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ج

ملخص الدراسة
الكفاءة االئتمانية وعالقتها بإدارة األرباح

دراسة تطبيقية على شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
استهدفت هذه الدراسة بشكل أساسي قيام أرر الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين في الحد من ممارسات إدارة األرباح وذلك من ةل التوصل إلى قيام

درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح والتعرف على
درجة الكفاءة االئتمانية لكل شركة من ةل تطبيق نماذج ت Z-score, Springate, Fulmerت
لقيام م اطر االئتمان على قوائمها المنشورة في بورصة فلسطين .ومن رم دراسة العةقة بين درجة

است دام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية
لتلك الشركات حسب النماذج المشار إليها.
ولغرض القيام بهذه الدراسة تم است دام المنه الوصفي التحليلي من ةل است راج كل من

درجة إدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية من القوائم المالية المنشورة لتلك الشركات وال اصة

بالسنوات المالية ت 2100 -2112مت.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائ أهمها :أن إدارات شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين تمارم إدارة األرباح بغض النظر عن حجم الشركة ترأم المالت أو القطاع
االقتصادي الذي تنتمي له الشركة وقد بينت النتائ أن  %45.061من شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين على األقل تعاني من حالة تعرر اقتصادي .كما أظهرت النتائ عدم

وجود عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذجي ت Z-score and
Springateت بينما توجد عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج

تFulmerت.
وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام المؤسسات المعنية في دولة فلسطين كهيئة االسترمار

وبورصة فلسطين بوضع اإلطار التشريعي والقانوني الذي يمكن الشركات من التعامل مع وكاالت

التصنيف االئتماني العالمية والحصول على درجة التصنيف االئتماني .إضافة إلى ضرورة توعية
الجهاز اإلداري و اصة اإلدارة العليا للشركات الفلسطينية ب طورة ممارسة إدارة األرباح.
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Abstract
Creditworthiness And their relation With Earning Management
Empirical Study on corporations listed on Palestine Exchange

The study aimed mainly to measure the impact of Creditworthiness in
the reduction of Earning Management of The Corporations listed in the
Palestine Exchange (PEX ), through a measuring the degree of Creative
accounting for the corporations listed in ( PEX) , and identify the degree of
credit efficiency (Creditworthiness )of each Corporations , then examine the
relation between the degree of used Earning Management, and the degree of
(Creditworthiness of these corporations according to the related models.
The study used the description and analytical approach by fetching the
degree of Creditworthiness and the degree of Earning Management of each
firm through the financial statement distributed ( 2009 to 2011)
The study concluded several results ,including: that the managements
exercise the Earning Management, regardless of the size (capital) of the firm,
or the economic sector which belong with. and the results showed that
(54.167%) of firms at least suffer from faltering economic case , the results
also showed there's no significant relation between the practice Earning
Management and the degree of Creditworthiness for these firm according to
(Z-score and Springate) models , while there's significant relation between
the practice of Earning Management and the degree of Creditworthiness to
these firm as a (Fulmer) model.
The study recommended several important points including: it's
necessity for relevant institutions in the Palestinian State as Palestine
Investment promotion Agency ( PIPA ) and Palestinian Exchange (PEX) to
develop legislative and legal framework, which enable firm to deal with the
Credit Rating Agencies, and get a credit rating grade. In addition to the
necessity to sensitize the top management about the seriousness of practice of
Earning Management.
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اإلطار العام للدراسة
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طة الدراسة

 .0.2الدراسات السابقة

5

1.1

خطة الدراسة

 1.1.1مقدمة
تلعب البيانات المحاسبية دو ار أساسيان في توجيه المسترمرين وتقييم اتجاهاتهم المستقبلية
فباست دام مؤشرات الربحية والسيولة المست لصة من القوائم المالية يت ذ المسترمرون ق ارراتهم
االسترمارية كشراء أسهم شركة معينة أو بيع ما يملكونه من أسهم شركة أو زيادة االسترمار في
شركات أ رىتعبد الحميد 0222ت.
وتتمرل أهمية است دام البيانات المحاسبية في إجراء المقارنات بين الشركات القائمة
والمتشابهة في النشاط االقتصادي وكذلك المقارنات دا ل الوحدة االقتصادية نفسها؛ شرط عدم
ا تةف أسم القيام المحاسبي سواء أكان على مستوي الشركات الم تلفة أم على مستوى الوحدة
االقتصادية الواحدة .ولكن مع وجود بدائل م تلفة للقيام والتقييم المحاسبي وتعدد السياسات
والطرق المحاسبية وحرية اإلدارة في اال تيار بين تلك البدائل الم تلفة واال تيار بين السياسات
والطرق المحاسبية بما يتناسب ورؤية اإلدارة وامكانية تغييرها؛ كل ذلك أدى إلى النظر للقوائم
المالية بنوع من الشكتالداعور وعابد 2112ت.
ومما يرير هذا الشك ما تت ذه اإلدارة من ق اررات تتحكم من

ةلها في المعلومات

المحاسبية التي تعتمد عليها األطراف المهتمة بالوحدة االقتصادية والتي قد تؤدى الى التيرير إيجابان
أو سلبان على صافى الد ل تعيسى 2112ت وهذا ما يعرف ب دارة المكاسب أو األرباح والتي
تلجي إليه اإلدارة لتحسين صورة أرباحها ووضعها المالي بصورة ال تظهر الشكل الحقيقي لهما.
وهناك كرير من األسباب التي تدفع اإلدارة إلى مرل هذا السلوك ويمكن القول إ ن نسبة
المديونية تعد من أهم الدوافع إلى قيام اإلدارة بتبني أساليب تزيد من إدارة األرباح في عملية
اال تيار المحاسبي حيث تميل اإلدارة العليا للمنشآت التي تزيد فيها األموال المقترضة عن األموال
المملوكة إلى ا تيار تلك الطرق والسياسات المحاسبية التي يترتب عليها زيادة صافى الربح ومن رم
زيادة حقوق الملكية وذلك ت فيفان لحدة القيود أو الشروط التي تفرضها اتفاقيات القروض على
أنشطة تلك المنشآت وغالبان ما تتعلق هذه القيود والشروط بحجم حقوق الملكية.
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وحيث إن كرير من الدراسات حاولت تيكيد أرر عقود الدين على ممارسة إدارة األرباح إال
أن سرية عقود الدين وعدم قدرة هذه الدراسات االطةع على الشروط والنسب في هذه العقود دفع
الباحرين إلى االستع انة بمقاييم معينة كنسبة الدين إلى حقوق الملكية وغيرها من النسب وذلك
على افتراض مفاده أن الدائنين ال يرغبون أن تزيد هذه النسبة ألنها تشعرهم بال طر.
وبالتالي يمكن استنتاج أن الدائنين والمقرضين يزيدون من الشروط في عقود الدين بهدف
الحد من م اطر االئتمان وم ن هنا يمكن است دام معادالت قيام القدرة االئتمانية لهذه الشركات
كمقيام لقرب أو بعد هذه الشركات عن حدود ا تراق عقود الدين حيث من المنطقي أن الشركات
طر حول ا تراق عقود الدين من الشركات ذات القدرة
نا
ذات القدرة االئتمانية العالية تكون أقل
االئتمانية المن فضة.

ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة بقيام أرر القدرة االئتمانية لشركات المساهمة العاملة في
فلسطين على الحد من عملية إدارة األرباح.
 1.1.2مشكلة الدراسة
تنبع أهمية البيانات المحاسبية التي تقوم بنشرها الشركات المساهمة في بورصة فلسطين
من اعتماد المسترمرين والمحللين الماليين وكل من له عةقة ببورصة فلسطين على تلك البيانات
في ات اذ ق ارراتهم االسترمارية لكن ممارسة إدارة بعض هذا الشركات إلدارة األرباح من ةل
است دام متغيرات محاسبية وعمليات حقيقية؛ للوصول إلى رقم معين لألرباح أيان كان الدافع وراء
ذلك يؤدي إلى تشويه تلك البيانات وبالتالي قدرة المسترمر االعتماد عليها في ات اذ ق ارره
االسترماري وحيث إن محاولة حل أي مشكلة وتعديل أي سلوك يجب أن يبدأ بالتعرف على
أسبابه تمرلت مشكلة الدراسة في قيام العةقة بين القدرة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ودرجة ممارسة هذه الشركات إلدارة األرباح وذلك من

ةل

التساؤالت التالية:
.0

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة الشركات الفلسطينية إلدارة األرباح
تعزى لمتغيرات تالقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت؟
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.2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة القدرة االئتمانية للشركات الفلسطينية إلدارة
األرباح تعزى لمتغيرات تالقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت؟

.2

هل توجد عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج تZ-
scoreت؟

.5

هل توجد عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج
تSpringateت؟

.4

هل توجد عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج
تFulmerت؟

 1.1.1أهمية الدراسة
تنبرق أهمية هذه الدراسة من أهمية المشكلة التي تناولتها حيث إنها تناولت موضوع إدارة
األرباح والذي يزيد من أهميتها أرر اتباع سياسة إدارة األرباح على ق اررات المسترمرين الحاليين
والمرتقبين في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين .كما تنبرق أهمية هذه الدراسة من محاولتها
الوصول إلى التيكد من سبب يعد من أهم أسباب إدارة األرباح أال وهو وف اإلدارة من ا تراق
الشروط ال اصة بعقود الدين والذي تست دم الدراسة القدرة االئتمانية كمؤشر لها .والتي يترتب
عليه ا عدد من اإلشارات لكل من المسترمرين والمالكين وحتى الزبائن تصل بهم إلى زيادة أو
ضعف الرقة ب دارة هذه الشركات.
وعلى الجانب الفلسطيني تنبع أهمية هذه الدراسة في إعطاء صورة واضحة للمسترمرين
والمقرضين للشركات الفلسطينية حول دور وآرار الكفاءة والقدرة االئتمانية للشركات على ممارسة
إدارة هذه الشركات إلدارة األرباح.
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 1.1..أهداف الدراسة
است هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي التعرف على العةقة بين رفع الكفاءة االئتمانية لشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين واست دام تلك الشركات إلدارة األرباح وذلك من
ةل:
.0

التعريف بالقدرة االئتمانية دعائمها ومحدداتها والنماذج المست دمة لقياسها وذلك من ةل
اإلطار النظري لهذه الدراسة.

.2

التعريف ب دارة األرباح أسبابها وآرارها على مست دمي القوائم المالية والنماذج المست دمة
لقياسها وذلك من ةل اإلطار النظري لهذه الدراسة.

.2

التعرف على درجة الكفاءة االئتمانية لكل شركة من الشركات من ةل تطبيق نماذج تZ-
score, Springate, Fulmerت لقيام م اطر االئتمان على قوائمها المنشورة في
بورصة فلسطين.

.5

التوصل إلى قيام درجة ممارسة الشركات الفلسطينية إلدارة األرباح ودراسة العةقة بينها
وبين القدرة االئتمانية لتلك الشركات ونوع هذه العةقة.

 1.1.1فرضيات الدراسة
.0

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة الشركات الفلسطينية إلدارة األرباح
تعزى لمتغيرات تالقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت.

.2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة القدرة االئتمانية للشركات الفلسطينية إلدارة
األرباح تعزى لمتغيرات تالقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت.

.2

ال توجد عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج تZ-
scoreت.

.5

ال توجد عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج
تSpringateت.
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.4

ال توجد عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج
تFulmerت.

.6

ال يوجد أرر لمتغيرات الدراسة تالقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت على العةقة بين
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة
الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المست دمة.

 1.1.1مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات الفلسطينية المتداول أسهمها في بورصة فلسطين
والتي يبلغ عددها  52شركة وذلك حسب الموقع اإللكتروني الرسمي لبورصة فلسطين تwww.p-
s-e.comت .وتبين أن هذه الوحدات موزعة على مم قطاعات وهي قطاع االسترمار وقطاع
البنوك وقطاع التيمين وقطاع ال دمات وقطاع الصناعة.
 1.1.1منهجية الدراسة
تعتمد هذه الدراسة على المنه الوصفي التحليلي الذي است دام المسح المكتبي لةستفادة
من المراجع والمصاد ر الجاهزة لبناء ال لفية النظرية لموضوع الدراسة كما سيتم است دام األسلوب
الميداني في جمع البيانات بواسطة القوائم المالية المنشورة.
 1.1.1أداة الدراسة
بعد االطةع على الدراسات السابقة حول الموضوع والنتائ التي توصلت إليها والمقاييم
التي است دمت وانسجاما مع أه داف الدراسة ولغاية جمع المعلومات سوف يتم است راج النسب
والمقاييم المكونة لكل من نماذج الكفاءة االئتمانية وادارة األرباح المتعلقة بفرضيات الدراسة من
القوائم المالية للشركات واست دام األساليب اإل حصائية المناسبة لتقيم العةقة بين الكفاءة االئتمانية
ودرجة است دام الشركات ألساليب إدارة األرباح.
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 1.1.1متغيرات الدراسة
 1.1.1.1المتغير المستقل
يتمرل المتغير المستقل لهذه الدراسة ب الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين والمقاسة باست دام النماذج التالية:
 نموذج تZ-scoreت لقيام الكفاءة االئتمانية. نموذج تSpringateت لقيام الكفاءة االئتمانية. نموذج تFulmerت لقيام الكفاءة االئتمانية. 1.1.1.2المتغير التابع
يتمرل المتغير التابع لهذه الدراسة بدرجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين إلدارة األرباح.
 1.1.1.1المتغيرات المعدلة
وهي المتغيرات المراد قيام أررها على العةقة بين المتغير المستقل والتابع وهي :تالقطاع
االقتصادي رأم مال الشركةت والشكل ت0.0ت التالي يبين العةقة المتوقعة بين تلك المتغيرات:
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الشكل ت0.0ت

العةقة المتوقعة بين متغيرات الدراسة

المصدر :الباحرة
 1.1.11مصطلحات الدراسة
الكفاءة االئتمانية :مقدرة المنظمة على االستمرار في دمة ديونها ال ارجية و الوفاء بااللتزامات
المترتبة على هذه الديون في مواعيدها و بدون الحاجة إلى طلب إعادة الجدولة أو الفشل في
السداد تأبو الفحم 2114ت
إدارة األرباح :هي محاولة اإلدارة التةعب بشكل غير حقيقي في األرباح ؛ لتحقيق أفكار مقدمة
عن األرباح المتوقعة تمرل توقعات المحللين الماليين أو التقديرات المستقبلية لإلدارة عن األرباح أو
استمرار تحقيق بعض اتجاهات األرباحت تحماد 2115ت.

8

2.1

الدراسات السابقة

 2.1.1دراسات سابقة تناولت نماذج التصنيف االئتماني
 .1دراسة ( )Beaver,1966بعنوانFinancial ratios as predictors of " :
" failures. Empirical Research in Accounting
تعد هذه الدراسة من أولى التي هدفت إلى التوصل لنموذج رياضي يمكن من ةله التنبؤ
بفشل الشركات اعتمادان على النسب المالية حيث أجريت على عينة من  12شركة متعررة و12
شركة غير متعررة متساوية في مجمل األصول ونوع الصناعة ما بين ت0265-0245مت .وقد تم
است دام ا تبار التصنيف المزدوج ت Dichotomous Classificationت وقد كان معيار التعرر
هو إفةم الشركة أو عدم قدرتها على تسديد ديونها أو الت لف عن دفعها أرباح أسهمها الممتازة.
واست دم  21نسبة مالية صنفها في  6مجموعات هي تالتدفق النقدي صافي الربح االلتزامات
إلى مجموع األصول األصول السائلة إلى مجموع األصول األصول السائلة إلى االلتزامات
المتداولة معدل الدورانت .رم قام با تبار نسبة واحدة من كل مجموعة لتحليلها واست دم في ذلك
نموذج االنحدار البسيط تSimple Regression Modelت فتوصل إلى أنه يمكن التنبؤ بفشل
الشركات قبل  4سنوات من الفشل باست دام النسب التالية:
 .0التدفق النقدي إلى إجمالي المطلوبات.
 .2صافي الربح إلى إجمالي األصول.
 .2إجمالي المطلوبات إلى إجمالي األصول.
 .2دراسة ( )Bian and Mazlack , 2003بعنوانNearest-Reighbor " :
"Classification Approach
هدفت هذه الدراسة إلى ا تيار أفضل النسب المالية للتنبؤ بفشل شركات قطاع االتصاالت
وقطاع صناعة الكمبيوتر في الصين وقد تم التوصل إلى  46نسبة مالية مست رجة من الدراسات
السابقة وتم تقلي

هذه النسب إلى  25نسبة مالية يمكن است دامها في هذه الدراسة حيث حللت

البيانات المالية المست رجة من قوائم الشركات واست دم أسلوب التحليل اللوجستي ت Logistic
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 analysisت وقد تم التوصل إلى سبعة نسب مالية يمكن است دامها للتنبؤ بفشل الشركات وهي
تنسبة التداول صافي الد ل إلى إجمالي األصول التدفق النقدي إلى إجمالي الديون المبيعات
إلى إجمالي األصول صافي الد ل إلى حقوق المساهمين ال صوم المتداولة إلى إجمالي الديونت
 .1دراسة الغصين ( )211.بعنوان" :استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات دراسة
تطبيقية على قطاع المقاوالت في قطاع غزة"
هدفت هذه الدراسة إلى التوصل ألفضل مجموعة من النسب المالية التي يمكن است دامها
للتنبؤ بتعرر شركات قطاع المقاوالت في قطاع غزة .ولتحقيق ذلك تم احتساب ارنين وعشرين نسبة
مالية لعينة من  01شركات متعررة و  06شركة غير متعررة من ةل القوائم المالية لرةث سنوات
ت2112 2110 2111ت وتم تحليل هذه النسب باست دام األسلوب اإلحصائي المعروف
باالنحدار اللوجستي للتوصل إلى أفضل نموذج من النسب المالية يمكن التمييز بين شركات
المقاوالت المتعررة وشركات المقاوالت غير المتعررة وقد تم التوصل إلى النموذج التالي :ت Log
odds (Kind)=-1.92 – 7.788R3 – 1.05R4 + 0.07R1 + 0.074R2ت
والمكون من أربع نسب مالية هي:ترأم المال العامل إلى مجموع األصول تR1ت ونسبة اإليرادات
إلى األصول تR2ت ونسبة الذمم المدينة إلى اإليرادات تR3ت و نسبة الذمم المدينة إلى األصول
المتداولة تR4تت .واستطاع النموذج الذي تم التوصل إليه من إعادة تصنيف شركات المقاوالت في
عينة التحليل ضمن مجموعتي شركات المقاوالت المتعررة وشركات المقاوالت غير المتعررة بدقة
ت%26.2 26.2 20.2ت في السنوات ت2112 2110 2111ت على التوالي .و لصت
الدراسة إلى أنه يمكن است دام النسب المالية للتنبؤ بوضع الشركة كما أوصت الدراسة بزيادة
االهتمام ب عداد القوائم المالية وباالعتماد على تحليل النسب المالية لهذه القوائم.
 ..دراسة الشنباري ( )2111بعنوان ":التحليل المالي ودوره في صنع القرار االئتماني في
المصارف التجارية العاملة في فلسطين "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد المصارف التجارية في فلسطين على
التحليل المالي كيداة من أدوات الترشيد االئتماني من

ةل التعرف على أهم النسب التي

تست دمها البنوك وتوضيح الدور الذي تلعبه المعلومات المتوفرة باست دام أدوات التحليل المالي
50

في طيفية صنع القرار االئتماني والعمل عل وضع تصور لحل المشكةت التي تواجه است دام
التحليل المالي .حيث اشتمل مجتمع الدراسة على كافة البنوك العاملة في قطاع غزة وعددها 04
بيا بعدد  22فرعا ومكتبا منها  2بنوك فلسطينية بعدد  02فرعا ومكتب وعدد
مصرفا
فلسطينيا وعر ن
ن

إدارتين وكذلك  1بنوك عربية بعدد  01مكتبا وفرعا أما عدد موظفي التسهيةت في تلك الفروع فقد

كان بمعدل متوسط موظفين في كل إدارة وفرع وقد است دمت قائمة استقصاء لجمع البيانات وقد
أسفرت نتائ هذه الدراسة عن عدة نتائ أهمها أن النسب المالية التي يعتمد عليها محلل االئتمان
هي على الترتيب:تنسب الربحية بدرجة  %51نسب السيولة بدرجة  %25ونسب النشاط بدرجة
 %00وأن  %1.02من المحللين يعتمد على النسب الرةث السابقة معات وقد أوصت الدراسة
بضرورة التركيز على التحليل المالي عند ات اذ القرار االئتماني بدال من التركيز على الضمانات
المقدمة من العميل.
 .1دراسة الدغيم وآخرون ( ،)2111بعنوان" :التحليل االئتماني ودورة في ترشيد عمليات
اإلقراض المصرفي بالتطبيق على المصرف الصناعي السوري"
هدفت الدراسة إلى تحليل أسم االئتمان المصرفي ومعاييره وعناصره األساسية وأهمية
متابعة االئتمان للتحقق من استم اررية سةمة وضع العميل وقدرته على سداد األقساط المستحقة
عليه للوقاية من أ طار الديون المتعررة وحماية حقوق المصرف .وقد توصلت الدراسة إلى عدة
نتائ

من أهمها عدم قيام المصرف ب جراء تحليةت دقيقة للم اطر التي ترافق عمليات منح

اإلقراض واحتساب تكلفتها بدقة حيث يتم التركيز على الضمانات المادية أكرر من اعتمادها على
مصدر السداد كضمان لهذا االئتمان .وكان من أهم توصياتها ضرورة وضع استراتيجية يتم من
ةلها مراقبة محفظة االئتمان ومتابعتها وتطبيق نموذج تحليلي مناسب يمكن من ةله استقراء
حالة العميل ورصد حاالت الفشل بغرض تجنب الم اطر أو الحد منها.
 .1دراسة ( )Kuang and Qin,2009بعنوانCredit Rating and CEO Risk-" :
"taking Incentives
تتناول هذه الدراسة العةقة بين التصنيفات االئتمانية والحوافز اإلدارية العليا المباشرة وغير
المباشرة لقبول الم اطر كما استهدفت هذه الدراسة التعرف على كفاءة وكاالت التصنيف االئتماني
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في دم المعلومات المعقدة في عمليات تقييم الم اطر ال اصة بهم وقد أجريت هذه الدراسة على
ت2022ت مةحظة ت

الشركات ةل الفترة ت2116- 0222ت وقد توصلت الدراسة إلى عدة

نتائ أهمها أن التصنيف االئتماني والتقييمات المهنية لم اطر االئتمان للشركات يعطي أهمية
لوكاالت االئتمان وقيمة آرائهم في التنبؤ ب طر الت لف عن السداد في األسواق المالية كما أن
النتائ تشير إلى أن التصنيفات االئتمانية لها دور رقابي في ردع الشركات واإلدارة العليا من
متابعة االسترمارات المحفوفة بالم اطر مما يعزز دور وكاالت االئتمان في أسواق رأم المال
اليوم.
 .1دراسة شاهين ( )2111بعنوان " :مدخل عملي لقياس مخاطر االئتمان المصرفي في البنوك
التجارية في فلسطين :دراسة تحليلية تطبيقة"
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم المتغيرات التي تؤرر على درجة م اطر االئتمان
المصرفي في البنوك التجارية في فلسط ين وتحديد أوزان ترجيحية لها وذلك لغرض صياغة إطار
مقترح يمكن من ةله قيام تلك الم اطر وفق أسم عادلة وواقعية لكافة المنشآت طالبة االئتمان
وبالتالي تيصيل المعايير والقواعد التي تبنى عليها تلك العمليات بما يحقق مبدأ النفعية نحو دمة
أهداف اإلدارة المصرفية لدى ات اذ ق ارراها بشين منح االئتمان .وذلك من ةل است دام المنه
الوصفي واالستقرائي في إجراء هذه الدراسة وكان من أهم نتائ هذه الدراسة :أن من أوجه القصور
التي تواجه إدارات االئتمان في البنوك غياب معايير محددة قابلة للتطوير يمكن من ةلها قيام
م اطر االئتمان بشكل موضوعي األمر الذي يفرض تقديم صورة واضحة عن تلك الم اطر قبل
ات اذ قرار منح االئتمان وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة تطوير التنظيم واألداء المحاسبي
واالئتماني ليعكم بصورة صحيحة وواقعية المركز المالي للمنشآت طالبة االئتمان.
 .1دراسة شاهين ،ومطر ( )2111بعنوان" :نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية
العاملة في فلسطين (دراسة تطبيقية)"
استهدفت الدراسة التوصل إلى أفضل مجموعة من النسب المالية يمكن است دامها للتنبؤ بتعرر
المنشآت المصرفية .من ةل التعرف على مؤشرات قيام األداء ودورها في التنبؤ بالفشل المالي
في المصارف ومن رم تطوير نموذج قياسي يتكون من مجموعة من النسب المالية قادر على
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التمييز بين المنشآت المصرفية المتعررة وغير المتعررة بهدف التعرف على أوضاع تلك المنشآت
في وقت مبكر مما يسمح لألطراف ذات المصلحة والجهات الرقابية بالتد ل الت اذ اإلجراءات
التصحيحية المناسبة في حينه .وقد تم است دام األسلوب اإلحصائي المعروف بالتحليل التمييزي
ال طي متعدد المتغيرات) (Stepwise Analysisللتوصل إلى أفضل مجموعة من المؤشرات
المالية التي يمكن است دامها في بناء النموذج مما يمكن من التمييز بين المنشآت المتعررة و غير
المتعررة قبل وقوع التعرر بسنتين وتم احتساب النسب المالية لعينة من رمانية بنوك نصفها متعرر
والنصف األ ر غير متعرر وذلك عن الفترة ما بين السنوات ت2111 -0221ت وتم التوصل إلى
النموذج التاليZ =326.940A8 +37.810A11- 14.905A1-7.261A22-2.347 :
هذا وقد جرى ا تبار النموذج وتبين أنه قادر على التنبؤ بالتعرر والتمييز بين المنشآت المصرفية
المتعررة والمنشآت المصرفية غير المتعررة بدقة تعادل ت (62.4 %14 %14في السنة األولى
والرالرة والرابعة قبل حدوث التعرر على التوالي.
 .1دراسة ( )Hilscher and Wilson,2012بعنوانCredit ratings and credit " :
"risk
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في محتوى المعلومات التي تحملها التصنيفات االئتمانية
لشركات المساهمة ومدى مساهمة هذه التصنيفات في قيام درجة تعرر الشركات وقيام طر
فشل السداد وتفسير الصفات ال اصة بتصنيفات االئتمان وقد وجدت الدراسة أن التصنيفات
االئ تمانية لديها قدرة عالية في التنبؤ بتعرر الشركات ولكن هذه القدرة ليست مرلى حيث إن هذه
التصنيفات يتم الوصول لها باست دام نموذج رياضي قائم على البيانات المالية المتاحة وأن هناك
عةقة ارتباط قوية بين التصنيفات االئتمانية لشركات المساهمة و طر فشل السداد لديها وبالتالي
بعةوة الم اطرة .لكن هذه التصنيفات ال تعطي دلية قاطعا على حدوث فشل السداد.
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 2.1.2دراسات سابقة تتعلق بإدارة األرباح
 .1دراسة (:2005

 ،)Qiang and TerryبعنوانEquity Incentives and " :

."Earnings Management
هدفت الدراسة إلى التعرف على العةقة بين حوافز األسهم ال اصة بالمديرين في الشركات
األمريكية ومدى ممارسة هؤالء المديرين إلدارة األرباح لزيادة قيمة حصصهم .حيث أجريت هذه
الدراسة على الشركات األمريكية التي توفرت بياناتها في السوق ةل الفترة الدراسة ت– 0222
2111ت حيث افترضت الدراسة بين المديرين الذين يحصلون على حوافز ملكية عالية هم أكرر
ميةن للقيام ببيع حصصهم في المستقبل وهذا ما يدفعهم إلى ممارسة إدارة األرباح لزيادة قيمة
حصصهم التي ستباع باست دام التعويض المبني على األسهم .ومن أهم نتائ هذه الدراسة أن
المديرين الذين يحصلون على حوافز ملكية عالية هم أكرر ميةن للقيام ببيع حصصهم في
المستقبل وأنهم أكرر ميةن لتقديم تقارير أرباح تتوافق مع أو تفوق تنبؤات المحللين .كما إن حوافز
حقوق األسهم تؤدي إلى إدارة األرباح فالمديرين الذين يمتلكون حوافز ملكية عالية ينتفعون من
إدارة األرباح بهدف رفع أسعار األسهم وزيادة قيمة حصصهم تمن األسهمت لكي تباع في المستقل.
وقد أوصت الدراسة بضرورة المحافظة على حقوق حوافز حقوق األسهم وضرورة مراقبة التقارير
المقدمة من المديرين عن إدارة األرباح.
 .2دراسة بافقير ،سالم ( ،)2111بعنوان" :مدخل مقترح لقياس أثر الدور الحوكمي للمراجع
على ممارسة إدارة األرباح للشركات المسجلة في أسواق األوراق المالية".
هدفت الدراسة إلى قيام أرر دور المراجع ال ارجي في إطار حوكمة الشركات على
ممارسة إدارة األرباح من قبل الشركات المسجلة في سوقي األوراق المالية بجمهورية مصر العربية
والمملكة العربية السعودية .وقد قام الباحث با تبار عينة من الشركات المسجلة في سوق األوراق
المالية المصري ومقارنتها بعينة من الشركات المسجلة في سوق األوراق المالية بالمملكة العربية
السعودية حيث تم قيام إدارة األرباح للمنشآت المسجلة في سوق األوراق المالية المصري في
فترة ما قبل صدور الئحة قواعد ومعايير الحوكمة الصادرة عن و ازرة االسترمار وكذلك قيام
ممارسة إدارة األرباح من قبل هذه المنشآت في فترة ما بعد صدور هذه الةئحة .وقد توصلت
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الدراسة إلى عدة نتائ أهمها :إن إدارة األرباح يتم ممارستها سواء من قبل المنشآت العامة أو
المساهمة تالمسجلة في سوق األ وراق الماليةت أو من قبل المنشآت ال اصة .كما إن أساليب إدارة
األرباح ت تلف با تةف الهدف منها والظروف والفر

المتاحة أمام إدارة المنشية .إضافة إلى

وجود عدد من األساليب والمقاييم التي يمكن من ةلها قيام إدارة األرباح إال أن معظم هذه
المقاييم تعتمد على النموذج المقترح من قبل تJonesت سنة  .0220وفي ضوء النتائ التي تم
التوصل إليها في هذه الدراسة تم التوصية بزيادة االهتمام بتطبيق آليات حوكمة الشركات لما
لذلك من آرار ايجابية على جذب االسترمارات المحلية والعالمية .و إعطاء متطلبات تطبيق آليات
الحوكمة الصبغة اإل لزامية سواء عن طريق استصدار قوانين في هذا الشين أو قواعد ولوائح لها
الصبغة القانونية الملزمة للشركات المسجلة في سوق األوراق المالية.
 .1دراسة الداعور وعابد ( ،)2111بعنوان" :أثر السياسات المحاسبية إلدارة المكاسب على
أسعار أسهم الشركات المتداولة ،في بورصة فلسطين".
هدفت الدراسة إلى قيام مدى تيرير تبني اإلدارة الستراتيجية إدارة المكاسب على أسعار
األسهم المتداولة في بورصة فلسطين ولتحقيق هدف الدراسة؛ تم ا تيار جميع الشركات التي يتم
تداول أسهمها في بورصة فلسطين في الفترة ما بين 2115وحتى عام  2116وكذلك تم تقسيم تلك
الوحدات إلى قسمين :أولهما :الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها عن سعر إصدارها حيث بلغت
 05وحدة واأل رى :الشركات التي ان فضت أسعار أسهمها عن سعر إصدارها حيث بلغت 2
وحدات وقد تم است دام األساليب اإلحصائية تالتحليل األحادي والتحليل المتعدد باست دام تحليل
التمايز ت؛ لتحليل البيانات وا تبار الفرضيات .وقد لصت الدراسة إلى عدة نتائ كان من أهمها:
أن تبني إدارة الوحدة االقتصادية الستراتيجية إدارة المكاسب له تيرير على أسعار األسهم المتداولة
في بورصة فلسطين ؛ وذلك ألن التحليل بين وجود عةقة ذات داللة معنوية بين صافي أرباح
الوحدة االقتصادية والعائد على حقوق الملكية وبين أسعار األسهم المتداولة في بورصة فلسطين
ومن المعروف تيرر هذين المؤشرين بتبني اإلدارة الستراتيجية إدارة المكاسب .كما بينت الدراسة
أيضان أن إدارة استقرار الد ل وذلك للعديد من الدوافع التي أهمها مصلحة اإلدارة .باإلضافة إلى
دوافع المصالح الضريبية وتفادي التكاليف السياسية وتكاليف عقود الدين .كما أوصت الدراسة
بالعمل على إصدار قوانين جديدة تسمح ب د ال أدوات مالية إلى السوق لم تكن موجودة من قبل.
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 ..دراسة شتيوي ( )2111بعنوان" :دراسة تطبيقية لتحليل تأثير العوامل االقتصادية على
ممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية".
سعت هذه الدراسة إلى تحليل أرر بعض العوامل االقتصادية على ممارسات إدارة األرباح
بالشركات المصرية .حيث كشفت نتائ الدراسة عن ارتباط العديد من العوامل بممارسات إدارة
األرباح .فقد اتضح تقل
وتناق

ممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية مع زيادة حجم الشركة

معدل الرفع المالي وقصر دورة العمليات وتناق

األرباح السلبية وانتماء الشركة

للقطاع الصناعي أو التجاري وقيد الشركة بالبورصة وتناق

التغير في التوزيعات النقدية .كما

بينت الدراسة أيضا تقل
األصول وتناق

ممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية مع زيادة معدل النمو في
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للسهم ذلك مع

التغير في سعر السهم وتناق

مةحظة عدم جوهرية العةقات ومعامةت االرتباط بين المتغيرات وضعف القدرة التفسيرية
للعوامل االقتصادية في تحليل ممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية .كما اعتبرت هذه الدراسة
أن قائمة العوامل االقتصادية محل الدراسة غير شاملة لكل العوامل التي قد تؤرر على ممارسات
إدارة األرباح لكنها وفرت منهجية يمكن تطويرها الست دامها في تفسير كيفية تيرير تلك العوامل أو
أي عوامل أ رى على ممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.
 .1دراسة األشقر ( )2111بعنوان" :إدارة األرباح وعالقتها بالعوائد غير المتوقعة للسهم ومدى
تأثر العالقة بحجم الشركة – دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة
فلسطين".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إدارة األرباح وعةقتها بعوائد األسهم في بورصة
فلسطين والوقوف على مدى اهتمام تلك الشركات ب دارة األرباح وعةقتها بعوائد األسهم .وقد
اعتمدت الدراسة التطبيقية على نموذج جونز المعدل في قيام درجة إدارة األرباح من قبل الشركات
الممرلة لمجتمع الدراسة وعددها ت22ت شركة وقد تم جمع المعلومات بهذا ال صو

على األرقام

من القوائم المالية لكل شركة وكذلك القيام بمسح التقارير المالية السنوية للشركات نفسها لمعرفة
إدارة األرباح وعةقتها بعوائد األسهم تم است دام ا تبار تT-testت وا تبار تOne way anovaت
و االنحراف المعياري و المتوسط الحسابي وقد است دمت الدراسة المنه الوصفي التحليل للتوصل
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إلى نتائ منطقية تدعم الفرضيات النظرية الواردة في الدراسة وقد لصت الدراسة إلى عدة نتائ
منها :أن معظم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين تمارم إدارة األرباح كما تبين وجود
عةقات ذات داللة احصائية بين كل من صافي الربح التشغيلي والتدفق النقدي من العمليات
التشغيلية والتغير في إيرادات تحت التحصيل للشركة مع عوائد األسهم في الشركات المدرجة في
بورصة فلسطين  .في حين تبين عدم وجود عةقات ذات داللة احصائية بين التغير في حسابات
تحت التحصيل واجمالي أصول الشركة مع عوائد األسهم في الشركات المدرجة في بورصة
وبناء على هذه النتائ
فلسطين.
ن

أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة فعالية دور لجان

التدقيق لتصبح على درجة من اإلدراك والوعي في الكشف عن ممارسة إدارة األرباح مما يستلزم

ذلك من دعم استقةليتها ورفع أدائها في العمل كما يتوجب على إدارة السوق ضرورة العمل على
تحقيق كفاءة السوق المالي وزيادة فعاليته في الكشف عن الشركات التي تقوم بعملية ممارسة إدارة
األرباح.
 .1دراسة صالح ( )2111بعنوان" :العالقة بين حوكمة الشركات وجودة األرباح وأثرها على
جودة التقارير المالية في بيئة األعمال المصرية  -دراسة نظرية وتطبيقية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أرر بعض أليات حوكمة الشركات على أداء اإلدارة
وذلك من ةل تطوير نموذج ال تبار العةقة بين جودة األرباح وبعض جوانب حوكمة الشركات
وأررها على جودة التقارير المالية في بيئة األعمال المصرية .وقد توصلت نتائ هذه الدراسة إلى
وجود عةقة ذات داللة احصائية بين جودة األرباح ونسبة ملكية أعضاء مجلم اإلدارة ألسهم
الشركة كما لم يتبين وجود عةقة ذات داللة احصائية بين جودة األرباح وبين حجم مجلم
اإلدارة  .كما دلت اال تبارات االحصائية على أنه ال توجد عةقة ذات داللة إحصائية بين جودة
األرباح وبين استقةلية مجلم اإلدارة  .وفي ضوء هذه النتائ أوصت الدراسة بضرورة الحد من
ظاهرة الملكية اإلدارية وزيادة نطاق مشاركة أعضاء من ارج الشركة ضمن عضوية مجلم
اإلدارة ومنحهم حق التصويت ومحاسبة الشركات التي يقل األعضاء ال ارجيين في عضوية
مجلم إد ارتها عن عضوين وذلك من ةل تشريع تصدره الهيئة العامة للرقابة المالية والتي حلت
محل الهيئة العامة لسوق المال كما أوصت الدراسة أيضان بضرورة تفعيل الهيئة العامة للرقابة

57

العامة لمراقبة أداء الشركات التي تقوم ب دارة األرباح وتوقيع بعض العقوبات المناسبة عليها
وعلى اإلدارة التي تمارم إدارة األرباح.
 .1دراسة ( )Neffati et. al., 2011بعنوان"Earnings Management, Risk AND :
"Corporate Governance in US Companies
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كيف يمكن أن يتيرر مستوى الم اطر من ةل بعض
آليات الحوكمة وما إذا كان هذا ال طر هو الدافع إلدارة األرباح .حددت الدراسة رةرة أنواع من
الم اطر :الم اطر العامة الم اطر التشغيلية والم اطر المالية .أجريت هذه الدراسة على
مجموعة من الشركات األمريكية وعددها ت222ت شركة ةل الفترة  .2110-0225حيث أشارت
نتائ

يجابيا مع
الدراسة الميدانية على الشركات األمريكية أن إدارة األرباح ارتبطت ارتباطا إ ن

ال طر أيا كان نوعه تعام تشغيلي ماليت وهذا يعني أن ممارسات الحوكمة تعمل على تقليل
الم اطر أي أن الشركات التي تكون أكرر تعرضا للم اطر تكون أكرر عرضة لممارسة إدارة
األرباح وفشل في ممارسة الحوكمة ومع ذلك قد ت تلف الممارسات الجيدة وفقا لنوع الم اطر.
كما وجدت الدراسة أن الممارسات الجيدة لها تيرير سلبي على إدارة األرباح في حين أن جميع
أنواع الم اطر يكون لها أرر إيجابي على إدارة األرباح.
 .1دراسة ( )Farzin, 2012بعنوانEfficient or Opportunistic Earnings " :
Management With Regards to The Role of Firm Size and
" Corporate Governance Practices
هدفت هذه الدراسة إلى فح

مدى ممارسة إدارة األرباح في الشركات االيرانية وأرر

تقدير االستحقاقات كمؤشر إلدارة األرباح على األرباح المستقبلية كما هدفت إلى دراسة العوامل
التالية ت حجم الشركة هيكل الملكية ونوعية المراجعة ونسبة أعضاء مجلم اإلدارة المستقلينت على
ممارسة الشركات االدارية إلدارة األرباح ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم تحليل القوائم المالية لعينة
مكونة من ت061ت شركة من الشركات االيرانية في الفترة بين ت2112-2115مت وقد أسفرت نتائ
الدراسة أن ت حجم الشركة هيكل الملكية ونوعية المراجعة ونسبة أعضاء مجلم اإلدارة المستقلينت
لها تيرير على ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
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 .1دراسة حمدان ( )2112بعنوان " :العوامل المؤثرة في جودة األرباح :دليل من الشركات
الصناعية األردنية".
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من جودة أرباح الشركات المساهمة العامة الصناعية
المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية باإلضافة إلى ا تبار العوامل التي تؤرر في مستوى جودة
األرباح في تلك الشركات وهي:تالتحفظ المحاسبي حجم الشركة عقود الدين العائد على
االسترمار التحكم المؤسسي جودة التدقيق ولجان التدقيقت ولتحقيق هذه األهداف؛ تم است دام
منهجين م تلفين لقيام جودة األرباح وقد شملت على ت41ت شركة مساهمة عامة صناعية مدرجة
في سوق عمان المالي للفترة ت2112-2115ت والتي رتبت بطريقة تمكن من است دام ا تبار
االنحدار المشترك وقد توصلت الدراسة إلى نتائ مهمة تشير إلى ارتفاع جودة أرباح الشركات
المساهمة العامة الصناعية األردنية كما أشارت النتائ إلى وجود تيرير لحجم الشركة وعقود الدين
وجودة التدقيق في مستوى جودة األرباح وبناء على تلك النتائ ؛

رجت الدراسة بجملة من

التوصيات لألطراف المهتمة من أهمها :تطوير أنموذج لقيام جودة األرباح يعتمد في سوق عمان
المالية مع تفعيل آليات التحكم المؤسسي وغيرها من التوصيات التي تساهم في تحسين جودة
األرباح.
 2.1.1التعليق على الدراسات السابقة
من مراجعة للدراسات التي تناولت القدرة تالكفاءةت االئتمانية يتضح أن الدراسات قد
انقسمت إلى نوعين األول يحاول وضع نموذج لقيام القدرة االئتمانية باست دام النسب المالية
المستقاة من القوائم المالية المنشورة للشركات المكونة لعينة الدراسة كما جاء في دراسة كل من
الغصين ت2115ت وتBeaver,1966ت وتBian and Mazlack , 2003ت و دراسة شاهين
ومطر ت 2100ت أما النوع الراني فهي دراسات حاولت قيام مدلولية التصنيفات االئتمانية مرل
دراسة تHilscher and Wilson,2012ت أما دراسة الدغيم وآ رون ت2116ت ودراسة الشنباري
ت2116ت هدفت إلى التعرف على أرر التحليل المالي والتصنيفات االئتمانية على ترشيد ق اررات
االقراض في البنوك بينما هدفت دراسة شاهين ت2101ت إلى تحديد أهم المتغيرات التي تؤرر على
درجة م اطر االئتمان المصرفي في البنوك التجارية وتحديد أوزان ترجيحية لها مرل التي أجريت
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على البنوك التجارية الفلسطينية كما هدفت دراسة تKuang and Qin,2009ت إلى التعرف على
كفاءة وكاالت التصنيف االئتماني في دم المعلومات المعقدة في عمليات تقييم م اطر االئتمان
ويمكننا أن نةحظ أن هذه الدراسات اعتمدت أحد نوعين من أدوات الدراسة فمنها من است دم قائمة
االستقصاء كيداة لجمع البيانات ومنها من لجي إلى است دام القوائم المالية صوصا تلك الدراسات
التي حاولت بناء نموذج تصنيفي للكفاءة االئتمانية.
أما الدراسات التي تناولت إدارة األرباح نجدها تشابهت في االعتماد على القوائم المالية
للتعرف على مدى ممارسة شركات الدراسة إلدارة األرباح ولكنها ا تلفت فيما بينها في العوامل
المراد قيام أررها على ممارسة إدارة األرباح لكن أي من هذه الدراسات لم تتناول الدين وعقود
الدين واشتراطاته وأررها على ممارسة إدارة األرباح.
كما يتضح ندرة الدراسات التي ربطت بين متغيري الدراسة مما يميز الدراسة الحالية حيث
تعد من أولى الدراسات التي تبحث في العةقة بين الكفاءة االئتمانية وممارسة إدارة األرباح أما
المحور الراني الذي يميز هذه الدراسة ارتباطها ببيئة األعمال المحلية حيث إن مجتمع الدراسة
تمرل بشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين والمحور الرالث للتميز هو أداة
الدراسة حيث تست دم هذه الدراسة القوائم المالية المنشورة للوصول إلى ٍ
كل من درجة القدرة
االئتمانية ودرجة ممارسة هذه الشركات إلدارة األرباح.
أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتمرلت بما يلي:
 .0التعرف على أهم نماذج التصنيفات االئتمانية واست دام بعضها في التصنيف االئتماني
للشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
 .2التعرف على أهم نماذج قيام ممارسة األرباح واست دام بعضها في قيام مدى ممارسة
األرباح لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
 .2االستفادة من الدراسات السابقة في بناء االطار النظري ال ا
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الفصل الثاني
تصنيف الكفاءة االئتمانية
2.0

تمهيد

2.2

مفهوم االئتمان

2.5

مفهوم الكفاءة االئتمانية

2.6

الكفاءة االئتمانية و تعرر الشركات

2.2
2.4

معايير منح االئتمان
التصنيف االئتماني

25

2.1

تمهيد
كانت المعامةت االقتصادية في الماضي تجري غالبان بين أنام يعرفون بعضهم جيدان

ومع مرور الوقت وبدء ظهور نتائ عولمة األسواق المالية وتدويل حركة رؤوم األموال وزيادة
نشاط البورصات الناشئة والمتقدمة على السواء فُتِح الطريق الندماج البورصات الناشئة في
األسواق المالية العالمية مع ما يكتنفها من م اطر وتحديات تزين الدين 2112ت مما أدى إلى
تطور األسواق المالية وانفتاحها واتساعها وكررة المعامةت االقتصادية والمتعاملين بها وازدياد
سرعتها والذي نت عنه نق

كبير في المعلومات بين المتعاملين كما ولد ارتفاع حجم الصفقات

التجارية وعددها الحاجة إلى توفير المزيد من االئتمان والذي يتطلب بدوره توفر معلومات دقيق ة
وسريعة لتحديد قدرة المقترضين على السداد.
كما أدت حاجة المسترمرين والمقترضين لسد فجوة المعلومات الموجودة بينهم والرغبة في
توفير معلومات سهلة الفهم وموجزة وموروقة عن مستوى الم اطر في إقراض الحكومات
والمؤسسات والشركات واألفراد إلى إنشاء شركات دمات المعلومات االئتمانية في منتصف القرن
التاسع عشر .واست دمت هذه المعلومات في بداية القرن العشرين إلنشاء وكاالت التصنيف
االئتماني وتطوير صناعة تصنيف االئتمان والجدارة االئتمانية تزعتري 2100ت.
وباإلضافة إلى ذلك ف ن غياب المعلومات الكافية الت اذ قرار االسترمار في شراء األدوات
المالية المصدرة يدفع المسترمر إلى اللجوء إلى التصنيف االئتماني لقيام مستوى الم اطر المالية
وقدرة المدين على الوفاء بااللتزامات المالية .كما أن تغيير تصنيف السندات المصدرة يؤرر على
أسعارها في أسواق األوراق المالية تMinistry of Finance,2009ت.
وسيتم في هذا الفصل التعريف بالكفاءة االئتمانية للشركات ونماذج التنبؤ بتعرر الشركات
وعدم قدرتها على السداد وصوال لتعريف التصنيف االئتماني وأهميته وسيتم التطرق إلى أنواع
التصنيفات االئتمانية التي تقدمها وكاالت التصنيف االئتماني من ةل تقسيمها إلى عدة معايير
كما سيتم التمييز بين درجات التصنيف االئتماني العامة ودرجات التصنيف االئتماني ال اصة
واجراءات التصنيف االئتماني المتعلقة ب صدار درجات التصنيف االئتماني.
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2.2

مفهوم االئتمان
إن أصل معنى االئتمان في االقتصاد هو القدرة على اإلقراض واصطةحان :هو التزام

جهة لجهة أ رى باإلقراض أو المداينة ويراد به في االقتصاد الحديث :أن يقوم الدائن بمنح المدين
مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين تالدغيم وا رون 2116ت.
واالئتمان هو الرقة التي يوليها المقرض لش

ما تطبيعيان معنويانت حين يضع تحت

تصرفه مبلغان من النقود لفترة محددة بحيث يقوم العميل في نهايتها بالوفاء بالتزاماته تأبو عبدو
2115ت .وهو مقيام لقابلية الش

الطبيعي أو االعتباري للحصول على القيمة الحالية تنقودت

مقابل تيجيل الدفع تالنقديت إلى وقت معين في المستقبل تارشيد وجودة 0222ت.
يعرف االئتمان بينه " :الرقة التي يوليها المصرف لش
كما ّ

معنويان بين يمنحه مبلغان من المال الست دامه في غرض محدد

ما سواء أكان طبيعيان أم
ةل فترة زمنية متفق عليها

وبشروط معينة لقاء عائد مادي متفق عليه وبضمانات تم ّكن المصرف من استرداد قرضه في حال
توقف العميل عن السداد " ت طيب 2115ت.
2.1

معايير منح االئتمان:
يعتبر نموذج المعايير االئتمانية المعروفة ب  5C'Sأبرز منظومة ائتمانية لدى محللي

ومانحي االئتمان على مستوى العالم عند منح القروض تالزبيدي 2112ت والتي طبقان لها يقوم
المصرف كمانح ائتمان بدراسة تلك الجوانب لدى عميله المقترح كمقترض أو كعميل ائتمان .ويرمز
الرمز  5C'Sإلى مسة معايير يبدأ كل منه بحرف تCت فيما يلي استعراض لهذه المعايير:
 2.1.1الشخصية Character
حيث تمرل ش صية العميل المعيار األساسي واألول في القرار االئتماني ويجب أن تحدد
هذه الش صية بحذر وبدقة .وكلما كان العميل يتمتع بش صية نزيهة وسمعة جيدة في األوساط
المالية وملتزما بكافة تعهداته كان أقدر على إقناع المصرف بمنحه االئتمان المطلوب .وقيام هذا
العامل المعنوي بدرجة دقيقة تكتنفه بعض الصعوبات من الناحية العلمية إال انه يمكن التغلب
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على هذه الصعوبات من

ةل االس تعةم الجيد وجمع البيانات والمعلومات عن العميل من

المحيطين العملي والعائلي له لمعرفة مستواه االجتماعي وموارده المالية وكذا سجل أعماله
وماضيه مع المصرف ومع الغير ترحيم 2112ت.
 2.1.2القدرة على السداد capacity
وهي أحد أهم المعايير التي تؤرر في مقدار الم اطر التي يتعرض لها المصرف عند منح
االئتمان .و عليه البد للمصرف عند دراسة هذا المعيار من التعرف على ال برة الماضية للعميل
المقترض وتفاصيل مركزه المالي وتعامةته المصرفية السابقة سواء مع نفم المصرف أو أية
مصارف أ رى .ويمكن الوقوف على الكرير من التفاصيل التي تساعد مت ذ القرار االئتماني وذلك
من ةل استقراء العديد من المؤشرات التي تعكسها القوائم المالية ال اصة بالمقترض .فكلما كانت
نتائ دراسة هذا الجانب إيجابية زاد اطمئنان مت ذ القرار إلى قدرة المقترض محل الدراسة على
سداد القرض المطلوب وفق الشروط المقترحة للقرض وف ي مواعيد السداد التي سيتم االتفاق
عليهاتالدغيم و ا رون 2116ت.
 2.1.1رأس المال Capital
وهو يدل بالنسبة للمصرف على درجة تحمل أو تغطية الم اطر حيث يسمح لكل دولة
بتطبيق قواعدها ال اصة بكفاية رأم المال باست دام اتفاقية بازل  IIكحد أدنى أساسي تبرايان
2116ت وبال تالي ف ن حجم القروض التي يمكن للمصرف القيام بها مقيد بالحد األدنى لنسبة كفاية
رأم المال .ومن جهة أ رى يعبر رأم مال العميل المقترض على قدرة حقوق ملكيته على تغطية
القرض الممنوح له فهو بمرابة الضمان اإلضافي في حالة عدم قدرة العميل على سداد ما لديه
ويرتبط هذ ا العيار في هذه الحالة بمصادر التمويل الذاتية أو الدا لية للعميل والتي تشمل على كل
من رأم المال المسترمر واالحتياطات المكونة واألرباح المحتجزة ترحيم 2112ت.
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 2.1..الضمان Collateral
يقصد بالضمان مجموعة األصول التي يضعها العميل تحت تصرف المصرف كضمان مقابل
ال حصول على القرض وال يجوز للعميل التصرف في األصل المرهون فهذا األصل سيصبح من
حق المصرف في حال عدم قدرة العميل على السداد .وقد يكون الضمان ش صان ذا كفاءة مالية
وسمعة مؤهلة لكي تعتمد عليه إدارة االئتمان في ضمان تسديد االئتمان .كما يمكن أن يكون
الضمان مملوكان لش

آ ر وافق أن يكون ضامنان للعميل تالزبيدي 2112ت.

وعمومان ف ن هناك العديد من اآلراء تتفق على أن الضمان ال يمرل األسبقية األولى في ات اذ
القرار االئتماني أي إنه ال يمكن منح القروض بمجرد توفر ضمانات يرى المصرف المقترض أنها
كافية .إنما الضمان بصفة عام ة تفرضه مبررات موضوعية ومنطقية تعكسها دراسة طلب القرض
مرةن كين يرى مت ذ القرار االئتماني أنه يمكن ات اذ قرار بمنح االئتمان إنما هناك بعض الرغرات
القائمة أو المتوقعة التي يمكن تةفيها بتقديم ضمان عيني أو ش صي أي الضمان هنا يقلل من
مساحة الم اطر االئتمانية المصاحبة لقرار منح االئتمان ومن رم ُيطلب من المقترض المقترح تقديم
ضمانات بعينها.

 2.1.1الظروف المحيطة conditions
يجب على الباحث االئتماني أن يدرم مدى تيرير الظروف العامة وال اصة المحيطة بالعميل
طالب االئتمان على النشاط أو المشروع المطلوب تمويله .ويقصد هنا بالظروف العامة المناخ
االقتصادي العام في المجتمع وكذلك اإلطار التشريعي والقانوني الذي تعمل المنشية في إطاره
اصة ما يتصل بالتشريعات النقدية والجمركية والتشريعات ال اصة بتنظيم أنشطة التجارة ال ارجية
استيرادان أو تصدي انر حيث تؤرر هذه الظروف العامة على م تلف قطاعات النشاط االقتصادي .أما
الظروف ال اصة فهي ترتبط بالنشاط ال ا

الذي يمارسه العميل مرل الحصة السوقية لمنتجات

المشروع أو دماته التي يقدمها شكل المنافسة دورة حياة المنت أو ال دمة التي يقدمها العميل
موقع المشروع من دورة حياته بمعنى هل هو في مرحلة ال تقديم أو الوالدة أوفي مرحلة النمو أوفي
مرحلة االستقرار أوفي مرحلة االنحدارتالدغيم و ا رون 2116ت.
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وبالدراسة المتعمقة لهذه المعايير مجتمعة يمكن أن تقدم صورة واضحة عن وضع طالب
االئتمان ومركزه االئتماني إال أن هذه المعايير تتفاوت في أهميتها النسبية فهناك بعض المراجع
تميل إلى التركيز على المعايير الرةرة األولى كما ينظر إلى الضمان على أنه أقل هذه المعايير
أهمية .كما أنه من الطبيعي أال تستوفي جميع المعايير ال مسة أعةه الحد األمرل لها فالضعف
في أحد المعايير يمكن أن يعوض بقوة المعيار اآل ر على أن تكون الدراسة التي أجريت لهذه
المعايير ال مسة بشكل كامل ومتوازن.
2..

مفهوم الكفاءة االئتمانية
الكفاءة االئتمانية هي عبارة عن مؤشر لمدى احتمال عدم الت لف عن السداد وغيرها من

أشكال فشل الشركات تAvramov,et. al., 2009ت كما يعرفها تالدغيم وا رون 2116ت
بينها ":قدرة العميل على تحقيق الد ل وبالتالي قدرته على سداد القرض وااللتزام بدفع الفوائد
والمصروفات والعموالت" .ويعرفها تأبو الفحم 2114ت بينها :مقدرة المنظمة على االستمرار في
دمة ديونها ال ارجية و الوفاء بااللتزامات المترتبة على هذه الديون في مواعيدها و بدون الحاجة
إلى طلب إعادة الجدولة أو الفشل في السداد
بينما يرى تSteven,2003ت بين الكفاءة االئتمانية هي" :تقدير تجريه بعض الوكاالت
التجارية المت صصة لتقدير صةحية أو أهلية ش

أو شركة أو حتى دولة للحصول على

قروض وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانات الشركة أو الش

أو الدولة المالية ومدى ائتمانها

على القرض وقدرتها المالية على تسديده وهي تي ذ في حسابها السجةت ال اصة بالش

أو

الشركة أو الدولة وتصرفها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها".
ومن ةل هذه التعريفات يمكن استنتاج أن الكفاءة االئتمانية تعني مدى بعد المقترض
سواء أكان ش صان أو شركة أو حتى دولة عن التعرر والوقوع في طر فشل السداد.
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2.1

التصنيف االئتماني
يعد جون مودي  John Moodyأول من أصدر مؤشرات الجدارة االئتمانية عندما صنف

سندات شركة السكك الحديدية في الواليات المتحدة األمريكية عام 0212تHossein,2005ت.
وبعد ذلك انتش ر تصنيف الحكومات والمؤسسات والسندات على نطاق واسع وبحلول عام 0222
كانت وكالة موديز ل دمة المسترمرين  Moody's Investors Serviceوالتي أسسها جون مودي
تقوم بتصنيف  41حكومة تصدر سندات في األسواق العالمية في حين بدأ تصنيف األفراد ائتمانيان
في ال مسينيات من القرن الماضي تMoody’s Investors Service,2008ت.
و ةل فترة التسعينيات من القرن العشرين وحتى اآلن ازدهر نشاط التصنيف االئتماني
وتعددت أنواعه وأصبح هناك العديد من الوكاالت المحلية واإلقليمية والعالمية التي تقوم بعملية
التصنيف االئتماني واصدار درجات الجدارة االئتمانية والتي من أبرزها وكالة موديز ل دمة
المسترمرين  Moody's Investors Serviceووكالة ستاندرد آند بورز Standard and
 Poor'sووكالة فيتش للتصنيف  Fitch Ratingوكل منها يمارم نشاطه في تقويم قدرة الدول
والشركات والمؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة دورية فيما يزيد على 011
دولة حيث تنتشر فروع هذه الوكاالت التي تتمتع بتيرير قوي في عالم المال واكتسبت رقة
الحكومات والمسترمرين في كرير من دول العالم تEstrella A,2000ت.
وتعبر درجة التصنيف االئتماني عن رأي وكالة التصنيف في تقويم المةءة المالية والرغبة
في الدفع لمصدر الورقة المالية على الوفاء بالديون ومقابلة االلتزامات المالية الحالية والمستقبلية
بشكل كامل وفي الوقت المحدد.
كما يعول كري انر على درجة التصنيف االئتماني التي تمنحها وكاالت التصنيف صوصان
بناء على معايير
الحكومات والمؤسسات المالية والمصرفية في توقع حدوث م اطر عدم الدفع ن
كمية ونوعية إذ أصبحت أسواق رأم المال حساسة لدرجات التصنيف االئتماني التي تصدرها

وكاالت التصنيف االئتماني ذلك أنها تؤرر على قدرة الشركات والدول على الد ول إلى أسواق
رأم المال العالمية والحصول على التمويل المطلوب تHossein,2005ت.
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 2.1.1أهمية وكاالت التصنيف االئتماني
إن األهمية المتزايدة لوكاالت التصنيف االئتماني في النظام االقتصادي العالمي تعود إلى
السببين الرئيسين التاليين تHossein,2005ت:
.0

تغير دور المصارف بوصفها وسيطان بين المقرضين والمقترضين في األسواق المالية منذ
بعد توجه المسترمرين نحو است دام أدوات مالية جديدة تساعدهم في

عام 0221

الحصول على التمويل بعيدان عن المصارف

ومنها صناديق االسترمار واصدار األوراق

المالية في أسواق رأم المال وعمليات التوريق وهذا أدى إلى تعاظم دور وكاالت
التصنيف االئتماني في توفير المعلومات الةزمة من أ جل تحديد م اطر االئتمان لهذه
األدوات المالية.
.2

أدت العولمة إلى تراجع دور الدولة في النشاط االقتصادي مقابل تزايد دور القطاع ال ا
في ت صي

الموارد المتاحة واست دام الصناديق االسترمارية واندماج األسواق المالية

العالمية وازالة القيود أمام حركة رأم المال إلى زيادة االعتماد على وكاالت التصنيف
في إصدار درجات التصنيف االئتماني لم تلف اإلصدارات والمصدرين في أسواق رأم
المال كما أن التصنيف االئتماني السيادي يعتبر من أهم العوامل المؤررة على تدفق
االسترمارات األجنبية المباشرة.
كما تقوم وكاالت التصن يف االئتماني بتقديم

دمات استشارية غير

دمات التصنيف

االئتماني مقابل دفع تكاليف إضافية وذلك بالتزامن مع إجراء عملية التصنيف االئتماني وتركز من
ةلها على الجوانب الفنية التي يمكن أن تؤرر سلبيان على درجة التصنيف االئتماني وبالتالي
مساعدة الشركات على تحسين درجة التصنيف االئتماني لديها .ومنها تHossein,2005ت:
.0

دمات تقويم التصنيف االئتماني  :Rating Assessment Serviceوهي

دمة

استشارية تقدمها وكاالت التصنيف االئتماني مقابل أجر وتبين من ةلها للشركات كيف
تتغير درجة التصنيف االئتماني لديها في حال اتباع است ارتيجية معينة كما تتضمن
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استشارات في عمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول والعديد من ال دمات األ رى
وبالتالي مساعدة الشركات على تحسين درجة التصنيف االئتماني لديها.
دمة إيجاد حلول للم اطر  :Risk Solutionsوهي

.2

دمات تقدمها بعض وكاالت

التصنيف االئتماني م ن أجل مساعدة المصارف في تطبيق مقررات لجنة بازل  IIوتقديم
األبحاث الم تلفة وتوفير دمات التدريب الدا لي أو ال ارجي.
 2.1.2أهمية التصنيف االئتماني للدول النامية
تواجه الدول النامية صعوبة في توفير التمويل الةزم لزيادة االسترمارات نظ انر الن فاض
الد ول واالد ار من جهة وضعف النظام المالي في ت صي

الموارد المتاحة نحو قنوات

االسترمار من جهة أ رى .وهذا يجعل من أسواق رأم المال العالمية مصد نار مهمان للحصول على
التمويل الةزم لزيادة مستوى االسترمار ودفع عجلة النمو االقتصادي ومن أجل ذلك يتوجب على
الدول النامية الحصول ع لى درجة تصنيف ائتماني مناسبة تعكم مةءتها المالية من أحد وكاالت
التصنيف االئتماني تساعدها في النفاذ إلى األسواق المالية والعالمية ت Gautam and Randall,
2003ت.
ويلعب التصنيف االئتماني دو انر مهمان في تحديد تكلفة التدفقات المالية للدول النامية ومدى
توفرها وذ لك أن اإل فاق في الحصول على درجة تصنيف ائتماني مرتفعة يمكن أن يؤدي إلى
زيادة تكلفة التمويل وهروب رؤوم األموال إلى ال ارج وان فاض االسترمارات األجنبية المباشرة
وا ةل في النظام المالي وبالتالي حدوث الركود االقتصادي .كما أن التصنيف االئتماني السيادي
يؤرر بصورة مباشرة على التصنيف االئتماني لشريحة واسعة من الشركات والمؤسسات والمقترضين
دا ل الدولة وهذا يلقي العبء على وكاالت التصنيف االئتماني في إعطاء درجات تصنيف
ائتماني دقيقة وفي الوقت المناسب تGautam and Randall, 2003ت.
وال شك أن إ فاق وكاالت التصنيف في إ عطاء درجات تصنيف ائتماني دقيقة يؤدي إلى
تفاقم األزمة التي يعاني منها البلد .ذلك أن ت فيض درجة التصنيف االئتماني أرناء فترة االنكماش
في الدول النامية تؤرر على قدرة االقتصاد في الحصول على التمويل المطلوب وبالتالي تؤرر سلبان
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في معالجة أوضاعها المالية .في حين إن رفع درجة التصنيف االئتماني

ةل فترة التوسع

االقتصادي تؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوم األموال إلى البلد وبالتالي من الممكن أن تؤدي إلى
م اطر اإلفراط في التمويل وم اطر التض م تGautam and Randall, 2003ت.
 2.1.1أهمية التصنيف االئتماني للمستثمرين واالستثمار األجنبي المباشر
تلعب وكاالت التصنيف االئتماني دو انر هامان في مساعدة المسترمرين في ات اذ قرار
االسترمار عن طريق تزويدهم بدرجة التصنيف االئتماني والتي تعكم م اطر االئتمان لمصدري
األوراق المالية في البلد .كما أن وكاالت التصنيف االئتماني تزود المسترمرين بتقارير التصنيف
االئتماني للبلدان واإلصدارات المالية والتي تحتوي معلومات تفصيلية وتحليلية عن الم اطر
المالية وهذا يساعد المسترمرين في ات اذ قرار االسترمار باست دام مقيام العائد والم اطرة
تMinistry of Finance,2009ت.
باإلضافة إلى أن وكاالت التصنيف االئتماني تقوم بتحليل م اطر م تلف أنواع األوراق
المالية المركبة ذات الم اطر المرتفعة  Structured Financeومنها األوراق المالية المضمونة
بيصول Assets Backed Securities

واألوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية

 Mortgage-backed Securitiesوالناجمة عن التوريق  Securitizationوالتي تعتبر من
أكرر األوراق المالية تعقيدان نظ انر لغياب المعلومات الكافية إلجراء تحليل الجدارة االئتمانية وقيام
الم اطر من قبل المسترمرينتMinistry of Finance,2009ت.
وبذلك يعتبر التصنيف االئتماني أحد أبرز محددات االسترمار األجنبي المباشر FDI
وعامةن مهمان في جذب المسترمرين وهناك عةقة ارتباط إيجابية بين درجة التصنيف االئتماني للبلد
وتدفقات االسترمار األجنبي المباشر حيث إن تحسن درجة التصنيف االئتماني السيادي ب %0
تؤدي إلى زيادة تدفق االسترمار األجنبي المباشر ب  %4.242تMiroslav Mateev,2008ت.
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 2.1..أهمية التصنيف االئتماني للمؤسسات
هناك العديد من المزايا التي تحصل عليها المؤسسات بعد الحصول على درجة التصنيف
االئتماني ومنهاتHossein,2005ت:
.0

النفاذ إلى أسواق رأم المال اإلقليمية والعالمية  :Capital Market Accessإن أي
شركة تقوم ب صدار الديون في أسواق رأم المال العالمية يتوجب عليها الحصول على
درجة تصنيف ائتماني مناسبة من أجل جذب شريحة واسعة من المسترمرين .كما تقوم
بعض الدول مرل الواليات المتحدة األمريكية بوضع شرط الحصول على تصنيف ائتماني
في حال أرادت إحدى الشركات أن تقوم ب صدار الديون وبالتالي تقوم هذه الشركات
بالبحث عن أحد أهم وكاالت التصنيف االئتماني مرل وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة
موديز للحصول على تصنيف ائتماني من أجل طمينة المسترمرين وكسب المزيد من
الشرعية في إصدار الديون مما يمنحها القدرة على االقتراض والحصول على فر
تمويلية طويلة األجل.

.2

بناء السمعة الحسنة في السوق  :Build up Market Reputationإن أي شركة ترغب
في بناء سمعة حسنة في األسواق المالية الدولية يتوجب عليها الحصول على درجة
تصنيف ائتماني مناسبة من أجل زيادة انتشار عةمتها التجارية والتي تعتبر مهمة في
جذب المسترمرين وال سيما األجانب منهم.

.2

ت فيض تكاليف التمويل  :Lower cost of Fundingيمكن للشركات أن ت فض من
تكلفة التمويل في حال حصولها على درجة تصنيف ائتماني تقع ضمن درجة االسترمار.
ذلك أن درجة التصنيف االئتماني المرتفعة تعكم م اطر االئتمان األقل وهذا يمنح
الشركة مقدرة أكبر على المساومة من أجل الحصول على تسهيةت ائتمانية بسعر فائدة
من فض.

.5

التميز عن المنافسين  :Distinguish Oneself from the Competitionيعتبر
التصنيف االئتماني أداة مهمة للشركات في التميز عن باقي المنافسين في السوق وال سيما

35

في القطاعات التي تكون فيها درجة المنافسة محدودة ومقتصرة على عدد قليل من
الشركات مرل القطاع المصرفي.
 2.1.1التصنيف االئتماني واألسواق المالية
تلعب وكاالت التصنيف االئتماني دو انر أساسيان ومحوريان في األسواق المالية والعالمية من
ةل زيادة الشفافية عن طريق توفير المعلومات للمقترضين والمقرضين عن مستوى الم اطر
المالية كما إن القوانين المنظمة لألسواق المالية قد عززت من دور وكاالت التصنيف االئتماني
حيث يوجد رةرة أنواع من المتطلبات القانونية والتي تزيد من أهمية التصنيف االئتماني
وهيتHossein,2005ت:
.0

قيود االسترمار  :Investment Restrictionsوتشير إلى القيود المفروضة على
المؤسسات المالية والتي تلزمها على االسترمار في األدوات المالية اآلمنة للحد من تعرضها
للم اطر .فمرةن ال يسمح للصناديق االسترمارية في االسترمار إال في السندات الحاصلة
على درجة االسترمار من قبل وكاالت التصنيف االئتماني العالمية وذلك من أجل تجنب
ان فاض القيم ة السوقية للصناديق االسترمارية وبالتالي حماية أموال المسترمرين.

.2

متطلبات اإلفصاح  :Disclosure Requirementsإن متطلبات اإلفصاح تلزم
المؤسسات المالية على الكشف عن المزيد من المعلومات حول االسترمارات المصنفة
ضمن درجات المضاربة بالمقارنة مع االسترمارات المص نفة ضمن درجة االسترمار وذلك
في تقاريرها الفصلية.

.2

متطلبات االحتياطي  :Reserve Requirementsتفرض السلطات الرقابية على
الشركات االلتزام بمتطلبات االحتياطي القانونية لرأم المال من أجل التحوط من م اطر
االئتمان كما أوردته اتفاقية بازل  IIباإلضافة إلى أن المؤسسات المالية في الواليات
المتحدة األمريكية تحصل على صم في متطلبات االحتياطي القانونية المفروضة عليها
إذا حصلت على درجة تصنيف ائتماني مرتفعة.
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كما أن أهمية التصنيف االئتماني لألسواق المالية تبرز في العوامل التالية تالتوني 2114ت:
.0

المساهمة في زيادة عمق السوق المالية وتحفيز النمو فيها.

.2

زيادة استقرار األسواق المالية وتعزيز األمان فيها.

.2

زيادة كفاءة األسواق المالية عن طريق توفير معلومات دقيقة.

.5

تعزيز االندماج في األسواق المالية وزيادة ترابطها محليان وعالميان.
االسترمارية.

.4

تسهيل الحصول على القروض وتوفير المعلومات عن الفر

.6

إمداد مت ذي الق اررات االسترمارية ب طار فعال للمفاضلة بين الفر

االسترمارية المتاحة.

 2.1.1التصنيف االئتماني والقدرة التنافسية
يعتبر التصنيف االئتماني السيادي والذي يعني احتمال الت لف عن سداد الديون السيادية
أحد محددات التنافسية كما يبينها تقرير التنافسية العالمية  2100-2101الذي يصدره المنتدى
االقتصادي العالمي وتندرج ضمن مقطع توازن االقتصاد الكلي.
ويي ذ مؤشر التصنيف االئتماني السيادي أوزانان م تلفة في حساب قيمة مؤشر التنافسية
اإلجمالي حسب مرحلة النمو التي بلغها االقتصاد حيث يي ذ وزنان قدره  %2.4من قيمة المؤشر
اإلجمالي للتنافسية للدول المعتمدة على عوامل اإلنتاج في تعزيز موقعها التنافسي وتن فض إلى
 % 0.61من قيمة المؤشر اإلجمالي للتنافسية للدول المعتمدة على الكفاءة في تعزيز موقعها
التنافسي رم تن فض إلى  %1.22من قيمة المؤشر اإلجمالي للدول المعتمدة على االبتكار في
تعزيز تنافسيتها .حيث إن ارتفاع درجة التصنيف االئتماني السيادي تعني توازنان أكبر في بيئة
االقتصاد الكلي

وهذا ينعكم إيجابيان على قيمة مؤشر التنافسية اإلجمالي ت Klaus

Schwab,2010ت.
 2.1.1أنواع التصنيف االئتماني Credit Rating Types
تقوم وكاالت التصنيف االئتماني ب صدار أنواع متعددة من درجات التصنيف االئتماني
فقد ازدادت أنواعها بشكل كبير لت تماشى مع تطور األسواق المالية العالمية ولتلبى الطلب المتزايد
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عليها من قبل م تلف األطراف المعنية في تقويم الجدارة االئتمانية لمصدري األوراق المالية
وتحديد احتماالت التي ر عن السداد وال سارة الناجمة عنها.
ويمكن حصر أنواع التصنيفات االئتمانية من

ةل تقسيمها إلى عدة معايير وهي

التصنيف االئتماني حسب معيار الفترة الزمنية والتصنيف االئتماني حسب معيار األداة المصنفة
والتصنيف االئتماني حسب معيار الجهة المصنفة والتصنيف االئتماني حسب معيار طالب
التصنيف.
 2.1.1.1التصنيف االئتماني حسب معيار الفترة الزمنية
يقسم التصنيف االئتماني وفقان لهذا المعيار إلى التصنيف االئتماني للفترة الطويلة
والتصنيف االئتماني للفترة القصيرة كما يلي:
.0

التصنيف االئتماني للفترة الطويلة  :Long-Term Credit Ratingsيعبر التصنيف
االئتماني للفترة الطويلة عن رأي وكالة التصنيف بم اطر االئتمان ذات فترة االستحقاق
سنة أو أكرر ويحدد احتمال عدم الوفاء بااللتزاما ت المالية طويلة المدى ت Moody’s
Investors Service,2008ت.

.2

التصنيف االئتماني للفترة القصيرة  :Short-Term Credit Ratingsيعبر التصنيف
االئتماني للفترة القصيرة عن رأي وكالة التصنيف بم اطر االئتمان ذات فترة االستحقاق
والتي ال تزيد عن  02شه انر ويحدد احتمال عدم الوفاء بااللتزامات المالية قصيرة المدى
تMoody’s Investors Service,2008ت.
وتست دم وكاالت التصنيف االئتماني رمو انز للداللة على درجات التصنيف االئتماني للفترة

القصيرة م تلفة عن الرموز المست دمة للداللة على درجات التصنيف االئتماني للفترة الطويلة.
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 2.1.1.2التصنيف االئتماني حسب معيار األداة المصنفة
تقسم التصنيفات االئتمانية وفقان لمعيار األداة المصنفة إلى:
.0

التصنيف االئتماني السيادي  :Sovereign Ratingsتعبر درجة التصنيف االئتماني
السيادي عن رأي وكالة التصنيف االئتماني بالمقدرة المالية السيادية والرغبة في الدفع
لمقابلة االلتزامات المالية للدولة بشكل كامل وفي الوقت المحدد ت Standard and
Poor’s, 2006ت.

.2

التصنيف االئتماني للمصارف  ::Bank Ratingsتعبر عن درجة التصنيف االئتماني
للمصارف عن رأي وكالة التصنيف االئتماني في مدى إمكانية د ول المصرف في
صعوبات مالية وبالتالي مدى احتياجه إلى الدعم والمساعدة المالية في المستقبل
تMoody’s Investors Service,2008ت.

.2

تصنيف القوة المالية لشركات التيمين :Insurer Financial Strength Ratings
يعكم تصنيف القوة المالية لشركة التيمين رأي وكالة التصنيف االئتماني في المقدرة
المالية لشركة التيمين على مقابلة االلتزامات المالية في المواعيد المحددة كما يحدد معدل
االسترداد الم توقف في حال التوقف عن أداء الدفعات المستحقة )Fitch Rati, 2009ت.

.5

درجات التصنيف االئتماني الوطنية  :National Credit Ratingsتعبر درجات
التصنيف االئتماني الوطنية عن رأي وكالة التصنيف في المةءة المالية لمصدري األوراق
المالية وجودة اإلصدارات في بلد معين على مقابلة االلتزامات المالية في الوقت المحدد
وذلك بالمقارنة مع المصدرين واإلصدارات األ رى في نفم البلد ت Moody’s Investors
Serv, 2008ت.

.4

تصنيفات االسترداد  :Recover Ratingsتعكم تصنيفات االسترداد العةقة بين
االلتزامات المالية والموارد المتاحة لمقابلتها حيث إن حجم هذه االلتزامات والموارد هي
التي تحدد نسب االسترداد الفعلية )Fitch Rati, 2009ت.
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.6

تصنيف السندات  :Bond Ratingsإن تصنيف السندات يعكم قدرة الشركة المصدرة لها
على تسديد الفوائد والمبلغ األصلي بشكل كامل وفي الوقت المحدد تمحفوظ 2115ت.

.1

تصنيف الدعم للمصارف  :Bank Support Ratingsيعبر تصنيف الدعم للمصارف
عن رأي وكالة التصنيف بمدى رغبة الداعمين المحتملين إلنقاذ المصرف ومدى قدرتهم
على ذلك في الوقت المناسب وبالشكل الكافي تFitch Ratings,2009ت.

.2

التصنيف االئتماني لسقف البلد  :Country Ceilingsيعبر التصنيف االئتماني لسقف
البلد عن أعلى درجة تصنيف ائتماني بالعملة األجنبية التي يمكن أن تعطى ألغلب
المصدرين في بلد معين تMoody’s Investors Service,2008ت.

.2

تصنيف األدوات المالية المركبة  :Structured Finance Ratingsيعكم تصنيف
األدوات المالية المركبة الم اطر المتعلقة بها والتي تؤدي إلى حدوث حالة التي ر عن
السداد وذلك من وجهة نظر وكالة التصنيف االئتماني تFitch Ratings,2009ت.

.01

تصنيف القوة المالية لشركات التيمين الوطنية

National Insurer Financial

 :Strength Ratingsيعبر تصنيف القوة المالية لشركة التيمين الوطنية عن رأي وكالة
التصنيف االئتماني بقدرة شركة التيمين على الوفاء بالتزاماتها المالية بالمقارنة مع أقل
الم اطر االئتمانية في بلد معين وهذا يلبي احتياجات سوق التيمين المحلية ت Fitch
Ratings,2009ت.
.00

أنواع أ رى للتصنيفات االئتمانية  :Other Credit Ratings Typesتقوم وكاالت
التصنيف االئتماني باستحداث أنواع جديدة ومتنوعة من منتجات التصنيف االئتماني
لتلبي حاجة السوق المتزايدة في تقويم الم اطر المالية وتوقع احتمال عدم الوفاء
بااللتزامات المالية.

 2.1.1.1التصنيف االئتماني حسب معيار الجهة المصنفة
ينقسم التصنيف االئتماني وفقان لهذا المعيار إلى التصنيف االئتماني الدا لي والتصنيف
االئتماني ال ارجي وتصنيف الهيئات الرسميةتمحفوظ 2115ت وذلك كما يلي:
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.0

التصنيف االئتماني الدا لي  :Internal Credit Ratingsتقوم العديد من المؤسسات
المالية و صوصان المصارف بعملية التصنيف االئتماني الدا لي وتقويم الم اطر لعمةئها
من ةل االعتماد على المعلومات العامة المتاحة والمتوفرة لديها .وقد شجعت لجنة بازل
لإلشراف المصرفي المصارف على القيام بالتصنيف االئتماني الدا لي ألنها تملك بعض
المعلومات الدا لية والتي يتعذر على وكاالت التصنيف االئتماني الوصول إليها.

.2

التصنيف االئتماني ال ارجي  :External Credit Ratingsوهي عمليات التصنيف التي
تقوم بها وكاالت التصنيف االئتماني في إصدار درجات التصنيف االئتماني والتي تعبر
عن رأي وكالة التصنيف في تقويم المقدرة المالية على الوفاء بالديون ومقابلة االلتزامات
المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد.

.2

تصنيف الهيئات الرسمية :تقوم بعض الهيئات الرسمية بنشر توقعاتها حول احتمال تعرر
الشركات في بلد معين ةل السنتين أو الرةث سنوات التالية .ومنها مصرف فرنسا
والذي يقوم منذ عام  0224بحساب مؤشر التعرر  BDFI scoreونشره ل  21111شركة
صناعية فرنسية والذي يعكم احتمال توقفها عن السداد ةل السنوات الرةث التالية.

 2.1.1..التصنيف االئتماني حسب معيار الجهة الطالبة للتصنيف
يقسم التصنيف االئتماني وفقان لهذا المعيار إلى التصنيف االئتماني المطلوب والتصنيف
االئتماني غير المطلوب وذلك كما يلي تمحفوظ 2115ت:
 2.1.1...1التصنيف االئتماني المطلوب Solicited Rating
يمكن للجهات الم تلفة أن تطلب من وكاالت التصنيف االئتماني إعطائها درجات
التصنيف االئتماني لها أو إلصداراتها المالية وبالتالي تقوم بتوفير المعلومات الةزمة والضرورية
لوكالة التصنيف اال ئتماني وذلك من أجل إظهار مةءتها االئتمانية الجيدة والذي يؤدي إلى زيادة
فر

نجاح إصدارتها المالية وتسويقها بالشكل األفضل والوصول إلى مصادر التمويل ذات

التكلفة األقل.
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 2.1.1...2التصنيف االئتماني غير المطلوب Unsolicited Rating
يمكن لوكاالت التصنيف االئتماني أن تقوم بعملية التصنيف االئتماني ألي بلد أو شركة أو
إصدار دون طلب من الجهات المعنية أو رغبتها بذلك وهذا الحق مكفول لوكالة التصنيف
االئتماني في الدستور األمريكي تحت بند حرية التعبير وهي بذلك تقوم ب عةم المسترمرين
والجهات المعنية بالحالة االئتمانية للدولة أو الشركة أو األداة المالية المصدقة.
وتعتمد وكاالت التصنيف في إصدار درجة التصنيف االئتماني غير المطلوب على
المعلومات العامة المتاحة في السوق مرل التقارير السنوية والقوائم المالية المنشورة والتي عادة ما
تكون غير كافية بالشكل األمرل تAlexander,2003ت مما يؤدي إلى إجبار المصدر على
التعاقد معها ودفع تكاليف التصنيف في حا ل حصوله على درجة تصنيف ائتماني غير مقبولة
بالنسبة له وبالتالي يقوم بتوفير المزيد من المعلومات لوكالة التصنيف االئتماني .وعادة ما تكون
درجة التصنيف االئتماني المطلوب أعلى من درجة التصنيف االئتماني غير المطلوب ألن األ يرة
تستند على المعلومات العامة المتاحة فقط تMarwan,2009ت.
وعلى الرغم من ال ةف الذي يدور حول التصنيف االئتماني غير المطلوب ف ن وكاالت
التصنيف االئتماني تدافع عن نفسها بينها ال تقوم ب صدار درجات التصنيف االئتماني المرتفعة
للتصنيف ا لمطلوب وبالتالي المحافظة على عمةئها كما أنها ال تقوم ب صدار درجات التصنيف
االئتماني المن فضة للتصنيف غير المطلوب من أجل جذب عمةء جدد باإلضافة إلى ذلك تقوم
وكاالت التصنيف االئتماني ب براز أهمية التصنيف غير المطلوب من ةل النقاط الرةث التالية
تPatrick,2006ت:
.0

إن التصنيف االئتماني غير المطلوب ي دم المسترمرين والمشاركين في األسواق
المالية والذين يطلبون باستمرار من وكاالت التصنيف االئتماني إجراء عملية
التصنيف للمؤسسات غير الراغبة في الحصول عليه.

.2

إن التصنيف االئتماني غير المطلوب يوفر على المصدر تكاليف عملية
التصنيف حيث ال يطلب المصدر من وكاالت التصنيف االئتماني إجراء عملية
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التصنيف إال في حالة توقعه بقدرته على رفع درجة تصنيفه االئتماني الحالية بعد
تزويدها بمعلومات إضافية.
يساهم التصنيف االئتماني غير المطلوب بزيادة مستوى المنافسة بين وكاالت

.2

التصنيف االئتمان.
 2.1.1إجراءات التصنيف االئتماني
توجد عدة إجراءات للتصنيف االئتماني تقوم بها وكاالت التصنيف والتي تتعلق ب صدار
درجات التصنيف االئتماني وهي تPatrick,2006ت:
.0

تربيت التصنيف  :Confirmedتعني أن درجة التصنيف االئتماني قد رجت من الئحة
مشاهدة التصنيف بعد أن تمت مراجعته ولم يتم إجراء أي تغيير ضروري له.

.2

تيكيد التصنيف  :Affirmedتشير إلى بقاء درجة التصنيف االئتماني على حالها ويتم
اللجوء إليها بعد ما يلي:
مراجعة رسمية لدرجة التصنيف االئتماني.

أ.

الورقة المالية.

ب.

الحصول على معلومات جديدة ت

ج.

أحداث هامة حصلت في السوق مرل التغييرات في البيئة القانونية

أو حاالت

استحواذ هامة أو حدوث اضطرابات في السوق.
د.
.2

يست دم مع التغيير في اتجاه التصنيف.

فض درجة التصنيف االئتماني  :Downgradeتشير إلى قيام وكالة التصنيف بت فيض
درجة التصنيف االئتماني.

.5

انتهاء عملية الدفع  :Paid In Fullإذا سددت قيمة الورقة المالية ال تعد مصنفة من قبل
وكالة التصنيف االئتماني سواء أوصلت لتاريخ االستحقاق أم سددت قيمتها قبل تاريخ
االستحقاق.

.4

تفعيل مشاهدة التصنيف  :Rating Watch Onتعني أن اإلصدار قد وضع في حالة
مشاهدة التصنيف ويجري تصنيفه من قبل وكالة التصنيف االئتماني.

.6

تحديث حالة اتجاه التصنيف  :Revision Outlookترمز إلى أن حالة اتجاه التصنيف قد
تغيرت.
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.1

رفع درجة التصنيف االئتماني  :Upgradeتشير إلى قيام وكالة التصنيف برفع درجة
التصنيف االئتماني.

.2

التوقف عن التصنيف  :Withdrawnتعبر ع ن حالة التوقف عن التصنيف االئتماني
وبالتالي لم يعد اإلصدار مصنفان من قبل وكالة التصنيف االئتماني ويرمز له "."WR

.2

نشر التصنيف  :Publishedتعني أن درجة التصنيف االئتماني قد تم نشرها على الموقع
االلكتروني لوكالة التصنيف.

.01

ال يوجد تصنيف ائتماني  :Non Ratingترمز إلى أن وكالة التصنيف االئتماني ال تقوم
بتصنيف اإلصدار.

 2.1.1عملية التصنيف االئتماني Credit Rating Process
عندما ترغب الشركات في إصدار السندات في األسواق المالية ف نها تطلب من وكاالت
التصنيف إعطاءها درجة التصنيف االئتماني رغبة منها في زيادة مصداقيتها وسهولة نفاذها إلى
أسواق رأم المال العالمية وتقوم وكاالت التصنيف بتعيين محللي االئتمان المسؤولين عن تحليل
التصنيف االئتماني ويمكن لمحلل االئتمان أن يقوم بتحليل  44إصدا اُر في نفم الوقت .وتتضمن
عملية التحليل العوامل الكمية والعوامل النوعية وتي ذ عملية التص نيف االئتماني فترة زمنية تتراوح
عادة بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر وذلك حسب درجة تعقيد اإلصدار وحجمه
تHossein,2005ت.
ويعتمد محللو االئتمان على م تلف مصادر المعلومات الممكنة سواء أكانت من المصادر
العامة المتاحة في السوق مرل اإلحصائيات المالية والتقارير االقتصادية المنشورة أم التي تم
الحصول عليها من المصدر مباشرة ةل االجتماعات مع اإلدارة العليا للشركة أو مع صانعي
القرار والمسؤولين الحكوميين مرل وزير المالية أو حاكم المصرف المركزي في التصنيف االئتماني
السيادي تFitch Ratings,2006ت .وفي حال التصنيف االئتماني غير المطلوب Unsolicited
 Ratingيعتمد محللو االئتمان على المعلومات العامة المتاحة في السوق فقط من أجل إعطاء
درجة التصنيف االئتماني تHossein,2005ت.
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وبعد انتهاء محللي االئتمان من إجراء التحليل االئتماني يقدم التقرير إلى لجنة االئتمان
والتي تضم  5محللين على األقل يقومون بمناقشة التقرير واعطاء درجة التصنيف االئتماني
متضمنة اتجاه التصنيف  Rating OutlookتFitch Ratings,2006ت ومشاهدة التصنيف
 Rating Watchومن رم يتم إ طار المصدر بدرجة التصنيف االئتماني قبل نشرها للعموم.
ويبين الشكل رقم ت2.0ت عملية التصنيف االئتماني بدءان من طلب المصدر إعطاءه درجة
التصنيف االئتماني وحتى نشرها تBarry, 2006ت.
كما تقوم لجنة االئتمان ب عادة تقويم درجة التصنيف االئتماني سنويان مالم تحصل تغييرات
جوهرية تتعلق بالمصدر أو بالسوق ويقوم بعض المصدرين مرل المؤسسات المالية بزيارة وكالة
التصنيف االئتماني مرتين سنويان أو أكرر من أجل تحديث المعلومات المتعلقة بها
تHossein,2005ت.
الشكل رقم ت2.0ت
عملية التصنيف االئتماني

المصدر :ت Barry, 2006ت

ويتم ات اذ قرار التصنيف االئتماني باالستناد إلى منهجيات معدة مسبقان لكل نوع من أنواع
التصنيف االئتماني مرل م نهجية التصنيف االئتماني السيادي ومنهجية التصنيف االئتماني
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للمصارف ويتم تطوير هذه المنهجيات باستمرار لتتةءم مع التطورات االقتصادية الحاصلة لتعكم
بدقة درجة المةءة المالية وبالتالي تستمر في تقديم الغرض المطلوب منها.
باإلضافة إلى ذلك ف ن وكالة التصنيف االئتماني تملك الحق في سحب أي تصنيف
ائتماني صادر منها في أي وقت كان وذلك في حال غياب المعلومات الكافية الت اذ القرار
المناسب واعطاء درجة التصنيف االئتماني المةئمة وبالتالي لم يعد اإلصدار مصنفان من قبل
وكالة التصنيف تFitch Ratings,2006ت.
2.1.11

التصنيف االئتماني ومقررات لجنة بازلII

انبرق مشروع بازل  IIعن جهود المؤسسات المالية العالمية والدول العشر الكبرى  G10من
أجل تجنب حدوث األزمات المصرفية وت فيض نسبة الديون المشكوك في تحصيلها وبالتالي
تةفي تعرر المؤسسات المالية تبورسلي 2112ت.
ويعتبر الهدف الرئيم لمقررات بازل  IIهو تعديل قواعد مقررات بازل  Iالصادرة عام
 0222وال سيما المتطلبات القانونية لرأم المال من أجل تغطية الم اطر المحتملة آ ذة
باالعتبار التقدم الحاصل في قيام هذه الم اطر وادارتها وهذا أدى إلى زيادة االعتماد على
وكاالت التصنيف االئتماني العالمية حيث ألزمت لجنة بازل المصارف على است دام التصنيف
االئتماني لتحديد متطلبات رأم المال المتعلقة بها .ويتكون اتفاق بازل  IIمن رةرة محاور رئيسية
وهي تMarwan,2009ت:
.0

لمتطلبات القانونية لرأم المال .Regulatory Capital Requirements

.2

عمليات المراجعة الرقابية Supervisory Review process

.2

انضباط السوق من ةل اإلفصاح Market Discipline through Disclosure
إن المتطلبات القانونية لرأم المال الةزمة من أجل تغطية م اطر االئتمان Credit

 Riskتقام من ةل مد لين ارنين هماتMarwan,2009ت:
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.0

األسلوب المعياري  :Standardized Approachيقيم م اطر االئتمان التي تقدمها
مؤسسات تقويم م اطر االئتمان ال ارجية مرل وكاالت التصنيف االئتماني ووكاالت
ائتمان الصادرات .Export Credit Agencies

.2

أسلوب التصنيف الدا لي  :Internal Rating Based Approachويحتاج إلى أ ذ
موافقة الجهات الم تصة من أجل ت طبيقه .ومن ةله تقوم المصارف باست دام التصنيف
الدا لي لقيام م اطر االئتمان .وينقسم أسلوب التصنيف الدا لي إلى أسلوبين فرعيين
هما:
أ.

أسلوب التصنيف الدا لي األساسي Foundation Internal Rating Based
 :Approachتقوم بموجبه المصارف بحساب احتمال التعرر Probability of
 Defaultوالذي يقيم احتمال تعرر العمل عن سداد القرض ةل فترة زمنية
معينة وذلك باالستناد إلى التصنيف الدا لي المتعلق بها ولكن عليها االعتماد
على الجهات الم تصة لقيام م اطر االئتمان األ رى.

ب.

أسلوب التصنيف الدا لي المتقدم Advanced Internal Rating Based
 Approachتقيم المصارف بموجبه جميع م اطر االئتمان باالستناد إلى
التصنيف الدا لي المتعلق بها متضمنان ال سارة عند التعرر

Loss Given

 Defaultوالذي يقيم الجزء من القرض الذي سيسترجعه المصرف في حالة
حدوث التعرر والتعرض عند التعرر  Exposure at Defaultوهو

ا

بالتزامات القروض ويقيم مبلغ التسهيةت التي تسحب إذا حدث التعرر.
كما أن المتطلبات القانونية لرأم المال الةزم من أجل تغطية م اطر التشغيل
 Operational Riskتقام من ةل رةرة أساليب وهي تMarwan,2009ت:
.0

أسلوب المؤشر األساسي  :Basic Indicator Approachويحدد حجم رأم المال كنسبة
مئوية من إجمالي د ل المصرف.

.2

األسلوب المعياري  :Standardized Approachحيث يقسم أنشطة المصارف إلى
رمانية أنشطة وهي تمويل الشركات والتجارة والمبيعات وأعمال التجزئة المصرفية
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واألعمال التجارية المصرفية والمدفوعات والتسوية و دمات الوكالة وادارة األصول
والسمسرة ويعطي وزنان معينان لكل نشاط بنسبة من إجمالي الد ل وتمرل هذه النسبة
المعامل المطلوب لرأم المال لتغطية م اطر التشغيل وتتراوح ما بين  %02و .%02
.2

أسلوب القيام المتقدم  :Advanced Management Approachويعتمد على قيام
المصرف بتصميم نظام تصنيف ا

به لقيام م اطر التشغيل وتنفيذه.

ومما تقدم يةحظ أن التصنيف االئتماني يست دم لقيام وزن الم اطر والتي من ةلها
تتحدد المتطلبات القانونية لرأم المال وذلك حسب مقررات لجنة بازل IIحيث يعتمد األسلوب
المعياري على وكاالت التصنيف االئتماني في تحديد درجة م اطر االئتمان كما يبين الجدول
التالي:
جدول رقم ت2.0ت
درجة التصنيف االئتماني وما يقابلها من وزن م اطر االئتمان وفق معاير بازل ӀӀ
درجة التصنيف االئتماني

وزن المخاطر

من  AAAإلى AA-

%21

من  A+إلى A-

%41

من  BB+إلى BBB-

%011

أقل من BB-

%041

غير مصنف

%011

المصدر :بورسلي 2112
ووفقا للجدول السابق رقم ت2.0ت يتم ربط كل قرض تجاري بدرجة التصنيف االئتماني
الصادر من وكالة التصنيف بهدف تقليل عنصر الم اطرة وعدم تعريض أموال المودعين في
المؤسسات المالية لم اطر االئتمان .حيث يتم ت صي

 %011للمؤسسات غير المصنفة

و % 041للمؤسسات ذات التصنيف االئتماني المن فض األقل من  BB-مما ي لق دافعان
للمؤسسات ذات الجدارة االئتمانية المن فضة لعدم ال ضوع للتصنيف األمر الذي يؤدي إلى رفع
درجة الم اطرة على التزامات المؤسسات المالية .لذلك فرضت الكرير من الدول على المصارف أال
يتم منح أي قرض إال بعد ضوع الجهة المقترضة لعملية التصنيف من قبل وكالة تصنيف ائتماني
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مورقة تتسم بالحيادية والموضوعية من أجل تقليل الم اطر والعبء على القطاع المصرفي
تزعتري 2100ت.
2.1

الكفاءة االئتمانية و تعثر الشركات
عرف تDun and Bradstreet'sت التعرر المالي بينه يحدث عندما تكون هناك عمليات

أو أعمال للمؤسسة يتبعها تنازل عن ممتلكات أو األصول لصالح الدائنين أو اإلف ةم أو ح دوث
س ارة لل دائنين بع د عملي ات فاش لة أو ع دم ق درة عل ى اس ترجاع العق ار المره ون والحج ز عل ى
ممتلك ات المؤسس ة قب ل إص دار الحك م علي ه أو االنس حاب وت رك االلتزام ات عل ى المؤسس ة غي ر
مدفوعة أو أن يتم وضع ممتلكات الشركة تحت الحراسة القضائية أو إعادة تنظيم للشركة وأحداث
إجراءات التسوية بين الشركة ودائنيها تSchal and Haley,1986ت.
وذهب البعض إلى تعريف التعرر المالي بينه ما هو إال ا تةل مالي يواجه الش ركة نتيج ة
قص ور م وارده وامكانيات ه ع ن الوف اء بالتزامات ه ف ي األج ل القص ير وان ه ذا اال تةل ن اجم أساس ا
عن عدم توازن بين موارد الشركة الم تلفة تالدا لية ال ارجي ةت وب ين التزامات ه ف ي األج ل القص ير
التي استحقت أو تستحق الس داد وان ه ذا اال تةل ب ين الم وارد الذاتي ة وب ين االلتزام ات ال ارجي ة
يت راوح ب ين اال تةل المؤق ت الع ارض وب ين اال تةل الحقيق ي ال دائم وكلم ا ك ان ه ذا اال تةل
هيكليا أو يقترب من الهيكل ي كلم ا ك ان م ن الص عب عل ى المش روع تج اوز األزم ة الت ي س ببها ه ذا
اال تةل تال ضيري 0226ت.
وعرفه آ ر بينه عندما تكون أصول الشركة وايراداتها أكرر من التزاماتها بمعنى أن صافي
رأم المال أكرر من صفر ولكن الش ركة غي ر ق ادرة عل ى الوف اء بالتزاماته ا المالي ة ك دفع الفوائ د أو
دفعات أساسية للديون أو دفعات استئجار بمعنى أن التدفق النقدي غي ر ك فء لمقابل ة احتياجاته ا
في الوقت المناسب أي أن المشكلة مشكلة استحقاق حيث إن موعد استحقاق االلتزامات أسرع من
موعد استحقاق إيرادات المؤسسة .أو تكون صوم والتزامات الشركة أكرر من أصولها إيراداته ا أي
أن صافي رأم المال أقل من صفر ت Pringle and Harris, 1984,ت.
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وعرفه البعض بينه عملية وحالة؛ فمن حيث كونه عملية فهو ليم نتاج اللحظة ولكن ناجم
عن العديد من األسباب والعوامل التي تفاعلت وتتفاعل عبر المراحل الزمنية التي تطول أو تقص ر
وتؤدي إلى الحالة التي عليها المشروع من عدم مقدرته على سداد التزاماته والحصول على التزامات
جديدة بل أيضا الع ودة إل ى م ا ك ان علي ه م ن قب ل أو اس تعادة توازن ه الم الي والنق دي أو التش غيلي
تال ضيري 0226ت.
و لم ا ك ان التعر ر ي ؤدي ف ي مراح ل متقدم ة من ه إل ى الفش ل ف ي حال ة ع دم البح ث ع ن
مس بباته ووض ع الحل ول الةزم ة قب ل اس تفحاله فالفش ل ه و عب ارة ع ن ع دم ق درة المنش ية عل ى دف ع
التزاماتها عندما ييتي موعد استحقاقها وهذا ما يناقض تمامان مفهوم الكفاءة االئتماني ة وب ذلك يمك ن
اس ت دام نم اذج التنب ؤ بتعر ر الش ركات كنم اذج للتنب ؤ بنجاحه ا وبالت الي ه ي نم اذج ممكن ة لقي ام
الكفاءة االئتمانية كميان وهذا ما ذهبت إليه هذه الدراسة.
 2.1.1أنواع تعثر أو فشل الشركات
ذه ب ال بعض إل ى التميي ز ب ين الفش ل الم الي والفش ل االقتص ادي كدراس ة تش اهين ومط ر
2100ت ودراسة تالغصين 2115ت:
.1

فشل اقتصادي)Economic Failure( :
ف ي ه ذه الحال ة ال تس تطيع المنش ية أن تحق ق عائ دان معق والن أو معت دالن عل ى اس ترماراتها أو

عندما يكون صافي رأم المال سالبان وذلك عندما تك ون القيم ة الدفتري ة للمطلوب ات و ص وم المنش ية
أكرر من القيمة الدفترية ألصولها ت Ross and Jaffe, 2008ت.
.2

فشل مالي)Financial Failure( :
في هذه الحالة ال تستطيع المنش ية س داد التزاماته ا لل دائنين والوف اء ب ديونها المس تحقة عليه ا

تSchal and Haley,1986ت وذهب البعض إلى التفرقة بين التعرر الم الي والفش ل الم الي عل ى
اعتب ار أن التعر ر الم الي حال ة تس بق الفش ل الم الي وق د ال ت ؤدي بالض رورة إلي ه واس تند ف ي ه ذه
التفرقة إلى است دام معيار المرونة المالية و عليه ف ن التعر ر الم الي يش ير األول إل ى نق
46

العوائ د

أو توقفه ا وع دم الق درة عل ى س داد االلتزام ات ف ي مواعي دها بينم ا الفش ل الم الي يعن ي التوق ف كلي ان
عن سداد االلتزامات مما يؤدي الى اإلفةم وتوقف النشاط تغريب 2110ت.
ويمكن تقسيم األسباب المؤدية إلى الفشل إلى قسمين رئيسين تعبداهلل 0222ت:
أس باب ارجي ة :تن ت ع ن المنافس ة الش ديدة وتوقع ات المس ترمرين والظ روف

.0

االقتصادية عامة والق اررات الحكومية االتجاهات التض مية الس ائدة عل ى مس توى
االقتصاد المحلي والعالمي باإلضافة إلى حدوث تقلب ات ح ادة ف ي أس عار الص رف
والتي تؤدي إلى تزايد قيمة مديونيات العديد من المنشآت المقترضة مما يتسبب في
حدوث ا تةل في الهيكل التمويلي تغريب .(2110
أس باب دا لي ة :وتع ود إل ى أس باب إداري ة تتمر ل ف ي ض عف اإلدارة وغي اب

.2

العناصر اإلدارية والفنية المت صص ة ووج ود ص راعات ب ين أعض اء اإلدارة العلي ا
وتغلي ب المص الح ال اص ة للمس اهمين والتوجه ات ال اطئ ة ل إلدارة وتعتب ر
األس باب اإلداري ة القاس م المش ترك ف ي معظ م المنش آت المتعر رة فتك ون اإلدارة غي ر
ق ادرة عل ى تق ديم ال دعم الك افي للم وظفين تAvots, 1969ت كم ا ق د تع ود ال ى
أ سباب مالية تتمرل في زيادة حجم الديون المتعررة ووجود لل في الهيك ل التم ويلي
وض عف الس يولة النقدي ة تBesley and brigham, 2008ت مم ا ي ؤدي إل ى
ت راكم ال ديون والعج ز ع ن الوف اء به ا بص ورة ت ؤرر س لبا عل ى نت ائ األعم ال
تالحمزاوي 0221ت.
 2.1.2مراحل الفشل المالي
تمر عملية الفشل المالي بالمراحل التالية:
.1

مرحلة الحضانة (النشوء)
م ن المعل وم أن المنش ية ال تص بح مت دهورة فج ية أو بص ورة غي ر متوقع ة وانم ا توج د بع ض

المؤشرات التي تنبئ بوجود ا تةالت من قبل اإلدارة تتمرل في زي ادة التك اليف غي ر المباش رة وتزاي د
المنافسة ونق

التس هيةت االئتماني ة وتزاي د األعب اء وض عف رأم الم ال العام ل وغالب ا م ا تح دث

س ارة اقتص ادية ف ي ه ذه المرحل ة حي ث يك ون عائ د األص ول أق ل م ن النس ب المعت ادة للمنش ية
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ويفض ل أن تكتش ف المش كلة ف ي ه ذه المرحل ة حي ث إن إع ادة الت ط يط ف ي ه ذه المرحل ة ق د يك ون
أكرر فاعلية ت شارمة 2111ت.
مرحلة الضعف المالي (:عجز السيولة )

.2

تحدث هذه المرحلة عندما تةحظ اإلدارة حدوث تعرر مالي ويكون ذلك عادة عندما تصبح
المنشية غير قادرة ع لى مواجهة احتياجاته ا النقدي ة الفوري ة وف ي ه ذه المرحل ة تك ون أص ول المنش ية
أكبر من التزاماتها ولكن تكمن المشكلة في ص عوبة تحوي ل تل ك األص ول إل ى س يولة نقدي ة لتغطي ة
الديون المستحقة وربما تس تمر ه ذه المرحل ة لع دة ش هور ولمعالج ة ه ذا الض عف تلج ي المنش ية إل ى
االقتراض لمواجهة احتياجاتها النقدية الفورية تالجهماني 2110ت.
مرحلة التدهور المالي( :اإلعسار المالي)

.1

تعك م ه ذه المرحل ة ع دم ق درة المنش ية عل ى الحص ول عل ى األم وال الض رورية والةزم ة
لتغطية ديونها المستحقة وهذه المرحل ة كالمرحل ة الراني ة يمك ن معالجته ا ولك ن تي ذ المعالج ة فت رة
طويلة من الزمن ك جراء تعديل في السياس ات المالي ة ف ي المنش ية أو تغيي ر اإلدارة أو العم ل عل ى
إصدار أسهم إضافية أو إصدار سندات .ومعظم المنشآت الت ي تم ر ف ي ه ذه المرحل ة تع ال بنج اح
إذا اكتشف ال ل ل وت م معالجت ه ف ي الوق ت المناس ب أم ا المنش آت الت ي ال تس تطيع إج راء المعالج ة
الةزم ة ف ي الوق ت المناس ب فتنتق ل إل ى المرحل ة الرابع ة وه ي مرحل ة اإلعس ار الكل ي تالجهم اني
2110ت.
مرحلة الفشل الكلي(:اإلعسار الكلي)

..

تعتبر هذه المرحلة نقطة حرجة في فشل المنشآت حيث يصبح هذا الفش ل محقق ا و تنته ي
كل محاوالت اإلدارة للحص ول عل ى تم ويةت إض افية بس بب تج اوز االلتزام ات الكلي ة قيم ة أص ول
الوح دة تحبي ب وعاب دين 0221ت وهن اك مجموع ة م ن المؤش رات عل ى احتمالي ة إف ةم المنش ية
وبالتالي فشلها أهمها :ت رابشة والسعاديدة 2111ت
.0

تدني الربحية وتدهورها لفترات متتالية.
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.2

عدم القدرة على المنافسة.

.2

ا تةل هيك ل رأم الم ال كاالعتم اد المتزاي د عل ى االقت راض وت دهور الموج ودات
المتداولة ونسب السيولة.

.5

ض عف الرقاب ة عل ى رأم الم ال العام ل واالرتف اع المس تمر ف ي حج م ال ديون و
إعادة جدولتها.
ع دم دق ة السياس ات المحاس بية المتبع ة مم ا يس تدعي اقتط اع احتياطي ات كبي رة

.4

لمواجهة ال سائر.
تي ر إعداد الحس ابات ال تامي ة وض عف اإلفص اح مم ا ي ؤرر عل ى معرف ة الوض ع

.6

الحقيقي للمشاة.
 2.1.1نماذج التنبؤ بالفشل:
نش ط الب احرون من ذ بداي ة الس تينات و اص ة ف ي الوالي ات المتح دة ب جراء الدراس ات الهادف ة
إلى تحديد المؤشرات الت ي يمك ن االسترش اد به ا ف ي التنب ؤ باحتم االت التعر ر الم الي وفيم ا يل ي أه م
هذه النماذج:
.1

نموذج ألتمان
طور تAltman, 1993ت نموذجه مست دمان النسب المالية ومعتمدان على التحليل التمييزي

المتعدد تMultivariate Analysisت واستطاع من ةل هذا النموذج أن يميز بين الشركات
الناجحة والشركات الفاشلة في قطاع الصناعة ويتكون النموذج من مم نسب مالية مجتمعة
واستطاع التوصل إليها من ةل تطويره ل  21نسبة مالية والنموذج كان على الشكل التالي:

z  1.2 X1  1.4 X 2  3.3 X 3  0.6 X 4  0.99 X 5
حيث:
 = X1األرباح قبل الفوائد والضرائب  /مجموع األصول.
 = X2صافي رأم المال العامل  /مجموع األصول .
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 = X3المبيعات  /مجموع األصول .
 = X4القيمة السوقية لألسهم  /القيمة الدفترية للدين .
 = X5األرباح المحتجزة المتراكمة  /مجموع األصول .
حيث  Zهو مؤشر التعرر المالي ف نه:
 عندما تكون  2.22 < Zف ن النموذج يتوقع أن الشركة لن تفلم.
 عندما تكون  0.20 > Zف ن النموذج يتوقع أن الشركة سوف تفلم.
 إذا كانت  Zتقع ما بين ت2.22- 0.20ت وهي ما تعرف بالمنطقة الرمادية ف ن النم وذج ال
يستطيع الحكم بدقة على احتمالية إفةم الشركة أو عدم إفةسها.
 إذا كان المؤشر  Zأقل من  2.16ف ن ذلك يعطي مؤش ار ب ين الش ركة أم ام احتمالي ة %61
بينها سوف تصبح مفلسة ةل عام.
ونةحظ أن النسب التي اعتمدها هذا النموذج تتناول أهم األبعاد المالية التي يجب دراس تها ف ي
المنشية وهي السيولة الربحية الرفع المالي والنشاط.
.2

نموذج ()Fulmer,1984
ق ام تFulmer,1984ت بوض ع نم وذج للتنب ؤ بفش ل الش ركات وذل ك م ن ةل اس ت دام

عينة مكونة من  61ش ركة منه ا  21ش ركة ناجح ة و  21ش ركة فاش لة وذل ك م ن ةل اس ت دام
 ٠٤نسبة مالية بمتوسط أصول  544111دوالر للشركة واست دم التحليل التميي زي ال ط ي متع دد
المتغيرات في وضع النموذج:

z  5.528V1  0.212V2  0.073V3  1.27V4  0.12V5
 2.335V6  0.575V7  1.083V8  0.89V9
ف ذا كانت  > Hصفر تكون الشركة متعررة .
حيث إن:
 = V1األرباح المحتجزة  /مجموع األصول .
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 = V2المبيعات  /مجموع األصول .
 = V3األرباح قبل الضرائب  /حقوق المساهمين .
 = V4التدفق النقدي  /مجموع األصول .
 = V5مجموع الديون  /مجموع األصول .
 = V6ال صوم المتداولة  /مجموع األصول .
 = V7لوغاريتم األصول الملموسة  /مجموع األصول .
 = V8رأم المال العامل  /إجمالي الديون .
 = V9لوغاريتم الربح قبل الفوائد والضرائب  /الفائدة .
وق د حق ق ه ذا النم وذج نس بة دق ة تص ل إل ى  % 22ف ي الس نة األول ى وق د حق ق % 20
نسبة دقة في السنة الرانية.
.1

نموذج ()Gordan L.V Springate, 1978
قام تSpringate, 1978ت بتطوير نموذج يتنب ي بفش ل المؤسس ات ف ي كن دا وق د اتب ع نف م

اإلجراءات التي است دمها ألتمان مست دما التحليل التمييزي ال طي متعدد المتغيرات است دم عينة
مكونة من  51شركة وقام بتحليل  02نسبة مالية ليصل إلى نموذج يتكون من  5نسب مالية يمكن
من ةلها التنبؤ بتعرر الشركات وات ذ النموذج الشكل التالي:

z  1.3A  3B  0.66C  0.4D
إذا كانت  1.262 > Zف ن الشركة تصنف فاشلة.
حيث إن:
 = Aرأم المال العامل إلى مجموع األصول .
 = Bالربح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع األصول .
 = Cصافي الربح قبل الضرائب إلى ال صوم المتداولة .
 = Dالمبيعات إلى مجموع األصول .
وقد حقق است دام نموذج تSpringateت دقة بنسبة ت%22.4ت
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نموذج ()Beaver,1966

..

يعتب ر تBeaverت ه و ص احب فك رة وض ع نم وذج لقي ام فش ل الش ركات وس مي النم وذج
باسمه حيث اعتمد في وضع النموذج على النسب المالية وتضمنت مقارنة للنسب المالية المتوسطة
لت12ت ش ركة فاش لة وقابله ا ت12ت ش ركة أ رى غي ر فاش لة ف ي الفت رة م ا ب ين ت0265- 0245مت
وفقا لمعايير محددة مرة تعرض الشركة ألحداث اإلفةم الت لف ع ن دف ع الس ندات أو س حوبات
مص رفية زائ دة أو ع دم دف ع رب ح األس هم الممت ازة وه ذه الش ركات ه ي م ن نف م القط اع وله ا نف م
حجم األصول.
وقد قام تBeaverت با تيار ت21ت نسبة مالية لتحليله ا واس ت دم أس لوب التحلي ل األح ادي
بتحلي ل ك ل نس بة ل م م س نوات متتالي ة وق ام تBeaverت بفح

ه ذه النس ب حي ث بح ث ع ن

النسب التي تعطى بشكل أدق وأصدق مؤشر على نجاح الشركة أو فشلها واعتمد تBeaverت في
ا تياره للنسب من ةل الطرق اإلحصائية با تب ار الفرض يات فوج د أن ه كلم ا ت م احتس اب النس بة
في سنة أقرب إلى سنة الفشل كلما كان التنب ؤ أص دق وأكر ر دق ة فعن دما يظه ر أن هن اك فرق ان ف ي
المتوسط بين المجموعتين تكون هذه النسبة قادرة على التمييز بين الشركة الفاشلة والشركة الناجحة
وبالت الي يمك ن االعتم اد عليه ا كم ا يةح ظ ف ن تBeaverت اعتم د أن يس ت دم ف ي ك ل م رة نس بة
مالية واحدة فقط تAltman, 1993ت.
وتوصل تBeaverت أن النسب التالية يمكن است دامها أكرر من غيرها في التنبؤ بفشل
الشركات:
.0

التدفق النقدي إلى الدين الكلي.

.2

صافي الد ل إلى إجمالي األصول.

.2

إجمالي الديون إلى األصول الكلية.

.5

رأم المال التشغيلي إلى األصول الكلية.

.4

نسبة التداول.
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1.1

تمهيد
تحاول الهيئات المحاسبية الدولية وضع معايير محددة يلتزم بها القائمون على العملية

المحاسبية في إتمام و إربات الصفقات المالية لكن هذه المعاير قد تعددت فيها البدائل المحاسبية
لإلربات فإلربات الم زون مرةن يمكن لإلدارة اتباع طريقة الوارد أوالن صادر أوالن تFIFOت أو
الوارد أ ي انر صادر أوالن ت LIFOت أو غيرها من الطرق المحاسبية والم زون هنا على سبيل الذكر
ال الحصر فقد است دم المحاسبون في سبيل إتمام العملية المحاسبية بدائل محاسبية م تلفة لتقييم
األصول الرابتة باإلضافة إلى طرق متعددة الحتساب م ص

اإلهةك كما أن المحاسبين اتبعوا

طرقان متعددة لمعالجة تكلفة االقتراض باإلضافة إلى ما تقدم هنالك

ةفات جوهرية بين

المحاسبي ن حول النقطة التي يمكن اعتبار اإليراد أو المصروف متحققا وبالتالي يمكن االعتراف
بهم كعناصر في القوائم المالية .في اال تيار بين البدائل المحاسبية المتعارف عليها في سبيل حيث
إن كل بديل يؤدي إلى نتيجة م تلفة لنتيجة األعمال والمركز المالي و اصة في المدى القصير.
هذا التعدد في البدائل إضافة إلى اال تةف بين المحاسبين في تحديد أفضل السياسات
المحاسبية التي تحقق أفضل مقابلة ممكنة بين المصروفات وااليرادات .ومستوى االفصاح الذي
يجب أن يتبع في إطار إعداد القوائم المالية .إضافة إلى اال تةف في تحديد المعيار السليم الذي
يمكن من ةله تطبيق سياسة أسام االستحقاق .كل ذلك أدى إلى جملة من المشاكل اإلجرائية و
الفكرية والى وجود مجموعة من الرغرات والعيوب في اإلطار الفكري للعملية المحاسبية من جهة
والى وجود لل أ ةقي بين اإلدارة التي تدير العملية المحاسبية في الوحدة المحاسبية والمساهمين
أو أصحاب الشين في الوحدة المحاسبية باإلضافة إلى وجود صارع وتناقض بين اإلدارة و
المساهمين حيث يحاول كل منهما تحقيق دالة هدفه وتعظيم رروته من ةل إتباع سلوكيات يرى
أنها أفضل السلوكيات واإلجراءات التي تتحقق تلك األهداف.
وفي ظل هذا التضارب في المصالح ومن ةل استغةل اإلدارة لعدم تمارل المعلومات
بين ما هو متاح لها والمتاح للمسترمرين تحاول بعض هذه اإلدارات إيصال معلومات مضللة
للمسترمرين عبر قوائمها المالية مستغلة في ذلك تعدد البدائل المتاحة أمامها وذلك لتحقيق منافع
غير أ ةقية بطريقة قانونية وهذا ما أطلق عليه مصطلح إدارة األرباح ومن ةل هذا الفصل
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سوف يتم التطرق إلى موضوع إدارة األرباح من حيث المفهوم والدوافع واآلرار إضافة إلى طرق
اكتشافها.
1.2

تعريف إدارة األرباح
تم تعريف إدارة األرباح بطرق م تلفة فقد عرفها تSchipper, 1989ت بينها تد ل متعمد

في عملية إعداد التقارير المالية ال ارجية بنية تحقيق بعض المكاسب أما ت Rosenfield,
2000ت فيرى أن إدارة األرباح هي :أي سلوك تقوم به اإلدارة يؤرر على الد ل الذى تظهره القوائم
المالية وال يحقق مزايا اقتصادية حقيقية وقد يؤدى في الواقع الى أضرار في األجل الطويل.
ويعرف تMusfiqur et, al., 2012ت إدارة األرباح بينها استراتيجية تست دم من قبل إدارة
الشركة للتةعب عمدا بيرباح الشركة بغرض تطابقها مع هدف محدد سلفان .كما يرى أن إدارة
األرباح هي ممارسة غير أ ةقية ولكن ليم بالضرورة أن تكون دائما غير قانونية.
كما يعرفها تالداعور وعابد 2112ت بينها ا تيار للسياسات المحاسبية من جانب الوحدة
االقتصادية؛ لتحقيق أهداف معينة لإلدارة وتحدث عندما يست دم المديرون المرونة المتاحة لهم
لة تيار بين الطرق والسياسات المحاسبية وكذلك حاالت التقدير والحكم الش صي لبعض البنود
الظاهرة في التقارير المالية لهيكلة الصفقات؛ لتعديل التقارير المالية سواء أكانت لتضليل بعض
أصحاب المصلحة حول األداء االقتصادي للشركة أو للتيرير على النتائ التعاقدية التي تعتمد
على األرقام المحاسبية الواردة بالتقارير .بينما أشار تHealy and Wahlen, 1999ت إلى أن
إدارة األرباح تتحقق عندما يقوم المديرون باست دام الحكم الش صي في إعداد التقارير المالية
واعادة هيكلة العمليات بهدف تعديل التقارير المالية إما لتضليل المساهمين بشين األداء االقتصادي
للشركة أو إلبرام تعاقدات تعتمد على األرقام المحاسبية.
أما ) (Belkaoui, 2004فقد عرف إدارة األرباح بينها "االست دام المحتمل إلدارة
االستحقاقات تAccrual Managementت من قبل اإلدارة بقصد الحصول على بعض المكاسب
ال اصة" وبالتمعن في هذا التعريف يتضح أن األداة المست دمة في إدارة األرباح هو تعمد اإلدارة
في است دام أسام االستحقاق بالشكل الذي يكفل لها تحقيق مصالح ذاتية وبذلك فقد شمل التعريف
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جميع الوسائل الممكنة مرل :اال تيار من بين البدائل المحاسبية إجراء تقديرات محاسبية وفقا
لرغبات اإلدارة المرونة في توقيت اال عتراف من حيث التقديم أو التيجيل لبعض بنود المصروفات
واإليرادات.
وعلى الرغم من أنه يمكن تعريف إدارة األرباح بطرق م تلفة إال أن هناك اتفاقان على أن
إدارة األرباح تؤدى الى تحريف األداء الحقيقي للشركة ومن ةل هذه التعريفات يتضح أن إدارة
األرباح هي أنشطة متعمدة يقوم بها المديرون بهدف تضليل مست دمي المعلومات المحاسبية
لتحقيق مكاسب اصة.
1.1

نتائج إدارة األرباح واآلثار المترتبة عليها
على الرغم من أن المديرين يدركون أن إدارة األرباح وان كانت تحقق منافع للمنشية في

األجل القصير إال أنها قد تؤدى الى مشاكل طيرة في األجل الطويل .ومن أهم هذه المشاكل ما
يلى تClikeman, 2003ت:
.0

ت فيض قيمة المنشية :توجد العديد من ق اررات التشغيل التي تت ذها المنشية بغرض التيرير
على األرباح قصيرة األجل إال أنها يمكن أن تؤدى في األجل الطويل الى اإلضرار
بالكفاءة االقتصادية للمنشية .فعلى سبيل المرال تعجيل اإليرادات قد يؤدى الى قيام المنشية
ببيع المنت في  21ديسمبر بشروط كان من الممكن أن تكون أفضل لو تم بيع ذات
المنت

لذات العميل في  2يناير .كذلك فان تي ير المصروفات اال تيارية

) (Discretionary Expensesيمكن أن يؤدى في األجل الطويل الى اإلض ارر بيداء
المنشية فتي ير الصيانة البحوث والتطوير وتدريب العاملين قد يؤدى الى فشل المعدات
سارة حصة المنشية في السوق وت فيض اإلنتاجية.
.2

تةشى المعايير األ ةقية :حتى وان كانت إدارة األرباح ال تنتهك المعايير المحاسبية
بشكل واضح فهي ممارسة مشكوك فيها من الناحية األ ةقية .فالمنشية التي تدير أرباحها
ترسل رسالة للعاملين بها بين إ فاء وتضليل الحقيقة هي ممارسة مقبولة وي لق المديرون
الذين يتحملون طر هذه الممارسة منا ان أ ةقيان يسمح بوجود أنشطة أ رى مشكوك فيها
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فالمدير الذى يطلب من موظفي المبيعات تعجيل المبيعات في أحد األيام ي سر السلطة
األ ةقية التي تمكنه من انتقاد طط المبيعات المشكوك فيها في يوم آ ر وأيضان يمكن
أن تصبح إدارة األرباح منحد انر زلقان جدان فيساليب التحايل المحاسبية البسيطة نسبيان تصبح
معقدة أكرر فيكرر الى أن تؤدى الى لق م الفات جوهرية في القوائم المالية.
.2

إ فاء مشاكل اإلدارة التشغيلية تOperational Managementت فممارسة إدارة األرباح
ال تتم على مستوى اإلدارة العليا فقط وانما تمارم أيضان على مستوى اإلدارة التشغيلية.
فمدراء اإلدارات التشغيلية يعالجون البيانات المالية بهدف الحصول على المكافآت الفوز
بالترقيات أو تجنب انتقاد األداء السيء .ومن أهم م اطر إدارة األرباح في المستويات
اإلدارية الدنيا إ فاء مشاكل التشغيل عن اإلدارة العليا فتبقى األ طاء بدون تصحيح
والمشاكل بدون حلول لفترة زمنية طويلة.

.5

زيادة التكاليف التي تتكبدها الشركة :ففي السنوات األ يرة فرضت بورصة األوراق المالية
األمريكية عقوبات صارمة على الشركات التي قامت ب دارة أرباحها فعلى سبيل المرال في
أوائل التسعينات وقعت البورصة غرامة قيمتها مليون دوالر على شركة

"W.R. Grace

" and Coوطلب منها إعادة احتساب أرباحها واإلعةن عنها .والسبب في ذلك أن
الشركة بين عام  0221و  0222قامت بت فيض أرباحها المعلنة وذلك بتسجيل
احتياطيات غير صحيحة قيمتها  44مليون دوالر وبين عام  0222و  0224قامت
ب عادة االحتياطيات الى األرباح وذلك لمقابلة األرباح الفصلية المستهدفة .وحتى إذا لم
تفرض بورصة األوراق المالية غرامات أو عقوبات تيديبية أ رى فان مجرد إعادة احتساب
األرباح واإلعةن عنها يمكن أن يكون في حد ذاته مكلفان جدان للشركة .ف ةل السنوات
ال مسة الماضية فقدت الشركات التي أعادت احتساب أرباحها في المتوسط  % 01من
قيمتها السوقية ةل الرةرة أيام التالية إلعةنها عن إعادة إعداد قوائمها المالية.

17

1..

اآلثار المترتبة على ممارسة إدارة األرباح

إن إلدارة األرباح و نتائجها تيريرات مباشرة وغير مباشرة على رةرة مستويات أولها مستوى
إدارة الوحدة المحاسبية باعتبارها طرفان من األطراف التي لها مصلحة مباشرة نقدية أو عينية أو
معنوية في اقتصاديات الوحدة المحاسبية وهذه التيريرات تتمرل في تالشيرازي 0221ت:
 .0التيرير على شهرة اإلدارة والتي يطلق عليها رأم المال اإلداري.
 .2التيرير على قيمة ما تملكه اإلدارة في أسهم رأم المال.
 .2التيرير على نظام الحوافز اإلدارية المعمول به.
آما فيما يتعلق بالمستوى الراني فقد أربت العديد من البحوث التطبيقية منذ عام  0262أن
هنالك عةقة مباشرة بين المعلومات أو السياسات المحاسبية وأسعار وحجم المعامةت في أسواق
رأم المال تإسماعيل 0222ت.
هذا التيرير المتبادل بين السياسة المحاسبية وأسعار األوراق المالية يتم من

ةلها طرق

متعددة تالشيرازي 0221ت:
 .0ما ينت عن هذه السياسة من إفصاح عن معلومات جديدة.
 .2ما ينت عن هذه السياسة من آرار نقدية مباشرة.
 .2تيرير السياسة المحاسبية على تكاليف االقتراض و تكلفة رأم المال.
 .5تيرير السياسة المحاسبية على ما يعرف بالتكاليف السياسية.
أما فيما يتعلق بالمستوى الرالث من تيريرات السياسة المحاسبية فهو تيرير متعدد
االتجاهات إذ يتمرل التيرير األول إلدارة األرباح من ةل السياسات المحاسبية على المستوى
االجتماعي في هجرة الرروة من طرف إلى طرف آ ر ليم له الحق في تلك الرروة أو انتقال الرروة
بين األطراف الم تلفة فقد يتم انتقال الرروة من حاملي األسهم القدامى والحاليين أو انتقال الرروة
من المستهلكين إلى حاملي األسهم أو من مصلحة الضرائب إلى حاملي األسهم وهذا بدوره
سينعكم سلبيا على جميع األطراف ويؤدي إلى سوء توزيع الرروة بين أفراد المجتمع مما يؤدي
إلى لل كبير في تحقيق المحاسبة لوظيفتها األساسية باعتبارها أداة يتم من ةلها تحقيق العدالة
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والمعاملة المتوازنة لجميع األطراف التي لها مصلحة مباشرة وغير مباشرة في اقتصاديات الوحدة
المحاسبية.
ومن جانب آ ر ف ن للسياسات المحاسبية تيريرات أ رى على المستوى االجتماعي تتمرل في
المساهمة في د ول األطراف الم تلفة في اتفاقيات متعددة باالعتماد على المؤشر النهائي لنتائ
الوحدة المحاسبية من شين تلك االتفاقيات إنتاج آرار نقدية مباشرة و غير مباشرة على اقتصاديات
األطراف التي د لت في تلك االتفاقيات اعتمادان على األرقام المحاسبية التي أنتجتها تلك السياسات
المحاسبية إضافة إلى تيريرات اجتماعية من نوع آ ر تتمرل في المساهمة في تحقيق وتنظيم كرير
من المشروعات كما في حالة تحديد أسعار ال دمات في شركات القطاع العام أو في تحديد كيفية
توزيع األرباح في البنوك أو احتساب الضرائب الم ستحقة على الوحدة المحاسبية األمر الذي
ينعكم على التدفقات النقدية المستقبلية و بالتالي على قيمة األسهم السندات في سوق األوراق
المالية تالشيرازي 0221ت.
أمرن على غاية من األهمية هما:
من العرض السابق يتضح ا
 - 0دور و أهمية معايير المحاسبة الدولية في إدارة األرباح لدى الوحدة المحاسبية و بالتالي
المساهمة في حل مشكلة الفجوة األ ةقية بين اإلدارة والمساهمين.
 - 2تيرير إدارة األرباح بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاديات جميع األطراف التي لها
مصالح مباشرة وغير مباشرة في الوحدة المحاسبية.
1.1

دوافع تبني سياسة إدارة األرباح
هناك عدة عوامل إدارية تشكل دوافعان لدى الشركات لتبني سياسة إدارة األرباح من هذه
الدوافع ما يلي:

 1.1.1تحقيق منافع ذاتية.
أهم الدراسات التي أجريت في هذا الموضوع دراسة تSmith, 1976ت حيث أظهرت تلك
الدراسة وجود أدلة تجريبية مؤيدة لفرضية أن الشركات التي تقع تحت سيطرة المديرين من المحتمل
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أن تت ذ ق اررات

اصة بالسياسات المحاسبية والتي يكون من شينها تمهيد الد ل أكرر من

الشركات التي يسيطر عليها المةك وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن أكرر من نصف طط
الحوافز تست دم الد ل قبل الضريبة كيسام لقيام األداء وأكدت ذلك دراسة ت Gaver et al.,
1998ت.
وذكرتHealy, 1985ت أن الدافع إلدارة األرباح في حالة وجود طط المكافآت هو مرال
للدافع التعاقدي وقد قدم أدلة على أن طط مكافآت اإلدارة المرتبطة باألرقام المحاسبية سوف
تعطي المديرين الدافع إلدارة األرباح باست دام االستحقاقات؛ لتعظيم المكافآت ا لممنوحة لهم .حيث
إن المديرين سيطبقون الطرق المحاسبية التي تؤدى إلى زيادة الد ل؛ إذا كانت األرباح الفعلية بين
المستهدف والحد األعلى؛ ألن ذلك سيزيد من مكافآتهم .واست لصت الدراسة الميدانية أن المديرين
في الشركات التي تربط طط المكافآت باألرباح سوف ي تارون الطرق المحاسبية التي ستزيد
الد ل الظاهر في القوائم المالية للفترة الحالية؛ ألن ذلك سيزيد من القيمة الحالية لمكافآتهم.
كما أشارت دراسة تHolthausen, 1995ت في أن اإلدارة قد ت فض األرباح عند وصول
الحوافز التي تحصل عليها اإلدارة إلى أعلى حد ممكن؛ وذلك ألن زيادة األرباح في تلك الحالة لن
تحقق أي زيادة في حوافز اإلدارة فبتيجيل األرباح لفترات مستقبلية قادمة قد تزيد حصة اإلدارة من
الحوافز مستقبة .كما أكدت تلك الدراسة أن اإلدارة قد تسعى إلى تطبيق األساليب المحاسبية التي
قد يكون من شينها زيادة األرباح وذلك في الحاالت التي تكون األرباح المحققة أقل من الحد األدنى
الةزم الحصول على الحوافز.
ويرى كل من تChaney et al., 1996ت و تSubramanyam, 1996ت أن تمهيد
األرباح يمكن أن يؤدي إلى تحسين في جودة األرباح بينما تDefond and Park, 1997ت
قدموا أدلة على أن األمن الوظيفي ي لق دافع لدى المديرين؛ لتمهيد األرباح كما أن المديرين
يميلون إلى تحويل األرباح من السنوات الجيدة تذات األرباح العاليةت إلى السنوات السيئة تذات
األرباح المن فضةت .وبدراسة أ رى ل ت Karman and Lubwama, 1997ت والتي تتبعت
حجم عمليات المتاجرة في األوراق المالية التي قام بها المديرون والمساهمون في الشركات التي
تتبني التطبيق المبكر للمعيار تSFAS 52ت وبا تبار فرضية أن المديرين يعتقدون أن ت فيض
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قابلية األرباح للتقلب؛ سوف ترفع من قيمة السهم للشركة وأنه ب مكانهم االستفادة من بعض تلك
الزيادات عن طريق شراء أسهم إضافية ذلك أ ن التبني المبكر للمعيار رقم ت42ت سوف يقلل من
حجم التقلب في اإليرادات عن طريق تيجيل إضافة األرباح أو سائر تحويل العموالت األجنبية
إلى الد ل الجاري .كما أظهرت الدراسة أيضا وجود عةقة انحدار طردي بين حجم التداول غير
العادي للمديرين والمساهمين وبين الرافعة المالية للشركة وهذه النتيجة تتفق مع فرضية أن مديري
تلك الشركات كان لديهم حافز إضافي لتبني المعيار تSFAS 52ت.
كما يعتقد تDye, 1988ت أن است دام األرقام المحاسبية في العقود التعويضية سيكون
دافعان للمديرين إلدارة تلك األرقام المحاسبية واعتبر ذلك دافعان دا ليان إلدارة األرباح .بينما
تBauwhede et al., 2003ت أربت أن الشركات البلجيكية ال اصة والعامة ترغب بشدة إلى
تمهيد أرباحها بانتهازية؛ عندما تكون أرباحها أعلى من المستهدف وربما غير قادرة على إظهار
أرباح جيدة في السنة القادمة كذلك أربتت الدراسة أن مديري تلك الشركات يست دمون تمهيد
أرباحهم؛ لتلبية المعيار المستهدف ألرباح السنة السابقة .لذلك رأى تReitenga et al., 2002ت
أن المديرين لديهم الدوافع إلدارة الد ل الظاهر في القوائم المالية؛ للحصول على المزايا.
وهنا يجب التنويه إلى أن الحوافز المالية الكبيرة الممنوحة للمسئولين اإلداريين أدت إلى
لق مشكةت أكرر

طورة وتكلفة وشاركت في انهيار المؤسسات الكبرى مرل إنرون Enron

وورلدكوم  .Worldcomمما دفع

إلى ات اذ العديد من اإلجراءات والقوانين للحد من وقوع مرل

هذه الفضائح مرة أ رى وكان من ضمنها قانون سيربنم – أوكسلي تSarbanes-Oxley Actت
الذي فرض على الشركات وضع ضوابط لحجم الحوافز المقدمة للمدراء إضافة إلى االفصاح عن
قيمة األرباح كل ذلك كان من شينه الحد من طورة هذا الدافع في ممارسة إدارة األرباح.
 1.1.2تخفيض ضريبة الدخل.
إن من أهم دوافع المديرين إلدارة األرباح دافع ضريبة الد ل وذلك من ةل ا تيار
المديرين للطرق المحاسبية التي تقلل من القيمة الحالية المتوقعة لمدفوعات الضرائب ومن إحدى
تلك الطرق المست دمة لتحقيق ذلك الغرض طريقة تقييم الم زون السلعي و اصة ت FIFO and
LIFOت فعلى سبيل المرال :عند ا تيار المديرين ل ت FIFOأو LIFOت ذلك سيؤدي إلى تغييرات
65

في التدفق النقدي للشركات؛ نتيجة لتيرير طرق الم زون على األرباح ال اضعة للضريبة.
فالشركات عادة تست دم تFIFOت عند زيادة األسعار؛ لزيادة الد ل الظاهر في القوائم المالية والذي
سيؤدى إلى زيادة الضرائب وان فاض في التدفقات النقدية وفي المقابل ف ن تLIFOت قد تست دم
لت فيض الد ل الظاهر في القوائم المالية؛ مما يؤدى إلى ان فاض في الضرائب وزيادة التدفق
النقدي لذلك إ ن دافع الضريبة لتعظيم قيمة الوحدة االقتصادية هو دافع رئيم ليؤرر على ق اررات
المديرين لتطبيق سياسات محاسبة الم زون السلعي.
وهناك العديد من الدراسات التي تناولت محاولة الشركات تفادي الضرائب من

ةل

بعض الممارسات المحاسبية التي تساعد في تحقيق ذلك .فقد تناولت دراسة تPorcano, 1997ت
إدارة األرباح لتفادي الضرائب المفروضة على المكاسب الرأسمالية وذلك من ةل فح

مدى

استجابة الشركات للتغيرات في أسعار الضرائب على المكاسب الرأسمالية الصافية في الواليات
المتحدة والتي تكررت ت5ت مرات منذ سنة  0215حتى سنة 0226م .وقد لصت الدراسة إلى أن
استجابات الشركات للتغيرات األربع في أسعار الضريبة كان يتغير؛ بهدف تعديل ما حصلت عليه
الوحدة االقتصادية من مكاسب أرسمالية؛ من أجل تعظيم التدفقات النقدية بعد الضريبة.
كما تناولت دراسة تVisvanathan, 1998ت العةقة بين م صصات تقييم الضرائب
المؤجلة وادارة األرباح وترجع م صصات تقييم الضرائب المؤجلة إلى وجود فروق مؤقتة بين
القواعد الضريبية وقواعد إعداد التقارير المالية وتؤدي تلك الفروق إلى نشوء أصول أو التزامات
ضريبة مؤجلة وذلك يحدث؛ إذا ترتبت على تلك الفروق زيادة أو ان فاض لرقم الد ل ال اضع
للضريبة مقارنة بالد ل المحاسبي ةل الفترات المستقبلية وقد أجاز المعيار ت FASB 109ت
االعتراف بكل أصول الضرائب المؤجلة بما في ذلك تلك الناتجة عن ترحيل صافي
التشغيل مع مراعاة تكوين م ص

سائر

تقييم؛ إذا كان هناك احتمال كبير أال تتحقق كل أو بعض

األصول الضريبية المؤجلة .لذا ف ن إدارة األرباح سيكون لها دور في تكوين أو تغيير م صصات
تقييم األصول الضريبية المؤجلة وقد رأى تKieso and Weygandt, 0224ت أن بعض
الشركات ستقوم بتكوين حسابات تقييم الست دامها في زيادة أرم المال والبعض اآل ر
سيست دمها في تعديل األرباح وفق نا لما تراه اإلدارة ؛ مما يعني أن التغيرات في م صصات التقييم
يمكن أن تؤرر بشكل جوهري في التقارير المالية.
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وقد أجرى تCoppensa and Peek, 2005ت دراسة على الشركات ال اصة في
ترمانيةت أقطار أوروبية رم است لصت الدراسة أن تلك الوحدات تتجنب التقرير عن ال سائر
الصغيرة؛ عندما ال توجد ضغوطات على سوق أرم المال بينما في البلدان التي توجد فيها أنظمة
ضريبية؛ ف ن الشركات ال تتجنب التقرير عن ال سائر الصغيرة .وكذلك ت Adhikari et al.,
2005ت تحرى التيرير المتوقع للسياسة الضريبية على الشركات الماليزية في إدارة د لها.
واستنتجت الدراسة أنه قبل ت فيض ضريبة الشركات تتجه الشركات الماليزية الكبيرة مع ان فاض
فعالية معدالت الضريبة لت فيض أرباحها الظاهرة في القوائم المالية والتي تؤرر على السياسة
الضريبية.
 1.1.1التوافق مع شروط سداد الديون.
إن من دوافع إدارة األرباح :تجنب م الفة اتفاقيات عقود الدين وذلك النوع من إدارة
األرباح سيساعد المديرين على تحويل الرروة من حملة الدين إلى حملة األسهم وذلك من ةل
زيادة توزيعات األرباح واالقتراض اإلضافي وجعل صافي الرروة يقل عن الحد األدنى المطلوب
من قبل المقرضين .إن العةقة اإليجابية بين نسبة الدين الى حقوق الملكية واست دام االجراءات
المحاسبية لزيادة الد ل يفسر عادة كدليل أن المديرين است دموا اإلجراءات المحاسبية لزيادة
الد ل؛ للت ل

من قيود عقود الديون .وهناك العديد من الدراسات التي تناولت محاولة الشركات

ممارسة إدارة األرباح؛ لتفادي م الفة الشروط الواردة في عقود الدين .ومن تلك الشروط ما يكون
مصاغا في صورة قيود على األرقام المحاسبية أو في صورة نسب مرل عدد مرات تغطية الفوائد.
فدراسة ت Begley, 1990ت أربتت أنه لكررة النزاعات الناتجة عن تعارض المصالح بين الدائنين
والمساهمين ف ن عقود الدين غالبان ما تتضمن شروطا لتقيد اإلدارة للحد من تلك النزاعات وتتمرل
تلك القيود في الحد من قدرة اإلدارة :على سداد توزيعات األرباح على المساهمين أو إصدار ديون
جديدة أو طلب الدائنين منحهم الحق في سداد الديون مبك انر؛ إذا لم يتم الحفاظ على حد أدنى من
األرقام المحاسبية .لذا قد تتحمل اإلدارة ما يسمى تتكلفة الوكالةت والناتجة عن التصرفات المقيدة أو
بسبب تكلفة سداد الديون أو إعادة التفاوض على إصدار الدين لحذف القيود لذلك ف ن اإلدارة
تلجي إلى إدارة األرباح ؛ لتقليل احتماالت انتهاك قيود الديون؛ وذلك بهدف زيادة الد ل وقد أكد
ذلك تBartov, 2000ت .وقد قدم تSweeney, 1994ت أدلة على أن مديري الشركات يست دمون
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التغيرات المحاسبية لزيادة الد ل والتطبيق المبكر للمعايير المحاسبية الجديدة؛ مما سيزيد صافي
أرباح تلك الوحدات عند مقارنتها بالشركات التي لم تست دم تلك التغيرات.
وقد رأى تطاحون 2110ت إنه عند وضع المقرضين شروط معينة عند منح القروض
ة وجود نسبة معينة للديون إلى إجمالي األصول الملموسة أو إلى
والتي قد يكون من أهمها مر ن
حقوق الملكية تكمقيام للرفع الماليت ف ن ذلك قد يدفع الشركات إلى إعادة تقييم أصولها الرابتة
بالزيادة بما يؤدي إلى زيادة حقوق الملكية .وقد تحسن تلك الزيادة من أوضاع الشركات حيث
يصبح الرفع المالي أقل مما كان عليه قبل إعادة التقييم .ويتولد عن االن فاض في الرفع المالي
زيادة أو دعم للطاقة االفتراضية للشركة وت فيض لتكلفة األموال باإلضافة إلى تجنب الشركات
اإل ةل بشروط اتفاقيات الديون التي غالبان ما تتضمن أهم بنودها توافر نسبة معينة كحد أقصي
للديون إلى إجمالي األصول الملموسة أو إلى حقوق الملكية.
بينما رأى كل من :تJaggi and Picheng, 2002ت أن است دم الشركات المعسرة و
التي أ لت باتفاقية عقود الدين في الفترة ما بين  .0226 - 0222وبعد فح

تيرير اإل ةل

بعقود اتفاقيات الدين وتنازل المقرضين عن يارات أسام االستحقاق المحاسبي .فقد لوحظ من
النتائ أن مديري تلك الوحدات ي تارون االستح قاقات اال تيارية التي تؤدي لزيادة الد ل؛ إذا وافق
المقرضون على إعطائهم التنازل بينما سي تار المديرون االستحقاقات اال تيارية التي تؤدي
ل فض الد ل؛ إذا رفض المقرضون التنازل .كذلك تSaleh and Ahmed, 2005ت درسا
االستحقاقات اال تيارية في الوحدات التي أ لت بعقود الدين بعد التعهد ب عادة التفاوض مع
المقرضين حيث كشفت الدراسة أن تلك الوحدات غالبان تطبق يارات االستحقاقات؛ ل فض الد ل
أرناء السنة المحيطة ب عادة التفاوض مع المقرضين .وبالتالي يمكن القول :إن مديري الشركات
لديهم الدوافع للتيرير على ياراتهم المحاسبية في سبيل تحسين شروط أو قيود عقود الدين.
 1.1..تفادى التكاليف السياسية.
تتمرل تلك التكاليف في األعباء التي قد تتحملها الشركات كبيرة الحجم؛ نتيجة القوانين
واألنظمة التي تفرضها الدولة مرل :قوانين زيادة معدالت الضرائب أو تحميل الشركات بيعباء
اجتماعية مرتفعة .لذلك قد تلجي إدارة الشركات إلى تبني إدارة األرباح وا تيار سياسات محاسبية
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تؤدي إلى ت فيض الربح؛ وذلك لتجنب مرل تلك التكاليف ت Watts and Zimmerman,
1986ت.
وقد ا تبرتWong, 1988ت تيرير التكاليف السياسية وعقود الدين على اال تيارات
المحاسبية

ةل الفترة وذلك باست دام ب يانات الوحدات النيوزلندية حيث بين أن نقل عبء

الضريبة يمكن أن يحمل على المبيعات أو على مصروف ضريبة الد ل وقد افترضت الدراسة أن
الشركات النيوزلندية الكبيرة ت تار طريقة تحميل عبء الضريبة على المبيعات وبالتالي سترتفع
معدالتها الضريبية الى مستوى قابل للمقارن ة بالشركات التي ليم لها حساسية سياسية .وقد أظهرت
النتائ أن طريقة تحميل عبء الضريبة على المبيعات مفضلة من قبل الشركات الكبيرة والتي
تجتذب التدقيق السياسي؛ بسبب ان فاض معدالتها الضريبية؛ وبالتالي تتفادي التكاليف السياسية
التي قد تتحملها .بينما تJones, 1991ت ورق أن المديرين يفضلون االستحقاقات التي ت فض
الد ل أرناء فترة التحري؛ للحصول على اإلعانة الواردة من الواليات المتحدة األمريكية أكرر منها
في السنوات التي ليم بها تحري للحصول على تلك المعونة .كذلك تCahan, 1992ت ذكر أن
مديري الشركات التي تحت التحري لممارساته ا االحتكارية من قبل و ازرة العدل ومفوضية التجارة
الفدرالية في الفترة ما بين  0222- 0211تفضل ا تيار االستحقاقات التي ت فض الد ل أرناء
السنوات التي تحت التحقيق مقارنة بالسنوات األ رى التي بة تحقيق؛ وذلك لت فيف األعباء التي
قد تتحملها.
كما رأى تطاحون 2110ت إنه قد تست دم األرقام القياسية في تبرير أفعال الشركات في
البيئات المنظمة سياسيان فعلى سبيل المرال تهدف قوانين تحديد األسعار في أستراليا والواليات
المتحدة إلى إجبار الشركات ت اصة الكبرى منهات على االهتمام بسياسة التسعير مع زيادة
االهتمام بالتزاماتها تجاه جماهير المستهلكين .ويمكن الحكم على مدى التزام الشركات في ذلك
الصدد بمقارنة ربحيتها بمتوسط ربحية الصناعة .لذلك إذا أظهرت الشركات كبيرة الحجم في
تقاريرها أرباحان مرتفعة ومن رم معدالت عائد مرتفعة على األصول أو على حقوق الملكية؛ ف ن
تقارير الربحية ال اصة به ا تكون أكرر ألن تلفت أنظار واضعي القوانين والجهات الحكومية التي
تسعي إلعادة توزيع الموارد دا ل حدود المجتمع في مرل تلك الظروف.
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وغالبان ما يتولد شعور لدى إدارة تلك الشركات الكبيرة دافع أكبر لتبني إجراءات معينة
لت فيض األرباح وأيضا ت فيض ال سائر المتوقعة والتي تنت من تد ل واضعي القوانين وغيرهم
من الجهات الحكومية في شؤون تلك الوحدات .وبافتراض تمشي دوافع المديرين والمساهمين من
حيث المصالح المشتركة إلى حد ما ب عادة تقييم األصول الرابتة بالزيادة لت فيض معدل العائد
على حقوق الملكية ومن رم ت فيض التكاليف السياسية وبالتالي زيادة قيمة الوحدة االقتصادية.
وذلك يتوافق مع رأي ) (Watts 1977في أن تبني بعض الشركات االسترالية احتساب مصروف
اإلهةك على أسام القيم الجارية المرتفعة؛ إلظهار معدالت عائد من فضة؛ يرجع إلى حد كبير
إلى كبر حجم الشركات وحساسيتها للعملية السياسية.
كما أن إعادة تقييم األصول الرابتة بالزيادة لت فيض الربحية ومعدالت العائد غالبان ما
تحدث أيضان في الشركات الكبرى التي تعمل في صناعات معرضة بدرجة كبيرة لحدوث إضرابات
من جانب اتحادات العمال بما قد ي فض من معاناة الشركات فيما يتعلق بمطالبة هذه االتحادات
ال اصة بزيادة األجور.
أماتGill-de-Alboronoz and Illueca, 2005ت فقد فح

تيرير أنظمة التسعير

على السياسة المحاسبية في شركات تالكهرباء اإلسبانيةت للفترة ما بين  2110-0220وقد
توصلت الدراسة إلى أن مديري تلك الشركات يتةعبون في صافى أرباحهم حيث يمارسون استحقاق
ت فيض الد ل؛ لتناق

رؤيتهم السياسية.

وقد قدمت دراسة تAljifri, 2007ت عددان من الدوافع المعقدة والمتدا لة للشركات إلدارة
أرباحها الظاهرة في القوائم المالية .حيث بينت أن المديرين لديهم دوافع م تلفة للتةعب في صافي
الد ل وانه ال توجد إجابة واضحة عن سبب ا تيار المديرين لمجموعة محددة من اإلجراءات
المحاسبية في فترة زمنية محددة .كذلك قدمت الدراسة فهما جيدا للعةقة بين االستحقاقات
اال تيارية والدوافع اإلدارية وادارة األرباح والتي ربما تغير وجهة نظر المهتمين الدا ليين
وال ارجيين عن محتوى القوائم المالية ودور المراجعين .ولذلك فان جودة المعلومات المتاحة للعامة
ربما تتحسن وبالتالي ستتحسن دمة مست دمي التقارير السنوية.
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1.1

محددات إدارة األرباح

.0

توحيد إجراءات تطبيق المعايير المحاسبية :حيث إن صرامة المعايير المحاسبية من شينها
أن تمنع اإلدارة من استغةل الرغرات في المبادئ المحاسبية في إدارة األرباح مما يزيد من
جودة القوائم المالية ورقم الربح تEwert and Wagenhofer, 2005ت.

.2

ا تةف المعايير المحاسبية :إذ إن ا تةف المعايير المست دمة في إعداد التقارير المالية
بين المعايير المحلية والدولية من شينه أن يمرل عامةن مهم نا في تسهيل عملية إدارة
األرباح حيث يرى تBarth, et. al., 2008ت أن الشركات التي تتبع مبادئ المحاسبة
الدولية لديها أقل ممارسات لتمهيد الد ل تEarnings smoothingت وأقل ممارسات
إلدارة األرباح.

.2

سيطرة حملة األسهم تControlling Shareholderت ففي بعض البلدان ذات التوجه
االشتراكي والتي تسمح للدولة بالسيطرة على نسبة من أسهم الشركات تزداد ممارسات إدارة
األرباح فقد وجد تTong and Wang, 2007ت أنه عندما تن فض نسبة سيطرة حملة
األسهم ألقل من النصف ف ن جودة األرباح تن فض في هذه الشركات .وفي مقارنة بين
الشركات ذات الملكية العامة واأل رى ذات الملكية ال اصة وجد ت Givoly, et. al.,
2010ت أن الشركات ذات الملكية العامة كانت أكرر تحفظان في تقاريرها المالية من
الشركات ال اصة وكذلك ف ن ممارسة إدارة األرباح لديها عبر است دام المستحقات
اال تيارية كانت أقل وذلك رغبة من مديري الشركات العام ة في تجنب طر التقاضي
وتكاليف الوكالة.

.5

تيرير أعضاء مجلم اإلدارة  :ففي حين رأى تBeasley, 1996ت أن هناك عةقة موجبة
بين عدد أعضاء مجلم اإلدارة والغش في القوائم المالية مما يدل على أن ارتفاع عدد
أعضاء مجلم اإلدارة يرتبط بزيادة احتمال إدارة األرباح وبالتالي ت فيض جودة األرباح
وجد تLai and Tam, 2007ت إن األعضاء المستقلين في مجلم اإلدارة قد يساهمون
في الحد من إدارة األرباح ورفع جودة األرباح حيث وجد تLee, et. al., 2007ت أن
أقل ممارسات إدارة األرباح هي في الشركات التي لديها أعلى نسبة من أعضاء مجلم
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اإلدارة المستقلين في حين أن تJenkins et. al., 2006ت قد وجدا عةقة موجبة بين
نسبة األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلم اإلدارة وجودة األرباح في المحصلة هناك
عةقة بين تركيبة حملة األسهم وجودة األرباح وان ا تلف الباحرون في اتجاه تلك
العةقة.
.4

حجم لجنة التدقيق واستق ةلها :حيث تزايد االهتمام بتشكيل لجان التدقيق في الفترة األ يرة
وذلك لتيريرها الهام على تحسين جودة األرباح تWild, 1996ت وحسب ت Vafeas,
 2005ت هناك عةقة موجبة بين ارتفاع وتيرة اجتماعات لجنة التدقيق وجودة األرباح وقد
وافقته في ذلك تZhai, 2006ت التي رأت أن ت شكيل لجنة التدقيق وزيادة أعضائها من
شينه أن يحسن من جودة األرباح وقد وجد تLin and Yang , 2006ت أن لجنة التدقيق
كبيرة الحجم قد تزود إشرافا أكرر على إعداد القوائم المالية األمر الذي من شينه أن يحسن
من جودة األرباح من ةل ت فيض التةعب في القوائم المالية .كما إن وجود لجنة تدقيق
تتمتع باالستقةل وال برة الكافيين يساهم في تحسين جودة األرباح تحمدان ومشتهى
2100ت وبالتالي الحد من ممارسات إدارة األرباح حيث إن تحسين جودة التقارير المالية
بشكل عام وتحسين جودة األرباح بشكل ا

تعتبر من أهم الفوائد الناتجة عن تشكيل

لجان التدقيق في الشركات تقراقيش 2112ت بينما تؤدي زيادة ملكية أعضاء لجنة
التدقيق ألسهم الشركة إلى ت فيض جودة األرباح .ويضيف ت Baxter and Cotter,
 2009ت وجود عةقة ذات داللة إحصائية بين ال برة المالية ألعضاء لجنة التدقيق
وتحسين جودة األرباح.
.6

اإلفصاح الكافي :حيث أكدت دراسة تKaramanou and Vafeas, 2005ت على أن
اإلفصاح المالي الكافي يقلل من مشاكل ت فيف فجوة عدم تمارل المعلومات التي توجد بين
اإلدارة وحملة األسهم .وعلى العكم فاإلفصاح غير الكافي عادة يضلل حملة األسهم وله
تيريرات معاكسة على ررواتهم .وكما هو مقترح من موجة فضائح التقارير المالية مؤ انر.
والتسليم باال تةف الحاد بين م رجات اإلفصاح عبر الشركات نتيجة أن بعض الشركات
ت تار ممارسة اإلفصاح الكافي والبعض األ ر إفصاحهم ال يكون واضحان بشكل بديهي.
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باإلضافة إلى أن تحديد العوامل التي تؤرر على ق اررات اإلفصاح اال تياري لإلدارة يعد
مشكلة بحرية أساسية مع المتضمنات لصناع السياسة مجتمع األعمال واألكاديميين.
1.1

طرق سياسة إدارة األرباح

تعددت الطرق واألساليب المتبعة في ممارسات الشركات إلدارة األرباح ففي حين يرى تحماد
2115ت أن هناك رةث طرق إلدارة األرباح هي:
.1

إدارة االستحقاقات :أي تغيير احتماالت وتقديرات تحقق اإليرادات والمصروفات
المستحقة مرل تغيير العمر االفتراضي لألصول أو احتمال سداد المدينين؛ بغرض
التحكم في مقدار اإليرادات والمصروفات التي تظهر في فترة مالية معينة.

.2

اختيار توقيت مالئم لتطبيق سياسة محاسبية إلزامية :عندما يصدر معيار محاسبي
جديد؛ فانه يتم تحديد موعد الحق لصدوره كبداية للتطبيق ومع ذلك فانه عادة ما تسمح
المعايير المحاسبية بالتطبيق المبكر ألي معيار عن المعاد المحدد فيتاح للشركات
الفرصة؛ ألن تقوم بالتطبيق المبكر أو االنتظار حتى الميعاد المحدد للتطبيق.

.1

التغيرات المحاسبية االختيارية :تتضمن التحول من طريقة محاسبية إلى طريقة
ال إلى الصادر أوالن أو من طريقة الوارد
محاسبية أ رى مرل التحول من طريقة الوارد أو ن
أ ي انر إلى الصادر أوالن .ويجب أن يتسم األسلوب المحاسبي المست دم في إدارة األرباح
بال صائ
-

التالية تعبد الحميد 0222ت:

أن يحقق األسلوب المست دم تعديةن في رقم الد ل دون أن يزج الوحدة االقتصادية
في أعمال غير مرغوبة في المستقبل.

-

أال يحتاج األسلوب المست دم إلى القيام بعمليات فعلية مع أطراف ارجية أ رى.

-

أن يتفق األسلوب المست دم مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

-

أن تستمر الوحدة االقتصادية في است دامها للممارسات المحاسبية دون تغيير
ةل مجموعة من الفترات المتتابعة.
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يرى تRoychowdhury, 2006ت أنه يمكن القيام ب دارة األرباح من ةل است دام رةرة وسائل
هي:
.1

إدارة المبيعات :حيث يمكن لإلدارة القيام ب دارة األرباح عن طريق بعض الق اررات
المرتبطة بالمبيعات مرل:
-

تعجيل توقيت المبيعات من ةل نقل مبيعات الفترة التالية إلى الفترة الحالية ومن
رم زيادة أرباح الفترة الحالية.

-

تقديم صم سعر مغالى فيه للعمةء بما يؤدي إلى زيادة المبيعات ومن رم زيادة
األرباح.

-

زيادة فترة ائتمان الممنوحة للعمةء عن المبيعات اآلجلة.
وقد أوضح تRoychowdhuryت أن هذه الوسائل قد ت فض من قيمة الشركة
حيث إنها تؤرر سلبيان على التدفقات النقدية المستقبلية فعلى سبيل المرال فان منح
صم سعر مغالى فيه للعمةء لزيادة حجم المبيعات في الفترة الحالية لتحقيق الربح

المستهدف ويمكن أن يؤدي إلى توقع المستهلكين مزيدان من ال صم في المستقبل مما
قد يترتب عليه ان فاض المبيعات مستقبةن.
.2

إدارة المصروفات االختيارية :حيث يمكن لإلدارة القيام ب دارة األرباح بهدف زيادة /
ت فيض الد ل عن طريق ت ف يض  /زيادة بعض النفقات اال تيارية مرل نفقات البحوث
والتطوير نفقات اإلعةن نفقات الصيانة حتى تحقق الربح المستهدف اصة إذا كانت
هذه النفقات ال تساهم في تحقيق الد ل في الفترة الحالية.

.1

إدارة اإلنتاج :فيمكن لإلدارة القيام ب دارة األرباح من ةل زيادة حجم اإلنتاج بشكل
مغالى فيه مما يؤدي إلى ت فيض التكاليف الرابتة ومن رم ت فيض متوسط تكلفة
الوحدة وفي نفم الوقت يترتب على زيادة اإلنتاج وحدوث زيادة في الم زون وبالتالي
ت فيض تكلفة المبيعات مما سيترتب عليه زيادة األرباح إال أن زيادة الم زون بشكل
مغالى فيه سيؤد ي إلى تحمل الشركة بتكاليف ت زين مرتفعة ومن ناحية أ رى تعرض
الم زن للتلف اصة إذا عجزت الشركة عن تصريفه.
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وق د فحص ت دراس ة ت Graham et al., 2005ت العوام ل المهم ة الت ي ت ؤرر ف ي ص افي
األرباح وق اررات اإلفصاح وقد أجرت الدراسة مس حا ومق ابةت ألكر ر م ن ت400ت م دير تنفي ذي ر م
أظهرت أن  %78منهم يفضلون إدارة األرباح من ةل أ ذ أعمال اقتصادية أكرر منه ا م ن ةل
ا ذ أعمال ال يارات المحاسبية المتمشية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
أما دراسة تAljifri, 2007ت فقد ركزت على أس ام االس تحقاق ك يداة بن اء إلدارة األرب اح.
واس تن تجت الدراس ة أن نم اذج أس ام االس تحقاق المس ت دمة م ن قب ل الب احرين لقي ام إدارة األرب اح
معقدة؛ وذلك لص عوبة قي ام االس تحقاقات اال تياري ة وغي ر اال تياري ة؛ مم ا يظه ر التس اؤل الت الي:
هل نتائ الدراسات المتعلقة ب دارة األرباح تتمتع بالدقة والمصداقية؟.
1.1

النماذج المستخدمة في اكتشاف ممارسات إدارة األرباح
توج د ر ةث أن واع رئيس ة م ن النم اذج المس ت دمة ف ي الدراس ات الس ابقة الكتش اف إدارة

األرباح :نماذج ألرر االس تحقاق اإلجم الي ونم اذج ألر ر اس تحقاق الص ناعة ونم اذج لتحلي ل ش كل
توزيع األرباح تMcNichols, 2000ت.
 1.1.1نموذج أثر استحقاق الصناعة
يفت رض نم وذج الص ناعة والمط ور م ن قب ل تSloan, 1991

Dechow andت

تPetroni, 1992ت تMcNichols, 1998ت تمت ع جمي ع الش ركات ف ي نف م الص ناعة ب نفم
مصادر التغاير في أرر االستحقاق اإلجمالي لذات الصناعة .حيث يعتمد نموذج Dechow and
 Sloanعل ى إج راء تحلي ل االنح دار ألر ر االس تحقاق غي ر اال تي اري كدال ة ف ي متوس ط أر ر
االستحقاق اإلجمالي للصناعة .وتتمرل الميزة األساسية لنموذج أرر استحقاق الصناعة في إنه يمكن
بسهولة التمييز بين أرر االستحقاق اال تياري وغير اال تياري ويمكن االعتم اد عل ى  GAAPف ي
تفهم ما الذي يجب أ ذه في االعتبار عند تحليل أرر االستحقاق اإلجمالي.
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 1.1.2نماذج تحليل شكل توزيع األرباح Distributional Analysis
ق دمت دراس ة تBurgstahler and Dichev, 1997ت طريق ة أ رى الكتش اف ممارس ات
إدارة األرباح وهي طريقة توزي ع القط اع العرض ي لألرب اح Cross-Sectional Distributional
 .Methodحي ث تس ت دم تل ك الطريق ة بش كل واس ع ف ي اكتش اف ممارس ات إدارة األرب اح ح ول
المؤش رات القياس ية األساس ية لألرب اح مر ل األرب اح الص فرية وأرب اح الس نة الس ابقة وتوقع ات
المحليين الماليين .وتتمرل الميزة األساسية لنموذج تحليل شكل توزيع األرباح في أنها تمكن الباح ث
من التنبؤ بمعدل تكرار حدوث األرباح المحتمل أن تكون ناتجة عن األرباح اال تيارية.
يعتم د م د ل تحلي ل ش كل التوزي ع الكتش اف إدارة األرب اح عل ى فح

التوزي ع التك راري

للقطاع العرضي لألرباح بهدف التحقق مما إذا كانت أرباح الشركات تتوزع بشكل منتظم عل ى نق اط
تقع مباشرة أعلى أو أسفل المؤشرات القياسية لألرباح .حي ث يظه ر الش ك ف ي ممارس ة إدارة األرب اح
في حالة اكتشاف معدل تكرار من فض بشكل غير عادي للشركات الت ي تق ع نقاطه ا أس فل المؤش ر
القياسي ومعدل تكرار مرتفع بشكل غير ع ادي للش ركات الت ي تق ع نقاطه ا أعل ى المؤش ر القياس ي.
ولتحدي د م ا إذا ك ان مع دل التك رار أعل ى أو اق ل بش كل غي ر ع ادي ي تم احتس اب مع دل التك رار
المتوقع في ظل غياب ممارس ات إدارة األرب اح وذل ك عل ى ط وتين :أوال ي تم تص نيف التك رار ف ي
نطاق ات ذات مس افات متس اوية م ن األرب اح تس مي ص ناديق  Binsراني ان احتس اب متوس ط ع دد
الش ركات الت ي توج د دا ل الص ندوق ال ذي يق ع مباش رة أعل ى ودا ل الص ندوق ال ذي يق ع مباش رة
أس فل الص ندوق مح ل االهتم ام .ر م ي تم مقارن ة متوس ط ع دد الش ركات المتوق ع ف ي ظ ل غي اب
ممارس ات إلدارة األرب اح م ع الع دد الفعل ي للش ركات الت ي تق ع دا ل ذل ك الص ندوق .ف ذا ك ان ع دد
الش ركات الت ي تق ع دا ل الص ندوق مح ل اال هتم ام ت تل ف بش كل ج وهري ع ن الع دد المتوق ع
للشركات إذن يتوقع وجود ممارسات إلدارة األرباح تBurgstahler and Dichev, 1997ت.
 1.1.1نماذج أثر االستحقاق اإلجمالي
تض منت الدراس ات الس ابقة اس ت دام أرب ع نم اذج أساس ية ألر ر االس تحقاق اإلجم الي من ذ
منتص ف الرمانين ات :نم وذج  HealyتHealy, 1985ت ونم وذج  DeAngeloت DeAngelo,
1986ت ونم وذج  JonesتJones, 1991ت ونم وذج  Jonesالمع دل ت Dechow et. al.,
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1995ت .حيث تحاول تلك النماذج تحليل أرر االستحقاق اإلجمالي إلى أرر استحقاق ا تي اري وأر ر
استحقاق غير ا تياري رم يتم فح

أرر االستحقاق اال تياري بهدف التحقق م ن وج ود ممارس ات

إلدارة األرباح.
يه تم نم وذج  HealyتHealy, 1985ت أساس ا با تب ار أر ر االس تحقاق اإلجم الي .حي ث
يق وم نم وذج  Healyعل ى فرض يتين أساس يتين :أوال افت راض ممارس ة إدارة األرب اح ةل جمي ع
الفت رات راني ا افت راض رب ات أر ر االس تحقاق غي ر اال تي اري م ن فت رة أل رى .ويعتم د نم وذج
 Healyعل ى تقس يم العين ة إل ى ر ةث مجموع ات حي ث تش تمل إح دى المجموع ات عل ى األرب اح
المفت رض إن ه ت م إدارته ا ص عودان وتش تمل المجموعت ان األ ري ان عل ى األرب اح المفت رض إن ه ت م
إدارته ا هبوط ان .وي تم اس ت دام المجموع ة األول ي كفت رة تق دير  Estimation Periodبينم ا ي تم
اس ت دام المجم وعتين األ ريين كفت رة ح دث  .Event Periodحي ث يتمر ل أر ر االس تحقاق غي ر
اال تي اري بمتوس ط أر ر االس تحقاق اإلجم الي لمجموع ة فت رة التق دير تDechow et al., 1995ت.
ويعتب ر نم وذج  DeAngeloت1986

DeAngelo,ت تع ديل لنم وذج  .Healyفف ي نم وذج

 DeAngeloيتم است دام أرر االستحقاق غير اال تياري للفت رة الس ابقة لفت رة التق دير ت Dechow
et al., 1995ت.
ب ةف نم وذج  Healyونم وذج  DeAngeloال يفت رض رب ات أر ر االس تحقاق غي ر
اال تياري ف ي ظ ل نم وذج  JonesتJones, 1991ت .حي ث يعتم د نم وذج  Jonesعن د تق دير أر ر
االس تحقاق غي ر اال تي اري عل ى عملي ة م ن ط وتين تي ذ ف ي االعتب ار التغي ر ف ي الحال ة
االقتصادية للشركة .أوال يتمرل أرر االستحقاق غي ر اال تي اري ف ي القيم ة المتبقي ة ألر ر االس تحقاق
اإلجمالي عند تحليل انحداره كدالة في المبيعات والتغيرات في األصول الرابت ة ال اض عة لإله ةك.
رانيان ي تم إج راء تحلي ل االنح دار ألر ر االس تحقاق غي ر اال تي اري كدال ة ف ي التغي رات ف ي المبيع ات
والتغي رات ف ي األص ول الرابت ة ال اض عة لإله ةك وذل ك باس ت دام تق دير مع امةت االنح دار
المرتبطة ب صائ

الشركة والذي تم احتسابه من ةل تحليل االنحدار األول .حيث تشير النتائ

إلى إمكانية تفسير  %21تقريبان من التغ اير ف ي أر ر االس تحقاق اإلجم الي باس ت دام نم وذج Jones
تJones, 1991ت .أس قط نم وذج  Jonesالمع دل تDechow et al., 1995ت الف رض المبس ط
لنموذج  Jonesوالذي يعتبر اإلي رادات غي ر ا تياري ة وذل ك م ن ةل تع ديل المبيع ات ب التغيرات
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في أرصدة حسابات المدينين .حيث يساهم ذلك في الكشف عن ممارسات إدارة األرب اح وذل ك عن د
است دام اإليرادات في إدارة األرباح تDechow et al., 1995ت.
اكتشف تHealy and Wahlen, 1999ت وجود أس باب عدي دة وراء ممارس ة إدارة األرب اح
تش مل ولكنه ا ال تقتص ر عل ى الت يرير ف ي س وق األس هم وزي ادة المكاف آت والتعويض ات اإلداري ة
احتم االت ع دم االلت زام بش روط اتفاقي ات الق روض وتجن ب ت د ل الجه ات الحكومي ة

وتقل ي

المنظمة/الرقابي ة .حي ث ق ام تHealy, 1985ت بفح

ممارس ات إدارة األرب اح م ن ةل مقارن ة

متوس ط االس تحقاق اإلجم الي تمق ام كنس بة م ن إجم الي األص ولت عل ى م دار ع دد مع ين م ن
السنوات .حيث يقيم نموذج  Healyاالستحقاق اال تياري المقدر تق خت في فترة زمنية معين ة م ن
ةل نس بة االس تحقاق اإلجم الي إل ى إجم الي األص ول .حي ث يتض من ذل ك أن القيم ة المتوقع ة
لةستحقاق غير اال تياري تعادل صفر .وفيما يلي معادلة نموذج :Healy
قخ

ست

= ق ج س ت /ص

ست–1

حيث إن:
ق خ م ت :االستحقاق اال تياري المقدر للشركة م في الفترة ت.
ق ج م ت :االستحقاق اإلجمالي للشركة م في الفترة ت.
م ت –  :5إجمالي أصول الشركة م في بداية الفترة ت.
حي ث يعتب ر ذل ك م ن أبس ط النم اذج المس ت دمة ف ي قي ام إدارة األرب اح وم ن المتوق ع أن
يتضمن أعلى معدل ل طي القيام حيث إن ه ال يي ذ في االعتبار العمليات العادية الت ي ق د تتطل ب
در معين ان م ن االس تحقاق .حاول ت دراس ة تHealy, 1985ت تحلي ل االس تحقاق اإلجم الي إل ى
ق ان
اس تحقاق ا تي اري تق خت واس تحقاق غي ر ا تي اري تق ت ح ي ث يعتب ر االس تحقاق اال تي اري ه و
محور تركيز الدراسات المتعلقة ب دارة األرباح.
ق ام تDeAngelo, 1986ت بتحلي ل ممارس ات إدارة األرب اح م ن ةل حس اب التغي ر ف ي
االس تحقاق اإلجم الي تق جت وب افتراض أن قيم ة التغي ر تع ادل ص فر ف ي ظ ل ف رض الع دم وعن د
ع دم ممارس ة إدارة األرب اح .اس ت دم تDeAngelo, 1986ت االس تحقاق اإلجم الي تق جت للفت رة
األ ي رة تمق ام كنس بة م ن إجم الي األص ولت كمقي ام لةس تحقاق غي ر اال تي اري تق ت .يتش ابه
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نم وذج  DeAngeloم ع نم وذج  Healyف ي تق دير االس تحقاق غي ر اال تي اري تق ت للفت رة
باالعتم اد عل ى مش اهدات الفت رة الس ابقة .يفت رض نم وذج  DeAngeloإن االس تحقاق غي ر
اال تياري تق ت يتبع سلوك عشوائي ويست دم التغير في االستحقاق اإلجم الي تق جت م ن الس نة
ت  5-إلى السنة ت لتمرل االستحقاق اال تياري تق خت .ويمك ن ص ياغة نم وذج  DeAngeloم ن
ةل المعادلة التالية:
قخ

ست

= (ق ج

ست

– ق ج س ت /)1-ص

س ت 1-

حيث إن:
ق خ م ت :االستحقاق اال تياري المقدر للشركة م في الفترة ت.
ق ج م ت :االستحقاق اإلجمالي للشركة م في الفترة ت.
م ت :5-إجمالي أصول الشركة م في بداية الفترة ت.
في نموذج  DeAngeloوكما في نم وذج  Healyينش ي مص در ال ط ي ف ي القي ام نتيج ة
إلهمال المتغيرات التي لها ت يرير عل ى االس تحقاق ف ي الفت رة الجاري ة .حي ث تتطل ب طبيع ة محاس بة
االس تحقاق ض رورة تغيي ر االس تحقاق غي ر اال تي اري تق ت كاس تجابة للتغي رات ف ي الظ روف
االقتص ادية .ب الرغم م ن ذل ك ال يي ذ نم وذج  DeAngeloت يرير تل ك الظ روف االقتص ادية ف ي
االعتب ار .تتمر ل الس مة المش تركة ف ي نم اذج  Healyو DeAngeloف ي ان ه ف ي حال ة رب ات أر ر
االس تحقاق غي ر اال تي اري تأر ر االس تحقاق الم رتبط بتطبي ق المب ادئ المحاس بية المتع ارف عليه ات
عل ى م دار الفت رات وأن قيم ة أر ر االس تحقاق اال تي اري تق خت تع ادل ص فر ف ي س نة األس ام
المس ت دمة ف ي التق دير تت 5-ت ف ن ك ة النم وذجيين يقيس ا تق جت ب دون أ ط اء ت Dechow et
al., 1995ت.
اقترحت تJones, 1991ت نموذج ي فف من افتراض ربات أرر االس تحقاق غي ر اال تي اري
تق ت .حي ث يس عي نم وذج  Jonesلل تحكم ف ي ت يرير التغيي رات ف ي الظ روف االقتص ادية للش ركة
عل ى أر ر االس تحقاق غي ر اال تي اري .يفت رض نم وذج  Jonesض منان أن اإلي رادات تعك م أر ر
االستحقاق غير اال تياري باعتبار أن اإليرادات متغير يؤرر في استحقاق عناصر محاسبية أ رى
كالمدينين وتكلفة البضاعة المباعة .حيث يمكن صياغة نموذج  Jonesمن ةل المعادلة التالية:
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ق ج س ت/ص

س ت 1-

=  αس ت(/1ص س تβ + )1-س∆(1ر س ت/ص س ت)1-

β+س(2أ ث س ت/ص س تε + )1-

ست

حيث إن:
ق ج م ت :أرر االستحقاق اإلجمالي للشركة م في الفترة ت.
م ت :5-إجمالي أصول الشركة م في بداية الفترة ت.
∆ر م ت :التغير في إيرادات الشركة م من الفترة ت  5-إلى ت.
أ ث م ت :إجمالي األصول القابلة لإلهةك للشركة م في الفترة ت.
حي ث ت م التعبي ر ع ن عناص ر ج انبي النم وذج كنس بة مئوي ة م ن األص ول ف ي بداي ة الفت رة
لتس وية متغ اير التف اوت .ويتمر ل وج ه االنتق اد ف ي نم وذج  Jonesف ي افت راض إمكاني ة األ ذ ف ي
االعتبار الظ روف االقتص ادية العام ة الم ؤررة ف ي أر ر االس تحقا ق غي ر اال تي اري ف ي حال ة اس تبعاد
أرر التغير في اإليراد والتغير في األصول القابلة لإلهةك من حج م أر ر االس تحقاق اإلجم الي .وم ع
هذا ف ن تغير أي منهما يمكن أن يتم بطريقة مس تهدفة م ن جان ب اإلدارة كم ا يح دث ف ي كري ر م ن
األحوال في معظم الشركات تأبو ال ير 5997ت.
تن اول نم وذج  Jonesالمع دل تDechow et al., 1995ت قض ية وج ود ت يرير ا تي اري
للتغي ر ف ي اإلي رادات وعةقته ا ب دارة األرب اح  .EMحي ث يمك ن ص ياغة نم وذج  Jonesالمع دل
تMJMت كما يلي:
ق خ س ت= ق ج س ت/ص س ت ] - 1 -أ س/1(1ص س ت  + )1-ب س∆((1ر س ت ∆ -م س ت)/ص س ت  + )1-ب س(2أ ث س ت/ص س ت [)1-

حيث إن:
ق خ م ت :أرر االستحقاق اال تياري المقدر للشركة م في الفترة ت.
ق ج م ت :أرر االستحقاق اإلجمالي للشركة م في الفترة ت.
م ت :5 -إجمالي أصول الشركة في بداية الفترة ت.
∆ر م ت :التغير في إيرادات الشركة م من الفترة ت  5-إلى الفترة ت.
∆م م ت :التغير في رصيد المدينين للشركة م من الفترة ت  5-إلى ت.
أ ث م ت :إجمالي األصول القابلة لإلهةك للشركة م في الفترة ت.
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يفت رض نم وذج  Jonesالمع دل أن ك ل التغي رات ف ي المبيع ات اآلجل ة ةل فت رة الدراس ة
تنش ي ع ن ممارس ات إلدارة األرب اح .حي ث يق وم ه ذا االفت راض عل ى منط ق إن ه م ن الس هل ممارس ة
إدارة األرباح من ةل التحكم في االعت راف ب يراد المبيع ات اآلجل ة أكر ر م ن ممارس ة إدارة األرب اح
من ةل التحكم في االعتراف باإليراد من المبيعات النقدية.
حي ث يتف ق الب احرون ف ي دراس اتهم إلدارة األرب اح م ن حي ث اس ت دام الص يغة التالي ة
الحتس اب أر ر االس تحقاق اإلجم الي ق ج ت Healy, 1985; Jones, 1991; Dechow et al.,
1995ت:
ق ج ت= (∆أ م ت∆-ل م ت∆-ن ت∆+د ت-ه ت)/ص

ت 1-

حيث إن:
∆أ م :التغير في األصول المتداولة.
∆لم :التغير في االلتزامات المتداولة.
∆ن :التغير في النقدية وما يعادلها.
∆د :التغير في الديون المدرجة ضمن االلتزامات المتداولة.
ه :مصروف اإلهةك واالستنفاذ
 :إجمالي أصول الشركة.
 1.1..أثر االستحقاق قصير األجل وطويل األجل
باأل ذ ف ي االعتب ار الص يغة األ ي رة الحتس اب أر ر االس تحقاق اإلجم الي تق جت والت ي
تركز على تحليل تيرير االستحقاق قصير األجل تاستحقاق رأم المال العاملت يوضح ت Chou et
al., 2006; Lee, 2006; Mir and Seboui, 2006ت أن أر ر االس تحقاق اإلجم الي تق جت
يمر ل الف رق ب ين ص افي ال د ل والت دفقات النقدي ة م ن العملي ات التش غيلية .كم ا يوض ح ت Chou et
al., 2006ت أن ه م ن الس هل إدارة أر ر االس تحقاق قص ير األج ل حي ث ي تم اال تي ار م ن ب ين
السياس ات المحاس بية البديل ة والمرتبط ة ب يرر االس تحقاق قص ير األج ل عل ى م دار فت رات زمني ة
قص يرة .يوض ح الب احرون أن أر ر االس تحقاق قص ير األج ل يرج ع لة تي ار م ن ب ين السياس ات
المحاس بية البديل ة والت ي يترت ب عنه ا تس ويات لألص ول قص يرة األج ل مر ل التغي ر ف ي أرص دة
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حس ابات الم دينين .يوض ح تVisvanathan, 2006ت أن أر ر االس تحقاق اإلجم الي تق جت يش مل
أر ر اس تحقاق قص ير األج ل وأر ر اس تحقاق طوي ل األج ل تاإله ةك والض رائب المؤجل ةت؛ وأن أر ر
االستحقاق قصير األجل يتكون من التغير في حسابات المدينين والتغير في الم زون والتغير ف ي
حسابات الدائنين وااللتزامات المستحقة والتغير في ضرائب الد ل المستحقة باإلضافة إل ى التغي ر
في األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة األ رى.
كم ا ذك ر آنف ا يمك ن ممارس ة إدارة األرب اح م ن ةل تغيي ر الط رق المحاس بية أو تغيي ر
التق ديرات المحاس بية أو تحدي د توقي ت تطبي ق المب ادئ المحاس بية اإللزامي ة و/أو اس ت دام أر ر
االس تحقاق اال تي اري تق خت .حي ث يعتب ر م ن الص عب مةحظ ة أو اكتش اف أر ر االس تحقاق
اال تياري تق خت بسبب عدم اإلفصاح عن ه ض من اإليض احات المرفق ة ب القوائم المالي ة وي تم ع ادة
ف ي إط ار م ا تس مح ب ه المب ادئ المحاس بية المقبول ة بوج ه ع ام م ن مرون ة .نتيج ة ل ذلك يك ون م ن
الص عب اكتش افه بالمقارن ة ب التغيرات ف ي المب ادئ المحاس بية والتق ديرات المحاس بية وأيض ا التطبي ق
المبك ر لمع ايير المحاس بة اإللزامي ة .اه تم العدي د م ن الب احرين ت ;Healy, 1985; Jones, 1991
Dechow et al., 1995ت بدراسة محددات أرر االستحقاق لتقدير تيرير االس تحقاق اال تي اري تق
خت حيث يرتبط أرر االستحقاق مباشرةن بالتيرير عل ى حس ابات معين ة بالميزاني ة العمومي ة وي نعكم
على األصول المتداولة و/أو االلتزامات المتداولة مع الت يرير المك افئ عل ى اإلي رادات والمص روفات
بقائمة الد ل .حي ث تش كل الحس ابات الت ي تش مل األص ول المتداول ة وااللتزام ات المتداول ة األس ام
ل رأم الم ال العام ل تاألص ول المتداول ة – ال ص وم المتداول ةت .ل ذلك عن د ممارس ة إدارة األرب اح
يمك ن تع ديل تل ك الحس ابات للوص ول إل ى ص افي ال د ل المس تهدف .كم ا يعتب ر الت دفق النق دي م ن
األنش طة التش غيلية تCFOت مقياس ان ب ديةن ل ألداء يعتب ر أق ل عرض ة للتةع ب بالمقارن ة بص افي
الد ل حيث إنه ال يتيرر بيرر االستحقاق.
تحتاج العةقة ب ين التغي ر ف ي رأم الم ال العام ل توال ذي ي ض ع للتةع بت والت دفق النق دي
من األنشطة التشغيلية تالذي ي ضع للتةعبت للمزيد من الدراس ة .حي ث ت وفر محاس بة االس تحقاق
آلي ة للتةع ب ب رقم ص افي ال د ل م ن

ةل تس جيل إي رادات وهمي ة أو تيجي ل االعت راف

بالمصروفات والذي ينعكم بشكل مكافئ على الحسابات الم تلف ة الت ي تش كل رأم الم ال العام ل.
لذلك يمكن اعتبار العةقة بين التغير في رأم المال العامل ت∆WCت والتدفق النقدي من األنشطة
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مؤشر إلدارة األرباح .ف ذا ل م تك ن الش ركة متورط ة ف ي ممارس ات إلدارة األرب اح
التشغيلية تCFOت
ان
فستتص ف تل ك العةق ة بالرب ات .ت وفر الدراس ات الس ابقة المتعلق ة ب دارة األرب اح تحل يةن كافي ان ألر ر
االس تحقاق اإلجم الي تق جت واألر ر الكل ي لةس تحقاق اال تي اري وأر ر االس تحقاق قص ير األج ل.
كما تمكن الكتابات الس ابقة م ن دراس ة النم اذج المس ت دمة ف ي تحدي د مس توي إدارة األرب اح ف ي ظ ل
ا تةف الت دفق النق دي م ن األنش طة التش غيلية ع ن ص افي ال د ل .وحي ث إن ه يمك ن اكتش اف
ممارس ات إدارة األرب اح باالعتم اد عل ى فح

الف روق ب ي ن الت دفق النق دي م ن األنش طة التش غيلية

وص افي ال د ل ف ن دراس ة التغي ر ف ي رأم الم ال العام ل ت∆WCت وعةقت ه بالت دفق النق دي م ن
األنشطة التشغيلية تCFOت يوفر آلية لدراسة كيفية اكتشاف ممارسات إدارة األرباح.
يشير مفهوم الت دفق النق دي م ن األنش طة التش غيلية أيض ان إل ى ج ودة األرب اح .حي ث يوض ح
تMiller, 2007ت أن جودة رقم األرباح تتمرل في قدرة األرباح المعلنة تصافي ال د لت عل ى التنب ؤ
باألرب اح المس تقبلية للش ركة .وتلق ى العةق ة ب ين ال د ل م ن العملي ات والت دفق النق دي م ن األنش طة
التشغيلية قبوالن عامان .كما تمكن طريقة عرض عناصر صافي الد ل في قائم ة ال د ل واالفص احات
اإلضافية ذات الصلة تاإليضاحات المرفقة بالقوائم المالي ةت مس ت دمي قائم ة ال د ل م ن تقي يم ج ودة
األرباح  .وفي سبيل تحسين القدرة التنبؤية يحاول المحلل ون الم اليون ع زل آر ار األرب اح االس ترنائية
للشركة عن األرباح المستمرة .حيث تنشي آرار األرب اح االس ترنائية م ن المع امةت أو األح داث غي ر
المتوق ع ح دورها م رة أ رى ف ي المس تقبل القري ب أو تل ك المتوق ع أن يك ون له ا أر ر م تل ف عل ى
األرباح في المستقبل .لذلك بدأ المحللون الماليون ف ي تقي يم األرب اح الدائم ة م ن ةل تقي يم ال د ل
م ن العملي ات المس تمرة .حي ث تتمر ل عناص ر األرب اح االس ترنائية ف ي عناص ر ال د ل الت ي تتطل ب
اإلفصاح عنها بشكل مستقل.
يج ب عل ى المحلل ين الم اليين األ ذ ف ي االعتب ار أر ر االس تحقاق اال تي اري عل ى ال د ل
وال ذي يك ون ل ه ت يرير عل ى تقي يم ج ودة األرب اح تMiller, 2007ت حي ث لممارس ات إدارة األرب اح
آرار سلبية على جودة األرباح .ففي ظل تيرير االستحقاق اال تياري على الد ل من العملي ات م ن
ةل أر ر االس تحقاق عل ى حس ابات رأم الم ال العام ل ق د ي تم الت يرير عل ى العةق ة ب ين الت دفق
النق دي م ن األنش طة التش غيلية وال د ل م ن العملي ات .فم ن المتوق ع أن تك ون تل ك العةق ة رابت ة
وعند ما ال تصبح تلك العةقة رابتة تتقل

إمكاني ة اس ت دام الت دفق النق دي م ن األنش طة التش غيلية
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كمؤش ر لألرب اح الدائم ة المس تقبلية .وحي ث إن أر ر االس تحقاق عل ى رأم الم ال العام ل ي نعكم
ويبط ل ف ي الفت رة المحاس بية التالي ة ف ن ه يمك ن ل إلدارة التةع ب ف ي ال د ل ب ين الفت رات أو بص فة
دائمة في حالة عدم تغير األحداث التي استوجبت وجود أرر االستحقاق اال تياري .ن ل

من ذلك

إل ى وج ود عةق ة ب ين التغي ر ف ي رأم الم ال العام ل والت دفق النق دي م ن األنش طة التش غيلية والت ي
تقود إلى النموذج المست دم في الدراسة الحالية.
 1.1.1نسبة ميلر كمقياس أل ثر االستحقاق قصير األجل
است دم الباحرون عددان من المتغيرات في الدراسات السابقة .حيث تعتمد تلك الدراسات على
تحليل أرر االستحقاق اإلجمالي إلى أرر االستحقاق اال تياري وأرر االستحقاق غي ر اال تي اري .ف ي
تل ك الدراس ات ت م اس ت دام متغي رات م تلف ة ف ي النم اذج المس ت دمة .فق د ت م تض مين نم وذج
تJones, 1991ت بنسب تالتغي ر ف ي اإلي راداتت و تإجم الي أص ول الش ركة القابل ة لإله ةكت .كم ا
أض اف تDechow et al., 1995ت ف ي نم وذج  Jonesالمع دل تالتغي ر ف ي ص افي الم دينينت.
وح ديران اس ت دم تAlbornoz and Alcarria, 2003ت نم وذج  Jonesم ع إدراج التغي ر ف ي
اإلي رادات واجم الي أص ول الش ركة القابل ة لإله ةك .وق د أدرج ت Tucker and Zarowin,
2006ت التغيرفيالم يعات،والعائدعلىاألصول (.)ROA
يوض ح تDechow and Dichev, 2002ت أن أر ر االس تحقاق اإلجم الي يش مل ك ةن م ن
أر ر اس تحقاق رأم الم ال العام ل وأر ر االس تحقاق طوي ل األج ل .إن أر ر االس تحقاق طوي ل األج ل
يعتبر اقل جودة من أرر االستحقاق قصير األجل تأرر استحقاق رأم المال العام لت ذل ك أن ه طبق ان
لدراس ة تDechow et al., 1995ت ي تم اس ت دام أر ر اس تحقاق رأم الم ال العام ل ف ي تس وية
مش اكل توقي ت الت دفق النق دي وال ذي ي نعكم ويبط ل ف ي الفت رة المحاس بية التالي ة .وطبق ان للدراس ات
الس ابقة تChou et al., 2006; Lee, 2006; Mir and Seboui, 2006ت يمر ل أر ر
االستحقاق اإلجمالي الفرق ب ين ص افي ال د ل والت دفقات النقدي ة م ن األنش طة التش غيلية .كم ا يش ير
تChou et al., 2006ت إلى سهولة إدارة أرر االستحقاق قصير األجل وذلك بسبب ارتباط ا تيار
السياس ات المحاس بية ب يرر االس تحقاق قص ير األج ل عل ى م دار الفت رات الزمني ة القص يرة .فيرج ع
الباحرون أرر االستحقاق قصير األجل إلى ال يارات المحاسبية التي تؤدي إلى إجراء تس ويات عل ى
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األص ول قص يرة األج ل مر ل التغي ر ف ي أرص دة حس ابات الم دينين .كم ا يحل ل ت Visvanathan,
2006ت أرر االستحقاق اإلجم الي إل ى أر ر االس تحقاق قص ير األج ل وأر ر االس تحقاق طوي ل األج ل
تمرل اإلهةك والضرائب المؤجلةت مع تحليل أر ر االس تحقاق قص ير األج ل إل ى التغي ر ف ي أرص دة
حس ابات الم دينين والتغي ر ف ي الم زون والتغي ر ف ي حس ابات ال دائنين وااللتزام ات المس تحقة
والتغي ر ف ي ض رائب ال د ل باإلض افة إل ى التغي ر ف ي األص ول المتداول ة وااللتزام ات المتداول ة
األ رى.
رك زت دراس ة تChou et al., 2006ت عل ى أر ر االس تحقاق قص ير األج ل ف ي تواف ق م ع
دراس ات تTeoh et al., 1998a; 1998bت .حي ث اعتم دت تل ك الدراس ات عل ى تعري ف ت Perry
and Williams, 1994ت ألر ر االس تحقاق اإلجم الي ف ي إن ه يتمر ل ف ي التغي ر ف ي رأم الم ال
العامل غير النقدي بعد استبعاد أقساط الديون طويلة األجل المستحقة في الفترة الجارية م ص ومان
من ه مص روف اإله ةك للفت رة الجاري ة .ل ذلك وف ي ظ ل تعري ف الكتاب ات المحاس بية ل رأم الم ال
العام ل بين ه الف رق ب ين األص ول المتداول ة وااللتزام ات المتداول ة ف ان التغي ر ف ي رأم الم ال العام ل
ت∆WCت ينشي عن التغير في أرر استحقاق رأم المال العامل من سنة إلى السنة التالية.
قام تAren, 2007ت ب جراء دراسة ألربع نماذج ألرر االستحقاق يتم است دامها بشكل شائع
ف ي الدراس ات الس ابقة

اص ان نم اذج  Healy, DeAngelo, Jonesونم وذج  Jonesالمع دل.

حي ث اس تهدفت الدارس ة تحدي د أي النم اذج تعتب ر األق وى ف ي اكتش اف ممارس ات إدارة األرب اح ف ي
الشركات التركية .حيث اتضح أن نموذج  Jonesالمعدل يعتبر أقوي نموذج في اكتش اف ممارس ات
إدارة األرباح .كما أشار تAren, 2007ت إلى باحرين آ رين است دموا نم وذج  Jonesالمع دل .فق د
اس ت دم تHan and Wang, 1998ت نم وذج  Jonesالمع دل ولك ن بع د األ ذ ف ي االعتب ار أر ر
استحقاق رأم المال العامل .كما طور تMagnan et al., 1999ت نم اذج م تلف ة لنم وذج Jones
المعدل وذلك باست دام أرر استحقاق رأم المال العامل والتدفق النقدي.
است دم باحرون آ رون متغيرات إضافية ضمن نماذج أرر االستحقاق في محاولة الكتشاف
ممارس ات إدارة األرب اح .فق د ق ام تXie et al., 2003ت بدراس ة ممارس ات إدارة األرب اح م ن ةل
إدراج بنود محاسبية مرل المبيعات والقيمة الدفترية لألصول ضمن نماذج أرر االستحقاق .وفي نفم
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الص دد ق ام تDas and Zhang, 2003ت بدراس ة العةق ة ب ين ص افي ال د ل والمبيع ات وال د ل
م ن العملي ات وادارة األرب اح باالس تعانة ب يرر اس تحقاق رأم الم ال العام ل .كم ا اس ت دم
تAlbornoz and Illuecca, 2004ت مع دل الرف ع الم الي وبع ض البن ود المالي ة مر ل إجم الي
األصول مع بعض البنود المحاسبية ضمن نماذج االستحقاق عند محاولة اكتش اف ممارس ات إدارة
األرباح .بالرغم من ذلك لم يتوصل الباحرون األكاديميون إلى تط وير آلي ة عملي ة يمك ن للممارس ين
والجهات النظامية/الرقابية است دامها في اكتشاف ممارسات إدارة األرباح وب التطبيق عل ى ك ل حال ة
فردي ة عل ى ح دة .حي ث تع د النم اذج الس ابقة غي ر عملي ة وغي ر مفي دة للممارس ين والجه ات
النظامية/الرقابية.
ت وفر الدراس ات الس ابقة فرص ة لدراس ة العةق ة ب ين الت دفقات النقدي ة م ن األنش طة التش غيلية
) (CFOوالتغي ر ف ي رأم الم ال العام ل ت∆WCت ك يداة الكتش اف ممارس ات إدارة األرب اح .حي ث
تعرف تلك العةقة بنسبة ميلر  Miller Ratioويمكن صياغتها كما يلي ∆WC/CFO :ويظل
نموذج  Jonesالمعدل النموذج القياسي الذي يتم است دامه من قبل الباحرين في اكتشاف ممارسات
إدارة األرباح تMitra, 2007; Lobo and Zhou, 2006; Kwon and Yin, 2006ت .نتيج ة
لذلك قام تMiller, 2007ت بتطوير نسبة ميلر  MRلشغل الفجوة في المعرفة والتي ت م توض يحها
س ابقا والمتمرل ة ف ي العةق ة ب ين العنص ر األكر ر ض وعان للتةع ب تالتغي ر ف ي رأم الم ال العام ل
∆WCت والعنصر األق ل عرض ة للتةع ب تالت دفقات النقدي ة م ن األنش طة التش غيلية CFOت .حي ث
تتمرل الميزة األساسية لنسبة ميلر في أنها تمكن الممارسين والمنظمين للمهنة من التحقق م ن ت ورط
الش ركة ف ي ممارس ات إلدارة األرب اح .وبس بب تص ميم نس بة ميل ر لدراس ة أر ر االس تحقاق قص ير
األجل وليم أرر االستحقاق اإلجمالي ف نها لم تي ذ في االعتبار تأ ثت .وطبق ان لنس بة ميل ر ف ان
∆ر والتغي ر ف ي حس ابات الم دينين ت∆مت تعتب ر م ن ض من عناص ر  ∆WCو . CFOاس ت دم
تCheng and Thomas, 2006ت متغيرات نموذج  Jonesالمعدل والم ذكورة آنف ان ف ي دراس ة ألر ر
االستحقاق االسترنائي/غير العادي الزائد عن التدفقات ا لنقدية م ن العملي ات التش غيلية .حي ث يتمر ل
التعري ف المقب ول ألر ر االس تحقاق اإلجم الي ف ي الف رق ب ين الت دفق النق دي م ن العملي ات التش غيلية
وص افي ال د ل .ويش مل ذل ك عناص ر باإلض افة لتل ك الت ي تتض منها نس بة ميل ر والمتعلق ة ب يرر
استحقاق رأم المال العامل.
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وقد تحقق تMiller, 2007ت عمليان من فعالية نسبة ميلر بالمقارنة بنموذج  Jonesالمع دل
ف ي اكتش اف ممارس ات إدارة األرب اح .ل ذلك ف ان اس ت دام نس بة ميل ر يكم ل الدراس ات الس ابقة م ع
توفير آلي ة عملي ة للممارس ين والمنظم ين للمهن ة تمك نهم م ن اكتش اف ممارس ات إدارة األرب اح .فكلم ا
زاد التغ اير ف ي نس بة ميل ر كلم ا زاد احتم ال وج ود ممارس ات إلدارة األرب اح ذل ك إنه ا تكش ف ع ن
أرر االستحقاق اال تي اري قص ير األج ل .حي ث إن التغ اير ف ي أر ر االس تحقاق اال تي اري ه و ال ذي
يكشف عن ممارسات إدارة األرباح.
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..1

تمهيد
يتن اول ه ذا الفص ل وص فان لم نه الدراس ة وك ل م ن مجتم ع الدراس ة وعينته ا وك ذلك أداة

الدراس ة المس ت دمة وط رق إع دادها وص دقها ورباته ا كم ا يتض من ه ذا الفص ل وص فنا لإلج راءات
ال اص ة بتقن ين أداة الدراس ة وتطبيقه ا وأ ي نار المعالج ات اإلحص ائية الت ي ت م االعتم اد عليه ا ف ي
تحليل الدراسة.

..2

منهجية الدراسة
حيث إنه قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة مسبقان من ةل مراجعة

الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة التي تسعى إلى التعرف على أرر القدرة االئتمانية
لشركات المساهمة العاملة في فلسطين على الحد من عملية إدارة األرباح .فقد اتبعت هذه الدراسة
المنه الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة
لتفسيرها والوقوف على دالالتها.
..1

طرق جمع البيانات
تم ت مراجع ة الكت ب وال دوريات والمنش ورات ال اص ة أو المتعلق ة بالموض وع قي د الدراس ة

والتي تتعلق بدراسة كل من الكفاءة االئتمانية وادارة األرباح وأية مراجع قد تس هم ف ي أر راء الدراس ة
بش كل علم ي وذل ك بغ رض التع رف عل ى األس م و الط رق العلمي ة الس ليمة ف ي كتاب ة الدراس ات
وكذلك أ ذ تصور عام عن آ ر المستجدات التي حدرت و تحدث في مجال الدراسة.
كم ا ت م االس تعانة ب القوائم المالي ة المنش ورة لش ركات المس اهمة العام ة المدرج ة ف ي بورص ة
فلس طين للوص ول للنس ب الةزم ة لقي ام درج ة الكف اءة االئتماني ة والنس ب الةزم ة لقي ام ممارس ة
هذه الشركات إلدارة األرباح .وبعد ذلك تم است دام اال تبارات اإلحصائية المناس بة به دف الوص ول
لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
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...

مجتمع الدراسة
يتك ون مجتم ع الدراس ة م ن كاف ة ش ركات المس اهمة العام ة المدرج ة ف ي بورص ة فلس طين

والت ي يبل غ ع ددها  48ش ركة حس ب الموق ع اإللكترون ي الرس مي لبورص ة فلس طين تwww.p-s-
e.comت .وتب ين أن ه ذه الوح دات موزع ة عل ى م م قطاع ات وه ي قط اع االس ترمار قط اع
البنوك قطاع التيمين قطاع ال دمات وقطاع الصناعة .وقد تم الحصول على كافة الق وائم المالي ة
ال اص ة بش ركات مجتم ع الدراس ة ع ن الفت رة ت2055- 2009ت والج داول التالي ة تب ين ص ائ
مجتمع الدراسة من حيث رأم المال والقطاع االقتصادي التابعة له كما يلي:
 ....1توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاع االقتصادي:
يوضح جدول رقم ت4.5ت أن مجتمع الدراسة يتكون من

مم قطاعات أكبرها قطاع

ال دمات حيث يمرل  %27.08من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين مما يدل على أهمية
العنصر البشري الذي يعتبر الركيزة األساسية في ظل االفتقار إلى بيئة تحتية إلى الرروات
الطبيعية كما يمرل قطاع الصناعة  %22.22من هذه الشركات يليه قطاع البنوك بنسبة
 %58.71أما قطاع االسترمار فيمرل  %16.67من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بينما
يمرل قطاع التيمين  %54.18من هذه الشركات وهذا ما يدلل إلى أن االقتصاد الفلسطيني يعمل
على تنمية كافة القطاعات حيث نسب الشركات التابعة لكل قطاع متقاربة.
جدول رقم () 4.1
توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاع االقتصادي

القطاع
االقتصادي

التكرار

النسبة الكلية
من المجتمع

قطاع ال دمات

13

27.08

قطاع التيمين

7

14.58

قطاع الصناعة

11

22.92

قطاع االسترمار

8

16.67

قطاع البنوك

9

18.75

المجموع

48

100.0
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 ....2توزيع مجتمع الدراسة حسب رأس المال
الج دول رق م ت4.2ت يعط ي ص ورة لتوزي ع مجتم ع الدراس ة حس ب رأم الم ال ويتب ين م ن
الجدول أن معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تنتمي إلى "قطاع الشركات
الت ي رأس مالها أق ل م ن  04ملي ون" بنس بة ت%12.08ت وت%20.83ت م ن "قط اع الش ركات الت ي
رأسمالها يقع ما بين  21 - 04مليون" وهذا ي دلل عل ى أن االقتص اد الفلس طيني ه و اقتص اد ناش ئ
حيث إن رأم مال معظم شركاته أقل من  30مليون.
جدول رقم () 2.2
توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير رأس المال
رأس المال

..1

التكرار

النسبة الكلية
من المجتمع

15مليون أو أقل

25

52.08

 30-15مليون

10

20.83

 45-30مليون

2

4.17

 60-45مليون

4

8.33

أكبر من 60مليون

7

14.58

المجموع

48

100.00

قياس متغيرات الدراسة

 ..1.1قياس الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
لقيام الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ت م اس ت دام
النماذج ال اصة بتعرر الشركات وقد تم ا تيار رةرة م ن النم اذج وه ي تنم وذج  Z-Scoreنم وذج
 Springateونموذج fulmerت والتي أجمعت معظ م الدراس ات عل ى كفاءته ا له ذا الغ رض كدراس ة
تالغصين 2004ت ودراسة تالدغيم وآ رون 2006ت ودراسة تشاهين 2050ت وغيرها لذلك فقد ت م
اس ت راج النس ب المالي ة الةزم ة له ذه النم اذج م ن الق وائم المالي ة لتل ك الش ركات والت ي ت م الحص ول
عليها من ةل:
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 التقارير السنوية المنشورة لبعض الشركات. المواقع االلكترونية لبعض مؤسسات الوساطة والسمسرة. المراسلة عبر تالفاكمت واالتصال المباشر مع بعض المديرين الماليين للشركات المدرجة. الموقع االلكتروني الرسمي لبورصة فلسطين.والجدول رقم ت4.3ت يوضح النسب المالية الةزمة لقيام كفاءة االئتمان تتعرر الشركاتت
حسب النماذج المذكورة وهي ت53ت نسبة رمز لها ) (X1-X13حيث:
 = X1رأم المال العامل  /إجمالي األصول
 = X2األرباح المحتجزة  /إجمالي األصول

 = X3صافي األرباح قبل الفوائد والضرائب  /إجمالي األصول
 = X4القيمة السوقية ألسهم الشركة  /إجمالي االلتزامات
 = X5صافي المبيعات  /إجمالي األصول

 = X6صافي األرباح قبل الضرائب  /االلتزامات المتداولة
 = X7صافي األرباح قبل الضرائب  /حقوق الملكية
 = X8صافي التدفق النقدي  /إجمالي الديون
 = X9إجمالي الديون  /إجمالي األصول

 = X10االلتزامات المتداولة  /إجمالي األصول
 = X11لو 01تاألصول الرابتة الملموسة  /إجمالي األصولت
 = X12رأم المال العامل  /إجمالي الديون

 = X13لو01تصافي األرباح قبل الفوائد والضرائب  /الفوائدت
جدول رقم () 2.4
النسب المالية لشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين
النسب المالية المستخدمة في نماذج الدراسة
X9
X8
X7
X6
X5

X10

X11

X12

X13

رمز
الشركة

X1

X2

X3

X4

2.30

0.05

0.13

0.02

0.02

0.00

7.01

5.76

C1

0.17

0.12

0.05

40.29

0.07

-0.09

0.01

0.36

0.15

0.00

-0.21

0.00

C2

-0.08

-0.12

-0.04

1.51

0.12

-0.39

-0.01

0.74

0.71

0.00

-0.34

0.00

C3

-0.25

0.03

0.04

0.25

0.01

0.05

0.13

0.38

0.36

0.00

1.01

0.00

C4

0.39

0.13

0.13

2.57

0.86

0.37

0.21

-0.07

0.09

0.00

0.95

0.02

0.01

0.00

0.11

0.00

C5

0.09

0.01

0.01

8.16

0.03

0.14

0.01

-0.16

0.09

C6

0.01

-0.13

0.04

14.94

0.06

6.35

0.04

-0.01

0.06

0.00

0.32

4.50

C7

0.18

-0.11

0.01

0.32

0.94

0.02

0.03

0.02

0.57

0.56

0.11

0.00

C8

0.04

0.07

0.00

2.54

0.60

-0.02

-0.01

-0.01

0.41

0.23

0.00

0.00

C9

0.08

0.01

0.03

0.24

0.05

0.03

0.22

-0.03

0.88

0.88

0.00

0.09

0.00

C10

0.42

0.08

0.10

5.02

0.38

0.65

0.11

-0.03

0.21

0.13

0.00

2.04
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X13

X12

X11

X10

النسب المالية المستخدمة في نماذج الدراسة
X9
X8
X7
X6
X5

5.18

3.52

0.00

0.11

0.11

-0.04

0.05

0.36

0.44

3.51

0.04

0.03

0.40

C11

0.00

1.93

-0.44

0.04

0.06

0.10

-0.21

-4.97

0.05

15.14

-0.19

-0.53

0.11

C12

0.00

7.16

0.00

0.04

0.05

0.01

0.07

1.71

0.53

15.87

0.07

0.08

0.38

C13

5.97

0.13

0.00

0.68

0.69

0.02

0.16

0.07

0.78

0.44

0.05

0.04

0.09

C14

0.00

-0.32

-0.04

0.28

0.59

-0.06

0.47

0.69

0.08

0.99

0.19

-0.23

-0.19

C15

0.00

0.69

0.00

0.34

0.87

0.02

0.42

0.17

0.05

0.11

0.06

0.00

0.60

C16

0.00

-0.01

0.00

0.51

0.59

0.01

0.02

0.02

1.61

0.52

0.02

0.05

-0.01

C17

0.00

1.61

0.00

0.14

0.26

0.01

0.07

0.40

0.40

2.66

0.06

0.18

0.42

C18

5.79

0.08

0.00

0.33

0.38

0.09

0.05

0.10

0.05

1.38

0.03

0.05

0.03

C19

0.00

0.80

0.00

0.18

0.18

0.00

-0.13

-0.62

3.45

5.36

-0.10

-0.89

0.15

C20

0.00

-0.56

0.00

0.92

0.98

0.00

-1.03

0.06

0.23

0.19

0.07

-0.44

-0.54

C21

0.00

0.01

0.00

0.43

0.55

0.06

0.01

0.01

0.74

0.61

0.03

0.01

0.00

C22

0.00

8.35

0.00

0.05

0.07

0.02

0.00

0.08

0.68

9.23

0.00

0.00

0.54

C23

0.00

0.13

0.00

0.67

0.70

-0.07

0.14

0.06

0.09

0.75

0.04

0.08

0.09

C24

5.35

0.89

0.00

0.35

0.38

-0.03

0.06

0.10

0.85

1.39

0.03

0.08

0.34

C25

0.00

-0.04

-0.01

0.12

0.34

0.02

0.06

0.30

0.14

1.02

0.05

0.19

-0.01

C26

0.00

-0.01

0.00

0.43

0.44

0.01

0.20

0.26

0.30

1.23

0.11

-0.10

0.00

C27

0.00

0.64

-0.02

0.17

0.25

-0.01

0.24

1.02

0.64

4.77

0.18

0.44

0.16

C28

0.00

0.18

0.00

0.82

0.83

0.08

0.03

0.01

0.04

0.16

0.01

-0.03

0.15

C29

0.00

0.54

-0.01

0.14

0.34

0.01

0.11

0.50

0.25

1.89

0.08

0.10

0.18

C30

0.00

0.32

0.00

0.74

0.74

-0.03

0.05

0.02

0.05

0.29

0.02

0.01

0.24

C31

0.00

-0.32

0.00

0.84

0.86

-0.07

0.12

0.02

0.28

0.26

0.02

-0.01

-0.27

C32

-0.01

18.13

0.00

0.01

0.02

-0.05

-0.03

-3.31

0.00

95.15

-0.03

-0.62

0.36

C33

0.00

0.14

0.00

0.20

0.31

-0.02

0.03

0.10

0.46

2.19

0.02

0.07

0.04

C34

0.00

-0.11

0.00

0.42

0.60

-0.01

-0.17

-0.16

1.23

0.45

-0.05

-0.22

-0.07

C35

0.00

0.83

0.00

0.03

0.43

-0.26

0.02

0.47

0.04

1.12

0.02

0.01

0.36

C36

0.00

0.49

-0.02

0.21

0.31

0.06

0.07

0.24

0.24

1.15

0.06

0.14

0.15

C37

5.43

0.73

0.00

0.07

0.12

0.06

0.02

0.31

0.19

33.15

0.02

-0.03

0.09

C38

0.00

1.03

0.00

0.02

0.88

-0.10

0.12

0.79

0.05

0.12

0.02

-0.01

0.91

C39

0.00

-0.27

0.00

0.19

0.33

-0.01

0.00

-0.01

0.06

1.99

0.00

0.00

-0.09

C40

0.00

0.22

0.00

0.49

0.52

0.05

0.04

0.04

0.19

0.90

0.02

0.01

0.11

C41

0.00

1.01

0.00

0.00

0.88

0.02

0.03

0.78

0.02

0.03

0.01

-0.01

0.89

C42

0.00

-0.17

0.00

0.59

0.66

0.01

0.08

0.04

0.04

0.60

0.03

0.02

-0.12

C43

0.00

9.86

0.00

0.01

0.04

0.02

0.04

3.09

0.12

14.43

0.04

0.17

0.37

C44

0.00

3.07

0.00

0.04

0.07

-0.07

0.16

3.38

0.28

19.55

0.15

0.40

0.21

C45

0.00

0.25

0.00

0.47

0.60

0.06

0.35

0.30

0.68

0.79

0.15

-0.01

0.15

C46

0.00

0.05

-0.37

0.14

0.53

-0.22

0.11

0.35

0.26

2.19

0.07

-0.46

0.03

C47

0.00

1.09

0.00

0.02

0.81

-0.16

0.02

0.19

0.03

0.16

0.02

0.00

0.88

C48
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X4

X3

X2

X1

رمز
الشركة

بع د أن ت م اس ت راج النس ب المالي ة الةزم ة لقي ام الكف اءة االئتماني ة لش ركات المس اهمة
المدرج ة ف ي بورص ة فلس طين ت م اس ت دامها ف ي الوص ول لدرج ة الكف اءة االئتماني ة للش ركات بع د
حساب نتائ النماذج لكل شركة من شركات الدراسة حيث:
لحساب درجة الكفاءة االئتمانية حسب نموذج  Z-Scoreتم است دام النموذج التالي:

z  1.2 X1  1.4 X 2  3.3 X 3  0.6 X 4  0.99 X 5
لحساب درجة الكفاءة االئتمانية حسب نموذج  Springateتم است دام النموذج التالي:

z  1.3 X1  3 X 3  0.66 X 6  0.4 X 5
لحساب درجة الكفاءة االئتمانية حسب نموذج  Fulmerتم است دام النموذج التالي:

z  5.528 X 2  0.212 X 5  0.073 X 7  1.27 X 8  0.12 X 9
 2.335 X 10  0.575 X 11  1.083 X 12  0.89 X 13
والج دول رق م ت 4.4ت يوض ح درج ات الكف اءة االئتماني ة لش ركات المس اهمة العام ة حس ب
النم اذج الرةر ة بال درجتين الكمي ة والنوعي ة .ويةح ظ م ن الج دول أن الكري ر م ن الش ركات ص نفت
متعررة حيث إن الجدول يحتوي على  26شركة اتفقت النم اذج الرةر ة عل ى تعرره ا وه ذا م ا يعن ي
أن  % 14.567م ن ش ركات المس اهمة العام ة المدرج ة ف ي بورص ة فلس طين عل ى األق ل تع اني م ن
حالة تعرر اقتص ادي ويمك ن إرج اع ذل ك إل ى أن الس نة الت ي أ ذت منه ا النس ب المالي ة وه ي س نة
ت 2055مت مازال ت ةله ا الش ركات تتع افى م ن األزم ة المالي ة العالمي ة ت2009/2008ت مم ا أر ر
بالض رورة عل ى تص نيف ش ركات الدراس ة باإلض افة إل ى الوض ع االقتص ادي الفلس طيني المت يرر
بالحصار اإلسرائيلي كل ذلك يجعل التصنيف االئتماني لهذه الشركات من فض.
جدول رقم ()2.2

درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين للعام 2111

رمز
الشركة

حسب نموذج Z-Score

درجة الكفاءة االئتمانية
حسب نموذج Springate

حسب نموذج Fulmer

الدرجة الكمية

الدرجة النوعية

الدرجة الكمية

الدرجة النوعية

الدرجة الكمية

الدرجة النوعية

C1

24.78

ناجحة

1.87

غير متعررة

2.39

غير متعررة

C2

0.62

متعررة

-0.42

متعررة

-6.64

متعررة

C3

0.04

متعررة

-0.10

متعررة

-4.68

متعررة

C4

3.48

ناجحة

1.38

غير متعررة

-3.35

متعررة

C5

5.08

ناجحة

0.23

متعررة

-4.97

متعررة
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رمز
الشركة

حسب نموذج Z-Score

درجة الكفاءة االئتمانية
حسب نموذج Springate

حسب نموذج Fulmer

الدرجة الكمية

الدرجة النوعية

الدرجة الكمية

الدرجة النوعية

الدرجة الكمية

الدرجة النوعية

C6

8.99

ناجحة

4.35

غير متعررة

-6.67

متعررة

C7

1.24

متعررة

0.62

متعررة

-4.84

متعررة

C8

2.26

مضللة

0.27

متعررة

-4.97

متعررة

C9

0.41

متعررة

0.21

متعررة

-3.96

متعررة

C10

4.31

ناجحة

1.30

غير متعررة

-3.10

متعررة

C11

3.20

ناجحة

0.94

غير متعررة

-1.80

متعررة

C12

7.89

ناجحة

-3.73

متعررة

-6.95

متعررة

C13

10.85

ناجحة

1.95

غير متعررة

2.31

غير متعررة

C14

1.36

متعررة

0.60

متعررة

-4.03

متعررة

C15

0.75

متعررة

0.87

غير متعررة

-7.18

متعررة

C16

1.04

متعررة

0.93

غير متعررة

-4.56

متعررة

C17

2.03

مضللة

0.71

متعررة

-4.37

متعررة

C18

2.93

مضللة

1.03

غير متعررة

-2.97

متعررة

C19

1.10

متعررة

0.22

متعررة

-4.84

متعررة

C20

5.21

ناجحة

0.80

متعررة

-9.04

متعررة

C21

-0.70

متعررة

-0.22

متعررة

-7.12

متعررة

C22

1.20

متعررة

0.39

متعررة

-4.85

متعررة

C23

6.89

ناجحة

0.90

غير متعررة

3.27

غير متعررة

C24

0.89

متعررة

0.30

متعررة

-4.10

متعررة

C25

2.30

مضللة

0.86

متعررة

-3.79

متعررة

C26

1.16

متعررة

0.39

متعررة

-4.79

متعررة

C27

1.27

متعررة

0.62

متعررة

-5.57

متعررة

C28

4.89

ناجحة

1.64

غير متعررة

-2.47

متعررة

C29

0.32

متعررة

0.21

متعررة

-4.08

متعررة

C30

2.01

مضللة

0.86

متعررة

-4.60

متعررة

C31

0.59

متعررة

0.33

متعررة

-4.06

متعررة

C32

0.16

متعررة

-0.10

متعررة

-4.62

متعررة

C33

56.54

ناجحة

-1.92

متعررة

10.06

غير متعررة

C34

2.00

مضللة

0.37

متعررة

-5.06

متعررة

C35

0.95

متعررة

0.17

متعررة

-6.24

متعررة

C36

1.21

متعررة

0.75

متعررة

-5.42

متعررة

C37

1.50

متعررة

0.59

متعررة

-4.20

متعررة

C38

20.21

ناجحة

0.43

متعررة

-5.20

متعررة

C39

1.28

متعررة

1.55

غير متعررة

-5.19

متعررة

C40

1.14

متعررة

-0.07

متعررة

-5.95

متعررة

C41

0.95

متعررة

0.28

متعررة

-4.58

متعررة

C42

1.13

متعررة

1.47

غير متعررة

-5.09

متعررة

C43

0.37

متعررة

0.01

متعررة

-4.84

متعررة

C44

9.60

ناجحة

2.59

غير متعررة

5.63

C45

13.31

ناجحة

3.01

غير متعررة

-0.47

غير متعررة

C46

1.81

متعررة

1.07

غير متعررة

-4.60

متعررة

C47

1.19

متعررة

0.57

متعررة

-8.73

متعررة

C48

1.24

متعررة

1.10

غير متعررة

-5.15

متعررة
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 1.1.1قياس مدى ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح
لقيام إدارة األرباح لدى شركات المساهمة العامة المدرجة ف ي بورص ة فلس طين ت م اس ت دام
نم وذج تMillerت وذل ك ألن ه األح دث ب ين نم اذج قي ام إدارة األرب اح إض افة إل ى س هولة تطبيق ه
والحص ول عل ى البيان ات الةزم ة ل ذلك فق د ت م اس ت راج النس ب المالي ة الةزم ة له ذه النم اذج م ن
القوائم المالية لتلك الشركات والجدول رقم ت4.1ت يوضح النسب المالي ة الةزم ة ودرج ة ممارس ة إدارة
األرباح لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حسب النموذج المذكورة:
جدول رقم () 2.5
النسب المالية ودرجة ممارسة إدارة األرباح لدى لشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين
2009

2010

2011

2009

2010

2011

التدفقات من األنشطة
التشغيلية
2011
2111

C1

1,324,174

670,695

2,355,624

221,227

256,825

251,858

832,233

262,186

7.273

C2

661,987

3,405,185

2,304,300

4,253,496

6,948,456

4,884,695

987,289

-2,949,130

-0.375

C3

23,401,877

25,752,758

23,605,414

34,954,749

35,571,459

36,446,723

60,592

780,090

-32.495

C4

1,981,488

2,908,071

2,767,932

568,831

1,202,226

1,327,146

1,416,580

1,341,634

-0.405

C5

744,714

2,026,886

1,047,386

545,760

1,264,096

20,413

104,369

-747,628

-5.756

C6

215,501

199,651

133,089

0

0

0

-391,607

-215,027

0.269

C7

666,255

1,507,404

1,803,283

45,247

1,083,130

1,362,489

-195,053

312,617

-0.956

C8

4,550,525

5,293,419

6,766,225

3,510,106

5,507,620

7,329,311

4,445,105

347,867

-0.721

C9

1,239,516,373

1,490,016,078

1,587,319,836

1,086,476,863

1,313,276,977

1,378,083,099

53,049,147

-75,393,762

-0.878

C10

18,862,035

19,891,693

22,219,099

3,600,041

3,588,411

5,312,659

3,999,126

2,473,040

-0.016

رمز
الشركة

االلتزامات المتداولة

األصول المتداولة

درجة
إدارة
األرباح

C11

2,065,465

1,846,756

1,634,976

3,101,138

2,442,078

1,645,538

425,673

454,125

0.253

C12

1,363,211

329,193

969,174

54,335

347,830

258,651

-140,518

-839,436

-10.316

C13

7,959,993

9,172,060

7,551,866

2,806,828

2,703,543

711,892

645,256

2,538,724

-1.892

C14

---

7,585,919

14,624,011

---

5,794,628

12,858,034

314,347

3,152,558

-5.706

C15

1,091,271

1,190,305

601,917

670,723

502,989

1,877,464

263,808

-757,581

1.580

C16

196,360,676

168,423,584

176,399,252

73,244,036

99,010,210

119,968,190

-31,564,051

190,462

-69.864

C17

12,718,546

20,315,922

20,847,153

16,303,915

23,366,784

31,133,811

-1,263,286

-1,461,802

5.373

C18

15,531,087

18,754,088

19,708,306

3,668,466

4,038,849

4,896,473

-19,777

2,873,211

144.273

C19

3,380,198

5,459,909

6,559,135

2,686,860

4,663,871

5,994,025

395,126

1,152,859

-0.460

C20

1,431,835

1,666,700

1,333,894

814,202

1,096,210

731,081

-83,828

-26,491

-1.783

C21

7,811,544

5,524,613

5,149,688

14,795,941

14,991,122

13,457,394

-1,555,541

-1,881,520

-2.212

C22

5,650,032

7,467,328

8,632,205

6,257,043

8,035,845

8,550,986

-465,683

592,955

1.178

C23

1,697,539

2,387,710

3,398,530

464,123

385,160

278,818

333,983

-29,888

-39.681

C24

36,937,660

52,831,637

55,576,091

9,403,764

11,655,186

48,793,600

4,443,678

2,093,544

-19.499

C25

2,743,543

3,750,120

4,548,248

1,318,319

1,825,366

2,294,549

-1,456,772

-573,119

-0.231

C26

79,475,000

72,951,000

78,979,000

83,430,000

74,327,000

8,825,333

10,340,000

11,898,000

5.762

C27

1,799,919

1,846,756

1,634,976

2,856,979

2,442,078

1,645,538

425,673

454,125

0.203

C28

184,110,000

213,260,000

192,609,000

107,807,000

98,972,000

98,730,000

143,056,000

167,828,000

-0.387

C29

123,696,454

162,490,697

142,504,857

100,747,569

137,518,770

138,572,283

-1,146,648

5,273,739

-2.225

C30

40,652,500

38,617,698

38,257,019

23,073,743

25,044,631

16,841,350

-414,535

22,820,506

-9.319
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رمز
الشركة

االلتزامات المتداولة

األصول المتداولة
2009

2010

2011

2009

2010

2011

التدفقات من األنشطة
التشغيلية
2011
2111

درجة
إدارة
األرباح

C31

154,168,474

148,142,221

237,044,131

180,213,675

198,288,288

179,070,102

6,619,529

-1,893,788

-53.451

C32

19,825,900

19,540,020

18,651,716

25,761,609

27,494,640

27,590,107

525,311

-1,151,332

4.698

C33

1,055,743

1,136,701

948,610

27,291

24,749

26,505

-316,174

-50,855

3.997

C34

8,183,294

10,732,183

10,287,166

4,333,321

6,529,472

8,494,861

4,062,109

125,093

-19.356

C35

4,458,266

5,428,568

5,509,832

4,198,965

5,813,490

6,546,318

584,222

27,970

-22.192

C36

22,163,916

19,954,341

14,366,357

1,044,954

1,584,902

949,250

-5,538,253

-4,071,920

0.720

C37

14,055,047

26,149,128

35,074,949

7,922,791

10,423,391

20,738,099

2,257,175

3,502,801

-4.647

C38

1,832,241

740,561

1,986,182

382,943

394,923

867,501

-69,324

-401,855

-17.844

C39

300,949,418

388,795,684

435,196,593

277,068,637

366,084,513

404,857,486

-1,878,118

-39,157,232

-0.818

C40

1,020,664

1,290,339

1,261,814

1,411,545

1,660,431

2,393,753

239,250

841,535

-0.992

C41

6,620,408

9,931,439

10,633,556

3,820,158

6,112,084

8,630,835

1,581,271

302,667

-6.647

C42

149,111,945

148,919,817

230,564,606

130,858,360

124,802,586

208,200,953

1,476,307

15,242,854

-4.087

C43

20,714,282

25,282,335

35,690,094

32,689,873

34,137,131

44,294,089

4,067,480

2,750,185

-0.676

C44

22,206,171

17,601,895

19,783,723

1,490,947

1,240,821

664,305

10,735

-12,977

193.047

C45

2,385,603

3,244,636

3,161,573

1,303,190

1,236,874

558,548

97,842

-896,549

-10.122

C46

7,007,123

7,398,793

7,095,193

4,171,864

4,503,757

5,381,278

1,515,701

227,622

-5.228

C47

25,969,600

109,353,656

46,737,628

40,243,205

64,518,750

41,340,278

-33,149,806

2,124,483

-16.780

C48

159,698,053

172,655,857

124,582,158

92,573,899

85,004,347

84,419,789

16,806,024

57,226,687

-2.051

 1.1.2اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
تم إجراء ا تبار كولمجروف  -سمرنوف لمعرفة هل النسب الدالة على كل من نماذج
الكفاءة االئتمانية إضافة إلى إدارة األرباح لدى شركات المساهمة في بورصة فلسطين تتبع التوزيع
الطبيعي أم ال وهو ا تبار ضروري في حالة ا تبار الفرضيات ألن معظم اال تبارات المعلمية
تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا .ويوضح الجدول رقم ت5.6ت نتائ اال تبار حيث إن القيمة
االحتمالية لدرجة الكفاءة االئتمانية حسب نموذج تSpringateت أكبر من  1.14وهذا يدل على أن
هذه النسب تتبع التوزيع الطبيعي ويجب است دام اال تبارات المعلمية .لكن القيمة االحتمالية لكل
من نموذجي تZ-Score, Fulmerت إضافة إلى درجة إدارة األرباح فهي أقل من  1.14وهذا يدل على
أن هذه النسب ال تتبع التوزيع الطبيعي رغم ذلك يمكن اتباع كل من اال تبارات المعلمية أو
الةمعلمية في ا تبار الفرضيات ال اصة بهاتين النسبتين حيث إنه في حال كون حجم شركات
الدراسة أكبر من  21يسقط شرط التوزيع الطبيعي الست دام اال تبارات المعلمية تالبياتي
وارناسيوم 0211ت.

93

جدول رقم ()2.6

اختبار التوزيع الطبيعي ( )1-Sample Kolmogorov-Smirnovلمتغيرات الدراسة

..1

قيمة Z

القيمة االحتمالية
0.001

مسلسل

درجة الكفاءة االئتمانية

5

الدرجة الكمية حسب نموذج Z-Score

1.995

2

الدرجة الكمية حسب نموذج Springate

1.159

0.136

3

الدرجة الكمية حسب نموذج Fulmer

1.808

0.003

4

درجة إدارة األرباح

2.659

0.000

المعالجات اإلحصائية
لتحقي ق أه داف الدراس ة وتحلي ل البيان ات الت ي ت م تجميعه ا فق د ت م اس ت دام العدي د م ن

األس اليب اإلحص ائية المناس بة باس ت دام الح زم اإلحص ائية للعل وم االجتماعي ة

Statistical

) Package for Social Science ( SPSSوفيم ا يل ي مجموع ة م ن األس اليب اإلحص ائية
المست دمة في تحليل البيانات:
.0

التوزيع ات التك ارري ة والنس ب المئوي ة لتحلي ل س مات ش ركات الدراس ة وذل ك بن اء عل ى
نتائ برنام تSPSSت.

.2

ا تب ار تحلي ل االرتب اط وبمس توى معنوي ة ت1.14ت لقي ام العةق ة ب ين المتغي ر الت ابع
والمتغي رات المس تقلة للدراس ة إض افة إل ى إ ج راء تحلي ل االرتب اط م ع ض بط المتغي رات
والمتعلقة بسمات شركات الدراسة.

.2

تحلي ل التب اين األح ادي  One Way ANOVAال تب ار الف روق ف ي ك ل م ن الكف اءة
االئتمانية وادارة األرباح تبعان لمتغيرات تالقطاع االقتصادي ورأم المالت.
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الفصل الخامس
نتائ الدراسة الميدانية وا تبار الفرضيات

91

1.1

اختبار فرضيات الدراسة

 1.1.1اختبار الفرضية األولى
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة األرباح تعزى لمتغيرات تا لقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت.
بغرض ا تبار هذه الفرضية تم توزيعها إلى فرضيتين فرعيتين هما:
 .0ال توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة األرباح تعزى للقطاع االقتصادي.
 .2ال توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة األرباح تعزى لرأم مال الشركة.
وقد تم است دام ا تبار تحليل التباين األحادي ال تبار الفروق في درجة ممارسة شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح تعزى إلى القطاع االقتصادي عند
مستوى    0.05والنتائ المبينة في الجدول رقم ت1.5ت تبين أن قيمة  Fالمحسوبة أقل من قيمة
 Fالجدولية والتي تساوي  2.62كما أن القيمة االحتمالية هي أكبر من  0.01مما يدل على
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة األرباح تعزى إلى القطاع االقتصادي .ومن ذلك يتضح أن إدارات الشركات
تمارم إدارة األرباح وأن مديري هذه الوحدات يمارسون إدارة األرباح لدوافع م تلفة تتوقعات السوق
التنظيمية تعاقدية سياسية ت فيض الضرائبت بغض النظر عن طبيعة نشاط هذه الوحدات وسواء
كانت اصة أو عامة .وهذا يتفق مع نتائج دراسة (بافقير )8002 ،والتي وجدت أن إدارات
الشركات تمارم إدارة األرباح وأن مديري هذه الوحدات يمارسون إدارة األرباح بغض النظر عن
طبيعة نشاط هذه الوحدات.
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية األولى و عليه فة توجد فروق ذات داللة إحصائية في
درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح تعزى للقطاع
االقتصادي.
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جدول رقم ()5.1
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين إلدارة األرباح تعزى إلى القطاع االقتصادي
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

7912.271

4

1978.068

1.349

0.267

داخل المجموعات

63040.008

43

1466.047

المجموع

70952.280

47

مصدر التباين

إدارة األرباح

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "43 4ومستوى داللة  0.01تساوي 2.62

كما تم است دام ا تبار تحليل التباين األحادي ال تبار الفروق في درجة ممارسة شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح تعزى إلى رأم المال عند مستوى
   0.05والنتائ المبينة في الجدول رقم ت1.2ت تبين أن قيمة  Fالمحسوبة أقل من قيمة F
الجدولية والتي تساوي  2.62كما أن القيمة االحتمالية هي أكبر من  0.01مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين إلدارة األرباح تعزى إلى رأم المال .ومن ذلك يتضح أن إدارات شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تمارم إدارة األرباح بغض النظر عن حجم الشركة ترأم المالت .وهذا
ي تلف مع دراستي تFarzin Rezaei, 2012ت و تحمدان 2052ت التي أسفرت نتائجهما عن أن
حجم الشركة له تيرير على ممارسة الشركة إلدارة األرباح وقد يرجع هذا اال تةف إلى صغر
حجم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين حيث تصنف معظم الشركات في الفئات الصغرى من
فئات رأم المال مما يضعف تيرير رأم المال.
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الرانية وعليه فة توجد فروق ذات داللة إحصائية في
درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح تعزى لرأم
المال.
وحيث تم قبول الفرضيتين الفرعيتين األولى والرانية فقد ترتب على ذلك قبول الفرضية
الرئيسة وعليه فة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة تعزى لمتغيرات تالقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت.
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جدول رقم ()5.2
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة
األرباح تعزى إلى رأس المال
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

6999.915

4

1749.979

1.177

0.335

داخل المجموعات

63952.365

43

1487.264

المجموع

70952.280

47

مصدر التباين

إدارة األرباح

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "43 4ومستوى داللة  0.01تساوي 2.62

 1.1.2اختبار الفرضية الثانية
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات تالقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت.
بغرض ا تبار هذه الفرضية تم توزيعها إلى فرضيتين فرعيتين هما:
 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأم مال الشركة.
وقد تم است دام ا تبار تحليل التباين األحادي ال تبار الفروق في درجة الكفاءة االئتمانية
لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي عند مستوى
 .   0.05والنتائ مبينة في جدول رقم ت1.3ت ويتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لكافة النماذج أقل
من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  2.62كما أن القيمة االحتمالية لكافة النماذج هي أكبر من
 0.01مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي .مما يدل على عدم
وجود أرر واضح للقطاع االقتصادي على درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ويرجع ذلك إلى اعتماد هذه النماذج على نسب مالية كمية وليم
على القطاع االقتصادي كمتغير نوعي.
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وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية األولى و عليه فة توجد فروق ذات داللة إحصائية في
درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع
االقتصادي.
جدول رقم ()5.4
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي
الكفاءة االئتمانية

الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Z-Score
الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Z- Springate
الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Fulmer

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

453.558

4

113.389

1.399

.250

داخل المجموعات

3485.366

43

المجموع

3938.924

47

بين المجموعات

6.227

4

1.557

داخل المجموعات

55.745

43

1.296

المجموع

61.972

47

بين المجموعات

79.665

4

19.916

داخل المجموعات

485.358

43

11.287

المجموع

565.023

مصدر التباين

81.055

1.201

1.764

.324

0.154

47

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "43 4ومستوى داللة  0.01تساوي 2.62

كما تم است دام ا تبار تحليل التباين األحادي ال تبار الفروق في درجة الكفاءة االئتمانية
لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى رأم المال عند مستوى
 .   0.05والنتائ مبينة في جدول رقم ت1.4ت ويتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لكافة النماذج أقل
من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  2.62كما أن القيمة االحتمالية لكافة النماذج هي أكبر من
 0.01مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى رأم المال .وذلك رغم إجماع كافة
الدراسات على أن رأم المال من أهم محددات الكفاءة االئتمانية ويرجع ذلك اال تةف إلى قلة
التباين بين رأم مال شركات المساهمة العامة الفلسطينية حيث إن أكرر من ت%11ت من شركات
المساهمة العامة الفلسطينية رأم المال ال ا

متشابه .وبالتالي ال يتضح أرره في ا تةف الكفاءة

االئتمانية للشركات الفلسطينية.
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وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الرانية و عليه فة توجد فروق ذات داللة إحصائية في
درجة الكفاءة اال ئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأم المال.
وحيث تم قبول الفرضيتين الفرعيتين األولى والرانية فقد ترتب على ذلك قبول الفرضية
الرئيسة و عليه فة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة
العامة المد رجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات تالقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت.
جدول رقم ()5.2
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين تعزى إلى رأس المال
الكفاءة االئتمانية

الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Z-Score
الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Z- Springate
الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Fulmer

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

242.588

4

60.647

.706

.593

داخل المجموعات

3696.336

43

85.961

المجموع

3938.924

47

بين المجموعات

3.545

4

.886

داخل المجموعات

58.427

43

1.359

المجموع

61.972

47

بين المجموعات

14.922

4

3.730

داخل المجموعات

550.101

43

12.793

المجموع

565.023

47

مصدر التباين

.652

.292

.628

.882

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "43 4ومستوى داللة  0.01تساوي 2.62

 1.1.1اختبار فرضيات العالقة بين إدارة األرباح والكفاءة االئتمانية
 ال توجد عةقة ذات داللة احصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج تZ-scoreت.
 ال توجد عةقة ذات داللة احصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج تSpringateت.
 ال توجد عةقة ذات داللة احصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج تFulmerت.

500

بغرض ا تبار هذه الفرضيات تم است دام تحليل االرتباط بين كل من إدارة األرباح
والكفاءة االئتمانية حسب نماذج الكفاءة االئتمانية ت Z-Score, Springate, Fulmerت ويوضح
الجدول رقم ت1.1ت أن معامل االرتباط بين درجة ممارسة إدارة األرباح والكفاءة االئتمانية لتلك
الشركات حسب نماذج الكفاءة االئتمانية ت Z-Score, Springate, Fulmerت هي موجبة مما
يدلل على وجود عةقة طردية بين نسبة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نماذج الكفاءة االئتمانية تZ-
Score, Springate, Fulmerت ويمكن إرجاع هذه العةقة الطردية إلى أن معظم الشركات
المكونة لمجتمع الدراسة هي في األصل متعررة مما أدى إلى قيام مديري هذه الشركات بممارسة
إدارة األرباح بهدف تفادي التصنيف السلبي لكفاءتها االئتمانية وبالتالي تزداد إدارة األرباح كلما
اقتربت الشركة من

طر التصنيف السيء لكفاءتها االئتمانية وبالتالي يمكن استنتاج أنه إذا

استطاعت هذه الشركات زيادة كفاءتها االئتمانية بيساليب محاسبية أ ةقية سيحد ذلك من
ممارستها إلدارة األرباح.
لكن القيمة االحتمالية للعةقة بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية حسب نموذج تZ-scoreت أكبر من  0.01مما
يدل على عدم وجود عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية حسب نموذج تZ-scoreت.
وبالتالي تم قبول الفرضية الرالرة وعليه ال توجد عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك
الشركات حسب نموذج تZ-scoreت.
كما أن القيمة االحتمالية لمعامل االرتباط أكبر من  0.01مما يدل على مما يدل على عدم
وجود عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج تSpringateت.
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وبالتالي تم قبول الفرضية الرابعة و عليه ال توجد عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك
الشركات حسب نموذج تSpringateت.
لكن القيمة االحتمالية لمعامل االرتباط أقل من  0.01مما يدل على وج ود دالل ة إحص ائية
ب ين ممارس ة ش ركات المس اهمة العام ة المدرج ة ف ي بورص ة فلس طين إلدارة األرب اح ودرج ة الكف اءة
االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج تFulmerت
و عليه فقد تم رفض الفرضية الرابعة و عليه توجد عةقة ذات داللة إحصائية بين
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة
االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج تFulmerت.
جدول رقم ()5.5
نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة ممارسة إدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين حسب نماذج الكفاءة االئتمانية ( )Z-Score, Springate, Fulmer

الكفاءة االئتمانية × إدارة األرباح
إدارة األرباح

درجة الكفاءة االئتمانية
Fulmer Springate Z-Score

معامل االرتباط

.092

0.231

*

القيمة االحتمالية

.534

0.115

.023
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48

حجم العينة

.328

 1.1..اختبار الفرضية السادسة
 ال يوجد أرر لمتغيرات الدراسة تالقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت على العةقة بين
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة
االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المست دمة.
بغرض ا تبار هذه الفرضية تم توزيعها إلى فرضيتين فرعيتين هما:
.0

ال يوجد أرر لمتغير ت القطاع االقتصاديت على العةقة بين ممارسة شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات
حسب النماذج المست دمة.
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.2

ال يوجد أرر لمتغير ترأم مال الشركةت على العةقة بين ممارسة شركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب

النماذج المست دمة.
بغرض ا تبار الفرضية الفرعية األولى ولقيام أرر متغير تالقطاع االقتصاديت على
عةقة االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح
ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المست دمة تم ضبط أرر القطاع
االقتصادي وقيام معامل االرتباط وكانت النتائ كما هي موضحة في الجدول رقم ت1.6ت ومن
ةل النتا ئ تم مةحظة أنه لم يحدث ا تةف كبير على أي من معامةت االرتباط أو مستوى
الداللة في كافة النماذج لذلك يمكن القول إنه ال يوجد أرر للقطاع االقتصادي على عةقة االرتباط
بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة
اال ئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المست دمة.
ووفقنا لهذه النتائ

فقد تم قبول الفرضية الفرعية األولى وعليه فة يوجد أرر لمتغير

تالقطاع االقتصاديت على العةقة بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المست دمة.
جدول رقم ()5.6
نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة ممارسة إدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين حسب نماذج الكفاءة االئتمانية (  )Z-Score, Springate, Fulmerقبل وبعد ضبط أثر القطاع االقتصادي

الكفاءة االئتمانية × إدارة األرباح
معامل االرتباط

الضبط

.092

0.231

*

القيمة االحتمالية

0.534

0.115

0.023

بعد

معامل االرتباط

.090

0.231

0.329

القيمة االحتمالية

0.545

0.118

0.024

قبل

إدارة األرباح

درجة الكفاءة االئتمانية
Fulmer Springate Z-Score

الضبط

0.328

ولقيام أرر متغير ترأم مال الشركة ت على عةقة االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب
النماذج المست دمة تم ضبط أرر رأم مال الشركة وقيام معامل االرتباط وكانت النتائ كما هي
موضحة في الجدول رقم ت 1.7ت ومن ةل النتائ تم مةحظة أنه لم يحدث ا تةف كبير على
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أي من معامةت االرتباط أو مستوى الداللة في كافة النماذج لذلك يمكن القول إنه ال يوجد أرر
لرأم مال الشركة على عةقة االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المست دمة.
ووفقنا لهذه النتائ فقد تم قبول الفرضية الفرعية الرانية وعليه فة يوجد أرر لمتغير ترأم
مال الشركةت على العةقة بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة
األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المست دمة.
جدول رقم ()5.7
نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة ممارسة إدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين حسب نماذج الكفاءة االئتمانية (  )Z-Score, Springate, Fulmerقبل وبعد ضبط أثر رأس المال

الكفاءة االئتمانية × إدارة األرباح
معامل االرتباط

الضبط

.092

0.231

*

القيمة االحتمالية

0.534

0.115

0.023

بعد

قبل

إدارة األرباح

درجة الكفاءة االئتمانية
Fulmer Springate Z-Score

الضبط

0.328

معامل االرتباط

0.103

0.227

0.330

القيمة االحتمالية

0.489

0.125

0.024

وحيث تم قبول الفرضيتين الفرعيتين األولى والرانية فقد ترتب على ذلك قبول الفرضية
الرئيسة و عليه فة يوجد أرر لمتغير تالقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت على العةقة بين
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة
االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المست دمة.
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الفصل السادس
النتائ والتوصيات
 6.0تمهيد
 6.2النتائ
 6.2التوصيات
 6.5دراسات مقترحة
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1.1

تمهيد
بعد استعراض اإلطار النظري لكل من متغيرات الدراسة والتعريف ب دارة األرباح ومن رم

التعريف بمفهوم الكفاءة االئتمانية والتصنيف االئتماني وأنواعه ومميزاته واستعراض بعض نماذج
قيام كل من إدارة األرباح والكفاءة االئتمانية تم إجراء الدراسة الميدانية وا تبار فرضيات
الدراسة وبالتالي فقد تم التوصل إلى النتائ والتوصيات التالية:
1.2

النتائج
بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة وا تبار الفرضيات ف نه

يمكن ال روج بالنتائ التالية:
 .0التصنيف االئتماني من قبل شركات مت صصة يزيد من رقة المسترمرين في إدارة شركات
المساهمة العامة وقوائمها المالية.
 .2ممارسة شركات المساهمة العامة إلدارة األرباح يقلل من جودة قوائمها المالية وبالتالي
ي فض رقة المسترمرين في تلك القوائم.
 .2إدارات شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تمارم إدارة األرباح بغض
النظر عن حجم الشركة ترأم المالت أو القطاع االقتصادي الذي تنتمي له الشركة حيث
أظهرت النتائ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح تعزى لمتغيرات تالقطاع االقتصادي
رأم مال الشركةت.
 .5اتفقت النماذج الرةرة للكفاءة االئتمانية المست دمة في هذه الدراسة على أن %45.061
من شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين على األقل تعاني من حالة تعرر
اقتصادي وهذا ما يعكم التدهور الذي ينتاب أصاب االقتصاد الفلسطيني.
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات تالقطاع االقتصادي رأم المالت وهذا ما
يؤكد أن التدهور في الوضع االقتصادي الفلسطيني ألقى بظةله على كافة القطاعات دون
تمييز.
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 .6معامل االرتباط بين درجة ممارسة إدارة األرباح والكفاءة االئتمانية حسب نماذج الكفاءة
االئتمانية ت Z-Score, Springate, Fulmerت هي موجبة مما يدلل على وجود عةقة
طردية بين نسبة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة
األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نماذج الكفاءة االئتمانية تZ-
Score, Springate, Fulmerت ويمكن إرجاع هذه العةقة الطردية إلى قيام مديري
هذه الشركات بممارسة إدارة األرباح بهدف تفادي التصنيف السلبي لكفاءتها االئتمانية كما
أظهرت النتائ

عدم وجود عةقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة

العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات
حسب نموذجي تZ-score and Springateت بينما توجد عةقة ذات داللة إحصائية
بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة
الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج تFulmerت.
 .7ال يوجد أرر لمتغير تالقطاع االقتصادي رأم مال الشركةت على العةقة بين ممارسة
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين إلدارة األرباح ودرجة الكفاءة
االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المست دمة.
1.1

التوصيات

بناء على ما توصلت إليه الدراسة يمكن اقتراح بعض التوصيات:
.0

ض رورة حص ول جمي ع ش ركات المس اهمة العام ة المدرج ة ف ي بورص ة فلس طين عل ى درج ة
التص نيف االئتم اني م ن أج ل زي ادة الش فافية وتحدي د مس توى الم اطر المالي ة وتطبي ق
قواعد الحوكمة وزيادة فعاليات الجهات الرقابية للقيام بدورها في حماية حق وق المس ترمرين
وبالتالي تنشيط بورصة فلسطين وزيادة كفاءتها .إضافة إلى ما يعطيه التصنيف االئتم اني
من مزايا للشركة في زيادة قدرتها على النفاذ إلى أسواق رأم المال العالمية وبن اء الس معة
ف ي الس وق وت ف يض تك اليف التموي ل والتمي ز عل ى المتنافس ين إض افة إل ى تحفي زه
للش ركات من فض ة التص نيف عل ى إص ةح أوض اعها المالي ة بغي ة تحس ين درج ة تص نيفها
االئتماني.
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.2

ض رورة قي ام المؤسس ات المعني ة ف ي دول ة فلس طين كهيئ ة االس ترمار وبورص ة فلس طين
بوضع اإلطار التشريعي والقانوني الذي يمكن الشركات من التعامل مع وكاالت التص نيف
االئتماني العالمية والحصول على درجة التصنيف االئتماني.

.2

ض رورة ح ث الش ركات الفلس طينية عل ى ترش يد أداء إدارة األرب اح لم ا له ا م ن انعكاس ات
سلبية على مستقبل الشركات في األجل الطويل وعلى التنمية االقتصادية الفلس طينية وه ذا
يستدعى بذل كافة الجهود الممكنة للتصدي لتلك الممارسات ومنعها.

.5

ض رورة زي ادة وع ي الش ركات وم ديريها باتب اع س بل أ ةقي ة لتحس ين أرباحه ا كيس اليب
المحاس بة اإلداري ة وادارة التكلف ة الت ي م ن ش ينها زي ادة أرب اح ه ذه الش ركات وكفاءته ا
االئتمانية ليم فقط للمدى القصير بل تمتد آرارها ألطول مدى ممكن.

1..

الدراسات المقترحة

.5

أرر است دام أساليب المحاسبة اإلدارية بغرض رفع الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين على ممارستها إلدارة األرباح.

.2

مدى كفاءة معايير التصنيف المطبقة من قبل وكاالت التصنيف العالمية في الحكم على
الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة في الدول النامية – بالتطبيق على بورصة
فلسطين.

.3

مدى قدرة شركات الوساطة المالية الفلسطينية على إجراء تصنيفات ائتمانية لشركات
المساهمة العامة الفلسطينية.
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المراجع
أوالً :المراجع العربية
 .0أبو الفحم محمد الد ت2114ت محددات الجدارة االئتمانية للسلطة الوطنية الفلسطينية
بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي األول بعنوان "االسترمار والتمويل في فلسطين بين آفاق
التنمية والتحديات المعاصرة" كلية التجارة الجامعة االسةمية غزة.
 .2أبو عبدو مصطفى ت2115ت "آثار المخاطر االئتمانية على محددات قرار االئتمان-
دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة أثناء انتفاضة األقصى"
رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة اإلسةمية غزة فلسطين.

 .2ارشيد عبد المعطي وجودة محفوظ ت0222ت " إدارة االئتمان" دار وائل للنشر عمان.
 .5إسماعيل زكريا ت0222ت "تحليل سلوك اإلدارة العليا في ا تيار أساليب السياسات
المحاسبية باست دام نظرية تكلفة الوكالة

مصر

كلية التجارة

جامعة طنطا

مجلة

كلية التجارة للبحوث العلمية العدد ت2ت مجلد ت24ت.

 .4األشقر هاني ت2101ت "إدارة األرباح وعالقتها بالعوائد غير المتوقعة للسهم ومدى تأثر
العالقة بحجم الشركة – دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة
فلسطين " رسالة ماجستير غير منشورة كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل الجامعة

االسةمية غزة.

 .6بافقير سالم ت2112ت "مدخل مقترح لقياس أثر الدور الحوكمي للمراجع على ممارسة
إدارة األرباح للشركا ت المسجلة في أسواق األوراق المالية" رسالة دكتوراة غير منشورة
كلية إدارة ومحاسبة واعةم جامعة قناة السويم مصر.
 .1برايان كويل ت 2116ت " تحديد م اطر االئتمان " إعداد قسم الترجمة بدار الفاروق
الطبعة العربية األولى

 .2بورسلي أماني ت  2114ت "التصنيف االئتماني وعالقته باتفاقية بازل  "ӀӀكابيتال
ستاندرز الكويت.
 .2التوني ناجي ت2114ت "مؤشرات الجدارة االئتمانية" جسر التنمية العدد الرابع واألربع ون
المعهد العربي للت طيط الكويت.

 .01الجهماني عيسى ت2110ت "است دام النسب المالية للتنبؤ بتعرر المصارف دراسة تطبيقية

على القطاع المصرفي في األردن" مجلة اإلدارة العامة – معهد اإلدارة العامة الرياض –

السعودية .
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 .00حبيب غازي وعابدين عدنان ت0221ت "إفةم بعض الشركات في المملكة العربية
السعودية  -أسباب وحلول" المجلة العربية لإلدارة عمان األردن.

 .02حماد طارق عبد العال ت2115ت حوكمة الشركات (المفاهيم – المبادئ– التجارب)
تطبيقات الحوكمة في المصارف الدار الجامعية اإلسكندرية
 .02حمدان عةم ومشتهى صبري . ( 2011 ).عةقة صائ

.61- 41
لجنة التدقيق بنوع تقرير مدقق

الحسابات :دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة ببورصة
عمان .المجلة العربية في المحاسبة جامعة البحرين المجلد)  ( 13العدد1

 .05حمدان عةم ت2102ت بعنوان " :العوامل المؤررة في جودة األرباح :دليل من الشركات
الصناعية األردنية" مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية المجلد

العشرين العدد األول

210-264

 .04الحمزاوي محمد كمال ت0221ت "اقتصاديات االئتمان المصرفي" ،دراسة تطبيقية للنشاط
االئتماني وأهم محدداته" شركة المعارف اإلسكندرية مصر .

 .06رابشة عبد والسعايدة منصور ت2111ت ""تعرر بعض الشركات المساهمة العامة
األردنية :األسباب وأساليب إعادة التيهيل" مجلة المنارة جامعة آل البيت المجلد ال امم

العدد األول

.210-242

 .01شارمة حسين ت2111ت "اإلفةم في الشركات المساهمة العامة األردنية :دراسة
ميدانية" مجلة مؤتة للبحوث والدراسات المجلد  04األردن.

 .02ال ضيري محمد ت0226ت "الديون المتعثرة الظاهرة – األسباب ،العالج" الطبعة األولى
ايترك للنشر والتوزيع القاهرة مصر .

 .02طيب منال ت2115ت

" تكلفة االئتمان المصرفي وقياس مخاطره بالتطبيق على أحد

المصارف التجارية السورية" ترسالة ماجستير جامعة حلبت سوريا.

 .21الداعور جبر إبراهيم و عابد محمد نواف ت2112ت "أرر السياسات المحاسبية إلدارة
المكاسب على أسعار أسهم الوحدات االقتصادية المتداولة في سوق فلسطين لألوراق

المالية"
األول

مجلة الجامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية المجلد السابع عشر العدد
845 - 212

 .20الدغيم عبدالعزيز و األمين ماهر والجرو إيمان ت2116ت التحليل االئتماني ودورة في
ترشيد عمليات اإلقراض المصرفي بالتطبيق على المصرف الصناعي السوري مجلة جامعة
تشرين للدراسات والبحوث العلمية المجلد  22العدد .2
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 .22رحيم حسين ت2112ت "االقتصاد المصرفي " الطبعة األولى دار بهاء للنشر والتوزيع
قسنطينة الجزائر.

 .22الزبيدي حمزة ت2112ت "إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني" الوراق للنشر
والتوزيع األردن.

 .25زعتري رامي ت2100ت "التصنيف االئتماني وآفاق تطبيقه في االقتصاد السوري" ترسالة
ماجستير غير منشورة كلية االقتصاد والعةقات الدولية جامعة حلبت سوريا.

 .24زين الدين صةح ت2112ت "دور مبادئ حوكمة الشركات في رفع كفاءة البورصة
المصرية " "المؤتمر العلمي األول" حوكمة الشركات ودورها في االصةح االقتصادي كلية
االقتصاد جامعة دمشق سوريا.

 .26شاهين على عبداهلل ت2101ت "مدخل عملي لقياس مخاطر االئتمان المصرفي في البنوك
ال تجارية في فلسطين (دراسة تحليلية تطبيقية)" ،مكتبة الجامعة اإلسةمية غزة.
 .21شاهين على و مطر جهاد ت2100ت " نموذج مقترح للتنبؤ بتعرر المنشآت المصرفية
العاملة في فلسطين تدراسة تطبيقيةت" مجلة جامعة النجاح لألبحاث تالعلوم االنسانيةت

مجلد ٥٢ت5ت.

 .22شتيوي أيمن ت2112ت "دراسة تطبيقية لتحليل تيرير العوامل االقتصادية على ممارسات إدارة
األرباح بالشركات المصرية" المجلة العلمية للتجارة والتمويل كلية التجارة – جامعة طنطا
العدد األول.

 .22الشنباري رامي هاشم ت2116ت " التحليل المالي ودوره في صنع القرار االئتماني في
المصارف التجارية العاملة في فلسطين " رسالة ماجستير غير منشورة جامعة العالم
األمريكية غزة.

 .21الشيرازي عبام مهدي ت0221ت نظرية المحاسبة دار السةسل الكويت.

 .20صالح رضا ت2101ت "العةقة بين حوكمة الشركات وجودة األرباح وأررها على جودة
التقارير المالية في بيئة األعمال المصرية  -دراسة نظرية وتطبيقية" المجلة العلمية للتجارة
والتمويل كلية التجارة جامعة طنطا العدد الراني

.522- 220

 .22طاحون؛ محمد عبد الحميد ت2110ت" :إعادة تقييم األصول الثابتة بالزيادة بين السماح
والمنع مع اإلشارة لمصر" مجلة البحوث العلمية جامعة اإلسكندرية اإلسكندرية
.42
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- 41

 .22عبد الحميد؛ ممدوحت0222ت "أثر السياسات المحاسبية إلدارة األرباح على أسعار األسهم
بالتطبيق على األسهم المتداولة في سوق األوراق المالية المصرية" تمجلة الفكر
المحاسبي كلية التجارة جامعة عين شمم القاهرة العدد الراني
 .25عبد اهلل

.552–516

الد أمين ت0222ت "التحليل المالي لغايات التنبؤ بالفشل" مجلة المصارف

العربية المجلد  02العدد  02بيروت لبنان.

 .24عيسى سمير كامل ت2112ت "أرر جودة المراجعة ال ارجية على عمليات إدارة األرباح:
دراسة تطبيقية" مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية جامعة اإلسكندرية العدد الراني
المجلد45

 .26غريب أحمد ت2110ت "مد ل محاسبي مقترح لقيام والتنبؤ بتعرر الشركات دراسة ميدانية

في شركات قطاع األعمال العام المصرية" جامعة الزقازيق مجلة البحوث التجارية مجلد

 22العدد  0الزقازيق مصر.

 .21الغصين هة ت2115ت "استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات  -دراسة تطبيقية
على قطاع المقاوالت في قطاع غزة" رسالة ماجستير الجامعة اإلسةمية غزة فلسطين.
 .22قراقيش سائد)  " ( 2009تأثير خصائص لجان التدقيق على جودة األرباح :دراسة
تطبيقية على شركات القطاع الصناعي المدرجة في بورصة عمان" ،أطروحة دكتوراة غير

منشورة عمان :األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

 .22محفوظ جبار ت2115ت "وكاالت تصنيف االئتمان" مجلة المال والصناعة مصرف
الكويت الصناعي الكويت.
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