)389(

__

__

العدد العشرون

_

مجلة كلية التراث الجامعة

تأثير جودة االبالغ المالي في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق
العراق لألوراق المالية



 عباس حميد يحيى التميمي.د.أ

 سطم صالح حسين.م.أ

كلية االدارة واالقتصاد
جامعة بغداد

جامعة تكريت

المستخلص

يهدف البحث الى توفير مؤشر عن مستوى جودة االبالغ المالي للشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق
) شركة مدرجة13(  وتمثلت عينة البحث. فضالً عن بيان تأثير جودة االبالغ المالي في القيمة السوقية،المالية
 في قياس جودة االبالغKothari et al. 2005  وتم استخدام نموذج.في سوق العراق لألوراق المالية
 وتوصل الباحثان الى انه تتعاظم القيمة. في حين تم اخذ اللوغارتم الطبيعي لقياس القيمة السوقية،المالي
.السوقية عند زيادة جودة االبالغ المالي
. القيمة السوقية، جودة المحاسبة، جودة االبالغ المالي:المصطلحات الرئيسة للبحث
The effect of financial reporting quality on the market value of companies
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Abstract

This paper aims to provide a diameter of Financial Reporting
Quality (FRQ) level for the company listed on the Iraqi Stock Exchange.
13 listed companies in the Iraqi Stock Exchange were considered in this
study for the analysis for the period from 2007 to 2011. Kothari et al. 2005
model has been used to measure the FRQ, on the other hand the natural
logarithm has been used to measure the market value. The finding of the
paper was there is positive relationship between the FRQ and the market
value.
Market Value. Keywords: Financial reporting quality, Accounting quality,
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المقدمة
تلعب المعلومات المحاسبية دورا ً هاما في االسواق المالية ،فالعديد من القرارات المتخذة تتم بنا ًء على
معلومات تنتجها النظم المحاسبية ،ويجب ان تتمتع المعلومات المحاسبية بخصائص معينة لغرض وصفها بانها
ذات جودة عالية ،وعندما يوصف سوق االوراق المالية بانه كفوء البد من ان يكون الحصول على المعلومات
وتحليلها سهل وممكن لجميع المستثمرين .وتعد الكشوف المالية جوهر االبالغ المالي ،اذ انها تحتوي على
الموقف المالي فضالً عن االداء المالي للشركة ،وان انخفاض جودة االبالغ المالي يؤدي الى فشل السوق في
تخصيص الموارد بشكل كفؤ ،كما ان تعزيز جودة االبالغ المالي يعد جزأ ً من احتياجات االعمال ،اذ ان تحسين
وتعزيز جودة االبالغ المالي يؤدي الى تخفيض عدم تماثل المعلومات ،وبالنتيجة فأنها تساهم في تخفيف تقلب
اسعار االسهم .وتعد المستحقات  Accrualsاحد مداخل جودة االبالغ المالي وهي ضرورية ألغراض الحفاظ
على حقيقة الشركة ،ورغم ذلك ينظر الى المستحقات على انها مشكوك فيها من قبل جهات ذات عالقة مثل
السلطات الضريبية ،كما ان المستحقات تفتح باب التالعب للمدراء من خالل المستحقات االختيارية والتي تنشأ
نتيجة ادارة االرباح ،اي انه يمكن النظر الى جودة االبالغ المالي وادارة االرباح على انهما على طرفي نقيض.
وتمثل االرباح المحاسبية والمكونات المرتبطة بها معلومات تؤخذ بعين االعتبار عند اتخاذ القرارات من قبل
المستفيدين ،والسؤال المطروح هنا هو الى اي مدى يمكن ان يكون هذا الرقم مفيد في اتخاذ القرارات؟ ونظرا ً
ألهمية جودة االبالغ المالي في قرارات مستخدمي المعلومات المالية ،فان جهد الباحثان سوف ينصب على
توضيح العالقة بين جودة االبالغ المالي والقيمة السوقية للشركات.
ففي بعض الحاالت تعلن الشركة عن ارباح وهمية مثبتة على الورق فقط ،ومن بين العوامل التي قد تؤثر على
جودة االبالغ المالي هو سلطة المدراء في استخدام مبادئ االعتراف واستخدام التقديرات في حساب الربح
المحاسبي ،وفي بعض االحيان يستفيد المدراء من الخيارات المحاسبية للتالعب في االرباح وتظليل
المستخدمين ،فضالً عن ان المدراء ربما يتالعبون بعناصر الربح لتحقيق عرض افضل للقوائم المالية.
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المبحث األول
منهجية البحث
أوالً :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث بانخفاض القيمة السوقية للشركات المدرجة فيي سيوق العيراق ليألوراق الماليية ،والتيي
تنعكس بدورها عليى المؤشير العيام للسيوق ،ويعيود السيبب فيي ذليك لليى عواميل عيدة مين بينهيا بجيودة ا بيالغ
المالي.
ويمكن أن تتلخص مشكلة البحث في ا جابة على السؤال اآلتي:
ما مدى تأثير جودة ا بالغ المالي في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.
ثانياً :أهداف البحث
يهدف البحث للى تحقيق ما يأتي:
 .1توفير مؤشر عن مستوى جودة ا بالغ المالي للشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.
 .2بيان تأثير جودة ا بالغ المالي في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية .
ثالثاً :فرضية البحث
يسعى البحث للى اختبار الفرضية اآلتية
ال يوجد تأثير لجودة ا بالغ المالي في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.
رابعاً :أهمية البحث
شهدت السنوات األخيرة انتهاج الحكومية العراقيية سياسية شياملة ل صيالح االقتصيادي ،تسيتند أساسيا عليى
تحرير االقتصاد العراقي والتحول للى ما يعرف باقتصاديات السوق وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار فيي
األنشطة االقتصادية المختلفة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية االقتصيادية ،وال شيك لن ذليك يتطليب تطيوير
سوق رأس المال الذي يتم من خالله تمويل االستثمارات ،بما يضمن تنشيطه وحمايية مصيالح المسيتثمرين فيي
اتخاذ قراراتهم.
ويستمد البحث أهميته من خالل تسليط الضوء على مشكلة مهمة في سوق العراق لألوراق المالية أال وهيي
انخفاض القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه ،مما ينعكس سلبا ً على مؤشر السوق ،والذي يعد هو األقيل مين
بين مؤشرات البلدان المجاورة ،ولغرض عالج المشكلة من الجانب المحاسبي سييتم قيياس تيأثير جيودة ا بيالغ
المالي في القيمة السوقية لغرض معرفة مقدار التأثير واقتراح التوصيات المناسبة فيي ضيوء النتيائ التيي ييتم
التوصل اليها.
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خامسا :منه البحث ووسائل جمع البيانات والمعلومات
 .1منه البحث:
أعتمد البحث كالً من المنهجين االستنباطي واالستقرائي ,لذ تم ووفقا للمنه االستنباطي تسليط الضوء على
مفهوم جودة ا بالغ المالي ,وكذلك تم عرض ومناقشة أبرز النماذج المعتمدة في قياس جيودة ا بيالغ الميالي,
في حين تم ووفقا للمنه االستقرائي تشخيص مشكلة ضعف القيمة السوقية للشيركات المسياهمة المدرجية فيي
سوق العراق لألوراق المالية.
 .2وسائل جمع البيانات والمعلومات:
تمثلت وسائل جمع البيانات والمعلومات الالزمة نجاز البحث بجانبيه النظري والتطبيقي بما يأتي :
أ .الجانب النظري:
اعتمييد الباحثييان فييي هييذا الجانييب علييى مييا متييوفر ميين المراجييع واألدبيييات العربييية واألجنبييية ميين الكتييب
والدوريات والبحوث المنشورة وغير المنشورة ذات الصلة بموضوع البحث.
ب .الجانب التطبيقي:
اعتمد الباحثان في هذا الجانب على وسائل عدة للحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة والتي أهمها:
 القوائم المالية وتقارير ا دارة وتقارير مراقبي الحسابات للشركات المساهمة عينة البحث ولسنوات عدة.
 البيانات والمعلومات المتوفرة عن الشركات المدرجة في سوق العيراق ليألوراق الماليية مين واقيع التقيارير
السنوية التي يصدرها السوق.
سادساً :حدود البحث
 .1الحدود المكانية :يشمل نطاق البحث الحدود المكانية المتمثلية بعينية مين الشيركات المسياهمة المدرجية فيي
سوق العراق لألوراق المالية ولقطاعات مختلفة.
 .2الحدود الزمنية :القوائم والتقارير المالية الخاصة بالشركات عينة البحث للمدة من ( ،)2011-2007لغرض
جمع اكبر عينة من الشركات ،اذ ان التدفق النقدي من العمليات التشغيلية للسنة السابقة يتطلب توافر بيانات
 2005و  2006لغرض حسابه ،ويعد جزء اساسي في حساب جودة االبالغ المالي.
سابعا :مجتمع وعينة البحث
 .1مجتمع البحث :يمثل الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.
 .2عينة البحث :تم اختيار عينة من مجتمع البحث بشيكل عميدي ،والتيي تتيوافر فيهيا سلسيلة بيانيات متكاملية،
فضالً عن تحقيقها لألرباح خالل مدة البحث ،وشملت العينة ما يأتي:
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أ .مصرف بغدادBBOB
ب .مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمارBIME
ت .مصرف االستثمار العراقيBIBI
ث .مصرف الخلي التجاريBGUC
ج .مصرف الموصل للتنمية واالستثمارBMFI
ح .مصرف أشور الدوليBASH
خ .الشركة األهلية للتامينNAHF
د .شركة دار السالم للتأمين NDSA
ذ .شركة البادية للنقل العامSBAG
ر .الشركة العراقية للنقل البريSILT
ز .شييركة المنصييور للصييناعات الدوائييية والمسييتلزمات الطبييية ومييواد التجميييل والميييا المعقميية
IMAP
س .الشركة العراقية للسجاد والمفروشاتIITC
ش .شركة الشرق األوسط نتاج وتسويق األسماكAMEF
المبحث الثاني
االطار النظري للبحث
اوال -:مفهوم جودة ا بالغ المالي
The concept of financial reporting quality
لغرض ا لمام بمفهوم جودة ا بالغ المالي 1سوف يتم تفصيله لليى مكوناتيه األساسيية للوصيول لليى مفهيوم
شامل ،فالجودة في اللغة العربية تعني بأنه جاد الشيء جودة أي صار جيدا وأجاد أتى بالجيد من القيول والفعيل
ويقال أجاد فالن في عمله وأجود وجاد عمله
(ابن منظور.)255-254:1986 ،
أما األدبيات المحاسبية فقد تناولت مفهوم الجودة من جوانب عدة ،وهيذا ميا توصيل للييه  Mcfieمين خيالل
تتبع كلمة الجودة عن طريق لجراء بحث الكتروني في مجلة (  ،)The Accounting Reviewوتيم ايجياد
 260بحث ،علما لن البحث االلكتروني في ا صدارات األولى غير ممكن ،وقام  Mcfieبقراءة كل بحث لتحديد

 1استخدم بعض الباحثين مثل  Lindahl & Schodewitzو  Jung et alمصطلح جودة المحاسبة Accounting Qualityكمصططلح مطدادل لدطودة اغبط
المالي ( .)Lindahl&Schodewitz,2013: 243)( Jung et al,2014: 1053

مجلة كلية التراث الجامعة

العدد العشرون

_

__

__

()394

موقع كلمة الجودة وليجاد طريقة استخدامها .وتوصيل اليى ان البحيوث تناوليت الجيودة مين ثيالث منياظير األول
والذي يعد األكثر شيوعا ً من بينها وهو التميز في التدقيق ،والثاني هو جودة األرباح ،اما الثاليث فيعنيى بجيودة
ا فصاح وجودة ا بالغ المالي (.) Mcfie,2006: 19-20
ويرى  Cheungوآخيرون انيه لغيرض فهيم معنيى الجيودة وتحدييد ميا هيي علييه هنياك حاجية للسيؤال عين
المقصود بالجودة فيما يتعلق با بالغ المالي؟ (.)Cheung et al,2010: 147
ول جابة على التساؤل البد من استعراض مفاهيم الجودة في مجال ا بالغ المالي من وجهة نظير المنظميات
المهنييية والبيياحثين ,فقييد عرفهييا اتحيياد المحللييين الميياليين 2FAFعلييى لنهييا تعنييي الوضييوح والشييفافية وتييوافر
المعلومييات فييي التوقيييت المناسييب ،فييي حييين تييرى اللجنيية الخاصيية بييا بالغ المييالي SCFR3التابعيية للمعهييد
األمريكي للمحاسيبين القيانونيين  AICPAبيان الجيودة تعنيي ميدى القيدرة عليى اسيتخدام المعلوميات فيي مجيال
التنبؤ ومدى مالئمة المعلومات للهدف من الحصول عليها (حمادة.) 682 :2014،
اما الشيرازي من جانبه فقد عرفها بأنها الخصائص الرئيسة التي يجب أن تتسيم بهيا المعلوميات المحاسيبية
المفيدة لكل من المسؤولين عن وضع المعايير ،وكذلك المسؤولين عن اعداد التقيارير الماليية فيي تقيييم نوعيية
المعلومات التي تنت من تطبيق الطرائق واالساليب المحاسبية البديلة (الشيرازي.) 195 :1990،
ويالحييظ ميين التعريييف اعييال انييه اغفييل الشييرائح االخييرى ميين مسييتخدمي المعلومييات المحاسييبية ،والتييي ميين
ابرزها المستثمرين كمستخدمين للمعلومات المحاسبية ومقيمين لجودتها.
وعرفهييا  Richardsonوآخييرون بأنهييا خلييو المعلومييات ميين الخطييأ والتحيييز وبالتييالي تتصييف بالتمثيييل
الصادق .)Richardson et al, 2005:440( SFAC 2
بينما يرى  Verdiبأنها الدقة في توصيل معلومات ا بالغ المالي حول عمليات الشيركة ،والسييما التيدفقات
النقدية المتوقعة لها من اجل لعالم المستثمرين فيما يتعلق بقرار استثمار الملكية
(.(Verdi, 2006: 2
ويتسق تعريف  Verdiمع مجلس معايير المحاسبة الماليية  FASB- SFAC No.1واليذي بيين لن احيد
أهداف ا بالغ المالي هو لعالم المستثمرين الحاليين والمحتملين من اجل اتخاذ القرارات االستثمارية الرشييدة،
وتقدير التدفقات النقدية المتوقعة للشركة
).(Yaghoobnezhad et al, 2013: 1867
وميين جانبييه عرفهييا  Tangواخييرون بانهييا مييدى تزويييد الكشييوف المالييية بشييكل صييحيح وعييادل حييول اداء
الشركة والموقف المالي (.)Tang et al,2008:3

 2تم تأسيس اغتحاد كمنظمة مستقلة في الوغيات المتحدة اغمديكية في سنة .)Parker,1970:6( 1947
 3تم تشكيل اللدنة في وقت مبكد من سنة  1980للنظد في القضايا المستقبلية ،وتتمثل مهام اللدنة في تحديد طبيعة ومحتطو المعلومطات التطي يدطى الطا اغدا ة
ان توفدها للمستفيدين ،فض ً ان الكيفية التي ينبغي الا مدققي الحسابات تقديم تقديدهم ان المعلومات المحاسبية(.)Nusbaum & Weiss,1994:289
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ومن زاوية القدرة التنبؤيية للمعلوميات المحاسيبية فقيد عرفهيا  Gilaniniaوآخيرون بانهيا تتمثيل فيي قيوة
الكشييوف المالييية فييي نقييل المعلومييات عيين الشييركات العامليية ،وبخاصيية التنبييؤ بالتييدفقات النقدييية للمسييتثمرين
(.)Gilaninia et al,2012: 219
يتضح مما تقدم ان هناك اختالف في وجهيات النظير حيول مفهيوم الجيودة فيي مجيال ا بيالغ الميالي ،ويمكين
التوصل الى مفهوم شامل من خالل التكاميل بيين وجهيات النظير السيابقة عليى انهيا المعلوميات المحاسيبية التيي
تتسم بالخصائص النوعية والتي تنفع مستخدمي التقارير المالية في اتخاذ القرارات.
ثانيا -:أهداف ا بالغ المالي The objectives of financial reporting
بييين مجلييس معييايير المحاسييبة الدولييية  IASB 2006,2008لن الهييدف ميين االبييالغ المييالي هييو تزويييد
معلومات مالية حول وحدة االبيالغ ،4والتيي تكيون نافعية للمسيتثمرين الحياليين والميرتقبين فيي صينع القيرارات
بصيفتهم مقيدمي راس الميال ( ،)Tasios & Bekiaris,2012: 59وان المعلوميات النافعية لمقيدمي راس
المال قد تساعد بقية مستخدمي ا بالغ المالي ) ، (Kieso et al,2013:5فالمنظمين وبقية المستخدمين قيد
يجدون معلومات مفيدة في التقارير المالية ذات الغرض العام ولكنها ليست موجهة اليهم بصيورة مباشيرة ،كميا
ان الكشوف المالية ذات الغرض العام ليست مصممة ظهيار قيمية الشيركة ،وميع ذليك تكيون المعلوميات ضيمن
المحتييوى بمييا يمكيين مسييتخدمي تلييك البيانييات ميين تقييدير تلييك القيميية .(International Financial
)Reporting, 2010:2
بينمييا حييدد االطييار المفيياهيمي المشييترك منفعيية القييرار لمقييدمي راس المييال باعتبارهييا الهييدف االسييمى ،وان
المعلومات الالزمة لتحقيق هذا الهدف تتضمن معلومات لتقييم مدى كفياءة وفعاليية االدارة ومجليس االدارة فيي
انجاز مسؤولياتهم المتعلقة باستخدام موارد الشركة
).)Gebhardt et al,2014:109-110
ثالثا -:عالقة المستحقات المحاسبية بجودة ا بالغ المالي
The relationship between accounting accruals and financial reporting
quality
ان جوهر مصيطلح المسيتحقات هيو ان ييتم االعتيراف بالعملييات فيي وقيت حيدوثها دون الرجيوع اليى تياري
االستالم او الدفع النقدي ،وان عملية حساب الربح تتم من خالل مقابلة ا يرادات مع المصروفات ،ولييس بقيدر
 4في سنة  2002حصل اتفاق  Norwalkبين  FASBو  IASBللتقا ب في معاييد المحاسبة ،وقد افضا اغتفاق الا مشدوع اطا مفطاهيمي مشطتد فطي سطنة
 ، 2004ويتضمن المشدوع المشتد ثمان مداحل تم تفعيل اغ بعة اغولا (المدحلة اغولا :اغهطدال والخصطا ا النوايطة ،المدحلطة الثا يطة :تعديط العناصطد
واغاتدال واغستبعاد ،المدحلة الثالثة :القياس ،المدحلة الدابعة :مفهوم وحدة اغب  ،المدحلطة الخامسطة :حطدود اغبط المطالي – العطد واغفصطا  ،المدحلطة
السادسة :الغد من وضع اغطا  ،المدحلة السابعة :تطبيق اغطا الا الوحدات غيد الهادفة للدبح ،المدحلة الثامنة :المسا ل المتبقية)
( .)Cotter,2012:9()Kaminski & Carpenter,2011:17وتضمنت المدحلطة الدابعطة مطن المشطدوع المشطتد بطين  FASB/IASBاصطدا و قطة مناقشطة
في  2008بعنوان "ا اء اولية ان اغطا المفاهيمي المعدل لإلب المالي" ،وااقى ذلط فطي  2010مشطدوع بعنطوان "اططا مفطاهيمي لإلبط المطالي – وحطدة
اغب " واقتد تعدي وحدة اغب  Reporting Entityبا ها مدال محدد من اغ شطة اغقتصطادية التطي تنطتع معلومطات ماليطة ،والتطي مطن المحتمطل ان تكطون
مفيدة للمستثمدين الحاليين او المدتقبين والمقدضطين والطدا نين واغيطدين الطالين غ يسطتطيعون الحصطول الطا المعلومطات التطي يحتاجو هطا مباشطدة ً لغطد اتخطاذ
القططدا ات المتعلقططة بتططوفيد المططوا د للكيططان او الوحططدة اغقتصططادية وتقيططيم فيمططا اذا كا ططت هططال المعلومططات قططد جعلططت مططن اغدا ة ومدلططس اغدا ة يتمتعططان بالفااليططة
والكفاءة في استخدام الموا د المقدمة لهما (السعد.)Kaminski & Carpenter,2011:24()65 :2012،
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تعلقهييا بالتحصيييل او التسييديد النقييدي ،وكييال االتجيياهين فييي الحسيياب لهمييا صييلة بالمسييتقبل ،وتسييتند الميزانييية
وكشيييف اليييدخل عليييى المسيييتحقات ،فيييي حيييين كشيييف التيييدفق النقيييدي ال يسيييتند عليييى ذليييك ( & Nobes
.)Parker,2010:130
ويعبر عن المستحقات من خالل الفرق بين الربح المحاسبي والتدفق النقدي من العمليات التشغيلية ،وتعكس
المستحقات العالية الموجبة زيادة في الربح المقرر عنه ،وان االخيتالف بيين اليربح المحاسيبي والتيدفق النقيدي
مييين العملييييات التشيييغيلية يكيييون نتيجييية المبيييادئ المحاسيييبية (تحقيييق االييييراد و المقابلييية)(

&

Anvari

.)Mehr,2015:198
ونص االطار المفاهيمي( )FASB 2010على ان الهدف مين االبيالغ الميالي هيو تزوييد المعلوميات الماليية
عن الشركة ،للمستثمرين والمقرضين والدائنين والتي تكون مفيدة التخاذ قراراتهم بشأن توفير موارد للشركة.
ويوضح االطار المفاهيمي ان توقعات المستثمرين حول العائد على استثماراتهم يعتمد على تقييمهم لمبلغ الربح
وتوقييت حدوثييه ،وعييدم التأكييد ميين التييدفقات النقدييية المسييتقبلية ،ونتيجيية لييذلك يحتيياج المسييتثمرون للمعلومييات
لغرض مساعدتهم في تقييم افاق تلك التدفقات النقدية المستقبلية ،كما ان التقيارير الماليية تيم تصيميمها لتزوييد
المستثمرين بمعلومات تساعدهم في تقدير قيمة الشركة ،وبالتالي فانهم يكونيون اكثير اسيتنارة بقيراراتهم .وان
المسييتحقات تعييد ميين اساسيييات االبييالغ المييالي ،وبييين االطييار المفيياهيمي ان المحاسييبة علييى اسيياس االسييتحقاق
تصور اثار المعامالت وغيرها من االحداث والظروف على موارد الشركة والمطلوبات وحقوق الملكية في المدد
التي تحدث فيها تلك األثار ،حتى لو كانت المتحصالت النقدية الناتجة عنها والمدفوعات تحدث في مدة مختلفة،
ويعييد هييذا اميير مهييم الن االطييار المفيياهيمي يعبيير عيين االعتقاد(االيمييان) بييان المعلومييات حييول مييوارد الشييركة
والمطالبيات والتغيييرات فيهييا خييالل الميدة تييوفر اسيياس افضييل لتقييييم ماضيي الشييركة والتنبييؤ بيياألداء المسييتقبلي
باستخدام معلومات المقبوضات والمدفوعات النقدية خالل المدة .وان المستحقات هي الية يتم من خاللها تعيديل
التدفق النقدي لمدة معينة لغيرض ايجياد قيياس اداء اكثير تنبؤيية ،وييتم مين خاللهيا الحصيول عليى اربياح اكثير،
وهكذا فان االبالغ المالي يتضمن قياس االداء باستخدام المستحقات لتغيير توقيت االعتراف بالتدفق النقدي فيي
االرباح(.)Barth et al,2015:6-7
رابعا -:جودة االستحقاق The quality of Accruals
تماشيا ميع العدييد مين الدراسيات الحديثية التيي تطبيق جيودة المسيتحقات كبيديل لجيودة االبيالغ الميالي ،وهيذا
البديل يتسق مع التطورات التنظيمية االخيرة التيي تسيلط الضيوء عليى حاجية اعضياء لجنية التيدقيق الن يكونيوا
ماهرين في مراقبة تطبيقات مستحقات الشركة ))e.g. SOX 2002
).)Dhaliwal et al,2010:797
ظهرت العديد من الدراسات التي عملت على تطوير مقياس المستحقات ،ويمكن تحدييد ثيالث مراحيل رئيسية
لتطور انموذج  Jonesوكما يأتي:

مجلة كلية التراث الجامعة

العدد العشرون

المرحلة االولى :اقتراح االنموذج من Jones 1991

_

__

__

()397

5

اعتمد أنموذج  Jonesعلى المستحقات الكلية ،واستخدم االنموذج االتي لغرض مراقبة التغيرات في الظروف
االقتصادية للشركة (:)Jones,1991: 210-211
TAit/Ait-1=αi+ β1i [1/ Ait-1]+β2i[∆REVit/ Ait-1]+β3i[PPEit/ Ait-1]+εit
اذ ان:
 =TAitالمستحقات الكلية في السنة  tللشركة i
 =∆REVitااليرادات في السنة  tمطروحا منها االيرادات في السنة  t-1للشركة i
 =PPEitالموجودات الثابتة
 =Ait-1اجمالي الموجودات في السنة  t-1للشركة i
 =εitالخطأ للمدة  tللشركة i
 N.....1 =iدليل الشركات ((23=N
 Ti......1=tدليل السنوات يتضمن تقدير المدة للشركة ( iمدى  Tiيكون بين  14الى  32سنة)
المرحلة الثانية :تطوير االنموذج من Dechow et al 1995
قامت  Dechow et al., 1995بتعديل أنموذج  Jonesمعتمدتا ً بذلك على أساس التحليل العملي ،وصمم
االنموذج على أساس استبعاد اتجا التخمين في أنموذج  Jonesالمستخدم في قياس المستحقات االختيارية
عندما تكون هناك حرية التصرف في ا يرادات ،وفي ظل االنموذج المعدل سوف تقدر المستحقات غير
االختيارية خالل مدة الحدث وفقا للمعادالت االتية (:)Dechow et al,1995: 199
يتم تقدير الميل باستخدام معادلة االنحدار االتية
TAi,t/Ai,t-1=α+β1(1/Ai,t-1)+β2{(∆REVi,t-∆RECi,t)/Ai,t-1}+β3( PPEi,t/Ai,t-1)+εi,t
تقدر المستحقات غير االختيارية باستخدام المعادلة االتية
)NDAt=β1(1/At-1)+β2(∆REVt-∆RECt)+β3(PPEt
لذ أن:
 =NDAtالمستحقات غير االختيارية خالل المدة t
 =∆RECtصافي المدينون في السنة  tمطروحا من صافي المدينون في السنة  t-1موزونة على أساس
لجمالي الموجودات في المدة t-1

 5ااتمد النموذج في صياغته الا موذجي  Healy 1985و  DeAngelo 1986ولمزيد من التفاصيل يمكن الدجوع الا (حمدDechow et ( )50 :2015،
)al:1995:197-198
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المرحلة الثالثة :تطوير االنموذج من Kothari et al. 2005
اكد  Kothari et al.على ان الفرق بين أنموذج  Jones 1991وأنموذج  Jones 1995المعدل هو ان
االنموذج االخير تضمن تغيير كامل في المدينين ،وقام  Kothari et al.بتقدير مطابقة االداء بشكل مشابه
ألنموذج  Jonesالمعدل لالستحقاق االختياري،
ولغرض مقارنة فعالية مطابقة االداء مقابل المنه القائم على اساس االنحدار ،فانه يتم تقدير مقياس
االستحقاق االختياري االضافي من خالل تضمين العائد على الموجودات  ROAفي االنموذج ،ويمكن تمثيله
وفق المعادلة اآلتية (:)Kothari et al,2005: 173-174
TAit=α0+α1(1/ASSETSit-1)+α2∆SALESit+α3PPEit+α4ROAit(or it-1)+αit
لذ أن:
 =TAاجمالي المستحقات
 =ASSESTSاجمالي الموجودات في بداية السنة t
∆ =SALESالتغير في المبيعات موزون على اساس اجمالي الموجودات
 =PPEالموجودات الثابتة
 =ROAمعدل العائد على الموجودات

خامسا -:مفهوم القيمة السوقية The concept of market value
عرف العامري القيمة السوقية بانها القيمة التي تتداول بها االسهم العادية في سوق االوراق المالية ،وتتمثل
بالسعر الذي يحدد البائعون والمشترون عند المتاجرة باألسهم ،وتحسب القيمة السوقية السهم الشركة عن
طريق ضرب السعر السوقي للسهم العادي في عدد االسهم المصدرة
(العامري.)476 :2010،
ويرى الباحثان ان مصطلح عدد االسهم المصدرة الذي استخدمه العامري في حساب القيمة السوقية للشركة
ينطوي على اسهم الخزانة  Treasury Stockفضال عن االسهم التي بحوزة المساهمين ،وعليه يفضل
استخدام مصطلح االسهم بحوزة المساهمين .Outstanding
ويؤكد ذلك  Elexander et al.عندما عرفوها بانها سعر السهم في نهاية السنة المالية مضروبا ً في عدد
االسهم بحوزة المساهمين (.)Elexander et al,2012:328
وان القيمة السوقية للسهم تمثل السعر الذي تباع أو تشترى به االسهم في سوق االوراق المالية ،وتوجد
عوامل عدة تؤثر فيها ،تتمثل بالتوقعات المستقبلية للربحية والتوزيعات ونمو الشركة فضالً عن العوامل
االقتصادية واالخرى .وتكون القيمة السوقية متوفرة بشكل يومي عن طريق الصحف وشبكة األنترنيت لتسهيل
المتاجرة بها .ومن الجدير بالذكر ان القيمة السوقية لألسهم المصدرة مسبقا ً (على سبيل المثال سعر السهم في
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المبادلة بين المستثمرين) ليس لها تأثير في حصة حملة األسهم من حقوق ملكية الشركة
(.)Wild,2005:443
وللسهم اكثر من قيمة منها (نصر:)27 :2015،
قيمة اسمية :وهي القيمة التي يتم اصدار السهم بها.
قيمة سوقية :وهي القيمة التي تمثل سعر السهم في االسواق المالية.
قيمة دفترية :وهي قيمة السهم المحاسبية والتي يتم احتسابها بطرح جميع المطلوبات واالسهم الممتازة من
الموجودات وقسمتها على عدد االسهم العادية المتداولة.
قيمة التصفية :وهي القيمة الفعلية للسهم العادي والمتوقع استالمها في حال بيع جميع موجودات الشركة
بقيمتها السوقية وتسديد المطلوبات وبما فيها االسهم الممتازة ،وما يتبقى يتم قسمته على االسهم العادية.
سادسا -:القرارات والعوامل المؤثرة في القيمة السوقية
The affecting Decisions and factors on the market value
تتأثر قيمة الشركة بثالث انواع من القرارات المالية (:)Das,2013:506
 قرارات االستثمار
تتمثل بالقرارات المتعلقة باستثمار االموال في الموجودات الثابتة والمتداولة ،ويكون االستثمار في الموجودات
الثابتة لمدد طويلة بما يضمن بقاء االموال لمدد طويلة ،وان العائد الحالي يمكن توقعه من االستثمار في
الموجودات المتداولة .ويتطلب تخصيص الموارد النادرة في اعمال الشركة حساب االستثمار في المشروع،
وتأتي الموازنة الرأسمالية وادارة راس المال العامل من ضمن قرارات االستثمار.
 قرارات التمويل
تهتم بتمويل انشطة االعمال ،وتساعد هذ القرارات في تخطيط توازن هيكل التمويل من راس مال ممتلك
ومقترض.

 قرارات التوزيع
تهتم بكيفية التصرف باألرباح ،وتركز اهتماماتها على التوزيعات ،من خالل دفع جزء من االرباح الى حملة
االسهم على شكل مقسوم .فقرار االستثمار على سبيل المثال يكون هناك ُمحدد له من قبل الشركة يتمثل
باألرباح المستقبلية والتوزيعات الممكنة في المستقبل ,وان هيكل راس المال يتأثر بكلفة راس المال ,وسياسة
توزيع االرباح تتأثر بمبلغ راس المال المملوك في هيكل الشركة (.)Moyer et al,1995: 567
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سابعا -:نماذج قياس القيمة السوقية
The measurement models of the market value
استخدم  Saediالمعادلة التالية لقياس القيمة السوقية
)Market value of the firm=ƒ(Net profit, Dividends, retained earnings
وتمثلت القيمة السوقية للشركة في المعادلة السابقة على أساس تحليل األرباح المحاسبية ،اذ تعد القيمة
السوقية دالة لصافي الربح المتحقق من االستثمار الحالي وان ارتفاع صافي الربح سيؤدي الى ارتفاع سعر
السهم ،كما تعتمد القيمة السوقية على التوزيعات المدفوعة لحملة االسهم ،وان سياسة توزيع األرباح واألرباح
المحتجزة تمثل سياسة االستثمار التي ستسهم في الربح المستقبلي(.)Al saedi,2010:95
اما  Nekhili& Cherifفقد استخدما نسبة  Tobin's Qلقياس القيمة السوقية للشركة
)(Nekhili&Cherif,2011:304
وتحسب نسبة  Tobin's Qمن خالل المعادلة اآلتية:
Tobin's Q= (Market value of equity+ book value of debt)/book value of
assets
وعندما تكون القيمة اكبر من واحد فان هذا يشير الى النمو ،اما اذا كانت اقل من واحد فانه يشير الى ان فرص
النمو غير متوفرة (.)Rehman&Shah,2013:837
وباالستناد الى التعريف الذي اورد  Elexanderوآخرون للقيمة السوقية فانه يمكن قياسها من خالل
المعادلة االتية:
القيمة السوقية = سعر السهم في نهاية السنة المالية × عدد األسهم بحوزة المساهمين
ثامنا -:عالقة جودة ا بالغ المالي بالقيمة السوقية
The relationship between the financial reporting quality and the market
value
لغرض تغطية موضوع العالقة بين جودة االبالغ المالي والقيمة السوقية البد من التطرق الى طرق زيادة
القيمة السوقية وكما يأتي:
 -1تخفيض كلفة راس المال Reducing the cost of capital
لقد بين  Botosanان تأثير مستوى االبالغ في تكلفة راس المال مسألة ذات اهمية كبيرة للجهات المستفيدة،
ومع ذلك لم يتم التأسيس جيدا ً للعالقة بين مستوى االبالغ المالي وتكلفة راس المال ،وكان من الصعب قياسها
كمياً .وان البحوث النظرية تدعم العالقة بين مستوى االبالغ المالي وتكلفة راس المال ،والتي تتبع اتجاهين
األول لن االبالغ يعزز سيولة سوق االسهم وبهذ الطريقة يتم تخفيض تكلفة راس المال ،فضالً عن تخفيض
تكلفة العمليات وذلك من خالل زيادة الطلب على األوراق المالية للشركة وبالتالي زيادة رأس المال والتي
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ستنعكس بدورها على زيادة حجم االنشطة في الشركة ،اما الثاني فيقوم على ان المزيد من االبالغ يخفض
الخطر الناشئ عن تقديرات المستثمرين لمستوى العائد على الموجودات او توزيعات االرباح
)Botosan,1997:323-324).
بينما قام  Easley & O'Haraبالتحقق من دور المعلومات المحاسبية في التأثير على تكلفة راس المال،
وتوصال الى ان اعالم المستثمرين يحسن من قدرتهم على تغيير محافظهم االستثمارية بنا ًء على المعلومات
المحاسبية ،وفي السياق ذاته يرى  Arthur Levittالمدير السابق لسوق االوراق المالية  SECان المعايير
المحاسبية ذات الجودة العالية تحسن السيولة وتخفض تكلفة راس المال ( & Easley
.)O'Hara,2004:1553-1554
ووجدوا  Francis et al.ان الشركات التي تحقق ارباح ذات جودة عالية لديها توسع في ا فصاح الطوعي،
وان زيادة االفصاح الطوعي يقترن مع انخفاض تكلفة راس المال
).(Francis et al.,2008:53
 -2تخفيض مخاطر التقاضي (الدعاوى) Reducing the litigation risks
قاموا  Francis et al.و Cao & Narayanamoorthyباختبار عالقة االبالغ المالي بالتقاضي اذ انه
لم يترك مجاال ً لحملة األسهم لالدعاء بأنهم اشتروا االسهم بأسعار مبالغ فيها ،الن المدراء قد ضللوا السوق
من خالل نشر معلومات مفرطة في التفاؤل أو عدم الكشف عن المعلومات السلبية ،وتوصلوا الى وجود عالقة
بين مخاطر التقاضي وجودة االبالغ المالي
).(Francis et al., 1994:137)(Cao & Narayanamoorthy,2014:8
ويرى الباحثان لن العالقة بين جودة ا بالغ المالي ومخاطر التقاضي تكمن في قلة الدعاوى القضائية المقامة
ضد الشركة ،مما يؤدي بالنتيجة للى زيادة ثقة المقرضين والمستثمرين بالشركة ،وينعكس ذلك على رفع
القيمة السوقية ألسهمها.
 -3تحسين كفاءة االستثمار Improving the investment efficiency
تعد معلومات المحاسبة المالية نتاج نظم االبالغ الخارجية ،والتي تقيس وتفصح عن المركز المالي ونتائ
االعمال للشركات ،وان المعلومات هي مدخالت لقرارات االستثمار.
وتوصال  Biddle & Hilaryالى ان ارتفاع جودة االبالغ المالي يعزز من كفاءة االستثمار عن طريق
تخفيض عدم تماثل المعلومات بين المدراء والمجهزين الخارجيين لراس المال
).(Biddle & Hilary, 2006:976
وان االبالغ المالي فضالً عن انه يؤدي الى تخفيض تكلفة راس المال ،فانه يؤدي الى زيادة التدفقات النقدية
من خالل زيادة كفاءة االستثمار
( )Bushman and Smith 2001; Biddle and Hilary 2006وهذا يحدث بسبب ان الشفافية
يمكن ان تسهل للمستخدمين الخارجين تحديد فرص االستثمار الضعيفة ،كما انها تشجع المديرين على اتخاذ
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قرارات استثمار افضل بسبب امتالكهم لمعلومات ذات جودة عالية تمكنهم من فهم البيئة االقتصادية والفرص
التنافسية التي تواجهها الشركة ،وهذا ما يساهم في زيادة قيمة الشركة

& (Hui

).Matsunaga,2015:1017
المبحث الثالث
الجانب التطبيقي
اوال -:قياس جودة االبالغ المالي
تم اختيار مقياس ، Kothari et al 2005والذي قام بتعديل مقياسJones 1991

والمعدل من

 ،Dechow et al 1995وذلك لكونه مقياس لم يستخدم في البيئة العراقية والعربية على حد اطالع
الباحثان .ويقوم المقياس على اساس فصل المستحقات الكلية  Total accrualsالى اختيارية
Discretionaryوغير اختيارية  ،Nondiscretionaryفالمستحقات االختيارية هي ناتجة من ادارة
االرباح ،وان العالقة بين جودة االبالغ المالي وادارة االرباح عكسية ،اذ كلما كانت ادارة االرباح عالية فان هذا
يعني انخفاض جودة االبالغ المالي والعكس صحيح ،اما المستحقات غير االختيارية فتكون نتيجة التحفظ
المحاسبي .Accounting Conservatism
وان ظهور المستحقات االختيارية بالقيمة السالبة يدل على ان الشركة ال تمارس ادارة االرباح ،اي ان جودة
االبالغ المالي عالية والعكس صحيح ،و يتبين بان (مصرف بغداد ،مصرف الشرق االوسط ،مصرف الموصل،
البادية للنقل العام ،المنصور للصناعات الدوائية ،العراقية للسجاد والمفروشات ،الشرق االوسط لألسماك) ذات
جودة ابالغ مالي عالية ،اما بقية الشركات عينة البحث فأنها ذات جودة ابالغ مالي منخفضة ،وان نسبة الجودة
للشركات عينة البحث بلغت .%54
ثانيا -:قياس القيمة السوقية
تم قياس القيمة السوقية باالعتماد على طريقة  ،Elexander et al.وذلك لكونها تتوافق مع حساب القيمة
السوقية في سوق العراق لألوراق المالية ،ويمكن تمثيلها بالمعادلة االتية:
القيمة السوقية = 6سعر السهم في نهاية السنة المالية*عدد األسهم بحوزة المساهمين
ثالثا -:اختبار فرضية البحث
بعد اجراء اختبار االرتباط باستخدام برنام  SPSS 22يمكن توضيح النتائ من خالل الجداول االتي:

 6ألغدا ايتبا الفدضيات في المبحث الثالث تم ايال اللوغا تم الطبيعي للقيمة السوقية لغد
(زلوم والشعا .)40-39 :2015،

ازالة اثد التباين في اينة البحث ويعد هالا اغسلوب متبع من
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جدول()1
مصفوفة االرتباط 7لمتغيرات البحث
المتغيرات

FRQ1

FRQ1

1

MV

8

MV
1

**0.427

المصدر :من لعداد الباحثان باالعتماد على نتائ برنام )(SPSS
اظهرت نتائ التحليل في الجدول السابق ان قيمة معامل االرتباط لجودة االبالغ المالي مع القيمة السوقية بلغت
( )0.427وهي عالقة ايجابية معنوية في ظل مستوى معنوية (.)%1
ويمكن توظيف أنموذج االنحدار البسيط لفحص تأثير جودة االبالغ المالي في القيمة السوقية ،باالعتماد على
المعادالت االتية:
1

MVi=α+βFRQi+εi

اذ ان:
 =MViالقيمة السوقية للشركة i
=FRQiجودة االبالغ المالي للشركة i
وبعد اجراء االختبار باستخدام برنام  SPSS 22يمكن توضيح النتائ من خالل الجدول االتي:
جدول()2
نتائ تقدير معادلة انحدار القيمة السوقية على جودة االبالغ المالي

9

المتغير المستجيب
β1

10

T

المتغير المفسر
FRQ

P-

F

11

Sig.

R2

Correl.

D-W

Value
0.230

3.751

0.000

14.069

0.000

0.183

**0.427

1.449

المصدر :من لعداد الباحثان باالعتماد على نتائ برنام )(SPSS
تشير النتائ الظاهرة في الجدول( )2الى ان زيادة متغير جودة االبالغ المالي  FRQبنسبة  %100سوف
يؤدي الى زيادة القيمة السوقية بنسبة( )%123وهو تأثير معنوي ،وبالتالي يمكن تقدير معادلة االنحدار
للقيمة السوقية على جودة االبالغ المالي وكاالتي:
MVi=10.234+0.230 FRQi+0.676
واتضح ان المعادلة ذات قوة تفسيرية بداللة معامل التحديد( )R2مقدارها ( ،)0.183وهذا يعني ان االختالف
المفسر في القيمة السوقية يعود الى تأثير جودة االبالغ المالي ،وان المعادلة ذات معنوية كلية عالية بداللة

 7تم قياس اغ تباط باستخدام طديقة Pearson
 8تشيد الندمتين الا مستو معنوية 0.01
 9العينة  65شدكة
 10قيمة( )tالددولية ان مستو معنوية( )0.01ود جة حدية( )64تساوي()2.390
 11قيمة( )Fالددولية اند مستو معنوية( )0.01ود جة حدية( )64تساوي)(4.000
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قيمة  Fالبالغة ( ،)14.069مع معنوية عالية لتقدير معامالت جودة االبالغ المالي حسب اختبار( )tوالبالغة
(.)3.751
وقد بلغت قيمة معامل االرتباط لجودة االبالغ المالي مع القيمة السوقية ( )0.427وهي عالقة ايجابية معنوية
في ظل مستوى معنوية ( ،)0.01فضالً عن ان البيانات تخلو من مشكلة التعدد الخطي وهذا ما تؤكد قيم
 Durbin-Watsonوالبالغة ( )1.449ويدعم ذلك قواعد(. 12)Thump
وبنا ًء على ذلك واعتمادا على النتائ االحصائية وبعد تحقق مجموعة االعتبارات التي تفسر معنوية معادلة
االنحدار نستدل على رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،موفرة بذلك اجابة مفادها "يوجد تأثير
لجودة ا بالغ المالي في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية"

 12هنا قاادتين امليتين يطلق اليها بقوااد( ) Thumpفي هالا المدال تنا اغولا" غ تقلق من وجود تعدد يطي اذا كان( )R2لمعادلة اغ حدا المتعدد اكبد
من ( )R2غ حدا اي متغيد مستقل الا المتغيدات اغيد " ،وتنا الثا ية" غ تقلق من وجود تعدد يطي اذا كا ت قيمة( )tلدميع المتغيدات المستقلة اكبد
من(( ")2محبوب.)212 :1998،
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المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
اوال -:االستنتاجات
توصل الباحثان الى مجموعة من االستنتاجات في ضوء ما تم عرضه في الجانب النظري وما تم اختبار في
الجانب العملي وكما يأتي:
 .1يوجد جدل حول مفهوم جودة االبالغ المالي ،ولم يتم تحديد مفهوم محدد لها ،فضالً عن ذلك توجد
مداخل عدة لقياسها (جودة المعلومات المحاسبية ،وجودة المعايير المحاسبية ،وجودة االرباح
المحاسبية) ،وبالتالي فانه ال يوجد انموذج محدد يتم استخدامه للقياس ،وانما يتم قياسها من خالل
البدائل .Proxy
 .2تعد المستحقات اهم مقياس ضمن مدخل جودة االرباح المحاسبية ،وذلك ألنها تفتح الباب للسلوك
االنتهازي ل دارة كونها سهلة التالعب نسبياً ،كما انها تكون اقل وضوحا ً للمساهمين مقارنة بالتدفقات
النقدية ،فضالً عن ان جميع مقاييس مدخل جودة االرباح تستخدم نتائ قياس جودة المستحقات.
 .3مر مقياس  Jonesبثالث مراحل تطورية ادت به للوصول الى انموذج ،Kothari et al. 2005
كما ان انموذج  DDمر بثالث مراحل تطورية ادت به للوصول الى أنموذج Francis et al.
 ،2005ويتبين من ذلك ان مقاييس جودة االبالغ المالي ما زالت قيد التطور.
 .4يؤكد كالً من  FASB & IASBعلى اهمية جودة االبالغ المالي ،اال ان واحدة من المشكالت الرئيسة
تتمثل في كيفية قياسها ،وذلك الن لها خصوصية المحتوى ،وان التقييم العملي لها يشمل تفضيالت بين
مجموعة من المستخدمين المختلفين ،وسيكون لهم افضليات متباينة.
 .5تتأثر القيمة السوقية بمجموعة من القرارات (االستثمار والتمويل والتوزيع) والعوامل (توقعات االرباح
المستقبلية ،والتنبؤ بمقدار التوزيعات ،والظروف االقتصادية والسياسية المتوقعة).
 .6توجد عالقة معنوية موجبة بين جودة االبالغ المالي والقيمة السوقية.
 .7تتعاظم القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية من خالل تأثير جودة االبالغ
المالي فيها.
ثانيا -:التوصيات
في ضوء االستنتاجات التي توصل اليها الباحثان ،يمكن تقديم مجموعة من التوصيات تتمثل باالتي:
 .1ضرورة استحداث وحدة في سوق العراق لألوراق المالية تهتم بقياس جودة االبالغ المالي للشركات،
ألنها يمكن ان تنذر بالمخاطر قبل وقوعها ،مما يجنب السوق المشاكل المستقبلية
 .2ضرورة اهتمام كل من سوق العراق لألوراق المالية ومجالس االدارة في الشركات بالقيمة السوقية لما
لها من انعكاس على مؤشر السوق ،ومحاولة زيادتها بشكل حقيقي ،من خالل االهتمام بجودة االبالغ
المالي.
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 .3ينبغي الزام الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية بأعداد كشف التدفق النقدي ،لما يوفر
من معلومات تساعد في تقييم الشركة ،فضالً عن تسهيل مهمة الباحثين في اجراء البحوث.
 .4ينبغي على سوق العراق لألوراق المالية اقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل بهدف معرفة
كيفية قياس جودة االبالغ المالي في الشركات المندرجة في السوق ،وذلك الن االبالغ المالي المحايد
يعزز ثقة مستخدمي القوائم المالية ،فضالً عن انه يؤدي الى حماية السوق من التالعب ،وفي الوقت
نفسه يحمي المساهمين.
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المصادر
 1-1المصادر العربية
أوال  :الوثائق والتقارير الرسمية
 .1التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة عينة البحث للمدة .2011-2007
 .2دليل الشركات المساهمة والتقارير السنوية والشهرية الصادرة عن سوق العراق لألوراق المالية.
ثانيا :الكتب
 .1ابن منظور (" )2003لسان العرب" ،طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من االساتذة
المتخصصين ،الجزء الثاني ،دار الحديث ،القاهرة.
 .2الشيرازي ,عباس مهدي (" )1990نظرية المحاسبة" ،الطبعة االولى ،دار السالسل للطباعة والنشر
والتوزيع ،الكويت.
 .3العامري ،محمد علي ابراهيم (" )2010االدارة المالية المتقدمة" ،الطبعة االولى ،اثراء للنشر
والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .4محبوب ،عادل عبد الغني (" ،)1998اصول االقتصاد القياسي :النظرية والتطبيق" ،شركة االعتدال
للطباعة الفنية المحدودة ،بغداد.
ثالثا :الدوريات
 .1حمادة ،رشا ( )2014قياس اثر االفصاح االختياري في جودة التقارير المالية دراسة ميدانية في
بورصة عمان" ،المجلة األردنية في ادارة االعمال" ،المجلد  ، 10العدد .4
 .2زلوم ،نضال عمر ،والشعار ،اسحق محمود ( )2015اثر توزيعات االرباح على القرار االستثماري في
ضوء جودة التقارير المالية" ،المجلة االردنية للعلوم االقتصادية" ،المجلد  ،2العدد .1

رابعا :الرسائل واالطاريح الجامعية
 .1نصر ،خالد جمال (" )2015أثر االعالن عن توزيع االرباح وربحية السهم في القيمة السوقية السهم
الشركات االردنية المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية" ،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة ،كلية
االقتصاد والعلوم االدارية ،جامعة العلوم التطبيقية.
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