لعدة أسباب أهمها
جميع البيانات الالزمة لدى هذه الشركات تتوافر  -

  .ةلحساب متغيرات الدراس
 .لم يتم وقف تداول أسهمها خالل الفترة محل الدراسة -
ركات أخرى خالل الفترة محل لم يتم دمجها مع ش -

  .الدراسة
  :الدراسات السابقة

تعددت الدراسات التي تناولت جودة المراجعة وجودة 
األرباح وسياسة توزيعات األرباح، وفيما يلي أهم الدراسات 

  :التي تناولت العالقة بينهم
  :الدراسات العربية : أوالً
   : )م2010 ،أبو عجيلة وحمدان( دراسة -

 إلى استكشاف مدى ممارسة إدارة دراسةهذه الهدفت 
الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة 

تأثير خصائص مدى ببورصة عمان إلدارة األرباح، وفحص 
، وتم تطبيق الدراسة على  على تلك الممارسةمراجعةجودة ال

 األردنية، واستخدمت الشركات الصناعيةخمسين شركة من 
أن ، وتوصلت الدراسة إلى حدار المتعدداالنالدراسة نموذج 

الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة 
ببورصة عمان  قد قامت بممارسة إدارة األرباح خالل 

بالرغم من م 2006م إلى 2001من مختلف سنوات الدراسة  
 في وجود بعض التباين خالل تلك السنوات والذي يظهر جلياً

 هي أقل م2005حيث كانت سنة  ،م2006 و م2005سنتي 
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، في المقابل كانت السنوات حدة في ممارسة إدارة األرباح
 هي أكثر السنوات حدة في ممارسة إدارة م2006سنة 

ذو داللة ايجابى  اًاألرباح، باإلضافة إلى أن هناك أثر
 التي تم استخدامها المراجعةجودة  إحصائية لكل خصائص

، باستثناء متغير ارتباط مكتب  إدارة األرباحفيفي الدراسة 
   . بمكاتب عالميةالمراجعة

   :)م2009 ،أبو عجيلة والشريف( دراسة -
تناولت هذه الدراسة العالقة بين جودة األرباح وجوانب 

 بأنها تتمثل ححوكمة الشركات، وعرفت الدراسة جودة األربا
في مدى استمرارية األرباح الحالية في الفترات المستقبلية، 

الشركات تطبيق الدراسة على خمسين شركة من وتم 
 الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة ببورصة عمان

واستخدمت الدراسة م، 2006م الى 2001خالل الفترة من 
 وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة االنحدار المتعدد،نموذج 

عكسية بين جودة األرباح وبين نسبة ملكية أعضاء مجلس 
سهم الشركة، ووجود عالقة طردية بين استقاللية اإلدارة أل

لجنة المراجعة وبين جودة األرباح، وعدم وجود أي عالقة 
  . بين الجوانب األخرى لحوكمة الشركات وجودة األرباح

  ) :م2008 ،أبو حمام( دراسة -
 على الحوكمة قواعد تطبيق أثر الى تحليل الدراسة هدفت
 وقد تم تطبيق المالية، رالتقاري وجودة المحاسبي اإلفصاح
 لألوراق فلسطين سوق في جة المدر الشركات علىالدراسة 
 أهميتها وبيان الحوكمة مفهوم إلي التطرق تم، والمالي

 وجودة اإلفصاح من كل تأثير ومدى وقواعدها وأهدافها
 العالقة جوانب توضيح ثم ومن القواعد، بتلك المالية التقارير
 في التحليلي الوصفي المنهج ستخدما وقد بينهما، المتداخلة
 األولية مصادرها من البيانات جمع خالل من الدراسة إجراء

 ،استمارة الستقصاء خالل من البيانات جمع تم حيث والثانوية
 والمديرين اإلدارة مجلس  اعضاءمن 150 على توزيعها وتم

 فلسطين سوق في المدرجة المساهمة الشركات في التنفيذيين
 برنامج استخدام فلسطين، وتم في العاملة يةللماا لألوراق
 واختبار البيانات تحليل في (SPSS) اإلحصائي التحليل

 كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلتو الفرضيات،
 في كبير بشكل ساهم قد الحوكمة قواعد تطبيق أن :اأهمه
 أن كما ،المالية التقارير وجودة المحاسبي اإلفصاح دور تعزيز

 موقع تحسين علي رئيسي بشكل انعكس الحوكمة ثقافة روطت
 البحث أوضح وقد أهدافها، بلوغ نحو واستمراريتها الشركات
 من الحوكمة تنفيذ لضمان الالزمة المقومات توفر ضرورة
 أسس على يقوم متكامل ومهني إداري تنظيم إنشاء خالل

  .التنفيذيين والمدراء اإلدارة مجلس مصداقية
   :)م2008يسى، ع( دراسة -

هدفت هذه الدراسة إلى المساعدة في فهم جودة عملية 
المراجعة وتحديد مؤشرات الجودة، كما تناولت هذه الدراسة 

، حأثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األربا
 مديراً من 74وتم تطبيق هذه الدراسة على عينة قدرها 
ية في مصر وتم مديرى المراجعة بمكاتب المراجعة الخارج

تجميع البيانات عن طريق قائمة االستقصاء، وتوصلت 
الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين كل من حجم وسمعة 
منشأة المراجعة ومراقبة أداء المراجعين وتخصص الصناعة 
وتأهيل ومهارة المراجع وأتعاب المراجعة واستقالل المراجع 

ودة المراجعة من وتعرضه للمساءلة القانونية من ناحية وج
 باإلضافة إلى وجود عالقة سلبية بين كل من ،ناحية أخرى

مدة خدمة المراجعة وأهمية العميل من ناحية وجودة 
المراجعة من ناحية أخرى، كما توصلت الدراسة إلى وجود 
عالقة سلبية بين جودة المراجعة وسلوك إدارة األرباح مما 

  .  لمنشورةينعكس ايجابياً على القوائم المالية ا
   :)م2008التويجرى و النافعابى، ( دراسة -

حول  المراجعين آراء معرفة إلىهدفت هذه الدراسة 
 المراجعة خدمة جودة على المحتمل التأثير ذات العوامل
 في المملكة العربية القانونية المحاسبة مكاتب بواسطة المؤداة

 لمكتب العمالء تفضيل في المؤثرة العوامل وكذلك السعودية،
 قائمة خالل من لدراسةا بياناتر، وتم تجميع آخ على مراجعة

 مراجعا خارجىا تابعين 56استقصاء والتى تم توزيعها على 
 مكاتب فى مدينة جدة فى المملكة العربية السعودية، 8الى 

 تأثيراً ل هى األكثرعوام ثالثةوتوصلت الدراسة بان هناك 
 الخبرة :هي جعينالمرا نظر وجهة من المراجعة جودة في

 والمراجعة، مجال في المراجعة مكتب ألعضاء العملية
 التقرير وكتابة المالية القوائم وتقييم فحص عند الموضوعية

 المراجعة مكتب ألعضاء العلمية الكفاءة ، باإلضافة إلىعنها
 مؤثرة عوامل ثالثة أكثر ة، أما األكاديمي بالشهادات متمثلة



،א א א   2012، 4العدد ، 8المجلّد א

- 741  -  

 السابق التعامل : فهي المراجعةب تمكا بين التفضيل قرار في
باإلضافة  المراجعة، أتعاب  و،والعميل المراجعة مكتب بين
  .المحاسبة مكتبل والشهرة السمعة إلى

  :)م2006 ،شراب( دراسة -
هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر كل من صافى 

 المحتجزة، واألرباحاألرباح، واألرباح النقدية الموزعة،  
 النقدية األرباح توزيع عن اإلعالن وتاريخ ية،العين واألسهم
 على فلسطين سوق في سهم األ في المستثمرين إقبال على
 ارباحاً، وتمثلت تحقق التي المدرجة الشركات أسهم شراء

 فلسطين سوق في المدرجة الشركات جميع منعينة الدراسة 
 استخدام طريق عن وذلك شركة 28 وعددها المالية وراق لأل

 ة سن من الفترة غطت الدراسة وقد الشامل، المسح أسلوب
م، واستخدمت الدراسة نموذج 2005سنة نهاية وحتىم 1997

 من السهم نصيب إنوتوصلت الدراسة الى االنحدار المتعدد، 
 السهم نصيب وتأثير السوقي، السهم سعر على يؤثر األرباح

 من السهم نصيب تأثير من أكبر الموزعة النقدية األرباح من
 في السهم تداول وقيم سعر من كٍل على المحتجزة األرباح
 في التغير يفوق الربح صافي من السهم ونصيب السوق،
  .له السوقي السعر

  :الدراسات األجنبية : ثانياً
  :(Abbadi & Al-Zyoud, 2012) دراسة -

 مجلس اعضاء التزام اثر اختبار الى الدراسة هذه هدفت
 قيام في الرشيدة الحاكمية آليات حدىكإ التنفيذيين غير االدارة
 عينة دراسة طريق عن باالرباح بالتالعب الشركات ادارات

 المملكة في المساهمة الشركات  شركة من19مكونة من 
 غير االدارة مجلس اعضاء التزام قياس المتحدة، وتم

 التي االدارة مجلس اجتماعات عدد :مؤشرات بثالثة التنفيذييين
 اجتماعات عدد ،التنفيذيين غير االعضاء لقب من حضورها تم

 االعضاء بدون التنفيذيين غير االدارة مجلس اعضاء
التنفيذيين،   غير االدارة مجلس اعضاء ومكافات التنفيذيين،

 المستحقات مؤشر باستخدام االرباح ادارة قياس تم كما
االختيارية عن طريق نموذج جونز المعدل، وقد تم استخدام 

 وتوصلت الدراسة الى ،ار المتعدد لتحليل النتائجنموذج النحد
 مقاساً( التنفيذيين غير االدارة مجلس اعضاء التزام ان

باالرباح،  التالعب ممارسة من للحد مهمة آلية هو) بمكافأتهم

 التزام لقياس المستخدمة االخرى المؤشرات تظهر لم حين في
 مجلس اجتماعات عدد(التنفيذيين  غير االدارة مجلس اعضاء
 التنفيذيين، غير االعضاء قبل من حضورها تم التي االدارة
 بدون التنفيذيين غير االدارة مجلس اعضاء اجتماعات عدد

 مقياس مع احصائية داللة ذات عالقة) التنفيذيين االعضاء
 ).المستحقات االختيارية(المستخدمة  االرباح ادارة

 االدب في السابقة للدراسات باالضافة النتائج وتؤكد هذه
التنفيذيين  غير االدارة مجلس اعضاء استقاللية بأن المحاسبي
 آليات هي التنفيذيين غير االدارة مجلس اعضاء التزام ومدى
 باالرباح التالعب من للحد الشركات حوكمة آليات من مهمة
  . المعلنة
  :)(Jiraporn et al.,2011  دراسة -

تطبيق حوكمة هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى تاثير 
الشركات على سياسة توزيع األرباح فى الشركات المختلفة، 

 مشاهده فى الشركات 9893وكانت عينة الدراسة مكونة من 
 م، 2004 م  الى 2001األمريكية خالل السنوات من 

االنحدار المتعدد بطريقة المربعات واستخدمت الدراسة 
مستوى  وتوصلت الدراسة الى ان الشركات ذات الالصغرى،

المرتفع فى تطبيق حوكمة الشركات تميل بدرجة كبيرة الى 
سداد التوزيعات وتكون هذه التوزيعات مرتفعة مقارنة 
بالشركات األخرى، مما يؤكد فكرة ان حوكمة الشركات لها 
تأثير واضح على القرارات المهمة للشركة مثل سياسة 

  . توزيعات األرباح
 :    )Ben-Amar,2010  &Adjaoud (دراسة-

هدفت هذه الدراسة الى دراسة العالقة بين حوكمة 
الشركات وسياسة توزيع األرباح فى كندا، وشملت عينة 

 شركة مسجلة فى سوق تورنتو لألوراق 714الدراسة على 
م، واستخدمت 2005م الى 2002المالية خالل الفترة من 

 بطريقة المربعات لتحليل البيانات االنحدار المتعدد الدراسة 
الصغرى، وتوصلت الدراسة الى ان الشركات التى تطبق 
الحوكمة تكون توزيعات اسهمها مرتفعة، وأن تكوين مجلس 
االدارة والسياسة الخاصة بحقوق المساهمين يؤثران بطريقة 
ايجابية على مؤشرات توزيع األرباح، كما توصلت الدراسة 
الى وجود عالقة موجبة بين كل من حجم الشركة ومستوى 

لتدفق النقدى الحر وتوزيعات األرباح، ووجود عالقة ا
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  . عكسية بين مخاطر الشركة وتوزيعات األرباح
  : Griffin et al.,2008)(دراسة -

هدفت هذه الدراسة الى اختبار العالقة بين حوكمة 
الشركات واألتعاب المدفوعة مقابل الحصول على خدمة 

 5267نة من المراجعة الخارجية، وكانت عينة الدراسة مكو
 م  2001مشاهده فى الشركات األمريكية خالل السنوات من 

 لتحليل االنحدار المتعدد واستخدمت الدراسة  م، 2005الى 
 وتوصلت الدراسة الى بطريقة المربعات الصغرى،البيانات 

وجود عالقة متبادلة بين المراجعة والحوكمة، حيث تعتبر 
لى مستوى مرتفع خدمات المراجعة احد الوسائل للحصول ع

من الحوكمة، كما ان المراجعين يستفيدوا من تطبيق 
الحوكمة فى الشركات عند تسعير خدماتهم، فكلما زاد 
مستوى الحوكمة كلما قلت تكلفة خمات المراجعة، وبالرغم 
من ان تحسين مستوى الحوكمة المطبقة بالشركة يعتبر 

لمالية مكلف اال ان ذلك يؤدي الى تحسين جودة التقارير ا
والرقابة الداخلية مما يؤدي بدوره الى تخفيض مخاطر 

 .المراجعة وتقليل اتعاب المراجعة
  :)Bellovary et al.,2005)  دراسة -

ة إلى تعريف جودة األرباح وكيفية  هذه الدراسهدفت
قياسها في الشركات األمريكية، وتكونت عينة الدراسة من 

اليات المتحدة أثنتين من كبرى شركات األدوية فى الو
م، وتوصلت الدراسة إلى إمكانية 2003األمريكية لعام 

استخدام المستحقات كمؤشر يعكس جودة األرباح في 
الشركات، حيث يشير المستوى المنخفض من المستحقات 
إلى زيادة دقة االجتهادات والتقديرات وبالتالي زيادة مستوى 

األرباح جودة األرباح، حيث تدل جودة األرباح على قدرة 
المفصح عنها في بيان أرباح الشركة الحقيقية والتنبؤ 
باألرباح المستقبلية، كما توصلت الدراسة إلى أنه يجب على 
المراجع الخارجي تقييم جودة األرباح للشركات التي يقوم 

  .بمراجعتها وان يتضمن تقريره مستوى جودة هذه األرباح
  : ))Tendeloo, 2005 دراسة -

 المراجعةفحص العالقة بين جودة لدراسة تناولت هذه ا
، إذ شملت عينت وإدارة األرباح في الشركات الخاصة

 بلغاريا، فنلندا، : هي دول6شركة في 120الدراسة على 
واستخدمت الدراسة ، فرنسا، هولندا، اسبانيا، المملكة المتحدة

أن وتوصلت الدراسة إلى  لتحليل البيانات، االنحدار المتعدد 
 الخاصة في البلدان التي تسودها قوانين قوية الشركات

؛ كما تساهم لحماية المستثمر أقل ممارسة إلدارة األرباح
جودة المراجعة المرتفعة في الحد من إدارة األرباح، كما أن 
قوانين حماية المستثمر تساهم في تخفيض الفرق في أداء 

  . شركات المراجعة الكبيرة والصغيرة
  : ))Caneghem, 2004 دراسة -

جودة  بين عالقة الإلى تحديد هذه الدراسة هدفت 
إدارة األرباح في الشركات المسجلة بالسوق و المراجعة

م، 2003- م1999المالي البريطاني وذلك خالل الفترة من 
واستخدمت  شركة، 1256وشملت عينة الدراسة على 

 لتحليل البيانات،  وتوصلت االنحدار المتعدد الدراسة 
 تعمل على الحد من إدارة المراجعةأن جودة إلى الدراسة 

حيث تعتبر بريطانيا السوق  ،األرباح داخل تلك الشركات
المحاسبي األقل انتظاما واألقل من حيث تكاليف المقاضاة 

 كبيرة فروقليس هناك كما توصلت إلى انه  ،مقارنة بأمريكا
 مكاتب المراجعة المؤداة من قبل المراجعةبين جودة خدمات 
  .الكبيرة والصغيرة

بعد العرض السابق لبعض الدراسات المرتبطة  
بموضوع البحث، تبين اتفاق هذه الدراسات على أهمية 
وخصائص جودة المراجعة، وكذلك اتفاقها على استخدام 
المستحقات كأحد مؤشرات جودة األرباح، وأثر حوكمة 
الشركات على سياسة التوزيعات، كما اعتمدت معظم هذه 

  .ت الدراسةبياناسات على قائمة استقصاء لتجميع الدرا
تتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة من  

 جودة المراجعة الخارجيةتبحث في تحديد تأثير  حيث أنها
ومدى انعكاسها على التوزيعات  األرباحعلى تحسين جودة 

 حيث لم تتناول اى من الدراسات السابقة ،ر في مصالنقدية
  الدراسة تناولتقة بين هذه المتغيرات مكتملة، كماالعال

 المراجعة التي لم يتم تناولها جودةمجموعة من خصائص 
، كما طبقت الدراسة مجتمعة في أي من الدراسات السابقة

الصناعية المساهمة  الشركات  خمسين شركة منعلى
 إذ توجد فروق في البيئة المدرجة في البورصة المصرية

لثقافية واالقتصادية التي تمت فيها الدراسات القانونية وا
، وذلك عن طريق اختبارات مقارنة بالبيئة المصرية السابقة
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إحصائية متعددة الختبار صحة البيانات المالية للدراسة محل 
البحث وليس عن طريق قائمة األستقصاء كما فى معظم 

   .الدراسات السابقة
  :اإلطار النظري للدراسة

ة النظرية العديد من المفاهيم والنقاط تتناول الدراس  
كمفهوم وخصائص جودة المراجعة، ومفهوم ومؤشرات 
جودة األرباح، وأثر جودة المراجعة في تحسين جودة 

  .األرباح، وأثر جودة األرباح على التوزيعات النقدية
  : مفهوم وخصائص جودة المراجعة

أبو عجيلة (اهتمت العديد من الدراسات كدراسة 
 ،أبو عجيلة والشريف(، ودراسة )م2010 ،وحمدان
 المراجعة خدمة بجودة  )م2008عيسى، ( و دراسة ،)م2009

 التي المراجعة خدمة جودة ألن وذلك فيها المؤثرة والعوامل
 البيانات جودة على كبير تأثير لها المراجعة مكاتب تقدمها
 يعتمد البيانات ة، وتلكالمختلف  شركاتال تصدرها التي المالية

   . المختلفةمعليها العديد من األطراف عند اتخاذ قراراته
وتعبر جودة المراجعة عن قدرة المراجع الخارجي في 
الحصول على أدلة ذات جودة عالية تدعم الرأي الفني 

 المحايد عن القوائم المالية التي يقوم بمراجعتها
(Schipper& Vincent,2003)  .  

م بجودة المراجعة يوجد العديد من األسباب لالهتماو
رغبة المراجع الخارجي في إضفاء مصداقية أكبر : منها

على تقريره، ورغبة إدارة الشركة في إضفاء الثقة على 
قوائمها المالية، ورغبة المنظمات المهنية في ضمان وفاء 
مهنة المراجعة بمسئوليتها تجاه جميع األطراف المعنية 

(Caneghem ,2004(.  
لمراجعة بأنها درجة الثقة التي ويمكن تعريف جودة ا

يقدمها المراجع لمستخدمي القوائم المالية، كما يمكن تعريفها 
بأنها مقياس لمقدرة المراجع الخارجي على تقليل تحيز 

   .)م2008عيسى، (البيانات المحاسبية وزيادة دقتها 
 المتحدة الواليات في المحاسبة أن إلى الباحثون أشارلقد 

 فُقدت المحاسبية المبادئ أن لدرجة التعقيد في غاية بحتصأ قد
، كما نتج عن الدقيقة المحاسبية المعايير تفصيالت خضم في
 المراجعين على الضغوطزيادة   المتكررةالمالية ضائحفلا

 وإصدار األخالقي بالسلوك لاللتزام المراجعة  محلوالشركات

 ودةج بزيادة المطالبة، وعالية جودة ذات عادلة مالية تقارير
 معايير وجودخالل  من ااستقالليته وفعالية المراجعة عمل

  هاب زاملتاال المراجعة ومكاتب المراجعين  يجب علىصارمة
(Hwang and Staley, 2005).  

 International ولقد أصدر االتحاد الدولي للمحاسبين 
Federation of Accountants  م ورقة 2007في ديسمبر

راجعة كأحد العوامل المؤثرة عمل حول إدارة مكاتب الم
على جودة المراجعة، واستندت هذه الورقة البحثية على 

 Audit Qualityالمعيار الدولي لمراقبة جودة المراجعة 
Control م، وأوضحت أن نظام 2005 الصادر في يونيو

مراقبة جودة أداء عملية المراجعة يتكون من ستة عناصر 
 داخل مكاتب المراجعة، مسئوليات القادة تجاه الجودة: هي

والمتطلبات األخالقية والسلوكية، وشروط قبول واستمرارية 
العالقات مع العمالء وطبيعة المهام الخاصة، وكفاءة الموارد 
البشرية، وأداء المهام وفقا للمعايير المهنية، والرقابة 

  .)IFAC,2007( (IFAC,2005) &والمتابعة
 Financial  الماليةكما قام المجلس البريطاني للتقارير

Reporting Council م بإصدار إطار 2008 في فبراير
 The Audit Qualityعام لجودة المراجعة 

Framework، وأكد المجلس على أن هذا اإلطار قد جاء 
بهدف دعم االتصاالت بين المراجعين وكل من لجان 
المراجعة الداخلية بالشركات محل المراجعة وكذلك معدي 

مالية بهذه الشركات باإلضافة إلى كافة المستثمرين القوائم ال
والمهتمين بجودة أداء عملية المراجعة؛ كما حدد المجلس 

: تتمثل في خمسة مكونات رئيس إلطار جودة المراجعة
الثقافة السائدة داخل مكاتب المراجعة، والمهارات والقدرات 
الشخصية لكل من الشركاء وأعضاء فرق المراجعة، وفعالية 

كفاءة عملية المراجعة، ونفعية تقارير المراجعة وإمكانية و
االعتماد عليها، باإلضافة إلى عوامل أخرى تخرج عن 

 مدى تطبيق مدخل نطاق سيطرة مكاتب المراجعة مثل؛
مدى كفاءة وقوة لجان حوكمة الشركات و

  .)FRC,2008(المراجعة
 وقد أصدرت هيئة سوق المال المصرية في ديسمبر 

مراقبة الجودة للمؤسسات التي تقوم : ارا بعنوانم معي2006
بالمراجعة والفحص المحدود للمعامالت المالية التاريخية 
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وغير ذلك من مهام التأكد ومهام الخدمات األخرى المتعلقة 
بها، والذي مثّل الترجمة العربية للمعيار الدولي لمراقبة 
ا جودة المراجعة فيما عدا بعض الفقرات الني استند فيه

المعيار المصري على ما ورد في الميثاق المصري العام 
الهيئة (آلداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة

  ).م2006العامة لسوق المال المصرية،
كما حلت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 

م  الصادر عن مجلس الشعب المصري محل 2009لعام ) 10(
ة لسوق المال كجهة رقابية تتمتع بصالحيات تمكنها الهيئة العام

من حماية المستثمرين ومن تنظيم وتنمية سوق رأس المال 
والرقابة على السوق والمؤسسات العاملة والمتعاملين فيه، ولقد 
قامت الهيئة بإنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي 

اجعة الحسابات، وذلك بغرض رفع مستوى جودة مكاتب المر
  .  الخارجية العاملة في جمهورية مصر العربية

 على تأثير لها يكون أن يحتمل التيويمكن تقسيم العوامل 
 مقدم إلى ترجع عوامل: إلىالمقدمة المراجعة خدمة جودة
 له تقدم بمن ، وعوامل ترتبط)المراجعة مكتب( هنفس الخدمة
 وأ بجهات مرتبط وبعضها ،)المراجعة محل الشركة (الخدمة
  ).م2008التويجرى و النافعابي، (أخرى  مسببات

 نظر وجهة من راًتأثي األكثر العوامل ويمكن تحديد
 العملية الخبرة: فيما يلي المراجعة جودة على المراجعين
 وتقييم فحص عند الموضوعية والمراجعة، مكتب ألعضاء
 ألعضاء العلمية الكفاءةا، وعنه التقرير وكتابة المالية القوائم
 و، والمهنيةاألكاديمية بالشهادات متمثلة المراجعة تبمك

 من المكتب عليها يحصل التي المعلومات سرية على المحافظة
 تطبيق مدىو العميل، عن المراجعة مكتب استقالليةو ،لالعمي

 المتخصصة الهيئات من الصادرة والتعليماتر والمعايي لمبادئا
 عملية في مبذولال الوقتو الجهد مقدار، والمهنية والجهات
 اختيار في العميل قرار في اًتأثير العوامل أكثر أما .المراجعة
 :المراجعين فتتمثل فيما يلي نظر وجهة من المراجعة مكتب
 المراجعة، أتعاب ووالعميل، المراجعة بكتم بين السابق التعامل

 المراجعة خدمة جودةو ،راجعةالم مكتب شهرةو سمعةو
  .)م2008 التويجرى و النافعابى،(

كما يمكن تحديد مجموعة من المقاييس التي يمكن 
حجم : استخدامها لقياس جودة المراجعة الخارجية كما يلي

مكتب المراجعة، و سمعة مكتب المراجعة، ومراقبة أداء 
المراجعين والتفتيش الداخلي على الجودة بمكتب المراجعة، 
ل وتخصص الصناعة، ومدة خدمة المراجعة، وأهمية العمي

موضوع المراجعة، وأتعاب المراجعة، وتعرض المراجع 
للمساءلة القانونية، واستقالل وموضوعية المراجع، وتأهيل 

  ).م2008عيسى، (ومهارة المراجع 
مما سبق يرى الباحث أنه بالرغم من وجود العديد من 
الدراسات التي تناولت خصائص ومقاييس جودة المراجعة 

على خصائص ومقاييس موحدة إال انه ال يوجد اتفاق عام 
وذلك بسبب اختالف بيئة التطبيق، ومن أبرز واهم 
الخصائص التي يمكن االعتماد عليها عند قياس جودة 

  : المراجعة ما يلي
  .قيمة أتعاب المراجعة -
 .حجم مكتب المراجعة -
 .فترة االحتفاظ بالعميل -
 .االرتباط مع مكاتب عالمية للمراجعة -
 . العاملين بمكتب المراجعةالتأهيل المهني للمراجعين -

  :مفهوم ومؤشرات جودة األرباح
 بالتدفقات األرباح ارتباط مدى بأنها األرباح جودة تعرف
 دل االرتباط زاد وكلما موجبة عالقة عن عبارة وهي النقدية،
  .)م2008درغام، ( األرباح جودة ارتفاع على ذلك

 تبعاً الختالف أهداف حويختلف مفهوم جودة األربا
خدمي القوائم المالية، حيث يرى البعض أن وجود بنود مست

غير عادية في األرباح المفصح عنها يؤدي إلى انخفاض 
 ذات جودة عالية حجودة األرباح، ويرى آخرون بأن األربا

إذا ما تم قياسها واإلفصاح عنها بما يتفق مع المبادئ 
المحاسبية المتعارف عليها، كما يرى الدائنون بأن األرباح 
تعتبر ذات جودة عالية إذا كان يمكن تحويلها إلى تدفقات 

  . (Dechow & Schrand,2004)نقدية بسرعة 
ويعتبر صافى الدخل مؤشر للقيمة المضافة للشركة 
والذي ينعكس على قيمة أسهمها، كما يعتبر العديد من 

 السنوية البند األكثر أهمية في ح األربابأنمتخذي القرار 
 إال أنه يوجد العديد من العوامل التي قد تؤدى القوائم المالية،

إلى انخفاض مستوى جودة األرباح كإدارة األرباح وارتفاع 
نسبة المستحقات فيها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير 



،א א א   2012، 4العدد ، 8المجلّد א

- 745  -  

رشيدة بسبب تركيزها على حجم األرباح دون التركيز على 
  .)Chan et al. ,2006)جودتها

 يعكس جودة األرباح ويمكن استخدام المستحقات كمؤشر
في الشركات، حيث يشير المستوى المنخفض من المستحقات 
إلى زيادة دقة االجتهادات والتقديرات وبالتالي زيادة مستوى 
جودة األرباح، أما األرباح المصحوبة بزيادة المستحقات 
فتشير إلى تدنى مستوى دقة االجتهادات والتقديرات وبالتالي 

رباح مما يؤدي إلى انخفاض جودة تدنى الدقة في حساب األ
، وهذه الجودة المنخفضة تؤدى إلى عوائد مستقبلية حاألربا

ضعيفة، حيث تدل جودة األرباح على قدرة األرباح المفصح 
عنها في بيان أرباح الشركة الحقيقية والتنبؤ باألرباح 

  .(Bellovary et al.,2005) ة المستقبلي
علق بجودة األرباح  بدراسة تت(Sloan, 1996)وقد قام 

 بين األرباح Sloanالمعلن عنها في القوائم المالية، وفرق 
مرتفعة الجودة وبين األرباح منخفضة الجودة، حيث عرف 
األولى بأنها تلك األرباح التي تتضمن بصفة أساسية تدفقات 
نقدية من عمليات تشغيلية، أما األرباح منخفضة الجودة 

ت بصورة شبه كاملة على فعرفها بأنها تلك التي اعتمد
 في دراسته على عينة Sloanأساس االستحقاق، وقد توصل 

من الشركات والتي اعتمدت بقدر كبير على أساس 
االستحقاق إلى أن األثر الموجب على األرباح نتيجة 
االستخدام الواسع ألساس االستحقاق سوف يتبعه أثر عكسي 

النخفاض في في السنوات التالية حيث تميل األرباح إلى ا
السنوات الثالثة التالية، كما توصل إلى انخفاض أسعار 
األسهم لتلك الشركات على مدار السنوات الثالث التالية وأن 

  . هذا االنخفاض راجع إلى ضعف القدرة التنبؤية لألرباح 
 (Richardson & Sloan, 2004)نموذج   أوضحوقد

تحقات، كما أن أنه يمكن تقسيم األرباح إلى تدفقات نقدية ومس
استمرارية وثبات التدفقات النقدية أكبر من استمرارية وثبات 
المستحقات، حيث تعتبر المستحقات أكثر عرضة لتالعب 
المديرين وبالتالي فهي مقياس صالح لجودة األرباح، فكلما 

  .انخفضت المستحقات الكلية كلما زادت جودة األرباح 
جود عالقة وطيدة وقد أشارت العديد من الدراسات إلى و

 وإدارة األرباح، حيث أن ممارسة إدارة حبين جودة األربا
 وقد تلجأ اإلدارة األرباح تؤدى إلى انخفاض جودة األرباح،

 األرباح على مدار في لتحقيق االستقرار األرباح إلدارة 
الفترات المحاسبية بهدف خفض المخاطر المصاحبة لهذه 

 فيد بالتخفيض أو الزيادة التحكم المتعمعن طريق األرباح، 
 مستوى معين يعتبر حالياً فياألرباح المنشورة لتصبح 

ن اإلدارة لتقليل مة ل لألرباح وذلك محاوالعاديالمستوى 
ه ب تسمح الذيد ح األرباح إلى الفي العاديغير التباين 

 دئ السليمة لإلدارة مباايير المحاسبية المتعارف عليها والمعال
(Haq ,2002(.  

لك يمكن قياس جودة األرباح عن طريق مدى خلو وبذ
األرباح من ممارسات إدارة األرباح، وذلك باالعتماد على 
قياس المستحقات للتوصل إلى وجود أو عدم وجود إدارة 
أرباح، فإذا كانت األرباح خالية من وجود ما يدل على انه 

  .تم إدارتها فان ذلك يشير إلى جودة األرباح
  :في تحسين جودة األرباح ةأثر جودة المراجع

 وهناك، جودتها من قيمتها تستمد المحاسبية المعلومات إن
 لمتخذ أو للمستخدم المعلومات جودة درجة تحدد عوامل ثالثة
 على الرضا درجة المعلومات، منفعة :وهي القرار

 ونقل ومعالجة إنتاج في والتحيز األخطاء درجة المعلومات،
  ).م2010ك و بوشوشة، مبار (والمعلومات البيانات

وتشير نظرية الوكالة إلى أن الشركة تعتبر سلسلة من 
العالقات بين أطراف مختلفة، وانه يوجد تعارض في 

، وكلما زاد هذا التعارض كلما فالمصالح بين هذه األطرا
زادت مشاكل وتكاليف الوكالة، وتتمثل هذه المشاكل في عدم 

 تماثل المعلومات قدرة األصيل على متابعة الوكيل، وعدم
بين األصيل والوكيل، وتهدف المراجعة إلى تخفيف عدم 
تماثل المعلومات وإبداء رأي فني محايد عن مدى عدالة 
تعبير القوائم المالية، حيث ترتبط جودة المراجعة العالية 
بمستوى منخفض من عدم تماثل المعلومات ومستوى 

التعاقدية، منخفض من عدم التأكد بشأن تنفيذ االلتزامات 
وبذلك تعتبر عملية المراجعة أداة رقابية خارجية تؤدى إلى 
إضفاء المصداقية على القوائم المالية، وبالتالي فانه يوجد 

 عالقة سلبية بين إدارة األرباح وجودة المراجعة 
(Arrunada,2000).  

ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن جودة المراجعة 
ك إدارة األرباح وتقديم معلومات تؤدى إلى الحد من سلو
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دقيقة خالية من التحيز والسلوك االنتهازي، وبالتالي تزيد من 
جودة األرباح، كما توصلت هذه الدراسات إلى وجود عالقة 
ايجابية بين كل من حجم مكتب المراجعة وتخصصه في 
مراجعة قطاع معين وجودة األرباح، حيث تزيد جودة 

 تراجع قوائمها المالية مكاتب األرباح في الشركات التي
 مراجعة كبيرة ومتخصصة في مراجعة قطاع معين

(Chen& Zhou, 2006) .  
تحديد  (Jean et. Al, 2004)دراسة وقد تناولت 

اح من قبل المديرين، وذلك بالعوامل المؤثرة في إدارة األر
يح تة، والتي تليبسبب عالقتهم المباشرة بإعداد التقارير الما

على أرقام األرباح المفصح عنها في تلك  ة للتأثيرلهم الفرص
، وتوصلت الدراسة إلى ق أهدافهم الشخصيةقالتقارير بما يح

د من ممارسة حالكشف عن بعض العوامل المؤثرة في ال
إدارة األرباح، بحيث يمكننا تقسيمها إلى عوامل داخلية مثل 

 المراجعةل جودة ثل خارجية مم، وعوالجان مراجعةود جو
  .ود قوانين حماية المستثمرينج، ووجيةخارال

جية  الخارالمراجعةجودة وبناء على ما سبق يتضح أن 
تؤدى إلى دقة وموضوعية التقارير المالية وتوفير معلومات 
محاسبية ذات جودة عالية وتحقيق جودة األرباح وبالتالي تنشيط 
سوق األوراق المالية، وذلك لوجود تأثير مباشر لجودة 

ات المحاسبية على سوق األوراق المالية، حيث يعتمد المعلوم
عليها المستثمرون في اتخاذ العديد من القرارات مثل قرار 
االحتفاظ أو التخلص من األوراق المالية، وبالتالي التأثير على 

  .حجم التداول وتنشيط حركة سوق األوراق المالية
  :على التوزيعات النقدية أثر جودة األرباح

 مصدر أنها على التوزيعات إلى نوتثمرالمس ينظر
 فحملة، الشركة نشاط تسيير في اإلدارة كفاءة عن للمعلومات
 الفعلي النشاط متابعة فرصة الواقع في لهم تتاح ال األسهم
 أنها على التوزيع سياسة إلى ينظرون فإنهم ثم ومن ،للشركة
 قيمة زيادة الشركة، حيث تترك تحققه الذي للنجاح مؤشر
 لدى  ايجابياً انطباعاً ألخرى سنة من للسهم الموزعة احاألرب

 األمر الشركة، أداء فاعلية عن المال رأس سوق في المتعاملين
 ألسهمها السوقية القيمة ارتفاع إلى  بالتبعية  يؤدي الذي

   ).م2003حنفى، ( العادية
 موجبة إشارةالمستثمر  األرباح توزيعات ارتفاعويعطى 

 في زيادةال إلى تؤدي والتي للشركة لمستقبليةا األرباح الرتفاع
 ينظر التوزيعات دفع في االنخفاض نفا سبالعكم، والسه سعر
 المستقبلية األرباحاالنخفاض فى  دالئل حول سالبة كإشارة إليه
  ).م2003 نور،(السهم  سعر انخفاض إلى ؤديي مما

 السهم، لسعر األساسية المحددات من الشركة ربح يعتبرو
 زيادة يتوقع التي األسهم بشراء المالي المحلل ينصح لذلك

 إلى أرباحها اتجاه يتوقع التي األسهم ببيع ينصح كما أرباحها
 وجود عدم القصير األجل في يتضح فقد هذا ومع االنخفاض،

 اتجاه في األسعار تتجه فقد والربح، األسهم أسعار بين ارتباط
 بنسبة مقارنةبال صغيرة بنسبة تتزايد قد أو للربح عكسي
 خالل من التحركات هذه تفسير ويمكن ؛الربح في الزيادة
 ثقة درجة على يتوقف السهم سعر أن يتضح حيث الثقة نظرية

 الربح، على االعتماد من أكثر المالية األوراق في المستثمر
  السهمسعر تدفع  قدلسهما ىف الثقة أوعدم الثقة درجة أن أي
  ).م2006 ،ابشر( االنخفاض أو الزيادة إلى

األرباح والتالعب  لممارسة إدارة الشركةقد تلجأ إدارة و
، مما يعطى أكثر استقراراً وثباتاًفيها الظهار األرباح بأنها 

، الشركة تتعرض لها التيانطباعاً عن انخفاض المخاطر 
 أسعار أسهمها، وانخفاض في ينتج عنها ارتفاع وبالتالي

راض والتمويل، وكذلك زيادة التكاليف الالزمة لمتطلبات االقت
  ).م1999 ،سويلم(الشركة  فيإقبال المستثمرين على االستثمار 

وتنبع اهمية جودة األرباح فى ان المسثمر يعتمد فى 
لم قراراته على داللة وتوقيت وشفافية القوائم المالية، فاذا 

 عن معلومات مالية ذات مغزى باإلفصاح الشركة تقوم
 عليه اآلن وما هي كانت عليه وما للمستثمر فيما يخص ما

 المستقبل سوف ينتج عن ذلك تضليل فيسوف تصبح 
 المعلومات المالية في إلى انعدام الثقة يالمستثمر، مما يؤد

  .)Hunt , 2001)   أسواق رأس المالفي
    :التطبيقيةالدراسة 

 الدراسة النظرية عرض من خالل بناء على ما
،  وفروضهاراسة وأهدافهامشكلة الدوالدراسات السابقة و

 ىوذجمعرض ن القيام بالدراسة التطبيقية من خالل يمكن
، حيث يعكس تحليل البيانات واختبار الفروض ثم ةسالدرا

 ةالمستقلات ريالمتغالنموذج األول العالقة المفترضة بين 
 من والتي خصائص جودة المراجعة الخارجية في ةوالمتمثل
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 لى المتغير التابع الرئيسع  تأثيراالمتوقع أن يكون له
المتمثل في جودة األرباح، كما يعكس النموذج الثاني العالقة 
المفترضة بين جودة األرباح كمتغير مستقل على معدل 

  .التوزيعات النقدية كمتغير تابع
وفيما يلي عرض لنموذجى ومتغيرات الدراسة وكيفية   
  :قياسها
 :النموذج األول .1

  
  

  
  :نإحيث 

EQ :المعبر عنها بانخفاض المستحقات باحجودة األر ،
  . الكلية، وهى المتغير التابع، وهو متغير متصل

α :ألفا( قيمة الثابت(.  
β1-6 : بيتا( الميل للمتغيرات المستقلة(.  
 AF :المستقل ، وهو المتغير قيمة أتعاب المراجعة

  .األول، وهو متغير متصل
 AS :المستقل ، وهو المتغير حجم مكتب المراجعة

 .الثاني، وهو متغير متصل
 CK :المستقل ، وهو المتغير فترة االحتفاظ بالعميل

  .الثالث، وهو متغير وهمي
IR :وهو المتغير االرتباط مع مكاتب عالمية للمراجعة ،

  .المستقل الرابع، وهو متغير وهمي
AQ : التأهيل المهني للمراجعين العاملين بمكتب
، وهو متغير امسخالمستقل الالمتغير ، وهو المراجعة
  .متصل
e :الخطأ العشوائي.  
  
  :النموذج الثاني .2
  

  
  :نأحيث 

DP : معدل التوزيعات النقدية، المعبر عنها بالتوزيعات
، وهو صافى األرباح، وهو المتغير التابع/النقدية المدفوعة
  .متغير متصل

EQ :المعبر عنها بانخفاض المستحقات جودة األرباح ،
  . ، وهو متغير متصلمستقلالكلية، وهى المتغير ال

α : ألفا(قيمة الثابت(.  
β : بيتا(الميل للمتغيرات المستقلة(.  
  

  :خصائص جودة المراجعة الخارجية: أوالً
سيتم قياس هذا المتغير من : قيمة أتعاب المراجعة .1

خالل قيمة أتعاب كل مكتب مراجعة بالجنيه 
   .المصري خالل سنوات الدراسة

م قياس هذا المتغير من سيت:  المراجعةمكتبحجم  .2
خالل عدد الموظفين العاملين بكل مكتب مراجعة 

  .خالل سنوات الدراسة
ألغراض التحليل االحصائى : فترة االحتفاظ بالعميل .3

الذي يحتفظ بالعميل ألكثر  المراجعة مكتبأخذ سي
 في حالة عدم )صفر(ة مالقيو، )1(القيمة من عامين 

  .االحتفاظ بالعميل
 ألغراض :اتب عالمية للمراجعةاالرتباط مع مك .4

الذي  المراجعة مكتبأخذ التحليل االحصائى سي
 في )صفر(ة مالقيو، )1(القيمة يرتبط بمكتب عالمي 

  .حالة عدم ارتباطه بمكتب عالمي
التأهيل المهني للمراجعين العاملين بمكتب  .5

سيتم قياس هذا المتغير من خالل عدد : المراجعة
لمراجعة الحاصلين على الموظفين العاملين بمكتب ا

عية المحاسبية شهادات مهنية دولية أو عضوية جم
  .والمراجعين المصرية

   :جودة األرباح:  ثانياً
 لقياس  Richardson & Sloanنموذج م اتخدساسيتم  

المساهمة الصناعية ركات جودة األرباح في عينة من الش
 خالل الفترة في البورصة المصريةالمدرجة المصرية 

م، حيث أوضح 2009ام عى ت وحم2005ام عتدة من المم
هذا النموذج أنه يمكن تقسيم األرباح إلى تدفقات نقدية 
ومستحقات، كما أن استمرارية وثبات التدفقات النقدية أكبر 

ية وثبات المستحقات، حيث تعتبر المستحقات من استمرار
أكثر عرضة لتالعب المديرين وبالتالي فهي مقياس صالح 
لجودة األرباح، فكلما انخفضت المستحقات الكلية كلما زادت 

l+++

+++=

AQIRCK

ASAFEQ

543

21

βββ

ββα

l++= EQDP βα
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جودة األرباح، ويمكن قياس جودة األرباح باستخدام هذا 
 & Richardson)النموذج عن طريق المعادلة التالية

Sloan, 2004) :  
   

  
  

 :حيث أن
ROAi,t+1  : للشركة األصولمعدل العائد على (i) في 
  .(t+1)السنة القادمة 
األرباح من = معدل العائد على األصول : حيث أن

متوسط األصول الكلية، والذي / عمليات التشغيل المستمرة 
تم استخدامه للتعبير عن ربحية الشركة لتجنب تأثير حجم 

تم استخدام األرباح من عمليات الشركة على األرباح، كما 
التشغيل المستمرة لتجنب تأثير البنود غير المتكررة على 

  .  على استمرارية وثبات األرباحيصافى األرباح وبالتال
γ1 : التدفقات النقديةوثبات استمرارية .  
γ2 : المستحقاتوثبات استمرارية .  

γ t+1 :الخطأ العشوائي.  
TACCi,t: شركة المستحقات الكلية لل(i) في السنة 

  .(t)الحالية 
 :بفرض أن

 (γ2-γ1) < 0في لتدفقات والتي تعنى استمرارية ا 
 γ2) حيث ،السنوات القادمة أكثر من استمرارية المستحقات

< γ1) وهو ما يشار إليه بجودة األرباح؛ وللتركيز على 
 في جودة األرباح فسيتم تعديل تاستمرارية المستحقا

  : تصبح كما يليالمعادلة السابقة ل
  
  
  
  

كما يمكن التعبير عن جودة األرباح بمعادلة االنحدار 
  :التالية
   

  
  :حيث أن

 ρ1 = γ1 وكذلك فإن ρ2 = (γ2- γ1)  مع افتراض أنρ2 

 بحيث تكون المعادلة أكثر سلبية في حالة وجود تمثيل 0 >
   .أقل للمستحقات في األرباح بمعنى وجود جودة أرباح عالية

ساب المستحقات الكلية عن طريق المعادلة وقد تم ح
  :اآلتية

       
  :حيث أن

 TACCi,t =  المستحقات الكلية للشركة(i) في السنة 
    ..(t)الحالية 

 WC  =WCt-WCt-1  التغير في صافى رأس المال
  . العامل

األصول المتداولة =  صافى رأس المال العامل :حيث أن
 التشغيلية، واألصول  االلتزامات المتداولة-التشغيلية

+ النقدية( -األصول المتداولة= المتداولة التشغيلية 
، وااللتزامات المتداولة التشغيلية )االستثمارات قصيرة األجل

  . الديون قصيرة األجل-االلتزامات المتداولة= 
NCO= NCOt -NCOt-1 التغير في صافى 

  .األصول غير المتداولة التشغيلية
= ول غير المتداولة التشغيلية  صافى األص:حيث أن 

 االلتزامات غير المتداولة -األصول غير المتداولة التشغيلية
إجمالي  = التشغيلية، واألصول غير المتداولة التشغيلية

 االستثمارات طويلة األجل – األصول المتداولة –األصول 
إجمالي =  االلتزامات غير المتداولة التشغيلية والسلف، و
  .  الديون طويلة األجل– االلتزامات المتداولة –االلتزامات 

 FIN= – FINt-1   FINt التغير في صافى األصول
  .المالية

 –األصول المالية = صافى األصول المالية : حيث أن
االستثمارات قصيرة = االلتزامات المالية، واألصول المالية 

= االستثمارات طويلة األجل، وااللتزامات المالية + األجل 
األسهم + الديون قصيرة األجل + الديون طويلة األجل 

  .الممتازة
  :التوزيعات النقدية: ثالثاً

سيتم قياس توزيعات األرباح  النقدية من خالل تحليل 
القوائم المالية للشركات محل الدراسة عن طريق حساب 

التوزيعات النقدية معدل التوزيعات النقدية المتمثل فى 

( )
1,,2

,,101,

++

+−+=+
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tiTACCtiROAtiROA

υγ

γγ
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 وقد استخدمت العديد من الدراسات ،حصافى األربا/المدفوعة
معدل التوزيعات النقدية كمؤشر لقياس التوزيعات النقدية فى 

، )(Jiraporn et al.,2011 الشركات المختلفة مثل دراسة 
  . )Ben-Amar,2010  &Adjaoud (ودراسة
  : أساسية هيمحاور على ثالثة التطبيقيةمل الدراسة توتش

 من صالحية البيانات  يتعلق بالتحقق: األولالمحور
للتحليل اإلحصائي من خالل التعرف على مدى اقتراب 
البيانات من توزيعها الطبيعي، فإذا لم تكن هذه البيانات 

، يجب إجراء المعالجة الالزمة على موزعة توزيعا طبيعياً
هذه البيانات التي تمكننا من استخدامها بالشكل الصحيح 

 ل الخطيخالتدا اختبارم سيتم استخداالختبار الفروض، ثم 
Multicollinearity Test،   ثم اختبار االرتباط الذاتي

Autocorrelation Test، ًثبات تباين ماختبار عد وأخيرا 
  . Heteroskedasticityالخطأ العشوائي 

 لمتغيرات يتناول اإلحصاء الوصفي :المحور الثاني

 اييسمقالكأحد  Meanسابي حط السالو من خاللالدراسة 
 Descriptive Statisticsصائية الوصفية حاإل

Measures، لوصف عينة ومتغيرات الدراسة وصفاً  وذلك
    .يعكس واقع البيانات
روض ف اختبار يتناول هذا المحور :المحور الثالث

 المشترك نموذج االنحدار  واحتساب معلمات الدراسة
Pooled Data Regression.  

البيانات للتحليل اختبار صالحية : المحور األول
  :اإلحصائي

، يجب أوالً الفروضقبل البدء بتحليل البيانات واختبار 
 مالءمتها  مدىالتعرف على خصائص البيانات للتحقق من

الختبار الفروض، ويوضح الجدول التالي االختبارات 
اإلحصائية الضرورية للتأكد من صالحية البيانات للتحليل 

  :اإلحصائي

  
  بار صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي للنموذج األولاخت) 1(جدول رقم 

 اختبار التداخل الخطي اختبار التوزيع الطبيعي
Jarque-Bera Test Multicollinearity #المتغير 

J-B Prob. Tolerance VIF 
 1.228 0.814 0.0549 1.199 قيمة أتعاب المراجعة  1
 1.634 0.612 0.076 1.78  مكتب المراجعةحجم 2
 1.074 0.931 0.0871 0.276التأهيل المهني للمراجعين العاملين بمكتب المراجعة3
 1.142 0.876 - - فترة االحتفاظ بالعميل4
 1.478 0.677 - - االرتباط مع مكاتب عالمية للمراجعة5
 - - 0.063 1.83 ) المستحقات الكليةانخفاض(جودة األرباح 6

 Autocorrelation 2.17 ياختبار االرتباط الذات
 Heteroskedasticity (White Test)0.048  اختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي
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  اختبار صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي للنموذج الثاني) 2(جدول رقم 
 اختبار التداخل الخطي اختبار التوزيع الطبيعي

Jarque-Bera Test  Multicollinearity  #المتغير  
J-B Prob. Tolerance VIF 

 1.381 0.712 0.063 1.83)المستحقات الكلية انخفاض(جودة األرباح   1
 - - 0.079 1.74 معدل التوزيعات النقدية2

 Autocorrelation 1.84 اختبار االرتباط الذاتي
 Heteroskedasticity (White Test) 0.039  اختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي

  
  :Normal-Distribution Testالطبيعي التوزيع  اختبار

 البيانات موزعة أنللتحقق من يتم إجراء هذا االختبار 
، حيث يترتب على التعرف فيما إذا كانت البيانات  طبيعياًاًتوزيع

 اختيار األسلوب  طبيعياًموزعة أو غير موزعة توزيعاً
  تم ومن أجل تحقيق ذلكض،الفرواإلحصائي المالئم الختبار 

وتكون قاعدة  ،المعلمى Test Jarque-Beraم اختبارااستخد
 قبول الفرض بان البيانات تتبع وفقاً لالختبار المذكورالقرار 

-Jarqueختبارال .Probالتوزيع الطبيعي إذا كانت احتمال 
Bera   اختبار مدى اقتراب البيانات من سيتم و، %5أكبر من

 صلةتة المسرات الدراين متغمر غي لكل متتوزيعها الطبيعي
Continuous Variables، قيمة أتعاب المراجعة :وهي، 

، وجودة التأهيل المهني للمراجع، ومكتب المراجعةحجم و
 أما بقية المتغيرات فهي معدل التوزيعات النقدية،األرباح، و

 ال تخضع للتوزيع Dummy Variablesمتغيرات وهمية 
اختبار ) 2(والجدول رقم ) 1(لجدول رقم ، ويوضح االطبيعي

د من جنحيث ، مدى اقتراب البيانات من توزيعها الطبيعي
 الدراسة تتبع متغيرات كل  أن Jarque-Bera Testار باخت

  .%5  أكبر من.Prob االحتمال كان حيثالتوزيع الطبيعي 
  :Multicollinearity Test التداخل الخطي اختبار

ب بيانات الدراسة من توزيعها بعد اختبار مدى اقترا
اختبار صالحية البيانات الطبيعي، تأتي الخطوة الثانية من 

وهو اختبار التداخل الخطى، حيث سيتم  للتحليل اإلحصائي
 Collinearityمقياس  من خاللفحص التداخل الخطي 

Diagnostics وذلك باحتساب معامل ،Tolerance لكل 
من ثم يتم إيجاد معامل متغير من المتغيرات المستقلة، و

(VIF) Variance Inflation Factor حيث يعد هذا 
ومن النموذج مقياساً لتأثير االرتباط بين المتغيرات المستقلة، 

 VIF يالحظ أن معامل ) 2( والجدول رقم )1(الجدول رقم 
، لذلك يمكن القول )5(لكافة المتغيرات لم يتجاوز الخمسة 

ي من مشكلة التداخل الخطي، بأن نموذج الدراسة ال يعان
فاالرتباط بين المتغيرات غير ذي داللة إحصائية ومنخفض 

سير األثر فوهذا يدل على قوة نموذج الدراسة في ت،    ًجدا 
   . المتغير التابع وتحديدهىعل

  :Autocorrelation Testاختبار االرتباط الذاتي 
يتم إجراء هذا االختبار للتأكد من عدم وجود مشكلة 

 تباط الذاتي في النموذج وذلك عن طريق استخدام اختباراالر
 Durbin Watson Test ، حيث تظهر المشكلة إذا كانت

يؤثر في صحة مما اورة للمتغيرات مترابطة جالقيم المت
ر حقيقي للمتغيرات المستقلة ير غثالنموذج حيث سيظهر أ

راء ذلك االرتباط، ج المتغير التابع بدرجة كبيرة من في
، حيث تشير )4 - 0(وح قيمة هذا االختبار ما بين وتترا

إلى وجود ارتباط موجب قوي، ) الصفر(النتيجة القريبة من 
ود ارتباط سالب جفتشير إلى و) 4(من  أما النتيجة القريبة

 -1.5(قوي، أما النتيجة المثلى فهي التي تتراوح مابين 
 والتي تشير إلى عدم وجود ارتباط ذاتي بين القيم)  2.5
 المحسوبة D-Wوقد ظهرت قيمة اورة للمتغيرات، تجالم

 احيث تقععلى التوالى ) 1.84(و ) 2.17(لنموذجى الدراسة 
ود جدم وعذلك يتضح ب و)2.5 -1.5(م ئضمن المدى المال

حة ص تؤثر على Autocorrelationمشكلة لالرتباط الذاتي 
  . الدراسةينموذج
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عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي  اختبار
:Heteroskedasticity Test    

تباين األخطاء العشوائية أحد االفتراضات يعتبر ثبات 
 باإلضافة إلى أن متوسطها يجب أن الخطى، لالنحدار هامةال

في حال عدم ثبات تباين الخطأ ، أما يكون مساوياً للصفر
العشوائي تستخدم بعض األساليب اإلحصائية للتغلب على 

تخدام سالذي يتم إجراؤه با Whiteمثل اختبار  هذه المشكلة
 نفسه، البرنامج بعد اكتشافه من خالل E-Views برنامج

وباختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي 
Heteroskedasticityتبين أن إحصائية   الدراسةى لنموذج

White وهى على التوالى ) 0.039(و  )0.048( تساوي
، )0.05( اقل من معيار قبول أو رفض الفرض المساوي

 مشكلة عدم ثبات تباين الخطأ بأنه ال توجد وهذا يعني 

 وبذلك يمكن القول بأن هناك  الدراسة،ىنموذجفى العشوائي 
ثبات في تباين الخطأ العشوائي في نموذجى الدراسة 

Homoskedasticity أي أن نموذجي الدراسة صالحان ،
  .لتقدير العالقة بين المتغيرين التابع والمستقل

  : الدراسةلمتغيراتالوصفي اإلحصاء : ر الثانيالمحو
بعد أن تم االنتهاء من المرحلة األولى والتي تم فيها 

الحية البيانات للتحليل اإلحصائي، تأتي المرحلة صد من كالتأ
الثانية والتي يتم فيها وصف تحليلي أولي لمتغيرات الدراسة 
قبل البدء باختبار فروضها واستخالص نتائجها، ويعرض 

التالي الوسط الحسابي، واالنحراف المعيارى، والحد الجدول 
سواء كانت   المتصلة لمتغيرات الدراسةاألدنى واألقصى

متغيرات مستقلة أو متغيرات تابعة خالل سنوات الدراسة 
  .م2009م إلى 2005للفترة من 

  
  اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المتصلة) 3(جدول رقم 

 ط الحسابيالوس السنة المتغير
اإلنحراف 
 المعياري

  قيمةأكبر  قيمةأقل

2005  78700 0.897  72400 83900 
2006 82400 0.741 77900 86700  
2007 84200 1.085 79300 88400 
2008 87500 0.67 82600 91700 

 قيمة أتعاب المراجعة

2009 92000 0.74 87100 96200 
2005  344  0.66  304 382  
2006 368  0.72 326 404 
2007 412  0.54 352 461 
2008 442  0.68 395 488 

 مكتب المراجعةحجم 

2009 455  0.78 402 493 
2005  98  1.21  66 112 
2006 108  0.98 78 133 
2007 121  0.85 92 149 
2008 130  0.57 108 161 

 التأهيل المهني للمراجعين العاملين بمكتب المراجعة

2009 138  0.72 112 167  
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 ط الحسابيالوس السنة المتغير
اإلنحراف 
 المعياري

  قيمةأكبر  قيمةأقل

2005  235216  124365  213523 259892 
2006 187678  98376 159432 201562 
2007 -121576  84231 -142908  -101496  
2008 -134273  78235 -138597  -130182  

  جودة األرباح
 )المستحقات الكلية(

2009 -135182  76524 -140143  -131324  
2005  8.3%  0.19  5.2%  11.3%  
2006 9.8%  0.22 7.3%  12.1%  
2007 15.1%  0.31 12.1%  17.9%  
2008 15.8%  0.29 12.6%  18.7%  

 النقديةمعدل التوزيعات 

2009 15.84%  0.28 12.7%  19.1%  
  

  :وفيما يلي تحليل للجدول السابق
من  هقياس تم : الخاص بقيمة أتعاب المراجعةمتغير ال-

مكتب مراجعة للشركات محل الدراسة خالل قيمة أتعاب كل 
ارتفاع أتعاب  السابقظ من الجدول حالي، وبالجنيه المصري

المراجعة من عام إلى آخر، حيث بلغ متوسط أتعاب 
 جنيه بانحراف معيارى 78700م 2005المراجعة في عام 

م 2009، واستمرت في االرتفاع حتى عام )0.897(قدره
 بانحراف معيارى جنيه92000حيث بلغ متوسط األتعاب 

، وهى قيم تتراوح ما بين الحد األدنى والحد )0.74(قدره 
  . األقصى ألتعاب المراجعة خالل سنوات الدراسة

من  هقياس تم : المراجعةمكتبحجم  الخاص بمتغير ال-  
خالل عدد الموظفين العاملين بكل مكتب مراجعة خالل 

عدد ارتفاع  السابقظ من الجدول حاليوسنوات الدراسة، 
العاملين في مكاتب المراجعة من عام إلى آخر، ويرجع ذلك 
إلى زيادة خريجي كليات ومعاهد اإلدارة تخصص محاسبة 
واتساع حجم أعمال مكاتب المراجعة، وبلغ متوسط عدد 

 موظف 344م 2005العاملين بمكاتب المراجعة في عام 
، واستمر في االرتفاع حتى )0.66(بانحراف معياري قدره 

 موظف بانحراف معيارى قدره 455م 2009في عام بلغ 
، وهى قيم تتراوح ما بين الحد األدنى والحد األقصى )0.78(

  . ألعداد  العاملين في مكاتب المراجعة خالل سنوات الدراسة

لتأهيل المهني للمراجعين العاملين  با الخاصمتغير ال-
ين من خالل عدد الموظفين العامل هقياس تم :بمكتب المراجعة

بمكاتب المراجعة والحاصلين على شهادات مهنية دولية أو 
عضوية جمعية المحاسبية والمراجعين المصرية خالل 

ارتفاع عدد  السابقظ من الجدول حاليوسنوات الدراسة، 
والحاصلين على شهادات مهنية دولية أو عضوية العاملين 

من عام إلى آخر، جمعية المحاسبية والمراجعين المصرية 
جع ذلك إلى زيادة خريجي كليات ومعاهد اإلدارة وير

تخصص محاسبة واشتراط مكاتب المراجعة الكبرى على 
حصول العاملين بها على هذه الشهادات كأحد شروط الترقية 

الحاصلين على شهادات مهنية بالمكتب، وبلغ متوسط عدد 
في دولية أو عضوية جمعية المحاسبية والمراجعين المصرية 

بانحراف معيارى % 28.48 موظف بنسبة 98م 2005عام 
، واستمر في االرتفاع حتى بلغ في عام )1.21(قدره 
بانحراف معيارى % 30.32 موظف بنسبة 138م 2009
، وهى قيم تتراوح ما بين الحد األدنى والحد )0.72(قدره 

الحاصلين على شهادات مهنية األقصى ألعداد  العاملين 
في بية والمراجعين المصرية دولية أو عضوية جمعية المحاس

  .مكاتب المراجعة خالل سنوات الدراسة
تم قياس هذا المتغير : المتغير الخاص بجودة األرباح -

 عن طريق نموذج من خالل المستحقات الكلية
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Richardson & Sloan ويالحظ من الجدول السابق أن ،
م كانا األكثر انخفاضاً لجودة 2006م وعام 2005عام 

ث حققا أعلى متوسط للمستحقات الكلية ثم بدأت األرباح حي
م و 2007جودة األرباح في االرتفاع  خالل األعوام 

متوسط المستحقات الكلية  انخفاضم نتيجة 2009م و2008
السنوية، ويرجع ذلك الى البدء فى تنفيذ قواعد حوكمة 

م، وإلى قرارات هيئة سوق المال 2006الشركات منذ عام 
لت محلها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ المتتابعة والتي ح

  .م والتي تشدد على جودة المعلومات المحاسبية2009عام 
تم قياس هذا : بمعدل التوزيعات النقديةالمتغير الخاص  -

عن طريق حساب معدل التوزيعات النقدية المتمثل المتغير 
، ويالحظ من صافى األرباح/التوزيعات النقدية المدفوعةفى 
م كانت األكثر انخفاضاً لمعدل 2005دول السابق أن عام الج

، ثم بدأ %8.3التوزيعات النقدية حيث حقق متوسط المعدل 
م حيث حقق 2006المعدل فى األرتفاع الطفيف فى عام 

، ثم حدث ارتفاع كبير خالل األعوام %9.8متوسط المعدل 
معدل حيث بلغ متوسط م 2009م و2008و م 2007

على % 15.84و% 15.8و % 15.1يةالتوزيعات النقد
التوالى، ويرجع ذلك الى البدء فى تنفيذ قواعد حوكمة 

م وما ترتب عليه من ارتفاع اداء 2006الشركات منذ عام 

الشركات،  باالضافة إلى قرارات هيئة سوق المال المتتابعة 
والتي حلت محلها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 

  .لى جودة المعلومات المحاسبيةم والتي تشدد ع2009
مما سبق يتضح ارتفاع جودة المراجعة خالل سنوات 

 ويرجع ذلك لعدة اسباب من اهمها أصدار هيئة سوق الدراسة
مراقبة : م معيار بعنوان2006المال المصرية في ديسمبر 

الجودة للمؤسسات التي تقوم بالمراجعة والفحص المحدود 
 وغير ذلك من مهام التأكد ومهام للمعامالت المالية التاريخية

الخدمات األخرى المتعلقة بها، كما يالحظ ارتفاع جودة األرباح 
 ومعدل التوزيعات النقدية للشركات محل الدراسة ويرجع ذلك

م 2006الى البدء فى تنفيذ قواعد حوكمة الشركات منذ عام 
 والتى تعتبر جودة المراجعة الخارجية احد مبادئها األساسية وما
ترتب عليه من ارتفاع اداء الشركات المساهمة، باالضافة الى 
قرارات هيئة سوق المال المتتابعة والتي حلت محلها الهيئة 

م والتي تشدد على جودة 2009العامة للرقابة المالية منذ عام 
  .المعلومات المحاسبية

 أهم اإلحصاءات الوصفية التاليالجدول يعرض و
ة التي تم التعبير عنها بالمتغيرات لمتغيرات الدراسة المنفصل

  :Dummy Variables  الوهمية

  
  المنفصلة ةاإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراس )4(رقم  جدول

متغيرات الدراسة 

  المنفصلة

 مشاهدات

متحققة 

)1( 2005  

مشاهدات 

غير 

متحققة 

)0( 2005  

  مشاهدات

متحققة 

)1( 

2006  

مشاهدات 

غير متحققة 

)0( 2006  

  مشاهدات

ققة متح

)1( 

2007  

  مشاهدات

غير 

متحققة 

)0( 2007  

  مشاهدات

متحققة 

)1( 

2008  

  مشاهدات

غير 

متحققة 

)0( 2008  

  مشاهدات

متحققة 

)1( 

2009  

  مشاهدات

غير 

متحققة 

)0( 2009  

فترة االحتفاظ 

  بالعميل

42  8  42  8  44  6  44  6  44  6  

االرتباط مع 

مكاتب عالمية 

  للمراجعة

35  15  40  10  45  5  45  5  45  5  

  :وفيما يلي تحليل للجدول السابق
تم :  المستقل الخاص بفترة االحتفاظ بالعميلمتغير ال-

عدد السنوات التي احتفظ بها قياس هذا المتغير من خالل 
 المراجعة مكتب مكتب المراجعة بعميله، وتم التعبير عن
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ة مالقيوب، )1(القيمة الذي يحتفظ بالعميل ألكثر من عامين ب
 ، عدم االحتفاظ بالعميل ألكثر من عامين في حالة)صفر(
من % 84 شركة بنسبة 42أن  السابقالحظ من الجدول يو

عينة الدراسة تتعامل مع نفس مكتب المراجعة ألكثر من 
 كما زاد عدد ،م2006م و 2005سنتين خالل عامي 

الشركات التي  تتعامل مع نفس مكتب المراجعة ألكثر من 
م حيث 2009م و2008م و2007سنتين خالل األعوام 

، ويرجع ذلك إلى عدم %88 شركة بنسبة 44وصلت إلى 
دليل في  وجود حد أقصى الحتفاظ مكتب المراجعة بالعميل 

  .وكمة الشركات في مصرر حقواعد ومعايي
 المستقل الخاص باالرتباط مع مكاتب عالمية متغير ال-

تم قياس هذا المتغير من خالل عدد مكاتب : للمراجعة
 مكتبة المرتبطة بمكاتب عالمية، وتم التعبير عن المراجع

ة مالقيو، )1(القيمة الذي يرتبط بمكتب عالمي بالمراجعة 
الحظ من يو في حالة عدم ارتباطه بمكتب عالمي، )صفر(

 شركة 35م كانت هناك 2005أنه فى عام  السابقالجدول 
من عينة الدراسة تتعامل مع مكاتب المراجعة % 70بنسبة 

م وصل عدد هذه 2006ع مكاتب عالمية، وفى عام مرتبطة م
ألكثر من سنتين %   80 شركة بنسبة 40الشركات إلى 

 كما زاد عدد الشركات التي  ،م2006م و 2005خالل عامي 
تتعامل مع مكاتب المراجعة مرتبطة مع مكاتب عالمية خالل 

 45م حيث وصلت إلى 2009م و2008م و2007األعوام 
جع ذلك إلى زيادة عدد مكاتب ، وير%90شركة بنسبة 

المراجعة المصرية التي ارتبطت بمكاتب عالمية حيث وصل 
% 80 مكاتب والتي تسيطر على 9عدد هذه المكاتب إلى 

من سوق المراجعة في مصر، باإلضافة إلى رغبة الشركات 
في الحصول على اعلي جودة للمراجعة الخارجية وإضفاء 

  .الثقة على قوائمها المالية
  
   : الدراسةاختبار فروض: الثالثحور الم

يتناول هذا المحور اختبار فروض الدراسة عن طريق 
 في تأثير خصائص جودة المراجعة الخارجية دراسة مدى 

الصناعية شركات المساهمة ال في تحسين جودة األرباح
على معدل  المصرية، ثم دراسة مدى تأثير جودة األرباح

الصناعية المساهمة التوزيعات النقدية في الشركات 

العالقة بين ، حيث يتناول نموذج الدراسة األول المصرية
المتمثلة في خصائص جودة المراجعة  ةمستقلال اتمتغيرال

، حجودة األرباوبين المتغير التابع والمتمثل في  الخارجية 
رات المستقلة غيوطالما أن العالقة بين مجموعة من المت

دار المالئم هو نموذج ومتغير تابع؛ فإن نموذج االنح
 دار المشترك حاالناستخدام نموذج  ، وقد تماالنحدار المتعدد

Pooled Data Regression الختبار بيانات الدراسة ،
 Time عبر سلسلة زمنية  ة شركخمسين في بيانات المتمثلة

Series Data م، وذلك ألن هذه2009م إلى 2005من 
، Cross Sectional Data  ةية مقطععات ذات طبينبياال

 Multipleاالنحدار المتعدد حيث سيتم استخدام  
Regression بطريقة المربعات الصغرى Least 

Squares (LS) تقدير العالقات بين المتغيرات باستخدام ل
فيتناول  اما نموذج الدراسة الثاني ،E-Viewsبرنامج 

العالقة بين جودة األرباح كمتغير مستقل على معدل 
ر غيوطالما أن العالقة بين متالنقدية كمتغير تابع، التوزيعات 

 ومتغير تابع؛ فإن نموذج االنحدار المالئم هو  واحدمستقل
  .Simple Regressionنموذج االنحدار البسيط

  :وفيما يلي اختبار الفروض
  يؤدي ارتفاع جودة المراجعة الخارجية:األولالفرض 

ية المساهمة تحسين جودة األرباح في الشركات الصناع إلى
المصرية وذلك من خالل تخفيض المستحقات الكلية، أي أنه 
يوجد أثر لجودة المراجعة الخارجية على تخفيض 

  .المستحقات الكلية
 دار المشترك حاالنوالختبار هذه العالقة تم استخدام نموذج 

Pooled Data Regression وبما أن المتغير التابع المتمثل ،
هو متغير متصل فانه ) ستحقات الكليةالم(في جودة األرباح 

 Least Squaresطريقة المربعات الصغرى يمكن استخدام  
(LS) في تقدير االنحدار المتعدد Multiple Regression، 

التي وينبثق عن هذا الفرض مجموعة من الفروض الفرعية 
جودة  على المراجعة  جودةخصائصة من تقيس أثر كل خاصي

شركات الفي فاض المستحقات الكلية األرباح متمثل فى انخ
اختبار الجدول التالي   يظهر، والمصرية الصناعية المساهمة
  .نموذج الدراسة األول
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  اختبار الفرض األول) 5(جدول رقم 

 المتغير
Beta 
(β) 

T-test 
P-value 
(Prob.) 

قيمة أتعاب 
  المراجعة

-0.33  2.27  0.031  

حجم مكتب 
  المراجعة

-0.42  1.81  0.042  

فترة االحتفاظ 
  بالعميل

0.67  0.98  0.11  

االرتباط مع 
مكاتب عالمية 

  للمراجعة

-0.53  1.77  0.045  

التأهيل المهني 
  للمراجع

-0.71  1.69  0.047  

F-test    2.027    
P-value  
(Prob.)  

  0.022    

R   0.556    
R2    0.309    

Adjusted 
R2 

  0.124    

 ةودرج% 5 معنوية  المجدولة عند مستوىTقيمة * 
 = 1-50وهي   عدد مفردات العينة، n حيث n -1(حرية 

  .1,67 وهي )49
 ةودرج% 5 المجدولة عند مستوى معنوية Fقيمة * 
 β عدد p  عدد مفردات العينة، وn حيث n – p -1(حرية 

  .1.96 وهي )44 = 1-5- 50وهي     في النموذج
  

  :ويمكن اختبار الفروض الفرعية كما يلي
يوجد تأثير ايجابي لقيمة أتعاب  :األولض الفرعي الفر

المراجعة على جودة األرباح في الشركات الصناعية 
  .المساهمة المصرية

قيمة المعامل الخاص  أن لجدول السابق امن يتبين
 ،0.33- يساوى Coefficient (β)بالمتغير المستقل األول

 عابأي يوجد عالقة عكسية مما يعنى أنه كلما زادت قيمة أت
المراجعة كلما أدى ذلك إلى انخفاض المستحقات الكلية مما 

 األول أن  اختبار الفرضمن ، كما يتبينيعكس جودة األرباح
 من أكبروهي  2.27 المحسوبة له تساوي T-Statistic قيمة
، 1.67والتي كانت % 95 المجدولة عند مستوى ثقة قيمتها

 ،%3.1قق  حيث ح%5 من أقلجاء  قد االحتمالوكذلك فإن 
تأثير ايجابي لقيمة أتعاب بأنه يوجد قبول الفرض  مما يعني

انخفاض المستحقات المراجعة على جودة األرباح متمثل فى 
  . في الشركات الصناعية المساهمة المصريةالكلية

 يوجد تأثير ايجابى لحجم مكتب :الثانيالفرض الفرعي 
المراجعة على جودة األرباح في الشركات الصناعية 

  .المساهمة المصرية
قيمة المعامل الخاص بالمتغير  أن لجدول السابق امن يتبين

، أي يوجد 0.42-يساوى  Coefficient (β)المستقل الثاني
كلما عالقة عكسية مما يعنى أنه كلما زاد حجم مكتب المراجعة 

أدى ذلك إلى انخفاض المستحقات الكلية مما يعكس جودة 
-T قيمة الثاني أن ار الفرض اختبمن ، كما يتبيناألرباح

Statistic  وهي أكبر من قيمتها ، 1.81المحسوبة له تساوي
، وكذلك فإن 1.67والتي كانت % 95المجدولة عند مستوى ثقة 

 مما يعني ،%4,2 حيث حقق %5جاء أقل من  قد االحتمال
تأثير ايجابى لحجم مكتب المراجعة بأنه يوجد قبول الفرض 

 في انخفاض المستحقات الكليةل فى على جودة األرباح متمث
  .الشركات الصناعية المساهمة المصرية

 يوجد تأثير ايجابى لفترة :الثالثالفرض الفرعي 
االحتفاظ بالعميل على جودة األرباح في الشركات الصناعية 

  .المساهمة المصرية
قيمة المعامل الخاص بالمتغير  أن لجدول السابق امن يتبين

بمعنى انه  ،0.67 يساوى Coefficient (β)المستقل الثالث
 جودة وفترة االحتفاظ بالعميل  يوجد تأثير غير هام بين

-T قيمة الثالث أن  اختبار الفرضمن ، كما يتبيناألرباح
Statistic  من قيمتهاأقلوهي ، 0.98المحسوبة له تساوي  

l+++

+++=
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، وكذلك فإن 1.67والتي كانت % 95المجدولة عند مستوى ثقة 
 مما يعني ،%11 حيث حقق %5 من أكبرجاء  قد االحتمال

تأثير ايجابى لفترة االحتفاظ بأنه يوجد قبول الفرض عدم 
انخفاض المستحقات بالعميل على جودة األرباح متمثل فى 

  . في الشركات الصناعية المساهمة المصريةالكلية
 يوجد تأثير ايجابى لالرتباط مع : الرابعالفرض الفرعي

عة على جودة األرباح في الشركات مكاتب عالمية للمراج
  .الصناعية المساهمة المصرية

قيمة المعامل الخاص بالمتغير  أن لجدول السابق امن يتبين
أي يوجد  ،0.53- يساوى Coefficient (β)المستقل الرابع

مع مكاتب عالمية عالقة عكسية مما يعنى أن االرتباط 
 يعكس جودة للمراجعة يؤدي إلى تخفيض المستحقات الكلية مما

-T قيمة الرابع أن  اختبار الفرضمن ، كما يتبيناألرباح
Statistic وهي أكبر من قيمتها، 1.77 المحسوبة له تساوي 

، وكذلك فإن 1.67والتي كانت % 95المجدولة عند مستوى ثقة 
 مما يعني ،%4.5 حيث حقق %5جاء أقل من  قد االحتمال

رتباط مع مكاتب تأثير ايجابى لالبأنه يوجد قبول الفرض 
انخفاض عالمية للمراجعة على جودة األرباح متمثل فى 

  . في الشركات الصناعية المساهمة المصريةالمستحقات الكلية
لتأهيل ليوجد تأثير ايجابى :  الخامسالفرض الفرعي

المهني للمراجعين العاملين بمكتب المراجعة على جودة 
  .صريةاألرباح في الشركات الصناعية المساهمة الم

قيمة المعامل الخاص بالمتغير  أن لجدول السابق امن يتبين
أي يوجد  ،0.71- يساوى Coefficient(β)المستقل الخامس 

 للمراجعين عالقة عكسية مما يعنى أنه كلما زاد التأهيل المهني
كلما أدى ذلك إلى انخفاض  العاملين بمكتب المراجعة

 من ، كما يتبينالمستحقات الكلية مما يعكس جودة األرباح
المحسوبة له  T-Statistic قيمة الرابع أن اختبار الفرض

وهي أكبر من قيمتها المجدولة عند مستوى ثقة ، 1.69 تساوي
جاء أقل من  قد االحتمال، وكذلك فإن 1.67والتي كانت % 95
بأنه يوجد  مما يعني قبول الفرض ،%4.7 حيث حقق 5%

عين العاملين بمكتب لتأهيل المهني للمراجلتأثير ايجابى 
انخفاض المستحقات المراجعة على جودة األرباح متمثل فى 

  . في الشركات الصناعية المساهمة المصريةالكلية
  

مما سبق يتضح قبول معظم الفروض الفرعية حيث تم 
  .قبول أربعة فروض وعدم قبول فرض واحد

 F-Statistic قيمةأن  لجدول السابق امن كما يتبين
 وهي أكبر من قيمتها، 2.027  تساوينموذجللالمحسوبة 

، وكذلك 1.96والتي كانت % 95المجدولة عند مستوى ثقة 
مما % 2.2 حيث حقق %5جاء أقل من  قد االحتمالفإن 

باالضافة الى ان  يشير الى الداللة االحصائية للنموذج األول،
  والتي تمثل حجم االرتباط بين المتغيرات المستقلة Rقيمة 

مما يشير الى أن % 55.6المتغير التابع حققت مجتمعة و
ارتفاع جودة المراجعة يؤدي الى ارتفاع جودة األرباح 

% 30.9  نسبة قدرها R2، كما حققت %55بنسبة قدرها 
من االختالفات الحاصلة فى % 30.9مما يشير الى ان 

المتغير التابع والمتمثل فى جودة األرباح يمكن ارجاعها الى 
 فى المتغير المستقل والمتمثل فى جودة التغير الحاصل

  .المراجعة
أن مما سبق يتضح قبول الفرض األول والمتمثل في 

من   تحسين جودة األرباحساهمارتفاع جودة المراجعة ي
الشركات الصناعية في خالل تخفيض المستحقات الكلية 

   .المساهمة المصرية
    

على   يوجد تأثير ايجابى لجودة األرباح:الثانيالفرض 
الصناعية المساهمة معدل التوزيعات النقدية في الشركات 

  .المصرية
  البسيطدار حاالنوالختبار هذه العالقة تم استخدام نموذج 

Simple Regression حيث يتمثل المتغير المستقل في
وهو متغير ) انخفاض المستحقات الكلية(جودة األرباح 

لتوزيعات النقدية متصل، أما المتغير التابع فيتمثل فى معدل ا
اختبار الجدول التالي   يظهروهو متغير متصل ايضاً، و

  .نموذج الدراسة الثاني
  
  
  
  
  
  

l++= EQDP βα
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  اختبار الفرض الثاني) 6(جدول رقم 
 Beta  المتغير

(β) 
T-testP-value

(Prob.) 
 0.03 2.860 0.69  جودة األرباح

F-test 2.16 
P-value 
(Prob.) 

0.025 

R 0.524 
2R 0.274 
2R  Adjusted0.091 

 حرية ةودرج% 5 المجدولة عند مستوى معنوية Tقيمة * 
)n -1 حيث n،49 = 1-50وهي    عدد مفردات العينة( 

  .1.67وهي 
 حرية ةودرج% 5 المجدولة عند مستوى معنوية Fقيمة * 
)n – p -1 حيث nعدد مفردات العينة، و  p عدد β في 

  .1.96 وهي )48 = 1-1-50وهي  النموذج
  

قيمة المعامل الخاص  أن لجدول السابق امن يتبين
أي يوجد  ،0.69 يساوى Coefficient (β)بالمتغير المستقل

مما يعنى أنه كلما أرتفعت جودة  عالقة طردية بينهما
 كلما أدى ذلك انخفاض المستحقات الكليةمتمثل فى األرباح  

ر  اختبامن ، كما يتبينإلى ارتفاع معدل التوزيعات النقدية
، 2.86 المحسوبة له تساوي T-Statistic قيمة أن الفرض

والتي % 95 المجدولة عند مستوى ثقة وهي أكبر من قيمتها
 حيث %5جاء أقل من  قد االحتمال، وكذلك فإن 1.67كانت 
المحسوبة  F-Statistic قيمةكما يالحظ أن  ،%3حقق 
 المجدولة عند وهي أكبر من قيمتها، 2.16  تساويللنموذج

 االحتمال، وكذلك فإن 1.96والتي كانت % 95توى ثقة مس
مما يشير الى الداللة % 2.5 حيث حقق %5جاء أقل من قد 

  والتى Rباالضافة الى ان قيمة  االحصائية للنموذج األول،
تمثل حجم االرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع 

ؤدي مما يشير الى أن ارتفاع جودة األرباح ي% 52.4حققت 
، %52.4الى ارتفاع معدل التوزيعات النقدية بنسبة قدرها 

مما يشير الى ان % 27.4  نسبة قدرها R2كما حققت 

من االختالفات الحاصلة فى المتغير التابع والمتمثل % 27.4
فى معدل التوزيعات النقدية يمكن ارجاعها الى التغير 

  .احالحاصل فى المتغير المستقل والمتمثل فى جودة األرب
أنه مما سبق يتضح قبول الفرض الثاني والمتمثل في 

على معدل التوزيعات  لجودة األرباحتأثير ايجابى يوجد 
  .الصناعية المساهمة المصريةالنقدية في الشركات 

  
  :المقارنة بين نموذجى الدراسة 

 R2  Adjustedتم استخدام معامل التحديد المعدل 
ان النموذج ذو معامل للمقارنة بين نماذج الدراسة، حيث 

 األعلى هو األكثر تمثيالً R2  Adjustedالتحديد المعدل 
 R2  Adjustedان ) 5( رقم ويتضح من الجدوللمتغيراته، 

حققت والذي يعكس الفرض الرئيسى األول للنموذج األول 
  R2ان ) 6(رقم   كما يتضح من الجدول،12.4%

Adjustedالرئيسى الثاني والذي يعكس الفرض   للنموذج
هو ، وبذلك يتضح ان النموذج األول %9.1الثاني حققت 

  .األكثر تمثيالً لمتغيراته وانه افضل من النموذج الثاني
                        
  :النتائج والتوصيات

   :النتائج
توصلت الدراسة الى وجود عالقة ذات داللة  .1

إحصائية موجبة بين قيمة أتعاب المراجعة وجودة 
 في انخفاض المستحقات الكليةثلة فى األرباح مم

الشركات الصناعية المساهمة المصرية، حيث ترتبط 
األتعاب المرتفعة ببذل جهد أكبر وبالتالي ارتفاع 

 المراجعة مما يؤدي إلى ارتفاع جودة مستوى جودة
  .األرباح في الشركات محل المراجعة

توصلت الدراسة الى وجود عالقة ذات داللة  .2
 بين حجم مكتب المراجعة وجودة إحصائية موجبة

 في انخفاض المستحقات الكليةاألرباح ممثلة فى 
الشركات الصناعية المساهمة المصرية، حيث يرتبط 
حجم المكتب الكبير بحجم أعمال أكبر وسمعة جيدة، 
مما يدفع مكتب المراجعة على تقديم خدمات ذات 
جودة عالية  للحفاظ على هذه السمعة مما يؤدي إلى 

  .تفاع جودة األرباح في الشركات محل المراجعةار
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توصلت الدراسة الى وجود عالقة ذات داللة  .3
إحصائية موجبة بين االرتباط مع مكاتب عالمية 

انخفاض للمراجعة وجودة األرباح ممثلة فى 
 في الشركات الصناعية المساهمة المستحقات الكلية

المصرية، حيث تلتزم المكاتب المصرية المرتبطة 
كاتب عالمية للمراجعة بمعايير صارمة للجودة بم

للحفاظ على سمعة المكاتب الدولية مما يؤدي إلى 
  .ارتفاع جودة األرباح في الشركات محل المراجعة

توصلت الدراسة الى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  .4
موجبة بين التأهيل المهني للمراجع وجودة األرباح 

 في الشركات يةانخفاض المستحقات الكلممثلة فى 
الصناعية المساهمة المصرية، حيث يؤدي التأهيل 
المهني الجيد للمراجع وحصوله على شهادات مهنية 
دولية أو عضوية جمعية المحاسبية والمراجعين 
المصرية إلى ارتفاع مهاراته وقدراته وبالتالي تقديم 
خدمات ذات جودة عالية مما يؤدي إلى ارتفاع جودة 

  .كات محل المراجعةاألرباح في الشر
توصلت الدراسة الى وجود عالقة ذات داللة  .5

إحصائية سالبة بين فترة االحتفاظ بالعميل وجودة 
 المصرية الصناعية المساهمة األرباح  في الشركات

ممثلة فى ارتفاع المستحقات الكلية، حيث ترتبط 
فترة االحتفاظ الكبيرة بالعميل بنشوء عالقة ومصالح 

ب المراجعة والعميل مما قد يؤثر مشتركة بين مكت
على استقالل المراجع وبالتالي انخفاض جودة 
المراجعة مما يؤدي إلى انخفاض جودة األرباح في 

  .الشركات محل المراجعة
قبول الفرض األول الرئيسى  الدراسة الى توصلت .6

 ساهمأن ارتفاع جودة المراجعة يوالمتمثل في 
 المستحقات من خالل تخفيض تحسين جودة األرباح

  . الشركات الصناعية المساهمة المصريةفي الكلية 
 الثاني الرئيسى توصلت الدراسة الى قبول الفرض .7

 لجودة األرباحتأثير ايجابى يوجد أنه والمتمثل في 
على معدل التوزيعات النقدية في الشركات 

  . الصناعية المساهمة المصرية
   :التوصيات

لمراجعة ضرورة االهتمام بتشجيع مكاتب ا .1
المصرية على  االرتباط بمكاتب مراجعة عالمية 
والتى تلتزم ببمعايير صارمة للجودة مما يؤدي إلى 
ارتفاع جودة المراجعة فى مكاتب المراجعة 
المصرية، مما يؤدي بدوره الى ارتفاع جودة 

  .  األرباح في الشركات محل المراجعة
ضرورة االهتمام بتدريب العاملين في مكاتب  .2

اجعة وتحفيزهم للحصول على شهادات مهنية المر
دولية وعضوية جمعية المحاسبية والمراجعين 
المصرية، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع مهاراتهم 

 مما يؤدي ارتفاع جودة المراجعةوقدراتهم وبالتالي 
إلى ارتفاع جودة األرباح في الشركات محل 

  .المراجعة
عالية، التأكيد على توفير بيئة مراجعة ذات جودة  .3

من خالل التزام مكاتب المراجعة باإلرشادات 
الواردة في معايير جودة األداء من أجل تحسين 
مستوى أداء المهنة في مصر مع تدريب وتحفيز 
العاملين على التمسك بمفهوم الجودة في أداء 
المهام، وال يتأتى ذلك إال بتكثيف الجهود للجهات 

والمراجعين كجمعية المحاسبية والهيئات المختلفة 
 نالهيئة العامة للرقابة المالية واألكاديميي والمصرية

  .والجامعات والمعاهد

  
  جعاالمر

  المراجع العربية
العالقة بين جودة ).2009(أبو عجيلة، عماد، والشريف، إقبال 
مؤتمر جامعة الزرقاء . األرباح والحاكمية المؤسسية

تصادية العالمية تداعيات األزمة االق: األهلية الدولي السابع

 . على منظمات األعمال، األردن، نوفمبر
أثر جودة التدقيق ). 2010(أبو عجيلة، عماد، وحمدان، عالم 
المجلة . دليل من األردن: في الحد من إدارة األرباح
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، جامعة الكويت، الكويت، المجلد العربية للعلوم اإلدارية
  .319-277، العدد الثاني، مايو، ص ص 17
 الحوكمة قواعد تطبيق اثر) . 2008(، ماجد اسماعيلأبو حمام
 دراسة : المالية التقارير وجودة المحاسبي اإلفصاح على

 لألوراق فلسطين سوق فى المدرجة الشركات على ميدانية
رسالة ماجستير فى المحاسة غير منشورة،  . المالية

  .الجامعة االسالمية، غزة
 تبني أثر . )2012  (الشحادات، محمد، وعبد الجليل، توفيق

 الحاكمية لمبادئ األردنية العامة المساهمة الشركات
 بورصة في المؤسسي المستثمر قرارات المؤسسية في

، الجامعة المجلة األردنية فى ادارة األعمال. عمان
  .1-21 ، العدد األول، ص ص8األردنية، المجلد 

 جودة) . 2008(التويجرى، عبد الرحمن، والنافعابي، حسين 
 فيها المؤثرة تحليلية للعوامل ميدانية دراسة :المراجعة خدمة
 عبد الملك جامعة مجلة. المراجعين نظر وجهة من

، ص العدد األول، 22 مجلد ،واإلدارة االقتصاد:زالعزي
   . 255-219ص

معيار مراقبة ). 2006(الهيئة العامة لسوق المال المصرية 
لفحص المحدود الجودة للمؤسسات التي تقوم بالمراجعة وا

للمعامالت المالية التاريخية وغير ذلك من مهام التأكد 
 لسنة 140قرار رقم . ومهام الخدمات األخرى المتعلقة بها

  . م، ديسمبر2006
 أمن جودة دور) . 2010(بوعشة، مبارك ، وبوشوشة، هبة 

. العالمية المالية األزمة إدارة في المحاسبية المعلومات
تداعيات : ء األهلية الدولي السابعمؤتمر جامعة الزرقا

األزمة االقتصادية العالمية على منظمات األعمال، األردن، 
  .نوفمبر

 دار ،المالية األوراق بورصة) . 2003(حنفى، عبد الغفار 
  .اإلسكندرية للنشر، الجديدة الجامعة

 النقدية التدفقات بين العالقة).2008(درغام، سوزان عطا 
 ): 7 (رقم الدولي المحاسبيرللمعيا وفقاً األسهم وعوائد

 في العاملة الوطنية المصارف على تطبيقية دراسة
رسالة ماجستير فى المحاسة غير منشورة، ، فلسطين

  .الجامعة االسالمية، غزة
تأثير استخدام اإلدارة ) . 1999( ، حسن على محمد  سويلم

إلستراتيجية تمهيد الدخل على أسعار األسهم بالتطبيق 
ة  دراس–جلة في سوق المال المصري لشركات المسعلى ا

 إدارة التنمية -المؤتمر العلمي السنوي الثالث  . اختباريه
بمصر في ظل التحوالت العالمية ، كلية التجارة، جامعة 

  .الزقازيق
أثر االعالن عن توزيعات ) . 2006(شراب ، صباح اسامة على 

 سوق األرباح على اسعار اسهم الشركات المدرجة  فى
رسالة ماجستير  . دراسة تطبيقية: فلسطين لألوراق المالية

  .فى المحاسة غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة
أثر جودة المراجعة ) .2008( عيسى، سمير كامل محمد 

 مع دراسة تطبيقية –الخارجية على عمليات إدارة األرباح 
 جامعة ، كلية التجارة،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية. 

، العدد الثاني، يوليو، ص ص 45اإلسكندريـة، المجلد 
1-47.  

التنبؤ بالتقديرات المحاسبية ). 2003(مبارز، شعبان يوسف 
واألرباح والخسائر المحتملة واالرتباطات المالية المستقبلية 
باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية وأثر ذلك على 

، سات المالية والتجاريةمجلة الدرا. عدالة القوائم المالية
كلية التجارة ببني سويف، جامعة القاهرة، العدد األول، 

  .53-26مارس، ص ص 
 األرباح توزيعات بين العالقة .( 2003 ) الناصر عبد نور،

 بربحية تأثرها ومدى لألسهم العادية غير السوقية والعوائد
 دراسة:  الالنظامية مخاطرتها ودرجة وحجمها الشركة
 العراقية العامة المساهمة الشركات بين مقارنة ميدانية
 االقتصاد:زالعزي عبد الملك جامعة مجلة، يةواألردن
 . 67-41، ص صالعدد األول، 17 مجلد ،واإلدارة
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The Impact of Auditing Quality on the Earnings Quality and It's Impacts on cash Dividends of Industrial 

Egyptian Corporations 
 

Sameh M. Reda  Reyad Ahmed 

ABSTRACT 
This study aims at exploring the relationship between the external auditing quality and earnings quality 
and then determine the impact of earnings quality on cash dividends in Egypt. The study used the model of 
Richardson & Sloan to measure the quality of earnings, also used payout ratio which equal the ratio of 
dividends / net income to measure the distribution of cash dividends.  
The study sample included fifty companies from the industrial Egyptian corporations during the period 
from 2005-2009. The study relied on two models; model one to measure the relationship between the 
characteristics of external auditing quality as independent variables and earnings quality as depended 
variable, model two to measure the relationship between the earnings quality as independent variable and 
payout ratio as depended variable. The study used multiple regression analysis to study the first model, and 
simple regression analysis to study the second model. 
The study concluded that there was a positive impact on the quality of earning and hence reducing the total 
accruals for each of the audit fees, audits firm size, the relationship with international audit firms, and 
auditor’s qualifications, and there was negative impact on earnings quality for client retention period. On 
the other hand the study concluded that there was a positive impact on payout ratio for earnings quality at 
the industrial corporations listed at Egyptian exchange. Finally, the study recommended the need to 
encourage Egyptian auditing firms to make relationships with international audit firms, the importance of 
training and motivating auditors to gain professional certificates, in view of their positive impact in raising 
the quality of auditing firms. 

KEYWORDS:  External Auditing Quality, Earnings Quality, Cash Didvidends, Industrial Egyptian 
corporations. 
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