
 

 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم للواقع واستشراف المستقبل(                

841 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

 تقييم جودة األرباح وأثرها على تعزيز القدرة التنافسية
 )دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية الرئيسي(

 وفاء إمحمد عبداهللأ. 
 كلية االقتصاد كالعلـو السياسية / جامعة طرابلس
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 المستخلص:
هتدؼ ىذه الدراسة إىل بياف قدرة تقييم جودة األرباح على تعزيز القدرة التنافسية، كلتحقيق ذلك استخدمت الباحثة 

مفردة،  32قائمة استبياف كوسيلة جلمع البيانات من عينة الدراسة كادلتمثلة يف مصرؼ اجلمهورية الرئيسي، كالبالغة 
احلـز اإلحصائية للعلـو االنسانية مت استخداـ برنامج كالختبار فرضيات الدراسة، كلتحليل البيانات، 

، كذلك لتنفيذ االختبارات كالتحليالت اإلحصائية الالزمة. كبتحليل البيانات 19( اإلصدارSPSSكاالجتماعية)
توصلت الدراسة إىل أف تقييم جودة األرباح يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمصرؼ، إىل جانب أف ادلؤشرات 

تعترب أفضل من ادلؤشرات ادلشتقة من قائميت ادليزانية كالدخل يف تقييم جودة تقة من قائمة التدفقات النقدية ادلش
األرباح. كما أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بتقييم جودة األرباح كإعطاء أعلية أكرب لتحليل األنشطة التشغيلية؛ 

تدفقات النقدية كاليت تؤثر على جودة االرباح كتساعد على كذلك ألهنا تعطي مؤشرنا لقدرة ادلصرؼ على توليد ال
 احلكم على مدل قدرتو التنافسية كاالستمرارية.

 
 جودة األرباح، القدرة التنافسية، مؤشرات جودة األرباح ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية.  الكلمات الدالة:
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 المقدمة:
الرئيسي دلدل كفاءة ادلصرؼ يف استغالؿ موارده كصلاحو يف ربقيق أىدافو، فاألرباح تعد تعترب األرباح ىي ادلقياس 

فكلما اتسمت األرباح باجلودة ادلرتفعة دؿ ذلك على  ادلؤشر الذم يعكس مدل كفاءة األداء التشغيلي إلدارة ادلصرؼ
، كانعكاس لقرارات ، (2013مي، كجر)التمي ارتفاع معدؿ األداء التشغيلي ادلستقبلي للمصرؼ كىذا ما أكدتو دراسة

كسياسات كنظم اإلدارة كصلاح خططها كسياساهتا التشغيلية، كما أف الرحبية ىي انعكاس لنظاـ الضبط الداخلي 
بادلصرؼ. كاالخفاؽ يف ربقيق القدر الكايف من األرباح سينعكس سلبنا على مسعة ادلصرؼ، ككذلك إضعاؼ ادلركز 

زعزعت ثقة العمالء كادلتعاملُت، كبالتايل تعرضو للمخاطر اليت ربوؿ دكف قدرتو على النمو ادلايل لو، شلا يؤدم إىل 
كاالستمرار يف ربقيق القدرة التنافسية. فكلما حققت ادلؤسسة أرباح بشكل مستمر كلما دؿ ذلك على جودة األرباح 

 يف ادلستقبل. 
ساعد يف تقييم جودة األرباح، كاليت قد تكوف األنسب بينها؛ كتعد قائمة التدفقات النقدية من القوائم ادلهمة اليت ت   

كذلك  لقدرهتا على توفَت معلومات مالية ال توفرىا قائمة (؛ 2021نورم كجرب) كىذا ما أشارت كأكصت بو دراسة
أك كاعطاء ادلركز ادلايل كقائمة الدخل، ألهنا مبنية على األساس النقدم الذم يساعد على تقليل من التحريف كالتظليل 

 معلومات قد ال تكوف صحيحة بشكل كامل .
كعلى ما تقدـ ؽلكن القوؿ أف ىذه الدارسة جاءت للتعرؼ على مدل أعلية تقييم جودة األرباح كقدرهتا على    

ربسُت كتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة، باإلضافة إىل التعرؼ على أعلية استخداـ مؤشرات قائمة التدفقات النقدية 
 تقييم جودة األرباح. يف 

 مشكلة الدراسة: 
من خالؿ ربقيق األرباح كضماف استمراريتها يستطيع ادلصرؼ تقدمي كتطوير خدماتو كالقياـ بعمليات التوسع، كما    

أف زيادة األرباح  تشعر العمالء باألماف يف تعاملهم مع ادلصرؼ شلا يساىم يف جذب ادلزيد من العمالء كزيادة 
كمن جهة أخرل فإف األرباح تعترب مهمة جدان يف مواجهة العديد من ادلخاطر اليت قد يتعرض ذلا ادلصرؼ استثماراتو، 

كبذلك تساعده يف االستمرار يف أعمالو، كبالتايل ؽلكن اعتبار جودة األرباح ىي األساس يف تعزيز كربسُت القدرة 
 التنافسية.

 ربقيق األرباح كبُت صلاح كاستمرارية ادلصرؼ، صلد أنو من كمن خالؿ ما تقدـ كحيث أف ىناؾ عالقة كثيقة بُت   
الضركرم على ادلصارؼ أف تقـو بالتحقق من جودة األرباح كالتأكد من قدرة ادلصرؼ على ربقيق ادلزيد منها. كدبا أف 

للشركة،  قائميت ادلركز ادلايل كالدخل يقوماف على أساس االستحقاؽ كالذم قد ال يعرب عن الوضع ادلايل احلقيقي
كبذلك قد تكوف األرباح احملققة أرباح غَت حقيقية، فهي ال تأخذ بعُت االعتبار توقيت الدفع أك التسديد؛ كىذا ما 
أكدتو بعض الدراسات السابقة؛ لذلك كجب على ادلصارؼ ضركرة البحث عن كسائل كمؤشرات أكثر كاقعية 

تخداـ مؤشراهتا يف تقييم جودة األرباح حيث أهنا قائمة تقـو كفاعلية، كمن ىذه الوسائل قائمة التدفقات النقدية كاس
على أساس الدفع كالقبض الفعلي للنقدية. كما أف قائمة التدفقات النقدية سبكننا من التميز بُت صايف الدخل كصايف 

ح فهي تؤثر التدفق النقدم، فكلما ارتفع صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية كلما ارتفعت جودة األربا 
 على السيولة شلا يساىم يف االستمرارية يف أعماؿ ادلصرؼ كبالتايل ضماف توفر ادليزة التنافسية بُت ادلصارؼ.

 كشلا سبق ؽلكن القوؿ أف الدراسة تسعى إىل توفَت إجابة حوؿ التساؤالت التالية:
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 فعلي؟ىل يساعد تقييم جودة األرباح على تعزيز القدرة التنافسية للمصرؼ بشكل  -
 ماىي ادلؤشرات ادلناسبة لتقييم جودة األرباح اخلاصة بادلصارؼ؟  -
ىل  مؤشرات قائمة التدفقات النقدية تقـو فعال بتقييم جودة األرباح بشكل أفضل من مؤشرات قائميت  -

  ادلركز ادلايل كالدخل؟ 
 أهداف الدراسة:

األرباح كتأثَتىا على تعزيز القدرة التنافسية، كابراز هتدؼ ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أعلية تقييم جودة    
 أعلية استخداـ مؤشرات األساس النقدم يف تقييم جودة األرباح.

 أهمية الدراسة: 
تبحث ىذه الدراسة يف أعلية تقييم جودة األرباح لدعم كتعزيز القدرة التنافسية بُت ادلصارؼ، كحتمية استخداـ    

مة التدفقات النقدية كجعلها قائمة أساسية ال ؽلكن االستغناء عنها ككذلك ضركرة االستعانة ادلعلومات اليت توفرىا قائ
 دبؤشراهتا يف تقييم جودة األرباح، دبا يضمن استمرارية ادلصرؼ. 

 : فرضيات الدراسة
 تقييم جودة األرباح يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمصرؼ. -
 يم جودة األرباح أفضل من مؤشرات أساس االستحقاؽ.مؤشرات األساس النقدم تساىم يف تقي -

 ادلتغَت التابع          ادلتغَت ادلستقل                         متغيرات الدراسة: 
       

 تعزيز القدرة التنافسية                                             تقييم جودة األرباح                
 

 البحث:منهجية 
 المنهج العلمي المتبع وسبب اختياره:

لإلجابة عن التساؤالت الواردة يف مشكلة البحث، كمن أجل ربقيق أىداؼ البحث كإبراز أعلية تقييم جودة    
األرباح يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة مت االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي، كالذم يقـو على تفسَت 

كربديد الظركؼ كالعالقات ادلوجودة بُت ادلتغَتات كربليل نتائج البحث التحليلية، حيث يعتمد على الوضع القائم 
التفكَت ادلنطقي االستنتاجي حملاكلة الربط بطريقة منطقية كعلمية بُت اجلوانب ادلختلفة، كما أنو يتعدل رلرد مجع 

 ذه البيانات كتصنيفها كاستخالص النتائج منها.بيانات كصفية حوؿ موضوع البحث إىل التحليل كالربط كالتفسَت ذل
 مجتمع وعينة البحث:

يتكوف رلتمع البحث من مصرؼ اجلمهورية الرئيسي أما عينة البحث فتتمثل يف قسم احملاسبة كمجيع اإلدارات     
عليو من  مبحوثنا، بينما ما مت احلصوؿ 35التابعة لو، كلقد مت استخداـ أسلوب ادلسح الشامل حيث بلغ عددىم 

 فاقد. 3استبانة مت تعبئتها كعدد  32إمجايل االستثمارات ادلوزعة 
 أدوات تجميع البيانات: 
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بالنسبة للجانب النظرم من الدراسة مت ذبميع البيانات من الكتب كادلراجع كالدكريات كشبكة ادلعلومات الدكلية،    
 قد مت توزيع قائمة استبياف على عينة الدراسة. ذات العالقة دبوضوع الدراسة. أما بالنسبة للجانب العملي ف

 الدراسات السابقة:
(: ىدفت الدراسة إىل تقييم جودة األرباح كذلك باستخداـ قائمة التدفقات النقدية 2021دراسة نورم، جرب) .1

لغرض ربسُت التنبؤ باألرباح، كمت تطبيق البحث يف سوؽ العراؽ لألكراؽ ادلالية على عينة من الشركات يف 
قطاعات سلتلفة، كقد قامت الدراسة باختيار مؤشرات مت استخالصها من قائمة الدخل كادلركز ادلايل كقائمة 
التدفقات النقدية، كقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أعلها أف األساس النقدم ىو األفضل يف التنبؤ باألرباح 

ع اخلدمات، كما أكصت الدراسة أنو ينبغي يف قطاع ادلصارؼ كالصناعة كالزراعة، كتساكم األساسُت يف قطا 
استعماؿ قائمة التدفقات النقدية كلذلك لتوفرىا للمعلومات ادلالية الدقيقة كاخلالية من التضليل اليت تفيد يف ازباذ 

م القرارات الرشيدة. كما ينبغي اتباع ادلؤشرات ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية؛ كذلك دلساعلتها يف تقيي
جودة األرباح أفضل من ادلؤشرات ادلعدة على أساس االستحقاؽ. إضافة إىل أنو ينبغي اتباع مؤشرات جودة 

 األرباح لتحسُت التنبؤ باألرباح.
(: ىدفت ىذه الدراسة إىل ربليل العالقة بُت جودة األرباح كالنسب ادلالية ادلشتقة من 2020) دراسة باعقيل .2

كحىت  2009قائمة التدفقات النقدية لشركات قطاع االتصاالت يف سوؽ السعودم خالؿ الفًتة من سنة 
ل النشاط التشغيلي ، بافًتاض كجود عالقة ذات داللة احصائية بُت كل من نسبة النقدية التشغيلية كدلي2018

ككفاية التدفقات النقدية كالعائد على ادلوجودات من التدفق النقدم التشغيلي كبُت جودة  األرباح، كمت احتساب 
النسب كقياس جودة األرباح من خالؿ البيانات ادلنشورة يف القوائم كالتقارير ادلالية لشركات العينة طواؿ فًتة 

نهما باستخداـ ظلوذج االضلدار ادلتعدد، كقد توصلت الدراسة إىل عدـ كجود الدراسة كمن مث اغلاد العالقة بي
عالقة معنوية بُت جودة األرباح كبُت نسبيت النقدية التشغيلية كدليل النشاط التشغيلي، بينما أف ىناؾ عالقة 

رباح كالعائد طردية بُت جودة األرباح ككفاية التدفقات النقدية، إىل جانب كجود عالقة عكسية بُت جودة األ
على ادلوجودات من التدفق النقدم التشغيلي، كقد  أكصت الدراسة إىل ضركرة إعطاء مزيد من االىتماـ للنسب 

 ذات العالقة جبودة األرباح  كإجراء ادلزيد من البحوث األخرل ذات العالقة دبوضوع جودة األرباح. 
ة اخلدمة ادلصرفية يف زيادة القدرة التنافسية (:ىدفت الدراسة إىل إظهار أثر أبعاد جود2020دراسة علي) .3

دلصرؼ الربكة، كقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، كقد توصلت الدراسة إىل كجود تأثَت ألبعاد 
جودة اخلدمة ادلصرفية ادللموسية كاالعتمادية كاالستجابة ككذلك التعاطف كاألماف رلتمعة يف القدرة التنافسية 

ـ كجود تأثَت لبعد االستجابة يف القدرة التنافسية للمصرؼ، كقد أكصت الدراسة على زيادة للمصرؼ، كعد
االىتماـ بأبعاد جودة اخلدمات ادلصرفية إلحداث تغيَت إغلايب يف القدرة التنافسية دلصرؼ الربكة، ككذلك أكصت 

ل ادلشاكل ادلختلفة اليت تواجههم بضركرة زيادة قدرة موظفي اخلدمات ادلصرفية على سرعة االستجابة للزبائن كح
 لزيادة القدرة التنافسية دلصرؼ الربكة. 

(: ىدفت الدراسة إىل تقييم حالة مؤسسة للصناعات االلكًتكنية، كقد مت دراسة كل 2015دراسة بن سعد) .4
حالة ادلتوازنات االقتصادية للمؤسسة ككذلك النسب ادلالية دلدة ثالث سنوات كزلاكلة كضع ربليل كتشخيص لل

ادلالية اليت مرت هبا ادلؤسسة طواؿ السنوات الثالث؛ كذلك ألجل إعطاء قيمة حقيقية للمؤسسة كعلى أساسها 
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يتم ربقيق ادليزة التنافسية كقد استعملت ربليل مايل لكل من ميزانية كجدكؿ حسابات النتائج، كقد توصلت 
تذبذب كغَت عقالين، كما أنو قد ال ػلقق نتائج يف الدراسة إىل نتائج أعلها أف التحليل ادلايل داخل ادلؤسسة م

مواجهة ادلؤسسات ادلنافسة. كحىت تتم عملية التقييم ال بد من توفر رلموعة من ادلعلومات كالوثائق كالقوائم 
ة ادلالية كاحملاسبية كاليت تلعب دكرنا مهمنا يف تزكيد ادلقيم بالوضعية ادلالية كادلستقبلية للمؤسسة، كما أف مقارب

التدفقات تطرح اشكاالن يف ربديد عناصر حساباهتا شلا غلعل تطبيقها من طرؼ اخلرباء ينتج اختالفنا يف قيمة 
نفس ادلؤسسة يف ظل عدـ اإلمجاع على مكوناهتا. كما ال يوجد تقييمنا يعطينا تقييمنا قاطعنا غَت قابل للنقاش،  

ميزانيات ادلؤسسة خالؿ عدة سنوات كالقياـ بتحليل كعليو فقد ذكرت الدراسة أنو البد من إعادة النظر يف 
يفسر إمكانيات ادلؤسسة، كذلك ألف ادلؤسسة قد ال ربقق أرباحنا كلكنها قد تتميز بأداء جيد كىذا قد يعطي 

 فرصة للحصوؿ على مزايا تنافسية سبكنها من مواجهة ادلستقبل.
جبودة األرباح، ككذلك ابراز أعلية استعماؿ هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعريف  (2013دراسة التميمي، كجر) .5

مقاييس قائمة التدفقات النقدية يف تقييم جودة األرباح، كقد سعت الدراسة بياف دكر مؤشرات الرحبية ادلبنية 
على األساس النقدم كأساس االستحقاؽ يف تقييم جودة األرباح كاظهار الوضع ادلايل للشركة. كقد توصلت 

ج أعلها أف قائمة الدخل ال تستطيع أف توفر ادلعلومات اليت تفيد يف ازباذ القرارات الرشيدة،  الدراسة إىل عدة نتائ
كما أف التفريق بُت مفهـو صايف الربح كمفهـو صايف التدفق النقدم التشغيلي يؤدم إىل ازباذ قرارات مالية أكثر  

ئمة التدفقات النقدية ىو تقييم جودة كفاءة كفاعلية من قبل ادلستخدمُت. باإلضافة إىل أف أىم ما زبدمو قا
األرباح. كقد أكصت الدراسة بضركرة الًتكيز على اعداد قائمة التدفقات النقدية، إضافة إىل ضركرة االىتماـ 
بالنسب ادلالية ادلستندة على قائمة الدخل كقائمة ادلركز ادلايل جنبنا إىل جنب مع النسب ادلشتقة من قائمة 

 ييم جودة األرباح عند ازباذ القرارات.التدفقات النقدية لتق
ىدفت ىذه الدراسة إىل تقصي أثر اسًتاتيجيػة ادلنظمة يف ربسُت القدرة التنافسية  (:2011دراسة احلجرؼ ) .6

لػدل ادلصارؼ التجارية الكويتية، لتحقيق أىداؼ الدراسة مت توزيع استبانة على موظفي ادلصرؼ، كقد توصلت 
اسًتاتيجيػة ادلنظمة يف ربسُت القدرة التنافسية لدل ادلصارؼ التجارية  ها أف أثرالدراسة إىل عدة نتائج أعل

الكويتية كاف عاليان، حيث أظهرت النتائج مستول عاٍؿ ألثر اسًتاتيجية النمو إضافة إىل أثر اسًتاتيجية الًتاجع 
أيضان إىل مستول متوسط ألثر يف ربسُت القدرة التنافسية لدل ادلصارؼ التجارية الكويتية(، كأشارت النتائج 

اسًتاتيجية االستقرار يف ربسُت القػدرة التنافسية لدل ادلصارؼ التجارية الكويتية. كقد أكصت الدراسة على 
ضركرة قياـ ادلصارؼ التجارية الكويتية بتوفَت نظػاـ للمعلومػات ؼلػدـ األنػشطة االسًتاتيجية فيها، حبيث يقـو ىذا 

علومات الالـز ة؛ إلعػداد كصػياغة كتنفيذ كتقييم أنواع اسًتاتيجيات ادلنظمة كافة، كضركرة النظاـ على توفَت ادل
 االىتماـ باسًتاتيجية االستقرار كالعمل هبا؛ لتفادم التهديدات اخلارجية.

ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة فيما إذا كاف ارتفاع األرباح ؽلثل مؤشر اغلايب دائمنا أـ  (:2011دراسة ادلعيٍت) .7
ال، باإلضافة إىل دراسة العالقة بُت ادلستحقات كأرقاـ الدخل ادلعلن، كذلك ىدفت الدراسة إىل دراسة العالقة 

دلقاييس يف ادلصارؼ العراقية من بُت التدفقات النقدية كأرقاـ الدخل ادلعلن، كقد قامت الدراسة باختبار بعض ا
خالؿ ثالثة مداخل كىي مدخل النسب ادلالية كمدخل ادلستحقات كادلدخل االحصائي، كقد توصلت الدراسة 
إىل عدة نتائج كاف أعلها التوصل أف جودة األرباح تعكس بشكل غَت مباشر جودة ادلعايَت احملاسبية ادلعتمدة يف 
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رة عن اجلهات احملاسبية ادلهنية، باإلضافة إىل أعلية قائمة التدفقات النقدية القياس كاالفصاح احملاسيب الصاد
كالعالقة احلتمية بينها كبُت قائمة الدخل يف بعدين أساسيُت علا البعد النقدم كبعد دؽلومة األرباح، كما أظهرت 

الدراسة بضركرة قياـ  الدارسة أف ربليل جودة األرباح يف ادلصارؼ يقدـ معلومات مفيدة لإلدارة. كقد أكصت
سوؽ العراؽ لألكراؽ ادلالية بإلزاـ ادلصارؼ ضلو اعداد قائمة التدفق النقدم كفق الصيغة ادلثالية كباستخداـ 
الطريقة ادلباشرة اليت تعرب عن إفصاحات أكثر كضوحنا للمستخدمُت، كما أكصت الدراسة إدارات ادلصارؼ 

 لمصرؼ كذبنب االستثمارات ذات العوائد ادلنخفضة كادلخاطر العالية. بأكلويات االستثمار دبا ػلقق أعلى عائد ل
 مفهوم جودة األرباح:

اختلف الباحثوف عن ربديد مفهـو زلدد جلودة األرباح يف اجملاؿ ادلايل حيث عرفها البعض بأهنا قدرة األرباح    
ف بأهنا مستول توفر ادلعلومات ادلناسبة ادلفصح عنها على التنبؤ باألرباح ادلستقبلية للمؤسسة، كما عرفها اآلخرك 

كالدقيقة لتقييم األداء التشغيلي احلايل كادلستقبلي، حبيث تصبح مؤشرنا جيدنا  ألداء ادلصرؼ يف ادلستقبل كيعد أيضان 
ا يف ربديد قيمة ادلصرؼ ككذلك عرفت بأهنا كلما كاف ارتباط (. 214، ص2020.) محيد كحسن، مؤشرنا جيدن

كمن كجهة نظر كاضعي ادلعايَت . دية أكرب دؿ ذلك على أف األرباح تتمتع بدرجة عالية من اجلودةادلستحقات النق
احملاسبية عرفت بأف القوائم ادلالية اليت تتضمن األصوؿ كادلطلوبات كالعوائد غلب أف تعكس ادلوقف احلقيقي لوحدة 

دلايل غلب أف تكوف مفيدة للمستثمرين، كالدائنُت األعماؿ كأف ادلعلومات ادلالية ادلقدمة من خالؿ تقارير االبالغ ا
) التميمي كاجلهات ذات العالقة األخرل يف تقييم ادلؤسسة كؽلكن االستناد إليها يف ازباذ قرارات اقتصادية صحيحة.

 ( 96، ص2013كجر، 
ايل للشركة، كما أهنا كبصفة عامة ؽلكن القوؿ بأنو تكوف األرباح ذات جودة عالية إذا عكست األداء التشغيلي احل    

ا عن قيمة الشركة.  سبثل مؤشرنا جيدنا لألداء التشغيلي ادلستقبلي كتقدـ مقياسنا جيدن
 العوامل المؤثرة في جودة األرباح:

 (29ص28،ص2020يوسف، عبداهلل، )تتأثر جودة األرباح ادلتحققة يف ادلصارؼ بعدة عوامل منها:    
 خصائص ادلصرؼ: ىناؾ عدة خصائص تتعلق بادلصرؼ منها:  -1

 ادلعايَت احملاسبية اليت يطبقها ادلصرؼ.  .أ 
 عوائد ادلصرؼ كاليت تعكس أداءه. .ب 
 سرعة ربويل موجودات ادلصرؼ إىل سيولة.  .ج 
 الرافعة ادلالية.  .د 
 الزيادة يف االستثمارات. .ق 
 حجم ادلصرؼ. .ك 

حوكمة ادلصرفية: كىنا ساعد تطبيق احلوكمة ادلصرفية على زيادة يف شفافية التقارير ادلالية شلا ساعد على  -2
 ربسُت يف جودة األرباح ادلصرفية. 

الرقابة الداخلية: كاليت تساىم يف اكتشاؼ أم زلاكالت من جانب اإلدارة ألم تالعب شلا ينعكس على  -3
 زيادة جودة األرباح. 
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 األرباح:أهمية جودة 
سبثل أعلية جودة األرباح يف استمرار التدفقات النقدية أكثر من استمرارية ادلستحقات كقد زاد اىتماـ ادلستثمرين    

جبودة األرباح يف العقد األخَت بعد أف أعلنت عدة شركات عادلية عن مكاسب غَت دائمة كجزء من تقاريرىا الربع 
ألرباح نفسها كيعد من ادلدخالت اذلامة يف عملية ازباذ القرارات سنوية كما تستمد أعلية جودة األرباح من أعلية ا

ادلالية كاالستثمارية كما أف جودة األرباح سبثل جانبنا مهمنا يف تقييم األداء من قبل عدد كبَت من ادلستخدمُت كيف تقييم 
األرباح من قبل اإلدارة كما الوضع ادلايل للشركة من قبل األطراؼ ذات العالقة كما أهنا تستخدـ كمؤشر عل توزيعات 

 .(255، ص2016) عبيد، أهنا تأخذ بنظر االعتبار القرارات االستثمارية.
 مؤشرات جودة األرباح المشتقة من قائمة التدفقات النقدية: 

يتم تقدـ قائمة التدفقات النقدية ادلعلومات الضركرية كالالزمة كاليت ؽلكن بواسطتها التمييز بُت صايف الدخل الذم    
ربديده كفق أساس االستحقاؽ كصايف التدفقات النقدية كالذم يتم ربديده كفقنا لألساس النقدم. كىذا ادلؤشر يعرب 
عن أعلية ارتفاع التدفقات النقدية الناذبة من األنشطة التشغيلية للشركة، إذ أف ارتفاع رقم صايف الدخل الذم ربققو 

ا نقدينا مرتفعنا كالعكس صحيح. كمن ادلعركؼ أف كلما ارتفع رقم صايف الشركة ال يعٍت بالضركرة أهنا حققت تدفقن 
) التدفقات النقدية للشركة خالؿ مدة معينة كلما ارتفعت جودة أرباح ادلؤسسة خالؿ نفس ادلدة كالعكس صحيح.

)باعقيل ي. كمن أىم ادلؤشرات اليت ؽلكن اشتقاقها من قائمة التدفقات النقدية ما يل(228، ص 2021نورم كجرب، 
 (145،146،ص ص2020كعبدالرمحن، 

 مؤشر النقدية التشغيلية: كؽلكن التعبَت عنها بادلعادلة التالية:  -
 صايف التدفق النقدم التشغيلي/ صايف الدخل 

كتقـو ىذه النسبة دبقارنة األرباح مع التدفقات النقدية التشغيلية لتوضيح نشاطي االنتاج كالبيع كمدل قدرة الشركة 
ا.على تو   ليد تدفقات نقدية تشغيلية كارتفاع ىذه النسبة يعطي مؤشرنا جيدن
 مؤشر دليل النشاط التشغيلي:  -

 كؽلكن التعبَت عنو بادلعادلة التالية
 صايف التدفق النقدم التشغيلي/ الدخل التشغيلي

ىذه النسبة يعطي مؤشرنا توضح مدل قدرة األنشطة التشغيلية يف الشركة على  توليد تدفقات نقدية تشغيلية، كارتفاع 
ا على جودة األرباح.  جيدن

 مؤشر كفاية التدفقات النقدية التشغيلية:  -
 كؽلكن التعبَت عنها كما يلي: 

 التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية/ التدفقات النقدية اخلارجة من األنشطة التشغيلية
 نقدية تشغيلية من أجل تغطية االحتياجات األساسية التشغيلية.كتقيس ىذه النسبة مقدرة الشركة على توفَت تدفقات 

 مؤشر العائد على ادلوجودات من التدفق النقدم التشغيلي: -
 كؽلكن التعبَت عنها بادلعادلة التالية:

 صايف التدفق النقدم التشغيلي/ إمجايل ادلوجودات
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 تشغيلية.كتوضح ىذه النسبة مدل قدرة أصوؿ الشركة على توليد تدفقات نقدية 
- : ، ص ص 2017) العمار، كهياف، مؤشر قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إىل امجايل اخلصـو

273 ،274) 
 كؽلكن التعبَت عنها بادلعادلة التالية:

 األنشطة التشغيلية / امجايل اخلصـو
ادلستحقة عليها، ككلما  ارتفعت ىذه تعرب ىذه النسبة عن مدل قدرة ادلؤسسة على تسديد مجيع االلتزامات كالديوف  

 النسبة كلما دؿ ذلك على قدرة ادلؤسسة على مواجهة األزمات كادلصاعب ادلالية.
 مؤشر العائد على حقوؽ ادللكية من التدفق النقدم التشغيلي:  -

 كؽلكن التعبَت عنها بادلعادلة التالية: 
 التدفق النقدم التشغيلي/ حقوؽ ادللكية

 عن مدل قدرة ادلؤسسة على توليد عائد نقدم على حقوؽ ادللكية. كتعرب ىذه النسبة
 مفهوم القدرة التنافسية:

تعد ادليزة التنافسية من أىم العوامل اليت تساعد على ربقيق أىداؼ ادلؤسسة، إذ ربدث ادليزة التنافسية عندما    
تستطيع ادلؤسسة تقدمي منتجات أك خدمات متميزة كبأسلوب أفضل من منافسيها، كتعترب اجلودة كاطلفاض األسعار 

على أهنا القدرة على ربقيق األرباح بشكل مستمر. كتعرؼ ادليزة أىم عناصر ادلنافسة للشركة. كتعرؼ القدرة التنافسية 
التنافسية للمصارؼ التجارية "بأهنا القدرة اليت تتعلق باألنشطة كاجلوانب اليت سبكن ادلصرؼ من ربقيق التفوؽ، كالتميز 

كنو من تلبية احتياجات على ادلنافسُت، فيما ؼلص تقدمي اخلدمات ادلصرفية، كاألساليب كادلوارد ادلستخدمة، كاليت سب
العماؿ كاحتالؿ حصة سوقية، كربقيق االستمرارية يف األرباح، كزيادة احلصة السوقية، كبإنتاجية مرتفعة ككلفة مالية 

)ناصر الدين، .منخفضة كأسعار متميزة عن ادلنافسُت كذلك ألنو يشتمل على مجيع مكونات ادليزة التنافسية للمصرؼ
  (39،ص2015

 الميزة التنافسية في المصارف: مداخل تطوير
أدت الزيادة التنافسية إىل سعي ادلصارؼ على اختالؼ أنواعها إىل رفع كفاءة كفاعلية أدائها هبدؼ امتالؾ ادليزة     

 (289-588،ص ص 2019) شنينة كمطاكم،التنافسية من خالؿ ربقيق ادلداخل التالية
 ؿ كل الوسائل كالتكنولوجية اليت تتطور بشكل دائم.مدخل تلبية حاجات العمالء: كذلك من خالؿ استعما

ربقيق رضا العمالء: حيث أف قدرة ادلصارؼ على امتالؾ ميزة تنافسية مقارنة بادلنافسُت مرىوف  .1
 بتحقيق رضا العمالء عن القيم كادلنافع القادرة على ربقيق إشباع حاجاهتم ادلتنوعة كادلتغَتة باستمرار.

احلاجات: كدلك من خالؿ العمل على تقدمي اخلدمات ادلصرفية ذات اجلودة  سرعة االستجابة يف تلبية .2
 العالية يف الوقت كالسعر ادلناسب.

ضركرة تقدمي اخلدمات بأساليب متطورة: يعٍت قياـ موظفي ادلصرؼ بتقدمي اخلدمات بأساليب  .3
 تستجيب لرغبات كحاجات العمالء. 

 مدخل تنمية القدرات التنافسية: حيث يؤدم إىل ربقيق القدرة التنافسية من خالؿ ربقيق رضا العمالء.  .4
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 خصائص القدرة التنافسية:
يعد امتالؾ ميزة تنافسية من قبل الشركات من القضايا ادلهمة كالصعبة للوصوؿ إليها كربقيقها ، خاصة يف ظل     

 (53، ص2020) ادلدىوف، زة التنافسية سبتاز خبصائص متعددة منهاربديات يف األسواؽ العادلية، فادلي
من أىم خصائص ادليزة التنافسية أهنا تراعي األفكار ادلبتكرة كالقدرات اإلبداعية يف سياساهتا كتسعى إىل  -1

 .التميز يف تقدمي خدماهتا للعمالء
االسًتاتيجية التنافسية للمؤسسة من خالؿ تطوير ادليزة التنافسية ىي ادلصدر الرئيسي الذم يتم حولو صياغة  -2

 .مواردىا لدعم ميزهتا التنافسية
كما أهنا األداة الرئيسية اليت سبتلكها منظمة األعماؿ دلواجهة ربديات األسواؽ كمنافسيها يف األسواؽ لتكوف  -3

 .قادرة على االستجابة دلتطلبات العمالء
  .احلصة السوقية ذلا يف األسواؽ لزيادة األرباح ىو سالح ادلؤسسة الذم يساعد يف احلصوؿ على -4
إهنا أيضا القوة احملفز لتنمية ادلوارد كالقدرات من قبل الشركات باإلضافة إىل احلافز للبحث كالتطوير للحفاظ  -5

  على ىذه ادليزة اليت تتمتع هبا.
 مجتمع وعينة الدراسة

مت االعتماد يف  من القطاع ادلصريف بينما سبثلت عينة الدراسة يف مصرؼ اجلمهورية الرئيسي، كقد يتمثل رلتمع الدراسة 
ىذه الدراسة على أسلوب ادلعاينة جلمع البيانات ليكوف حجم العينة مناسب. كقد مت أخذ عينة عشوائية بسيطة حجمها 

استالمها كبعد الفحص تبُت أف ثالثة استمارات  كزعت بصورة عشوائية على قسم احملاسبة، كبعد فًتة من الزمن مت 35
استمارة استبياف صاحلة لتحليل بيانات  32غَت مكتملة االجابات فتم استبعادىا من التحليل، كهبذا مت التعامل مع عدد 

 الدراسة. 
 :أداة جمع بيانات الدراسة

 لقد مت تصميم ظلوذج االستبانة من جزئيُت رئيسيُت:   
 ىػػذا اجلػػزء التعػػرؼ علػػى خصػػائص رلتمػػع الدراسػػة مػػن خػػالؿ ذبميػػع البيانػػات ادلتعلقػػة بالعوامػػل : مت يفالجزززء األو 

 الدؽلوغرافية لقسم احملاسبة )ادلؤىل العلمي، التخصص، ادلستول الوظيفي، سنوات اخلربة(.
يشتمل زلور جودة عبارة تغطي زلاكر الدراسة. حيث  25: يشمل ىذا اجلزء على عدد إمجايل متكوف من الجزء الثاني

عبارات، زلور بفوائد  قائمة التدفقات النقدية يف تقييم جودة األرباح  12األرباح كأثرىا على تعزيز القدرة التنافسية على 
 عبارة. 13كمقارهنا بالقوائم األخرل على 

 صدق المقياس وثبات االستبانة:
لػو مت إعػادة تطبيقهػا بعػد مػدة كربػت نفػس الظػركؼ  يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االسػتبانة نفػس النتيجػة   

كالشركط على نفس أفراد العينة االستطالعية، بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعٍت االستقرار يف نتائج االستبانة كعدـ 
ن تغيَتىػػا بشػػكل كبػػَت فيمػػا لػػو مت إعػػادة تطبيقهػػا علػػى نفػػس أفػػراد العينػػة عػػدة مػػرات خػػالؿ فػػًتات زمنيػػة معينػػة. ؽلكػػ

كركنبػػػاخ، معامػػػل  ألفػػػا النصػػػفية، معامػػػل التحقػػق مػػػن ثبػػػات االسػػػتبانة بػػػإجراء إحػػػدل الطػػػرؽ الػػػثالث ) التجزئػػػة
.ىنا قد ربققت الباحثة من ثبات االستبانة من خػالؿ عػرض االسػتبانة علػى زلكمػُت مػن ذكم االختصػاص )االكميجا
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و الفقرات من األداء ادلطلوب كمدل صلة فقرات يف رلاؿ علم احملاسبة كسبويل كادلصارؼ؛ كذلك بغرض معرفة ما تقيس
ادلقيػػاس بػػادلتغَت ادلػػراد قياسػػو، كللحكػػم علػػى الفقػػرات كصػػياغتها كدرجػػة كضػػوحها، كمناسػػبتها للمجػػاالت كقػػد أخػػذت 
الباحثة دبالحظات احملكمُت فحذفت بعض العبارات كأضافت عبارات أخرل حسب توجيهاهتم. كما ربققت الباحثة 

فكانػػت  Cronbach's Alpha Coefficientسػػتبانة  بطريقػػة معامػػل ألفػػا كركنبػػاخ مػػن ثبػػات كصػػدؽ اال
 ( التايل:1النتائج كما ىي مبينة باجلدكؿ )

 (:  نتائج اختبار كرو نباخ ألفا1جدو  رقم )
 االستبانة

 معامل ألفا عدد الفقرات المحور
 0.803 12 جودة األرباح كأثرىا على تعزيز القدرة التنافسية .1
 0.818 13 فوائد قائمة التدفقات النقدية يف تقييم جودة األرباح كمقارنتها بالقوائم ادلالية األخرل .2

 0.831 25 الدرجة الكلية
( أف قيمة معامل ألفا كرك نباخ لكل زلور كللدرجة الكلية مساكية  1كضح من خالؿ النتائج ادلبينة يف اجلدكؿ )   

الباحثة قد تأكدت من صدؽ كثبات االستبانة كصالحيتها للتحليل كاإلجابة على . شلا غلعل 0.6لقيم أكرب من 
  أسئلة الدراسة كمن مت الوصوؿ للنتائج الالزمة الختبار فرضيات الدراسة اليت كضعت من أجلها االستبانة.

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات: .1
لتقدير درجة إجابة   Likert Scale Five-pointقامت الباحثة باستخداـ مقياس ليكرت اخلماسي   

 اخلاضعُت للدراسة زلل البحث حوؿ أسئلة االستبياف كما يلي:
 ( مقياس ليكرت الخماسي3جدو  رقم )

 اوال: البيانات الديموغرافية 
مت اغلاد النسب ادلئوية للعوامل الدؽلوغرافية لعينة الدراسة بادلصرؼ )ادلؤىل العلمي، التخصص، ادلستول الوظيفي،    

 (:4سنوات اخلربة(،. فكانت النتائج كفق ادلوضح باجلدكؿ)
 ( النسب ادلئوية للعوامل الدؽلوغرافية لعينة الدراسة4جدكؿ رقم)

 غَت موافق بشدة غَت موافق زلايد موافق موافق بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 الدرجة

 111من النسبة  التكرار عوامل ديموغرافية

 ادلؤىل العلمي
 65.6 21 بكالوريوس
 18.8 6 ماجستَت

 15.6 5 آخر

 التخصص

 43.8 14 زلاسبة
 18.8 6 إدارة أعماؿ

 9.4 3 اقتصاد
 15.6 5 سبويل كمصارؼ

 12.5 4 آخر
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( أف أفراد العينة اخلاضعة للدراسة أغلبهم ػلملوف مؤىل بكالوريوس يف احملاسبة كيتمتعوف 4يتضح من اجلدكؿ رقم )
على إجابات االفراد ادلبحوثُت كتعميمها على رلتمع خبربة يف رلاؿ عملهم عالية جدا. شلا تقدـ نستطيع االعتماد 

 الدراسة كاألخذ بنتائجها.
 تقييم جودة  األرباح كأثرىا على تعزيز القدرة التنافسية( نتائج اختبار كيلكوكسن حوؿ 5جدكؿ رقم )

   

 ادلستول الوظيفي
 9.4 1 مدير ادارة

 21.9 2 مساعد مدير إدارة
 25.0 5 رئيس قسم

 43.8 24 موظف 

 سنوات اخلربة

 3.1 3 سنوات فأقل5
 6.3 7 سنوات 6-10

 15.6 8 سنة 11-15
 75.0 14 أكثر من ذلك

االضلراؼ  ادلتوسط العبارة
 ادلعيارم

احصاءة 
االختبار 

T 

P- 
value 

احلقيقي للمصرؼ كتعكس قدرهتا على االستمرارية يف توليد تعرب جودة االرباح عن االداء 
 االرباح شلا يقوم مركزه التنافسي

4.438 0.669 12.155 0.000 

جودة االرباح دليل على قدرة ادلصرؼ على ربقيق االرباح الناذبة عن االنشطة دبا يعزز من مركزه 
 ادلايل كقدرتو على منافسة ادلصارؼ األخرل.

4.031 0.861 6.778 0.000 

 0.000 6.849 0.878 4.063 سبثل جودة األرباح التعبَت الصادؽ كالعادؿ عن أرباح ادلؤسسة.
 0.000 4.313 0.984 3.750 يساعد نشر تقارير دكرية عن جودة االرباح على ربسُت األداء كزيادة الكفاءة.

 0.000 7.924 0.870 4.219 ادلتوقعة لألرباح.يساعد تقييم جودة األرباح على التأكد من مقابلة التقديرات 
تعترب جودة االرباح مؤشر للمستثمرين حوؿ كفاءة ادلصرؼ شلا يساىم يف ترشيد قراراهتم حوؿ 

 استمرارية استثماراهتم بادلصرؼ.
4.094 0.856 7.227 0.000 

فهي تدؿ على  تعترب جودة األرباح من أىم العوامل اليت تؤثر على ادلكانة التنافسية للمصارؼ
 0.000 6.338 0.948 4.063 مدل قدرة ادلصرؼ على توظيف أموالو يف مشاريع استثمارية جيدة.

 0.000 7.043 0.803 4.000 تعترب القدرة التنافسية القوية للمصرؼ مؤشرنا لقوة اسهمها ادلتداكلة يف السوؽ ادلالية.
ادلالية بالتنبؤ باألرباح ادلستقبلية بعدالة يساعد االفصاح عن جودة األرباح مستخدمي القوائم 

 0.000 7.006 0.782 3.969 أكرب.

تنعكس جودة االرباح على عناصر القوائم ادلالية شلا ػلقق جودة القوائم ادلالية اليت تتصف 
 بادلصداقية.

3.969 0.932 5.875 0.000 

 0.000 5.805 0.914 3.938 منافسة ادلصارؼ ادلشاهبةتعكس جودة األرباح قوة رأس ماؿ ادلصرؼ دبا يعكس قدرتو على 
عدـ القياـ بتقييم جودة األرباح تعرض ادلصرؼ للمخاطر دبا ػلوؿ بينو كبُت قدرتو على ربقيق 

 القدرة التنافسية.
4.094 0.778 7.962 0.000 
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من اجلدكؿ أعاله يتضح موافقة أفراد العينة على مجيع فقرات الدراسة حيث أف معدالت ادلوافقة تفوؽ ادلتوسط  
 % ادلعتمد يف ىذه الدراسة.5أقل من  P-valuo، ككلها كانت دالة احصائينا حيث كانت قيمة 3االفًتاضي 

 تحليل فقرات المحور الثاني:  -ثانًيا
فوائد قائمة التدفقات النقدية في تقييم جودة األرباح ومقارنتها ( نتائج اختبار ويلكوكسن حو  6جدو  رقم )

 بالقوائم األخرى

( كبُت 3.656من اجلدكؿ السابق يتضح موافقة أفراد العينة على مجيع فقرات الدراسة حيث تراكح ادلتوسط ما بُت )
-P، ككلها كانت دالة احصائينا حيث كانت قيمة 3( كىي  معدالت موافقة  تفوؽ ادلتوسط االفًتاضي 4.031)

value  ادلعتمد يف ىذه الدراسة.5أقل من % 
 

االضلراؼ  ادلتوسط العبارة
 ادلعيارم

احصاءة 
االختبار 

T 

P- 
value 

كالتشويو من سبتاز النسب ادلالية ادلشتقة من التدفق النقدم  التشغيلي أقل عرضة للتحريف 
 النسب ادلشتقة من القوائم األخرل

3.719 0.888 4.576 0.000 

تعطي نسب قائمة التدفقات النقدية صورة أكضح لألرباح كللمالءة ادلالية للمصرؼ من تلك 
 0.000 6.241 0.793 3.875 اليت تعطيها القوائم ادلالية األخرل

كبالتايل فهي أكثر تعبَتنا عن جودة األرباح  قائمة التدفقات النقدية مبنية على األساس النقدم
 من القوائم األخرل ادلبنية على أساس االستحقاؽ.

3.938 0.669 7.927 0.000 

 0.000 6.981 0.734 3.906 تساعد قائمة التدفقات النقدية على اكتشاؼ ما إذا كاف ىناؾ تالعب يف رقم صايف الدخل.
 0.000 8.569 0.619 3.938 ادلؤشرات ادلهمة يف تقييم جودة األرباح.يعترب التدفق النقدم التشغيلي من 

 0.000 6.623 0.800 3.938 كلما ارتفع صايف التدفق النقدم التشغيلي كلما ارتفعت جودة األرباح.
نسب التدفقات النقدية التشغيلية أداة ىامة يف تقييم األداء ادلايل للمصرؼ كبالتايل تساعد على 

 قدرتو التنافسية.احلكم يف 
3.750 0.672 6.313 0.000 

النسب اخلاصة بالتدفقات النقدية التشغيلية تعطي مؤشرنا لقدرة ادلصرؼ على توليد التدفقات 
 0.000 6.635 0.693 3.813 النقدية كاليت تؤثر على جودة االرباح.

أداء ادلصرؼ مع أداء تساعد النسب ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية على مقارنة 
 ادلصارؼ ادلشاهبة كبالتايل معرفة موقعها التنافسي.

3.844 0.6773 7.048 0.000 

ادلعلومات فيما يتعلق بقياس جودة االرباح كاليت تعكسها قائمة التدفقات النقدية أكثر مصداقية 
 0.000 9.807 0.595 4.031 من تلك اليت ادلعلومات اليت تقدمها القوائم االخرل.

التدفق النقدم التشغيلي يوضح قدرة ادلصرؼ على توليد االرباح حلملة االسهم كالدائنُت 
 كامكانية االستثمار ادلستقبلي أكثر من القوائم األخرل.

3.750 0.843 5.036 0.000 

تقيس تساعد على بياف فاعلية اإلدارة النقدية، كتدبَت السيولة، كبياف مصادرىا األصلية، كما أهنا 
التباعد الزمٍت بُت الربح احملاسيب كالربح النقدم. ككلما ارتفع صايف التدفق النقدم التشغيلي كلما 

 ارتفعت جودة أرباح ادلؤسسة.
3.719 0.813 5004 0.000 

كلما كاف ارتباط ادلستحقات بالتدفقات النقدية أكرب دؿ ذلك على أف االرباح تتمتع باجلودة  
 العالية.

3.656 0.787 4.715 0.000 



 

 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم للواقع واستشراف المستقبل(                

861 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

  اختبار فرضيات الدراسة:
 تقييم جودة األرباح يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمصرؼ. الفرضية األكىل: -

 لكل الفقرات اخلاصة باحملور األكؿ، ككانت النتائج كما ىو باجلدكؿ التايل:  Tالختبار ىذه الفرضية مت اجراء اختبار 
 للفرضية األكىل T-Test( نتائج اختبار 7جدكؿ رقم )

 الداللة االحصائية Tاحصاءة االختبار االضلراؼ ادلعيارم  ادلتوسط احلسايب
4.052 0.414 14.391 0.000 

كدبا أف قيمة الداللة  0.000بداللة إحصائية  14.391تساكم  Tيتبُت من اجلدكؿ أف قيمة احصاءة االختبار   
، فإف ذلك يدؿ على معنوية ادلتوسط احلسايب ادلرجح، كدبا أف قيمة  0.05االحصائية أصغر من مستول ادلعنوية 

، يشَت ذلك إىل قبوؿ الفرضية، األمر الذم يعٍت أف تقييم جودة 3ادلتوسط احلسايب ادلرجح ذلذه الفرضية أكرب من 
 األرباح يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمصرؼ قيد الدراسة. 

األساس النقدم تساىم يف تقييم جودة األرباح أفضل من مؤشرات أساس الفرضية الثانية: مؤشرات  -
 االستحقاؽ.

 للفرضية الثانية T-Test( نتائج اختبار 8جدكؿ رقم )
 الداللة االحصائية Tاحصاءة االختبار االضلراؼ ادلعيارم  ادلتوسط احلسايب

3.837 0.3623 13.063 0.000 
كدبا أف قيمة الداللة  0.000بداللة إحصائية  13.063تساكم  Tيتبُت من اجلدكؿ أف قيمة احصاءة االختبار   

، فإف ذلك يدؿ على معنوية ادلتوسط احلسايب ادلرجح، كدبا أف قيمة 0.05االحصائية أصغر من مستول ادلعنوية 
مؤشرات  قبوؿ الفرضية ، األمر الذم يعٍت أف ، يشَت ذلك إىل3ادلتوسط احلسايب ادلرجح ذلذه الفرضية أكرب من 

 يف ادلصرؼ.  األساس النقدم تساىم يف تقييم جودة األرباح أفضل من مؤشرات أساس االستحقاؽ
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 النتائج: 
 بعد عرض اجلوانب ادلتعلقة دبوضوع الدراسة كربليل كاختبار فرضيات الدراسة مت التوصل للنتائج التالية:    
جودة األرباح من أىم العوامل اليت تؤثر على ادلكانة التنافسية للمصارؼ حيث تدؿ على مدل قدرة تعترب  .1

 ادلصرؼ على توظيف أموالو يف مشاريع استثمارية جيدة.
تعرب جودة األرباح عن األداء احلقيقي للمصرؼ كتعكس قدرت على االستمرارية يف توليد األرباح شلا يقوم مركزه  .2

 التنافسي.
جودة األرباح مؤشر للمستثمرين حوؿ كفاءة ادلصرؼ شلا يساىم يف ترشيد قراراهتم حوؿ استمرارية  تعترب .3

 استثماراهتم بادلصرؼ األمر الذم يعزز قدرتو التنافسية.
عدـ القياـ بتقييم جودة األرباح قد يعرض ادلصرؼ للمخاطر دبا ػلوؿ بينو كبُت قدرتو على ربقيق القدرة  .4

 التنافسية.
قرارات مالية ترفع  استخداـ  قائمة التدفقات النقدية ؽلكن احلصوؿ على ادلعلومات اليت تساعد يف ازباذ من خالؿ .5

 من مستول ادلصرؼ كذبعلو منافس لغَته،  كذا قراءة مستقبلية جملريات سوؽ العمل ادلايل بادلنطقة العاملة هبا.
ادلؤشرات ادلشتقة من قائميت ادليزانية كالدخل يف  ادلؤشرات ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية تعترب أفضل من .6

( كاليت قامت باختبار ذلك من 2021تقييم جودة األرباح، كىذا ما أكدتو أيضا دراسة كال من )نورم كاجلرب، 
 خالؿ ربليل ادلؤشرات ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية ككذلك ادلؤشرات ادلشتقة من قائميت ادليزانية كالدخل.

 التوصيات:
ضركرة االىتماـ بتقييم جودة األرباح كاليت تعد من أىم العوامل اليت تساعد على ربقيق القدرة التنافسية كما  -1

 أثبتت الدراسة، كحىت ال يتم التالعب بأرباح ادلؤسسة األمر الذم ؼلفض جودهتا.
 ربقيق ادلزيد منها. على ادلصارؼ أف تقـو بالتحقق من جودة األرباح كالتأكد من قدرة ادلصرؼ على -2
ضركرة الًتكيز على ادلعلومات اليت توفرىا قائمة التدفقات النقدية كاالستعانة دبؤشراهتا عند ازباذ أم قرار قد يؤثر   -3

 على مكانة ادلؤسسة كقدرهتا التنافسية.
الية شلا غلعلها التشديد على ضركرة اىتماـ ادلستثمرين جبودة األرباح األمر الذم ينعكس على عناصر القوائم ادل -4

 أكثر مصداقية كموثوقية.
 ضركرة االلتزاـ بنشر تقارير دكرية عن جودة األرباح دبا يساىم يف ربسُت األداء كزيادة الكفاءة. -5
إعطاء أعلية أكرب لتحليل األنشطة التشغيلية؛ كذلك ألهنا تعطي مؤشرنا لقدرة ادلصرؼ على توليد التدفقات  -6

 االرباح، كبالتايل تساعد على احلكم على مدل قدرتو التنافسية كاالستمرارية.النقدية كاليت تؤثر على جودة 
االىتماـ باستخداـ ادلعلومات اليت يوفرىا ربليل النسب ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية يف مقارنة أداء   -7

 ادلصرؼ مع أداء ادلصارؼ ادلشاهبة حىت يتسٌت لو معرفة موقعو التنافسي. 
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Abstract: 
This study aims to demonstrate the ability of evaluating the quality of 
profits to enhance competitiveness, and to achieve this, the researcher used 
a questionnaire as a means to collect data from the study sample, which is 
the main Jumhuriya Bank, which is 32 individuals. and Social (SPSS) 
version 19,In order to carry out the necessary statistical tests and analyzes. 
By analyzing the data, the study concluded that evaluating the quality of 
profits helps to enhance the competitiveness of the bank, in addition to 
that the indicators derived from the statement of cash flows are better than 
the indicators derived from the budget and income statements in 
evaluating the quality of profits. The study also recommended the 
importance of evaluating the quality of profits and giving more 
importance to the analysis of operational activities; This is because it gives 
an indication of the bank's ability to generate cash flows, which affects the 
quality of profits and helps to judge the extent of its competitiveness and 
continuity. 
 
Key words: profit quality, competitiveness, profit quality indicators 
derived from the cash flow statement 


