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هــدفت الد ارســة إلــى بيــان أثــر إدارأ األربــاح علــى األســعار الســوقية ألســهم الشــركات الهندســية
واإلنشائية األردنية .تكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات الهندسية واإلنشائية العاملة في األردن ،أما
عينــة الد ارســة فتكونــت مــن الشــركات الهندســية واإلنشــائية األردنيــة والمســجلة فــي بورصــة عمــان لــأوراق

المالي ـة والبــالد عــددها ( )8شــركات ىــالل ال.ت ـرأ ( .)2013-2011ولتحقيــق أهــداف الد ارســة اســتىدم
المنهج الوص.ي التحليلي ،لجمع البيانات وتحليلها واىتبار ال.ر يات من ىالل القوائم المالية للشـركات

محـل الد ارسـة .وقـد اسـتىدمت الباحثـة اىتبـار االنحـدار المتعـدد Multiple Regression Analysis
لبيــان تــبثير إدارأ األربــاح علــى األســعار الســوقية لأســهم ،باإل ــافة لتحليــل اإلنحــدار الىطــي البســيط
 Simple Regressionوذلــك مــن أجــل إىتبــار تــبثير كــل متغيــر مســتقل علــى المتغيــر التــابع وهــو

األســعار الســوقية لأســهم .وأظهــرت نتــائج االىتبــارات اإلحصــائية علــى عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة
إحصــائية لممارســات إدارأ األربــاح مجتمعــة (التــدفق النقــدي مــن العمليــة التشــغيلية ،التغيــر فــي إي ـرادات
الش ــركة ،التغي ــر ف ــي الحس ــابات تح ــت التحص ــيل) عل ــى األس ــعار الس ــوقية ألس ــهم الش ــركات الهندس ــية

واإلنشائية األردنية المدرجة ببورصة عمان ىالل مىتلـف سـنوات الد ارسـة .وقـد أوصـت الد ارسـة بت.عيـل

التـزام الشــركات محــل الد ارســة بقواعــد ومعــايير الحاكميــة الممسســية مــن ىــالل اإلفصــاح عــن المعلومــات
والتغي ـرات التــي تط ـ أر علــى الشــركات
مناسبة وسليمة لمجل

ــمان لبيئــة ماليــة ىاليــة مــن الغ ـ

والتالعــب ،ولتــوفير ح ـوافز

اإلدارأ ،لتحقيق أهداف الشركات وذوي المصـالح ،األمـر الـذي يسـهم فـي تحجـيم

وتبطير الىطر الذي يحدق بالشركات .وزيادأ فاعلية دور لجان التدقيق لتصـبح علـى درجـة مـن اإلدراك
والوعي للكشف عن عمليات ممارسة إدارأ األرباح.

الكلمات المفتاحية :إدارأ األرباح ،األسعار السوقية للسهم ،الشركات الهندسية واإلنشائية .
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ABSTRACT
The Impact of Earnings Management on Market Values of Shares
A testing Study on Jordanian Engineering and Construction firms

Prepared by
Hebah Omar Mohammad AL Tal
Supervisor
Dr. Najeb Masoud
The study aimed to investigate the impact of earnings management on
market values of Jordanian engineering and construction firm’s shares. The
study population consists of all engineering and construction firms in Jordan،
while the study sample consists of Jordanian engineering and construction
firms listed in Amman Stock Exchange included (8) firms for the period
between (2011-2013). To achieve the objectives of the study، the descriptive
analytical method was used for data collection, data analysis and testing
hypotheses through financial statement to firms under study. Researcher have
been used multiple regression test to demonstrate the effect of earnings
management on the market price of the shares, in addition the simple linear
regression test used to effect of each independent variable on the dependent
variable on the market price of the shares. The results of the statistical tests on
the presence of a statistically non significant relationship to the practices of
earnings management (cash flow from operating process, firms revenues
change, accounts receivable change) on market values of Jordanian
engineering and construction firms shares listed on the ASE during different
years of study.
The study recommended to activating the firm’s commitment under
study with rules and standards of corporate governance through the disclosure
of information and changes in the firms to ensure free of fraud and
manipulation of financial environment ، provide appropriate and proper
incentives for the board of directors ، to achieve corporate objectives and
stakeholders، which will contribute to curbing and framing danger to firm’s.
Increase the effectiveness of the audit committee’s role to become a degree of
perception and awareness for detecting earnings management practices.
Key words: Earnings Management, Market Values of Shares, construction
firms
.

-1-

الـفـصل األول

المقدمة العامة للدراسة

( :)1-1التمهيد
( :)2-1مشكلة الدراسة وأسئلتها
( :)3-1أهداف الدراسة
( :)4-1أهمية الدراسة
( :)5-1فرضيات الدراسة
( :)6-1أنموذج الدراسة
( :)7-1حدود الدراسة
( :)8-1محددات الدراسة
( :)9-1التعريفات اإلجرائية

-2-

الـفـصل األول
المقدمة العامة للدراسة
( :)1-1التمهيد
شهدت بيئة األعمال في السنوات األىيرأ تحوالت جذرية تميزت بظهور العديد من المعامالت
المالية والتجارية المعقدأ والتي ترتب عليها إتىاذ اإلدارأ العديد من الق اررات التي تتحكم من ىاللها في
المعلومات المحاسبية التي تعتمد عليها األطراف المعنية ببداء المنظمة ،األمر الذي دعا إلى إصدار
معايير محاسبية تت من العديد من الت.صيالت والت.سيرات وتعدد البدائل والطرق التي يمكن تطبيقها
وتحظى في الوقت ن.سه بالقبول العام مما يتيح لإلدارأ مجاالً واسعاً للتالعب بالتقارير عن أدائها المالي
واظهاره ببف ل صورأ من ىالل ما أصبح يعرف بالممارسات اإلبداعية المحاسبية (أحمد:2008 ،
 ،)115والتي يمكن من ىاللها استىدام عدأ أساليب إلظهار نتائج المنظمة ومركزها المالي بصورأ
مىال.ة للواقع اإلقتصادي وبالتالي إى.اء بعض األنشطة أو تعديلها بما يالءم أغراض اإلدارأ
( (Mulford & Comsikey, 2005: 288ويطلق عادأ على هذه األساليب عدأ مسميات مثل إدارأ
األرباح والمحاسبة اإلبداعية وهي جميعها تستىدم الثغرات في المبادئ المحاسبية ألجل إظهار المركز
المالي بالصورأ التي يريدها مديرو الشركات.
أشارت دراسة (الوكيل )56 :2006 ،ببن إدارأ الشركة تىول رسمياً بإعداد وعرض القوائم
المالية ،التي تعتبر مصدر المعلومات األهم بالنسبة للمستىدمين الىارجيين لتلك القوائم ،والذين يقيمون
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من ىاللها أداء الشركات ويتىذون ق ارراتهم المىتل.ة المتعلقة بها ،وبالتالي فإن دقة التقييم يعتمد أساساً
على عدالة وسالمة المعلومات التي تت منها تلك القوائم ،وتعتبر أرقام األرباح من أهم البنود التي
تحتويها القوائم المالية المنشورأ ،والتي تعد ممش اًر على نجاح إدارأ الشركة في تحقيق أهداف األطراف
المىتل.ة في منظمات األعمال ىصوصاً المساهمين.
كما بين (أبو عجيلة )96 :2007 ،أن مديري الشركات يمنحون المرونة الكافية لممارسة
إجتهاداتهم في إعداد التقارير المالية ،حيث يتمكنون باستىدام معارفهم وىبراتهم من تحسين فعالية
القوائم المالية ،والتي من ىاللها يستطيع جميع األطراف قراءأ ما حدث ىالل ال.ترأ الما ية والتنبم بما
قد يحدث في ال.ترأ القادمة ،ومن ىالل ال.هم الكامل لطبيعة وسلوكيات سوق األسهم والمتعاملين فيها
يستطيع متىذ القرار أن يصور القوائم المالية محدد بذلك رقم األرباح بناء على رغبة اإلدارأ ،وبما
يحقق لها بعض األهداف المنشودأ ويطلق على هذه العملية إدارأ األرباح ،فهي تهدف إلى التالعب في
األرباح لتحقيق مكاسب معينة لإلدارأ أو لتحقيق مستوت ربح يتماشى مع توقعات المحللين الماليين.
وبهذا فإن الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف على أثر إدارأ األرباح على األسعار السوقية
ألسهم شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية.

( :)2-1مشكلة الدراسة وأسئلتها
من المعلوم أن إدارأ األرباح أو المحاسبة اإلبداعية أو كما يشار إليها بالمحاسبة اإلحتيالية
تمدي إلى إظهار نتائج مالية ومحاسبية م للة للمستثمرين وهو ما ينعك

على القيمة السوقية

لأسهم ،وكون أن شركات المقاوالت اإلنشائية األردنية تعد واحدأ من الممسسات التي تولي أهمية كبيرأ
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لقيمة أسهمها السوقية المتداولة في سوق االوراق المالية ،وكون أن ممارسات إدارأ األرباح أصبحت
تمار من قبل العديد من الممسسات الصناعية والىدمية ،فإنه يمكن إظهار مشكلة الدراسة من ىالل
طرح السمال الرئيسي التالي:
"إلـى أي مـدت تـ ثر ممارسـات إدارة األربـاح (التـدفق النقـدي مـن العمليـة التشـغيلية ،التغيـر فـي
إيرادات الشركة ،والتغير في الحسابات تحت التحصيل) على األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة
الهندسية واإلنشائية األردنية"؟
يت.رع منه األسئلة ال.رعية التالية:
الس ال األول :إلى أي مدت يمثر التدفق النقدي من العملية التشغيلية على األسعار السوقية ألسهم
شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية؟
الس ال الثاني :إلى أي مدت يمثر التغير في اإليرادات على األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة
الهندسية واإلنشائية األردنية؟
الس ال الثالث :إلى أي مدت يمثر التغير في الحسابات تحت التحصيل على األسعار السوقية ألسهم
شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية؟

( :)3-1أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على أثر إدارأ األرباح على األسعار السوقية
ألسهم شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية وذلك من ىالل تحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على أثر التدفق النقدي من العملية التشغيلية على األسعار السوقية ألسهم شركات
الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية.

-5-

 .2بيان مستوت تبثير التغير في اإليرادات على األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة الهندسية
واإلنشائية األردنية.
 .3بيان أثر التغير في الحسابات تحت التحصيل على األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة
الهندسية واإلنشائية األردنية.

( :)4-1أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية:
أولا -األهمية النظرية :تبرز هذه األهمية من اإلثـراء ال.كـري الـذي قـد تسـهم فيـه مـن ىـالل تتبـع األدب
النظري والدراسات السـابقة للمتغيـرات الرئيسـة (التـدفق النقـدي مـن العمليـة التشـغيلية ،التغيـر فـي إيـرادات
الشــركة ،التغيــر فــي الحســابات تحــت التحصــيل) بالشــكل الــذي يكــون إطــار م.ــاهيمي متكامــل عــن هــذه
الم.اهيم ومنهجية دراستها.
ثانيا -األهمية العلمية :تنبع أهمية الدراسة من كونها محاولة جادأ للوقوف على طبيعة ممارسة اإلدارأ
فــي شــركات المقــاوالت اإلنشــائية األردنيــة ألســاليب إدارأ األربــاح ،حيــث أن تلــك الشــركات تقــوم بــإدارأ
وامـتالك اسـتثمارات كبيـرأ وتحــاول جاهـدأ تحقيـق أعلــى عائـد لكـي ت ــمن اسـتم ارريتها ،والمحافظـة علــى
حقوق مساهميها ،وبالتالي فإن ما ستكشف عنه هذه الدراسة سوف تقدم نتائج إيجابية تسهم فـي

ـمان

تقــدم واســتم اررية نجــاح تلــك الشــركات فــي أدائهــا وكــذلك يمكــن لهــذه النتــائج أن تشــكل مــدىالً لمتابعــة
أو اع تلك الشركات والتوقف عن ممارسات إدارأ األرباح.
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( )5-1فرضيات الدراسة
إستناداً إلى مشكلة الدراسة وأسئلتها واألهداف المحددأ لها ،تمت صياغة ال.ر يات التالية
الرئيسية ،التي سيجرت اىتبارها ،واستىالص النتائج والتوصيات من ىاللها ،وذلك على النحو التالي:
الفرضية الرئيسة : H 0
ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوت داللــة ( )  0.05لممارســات إدارأ األربــاح
(التـ ــدفق النقـ ــدي مـ ــن العمليـ ــة التشـ ــغيلية ،التغيـ ــر فـ ــي إي ـ ـرادات الشـ ــركة ،والتغيـ ــر فـ ــي الحسـ ــابات تحـ ــت
التحصيل) علـى األسـعار السـوقية ألسـهم شـركات الصـناعة الهندسـية واإلنشـائية األردنيـة .ويتفـرع منهـا
الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية األولى : H 01
ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوت داللـة ( )  0.05للتـدفق النقـدي مـن العمليـة
التشغيلية على األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية.

الفرضية الفرعية الثانية : H 02
ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوت داللـة ( )  0.05للتغيـر فـي إيـرادات الشـركة
على األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية.
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الفرضية الفرعية الثالثة : H 03
ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوت داللـة ( )  0.05للتغيـر فـي الحسـابات تحـت
التحصيل على األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية.

( :)6-1أنموذج الدراسة
في

وء مشكلة الدراسة وفر ياتها ولتحقيق غر ها والوصول إلى أهدافها المحددأ تم تصميم

نموذج الدراسة بمتغيراته ،والشكل ( )1-1يو ح هذا النموذج .حيث يو ح الشكل ( )1-1أنموذج
الدراسة والذي يبين وجود متغيرين أحدهما مستقل واآلىر تابع .إذ يت ح أن المتغير المستقل والممثل
بإدارأ اإلرباح والذي تم قياسه بثالثة أبعاد هي :التدفق النقدي من العملية التشغيلية ،التغير في إيرادات
الشركة ،التغير في الحسابات تحت التحصيل .كما يو ح الشكل أي اً وجود المتغير التابع وهو
األسعار السوقية لأسهم والذي تم اإلعتماد في قياسه بحساب طرح أسهم الشركات في بورصة عمان
لأوراق المالية محل الدراسة ولثالث سنوات.
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شكل ( 1ـ  )1أنموذج الدراسة
بناء على فر يات الدراسة
المصدر :إعداد الباحثة ً
وقد تم بناء وتطوير أنموذج الدراسة بالعتماد على الدراسات السابقة اآلتية:
إذ تم تطوير أنموذج الدراسة فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة المستقلة

(Dependent

) Variablesباإلعتماد على دراسة األشقر ( )2010و(أبو عجيلة .)2007 ،أما ما يتعلق بمتغير
الدراسة التابع ) (Dependent Variableفقد تم اإلعتماد فيه على دراسة البراجنة (.)2009
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( :)7-1التعريفات اإلجرائية
ألغراض هذه الدراسة فقد قامت الباحثة بتحديد المعاني اإلجرائية لجميع متغيرات الدراسة
المستقلة والتابعة وكما يلي:
إدارة األرباح :بعض الممارسات التي تقوم بها اإلدارأ للتالعب في األرباح بهدف تحسين
مكاسب معينة لإلدارأ أو تحقيق مستوت ربح يتماشى مع توقعات المحللين الماليين .وتم قياسها من
ىالل المتغيرات التالية:
التدفق النقدي من العملية التشغيلية :وهو كمية النقد الناتجة أو التي تستىدمها شركات الصناعة
الهندسية واإلنشائية األردنية كنتيجة لبيع منتجاتها وىدماتها.
التغير في إيرادات الشركة :مقدار التغير السنوي الحاصل في إيرادات شركات الصناعة الهندسية
واإلنشائية األردنية مقابل بيع منتجاتها وىدماتها.
التغير في الحسابات تحت التحصيل :مقدار التغير السنوي في المبالد المصروفة من قبل شركات
الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية للغير على ذمة تحصيلها من الغير.
األسعار السوقية لألسهم :القيمة التي يباع بها السهم في السوق وقد تساوت أو تكون أعلى أو
أقل من القيمة الدفترية له.

- 10 -

( :)8-1حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:
الحدود المكانية :تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية في
العاصمة عمان والبالد عددها ( )8شركات.
الحدود الزمنية :المدأ الزمنية المستغرقة إلنجاز الدراسة ،وهي ال.ترأ المتراوحة بين شهر يوليو 2014
ولغاية شهر ديسمبر .2014

( :)9-1محددات الدراسة
تمثلت محددات الدراسة فيما يلي:
 -1لم تبىذ هذه الدراسة بعين االعتبار جميع العوامل الممثرأ في ممارسات إدارأ األرباح على األسعار
السوقية ألسهم شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية.
 -2تنحصر الدراسة فقط على الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية في العاصمة عمان.
 -3أن نتائج هذه الدراسة غير قابلة للتعميم على الشركات األىرت التي لم يتسنى للباحثة الوصول
إليها.
 -4واجهت الباحثة صعوبات تتمثل في عدم تعاون الشركات معها أثناء فترأ تطبيق دراستها في
الحصول على قوائمها المالية.

- 11 -

الـفـصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
المبحث األول :اإلطار النظري

( :)1-2المقدمــــــــة
( :)2-2إدارة األرباح
( :)3-2السعر السوقي للسهم
المبحث الثاني :الدراسات السابقة العربية واألجنبية
أولا :الدراسات العربية

ثاني ا :الدراسات األجنبية

ثالث ا :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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الـفـصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
المبحث األول :اإلطار النظري
( :)1-2المقدمــــــــة
يمكن تصنيف إدارأ األرباح ( )Earining Managementإلى ثالث تصني.ات احتيالية
( ،)Fraudulent Accountingوادارأ االستحقاقات ( ،)Accruals Managementوأي ا إدارأ
األرباح الحقيقية (.)Gunny، 2005:1( )Real Earning Management
ويبين) )Romen & Yaari, 2008ببن هناك ثالث م.اهيم مىتل.ة إلدارأ األرباح ويمكن
تمثيل هذه الم.اهيم باأللوان المىتل.ة كاألبيض (اإلدارأ الجيدأ لأرباح) ،واألسود (اإلدارأ السيئة
لأرباح) ،والرمادي هي ما بين اإلدارأ الجيدأ أو السيئة لأرباح (إدارأ األرباح الحيادية) .أما بالنسبة
لإلدارأ الجيدأ لأرباح فهي تعزز الش.افية في التقارير المالية ،وعلى عكسها اإلدارأ السيئة لأرباح فهي
التحريف الصريح والمعتمد وأي ا وجود احتيال وغ

في التقارير المالية ،وتبتي أي ا اإلدارأ الحيادية

لأرباح؛ وهي ما بين السيئة والجيدأ ،يكون التالعب في التقارير المالية
والمبادئ ،وبالتالي يمكن ان تكون إما انتهازية أو تعزيز الك.اءأ.

من حدود االلتزام بالمعايير
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( :)2-2إدارة األرباح
( :)1-2-2مفهوم إدارة األرباح
عرف (جهماني )110 :2001 ،إدارأ األرباح ببنها التدىل في عملية إعداد القوائم المالية
للحصول على مكاسب ىاصة أو الوصول إلى مبالد محددأ مقدما ثم و عها بمعرفة اإلدارأ عن طريق
وسائل مىتل.ة؛ مثل التالعب في التقديرات المحاسبية  ،وذلك بغرض ت ليل بعض أصحاب المصالح
عن األداء االقتصادي الحقيقي للمنشاأ أو للتبثير على التدفقات التي تعتمد على التقديرات المحاسبية
التي تم التقرير عنها.
وحددها ( )Scoott, 2003: 369ببنها اىتيار المديرين للسياسات المحاسبية التي تحقق لهم
الهدف المحدد ،وهذا ما يعرف بانتهازية اإلدارأ؛ أي ان اإلدارأ هي عبارأ عن مجموعة من الق اررات
اإلدارية التي تمدي إلى عدم اإلبالغ الحقيقي على المدت القصير ،وذلك لتعظيم قيمة األرباح كما هو
معروف لإلدارأ.
كما عرف ( )Belkaoui, 2004: 56إدارأ األرباح ببنها امتالك المديرون لىيارات مرنة في
االىتيار بين الطرق البديلة للعمليات المحاسبية ،وبين االىتيار بين العمليات من ىالل ن.

المعاملة

المحاسبية ،هذه المرونة المقرر ان تسمح للمديرين ببن يتبقلموا مع الظروف االقتصادية وتصور النتائج
االقتصادية الصحيحة للعمليات ،كما يستطيع التبثير على مستوت األرباح في أي وقت محدد من
أهداف تبمين األرباح لإلدارأ وحاملو األسهم ،هذا هو جوهر إدارأ األرباح وهو القدرأ على التالعب
بالىيارات المتاحة ،وعمل الىيارات المالئمة التي تستطيع من ىاللها تحقيق مستوت الدىل المرغوب
به .ويت.ق مع هذا التعريف (حماد )87 :2004 ،والذي يمكد ببن إدارأ األرباح ما هي إال محاولة
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اإلدارأ التالعب بشكل غير حقيقي في األرباح لتحقيق أفكار مقدمة عن األرباح المتوقعة "مثل توقعات
المحللين الماليين أو التقديرات المستقبلية لإلدارأ عن األرباح أو استمرار تحقيق بعض اتجاهات األرباح".
وباإل افة إلى تلك التعاريف ،فقد عرف ( )Ronen & Yari, 2008: 27إدارأ األرباح ببنها
مجموعة من الق اررات اإلدارية التي ال تنتج عبر التقارير الحقيقية القصيرأ األجل ،تعظيم قيمة األرباح
كما هو م.هوم لإلدارأ.
أما (عيسى )2008 ،فبين أن إدارأ األرباح تمثل ممارسة اإلدارأ لسلوك إدارأ األرباح وجد
كنتيجة لتعارض المصالح في عالقة الوكالة بين المالك (المساهمين) واإلدارأ (الوكالء) والذي يمدت إلى
قيام اإلدارأ بممارسة بعض السلوكيات التي يكون لها تبثير سلبي على مصالح المالك ،وان كان يحقق
مصلحة اإلدارأ في األجل القصير ،إال أنه يتعارض مع مصلحة الشركة في األجل الطويل ،لذا ينبغي
العمل على اكتشاف سلوك إدارأ األرباح واإلعالن عنه.
وترت الباحثة أن إدارأ األرباح جزء من المحاسبة اإلبداعية أو ما يطلق عليها Creative
 Accountingوالتي تمثل عملية التالعب بالنتائج المحاسبية إلى.اء األداء ال.علي للشركات واستغالل
الثغرات الموجودأ في األساليب المحاسبية المتوفرأ بغرض تحقيق نتائج نافعة للشركة وتحسين صورأ
الشركة في أعين المست.يدين حتى وأن كان على حساب الحقيقة.
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( :)2-2-2دوافع إدارة األرباح
إن لكل ممارسة من ممارسات الحياأ العملية دوافع معينة تعمل كموجه لتحقيق بعض األهداف
المنشودأ لتلك الممارسة ،وهذا ينسجم تماما مع ممارسة إدارأ األرباح حيث تحدث هذه الممارسة عندما
يكون لدت المديرين دوافع معينة لتحقيق أهداف مسبقة.وبناء على ما سبق ،فإن االعتراف بوجود ظاهرأ
إدارأ األرباح مت.ق عليه ،ولكن هناك جدال حول الدوافع المتعلقة بهذه الظاهرأ ،والذي أدت بدوره إلى
الىلط بين ما يمكن اعتباره دافعا أو أداء لممارسة إدارأ األرباح .إذ أكد ( Scott & Pitman, 2005:
 )121ببنه عندما تلجب اإلدارأ إلى إدارأ األرباح فإنها تستند إلى المبررات التالية:
 .1تستند إلى مبررات مىال.ة القواعد القانونية سواء كانت عامة أو ىاصة بالنشاط التجاري.
 .2تستند إلى مبررات مىال.ة المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
 .3تستند إلى مبررات تىالف تجاوز نطاق سلطاتها.
ويمكن استعراض بعض الدوافع التي توصلت إليها دراسات سابقة:

أولا -الحوافز اإلدارية وخطط المكافئات
إذ ينظر لىطط المكافئات على أنها أحد أهم الدوافع األساسية إدارأ األرباح ،وتتمثل ىطط
المنشاأ في عقود حوافز المديرين ،فإن المديرين من المرجح أن يقوموا بإدارأ األرباح من ىالل تحويل
جزء من أرباح ال.ترات المستقبلية إلى ال.ترأ الحالية وذلك لتعظيم مكافئاتهم في ال.ترأ الحالية ،ويمكن
للمديرين تحقيق ذلك من ىالل االىتيار من بين السياسات المحاسبية تلك التي يترتب عليها نقل أو
تحويل جزء من أرباح ال.ترات المستقبلية إلى ال.ترأ الحالية .إذ أشار ()Saleh, et..al., 2005: 86
إلى ان عقود حوافز ومكافآت اإلدارأ تعتمد على األرقام المحاسبية مثل األرباح المعلنة أو على القيمة

- 16 -

السوقية ألسهم الشركة والتي تتبثر هي األىرت ببرباح الشركة فقد يمثر ذلك على سلوك المديرين عند
إعداد التقارير المالية الىارجية ،حيث يمثل ذلك دافعا لإلدارأ لتعديل األرباح بما يتوافق مع أهدافها،
وذلك عن طريق إدارأ األرباح وبالتالي التبثير على مكافآتهم سواء في ال.ترأ الحالية أو ال.ترات
المستقبلية.
كما وقد أشار ( )Dharan, 2003: 5بان استىدام االحت.اظ باإليرادات أو األرباح يعتبر
ممارسة من ممارسات إدارأ األرباح غير المقبولة ،وأن االلتزامات واالعتماد التي ىصصت في فترات
جيدأ يتم عكسها في فترات أىرت حسب الحاجة لذلك.
إن اإلدارأ هي المسمولة عن

مان إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية المت.ق

عليها ،وتجدر اإلشارأ إلى ان تطبيق المعايير المحاسبية مرنة جدا .ويجوز لإلدارأ اىتيار الطريقة
المحاسبية المقبولة والمناسبة التي تتناسب مع حاجة المنشاأ،وفي هذا الصدد فإن االمتثال لمعايير
المحاسبة اليعني بال رورأ أن البيانات المالية ىالية من التالعب (.)Saleh, et..al., 2005: 81
ولقد تناولت العديد من الدراسات عقود التعوي ات أو المكافآت لمعرفة دوافع إدارأ األرباح عند
المديرين ،حيث أشارت بعض الدراسات ( )Healy & Wahlen, 1998: 21إلى ان مديري األقسام
في شركات كبيرأ عالمية يمجلون الدىل عندما ال يتحقق هدف األرباح في برنامج مكافبتهم وعندما
يكونو مرشحين ألقصى المكافآت المت.ق عليها وفق الىطة المحددأ ،ويرت البعض األىر بان عقود
المكافآت وعقود اإلقراض تدفع بعض الشركات لإلدارأ أرباحها لكي تزيد من المكافآت وتعمل على
تحسين الو ع الوظي.ي ،باإل افة إلى التى.يف من حدأ المىال.ات المحتملة لمواثيق الدين وبالتالي
فإن السياسات العامة للمكافآت والتعوي ات تحدد التعوي ات على أسا

نسبة مئوية من صافي

الربح بعد دفع ال رائب ،ولكن وفقا لمالحظات المديرين التن.يذيين وحصولهم على معلومات ىاصة
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عن الدىل لشركاتهم فإنهم سوف يديرون صافي الربح ،وذلك لتحقيق أقصى قدر من المكافآت التي
سيحصلون عليها (.)Chen, 2004:7

ثاني ا -توقعات وتقييم السوق المالي
إن االستىدام السائد للمعلومات المحاسبية من قبل المستثمرين والمحللين الماليين للمساعدأ في
تقييم األسهم ،يمكن ان يولد دافعا أو حاف از للمديرين للتالعب باألرباح ،وذلك محاولة منهم للتبثر على
أداء سعر السهم في المدت القصير ،ولقد أظهرت بعض الدراسات السابقة المتعلقة بإدارأ األرباح ان
األرباح تستىدم لتتوافق مع توقعات المستثمرين والمحللين أو اإلدارأ ( Dechow, et..al., 1995,
 .)212وتىلق هذه التوقعات الحافز لدت المديرين إلدارأ األرباح وادارأ التنبمات فالعالقة بين المديرين
وحملة األسهم يمكن توصي.ها من ىالل نظرية الوكالة ،حيث ال يمكن مالحظة تصرفات األداء
المباشر للمديرين ،ومع وجود عدم تماثل للمعلومات بين المديرين وحملة األسهم وارت.اع تكل.ة مراقبة
جهود اإلدارأ فإن حملة األسهم وأصحاب الحقوق األىرت يعتمدون على التقارير كمصدر رئي
للمعلومات بىصوص األداء االقتصادي للمنشبأ ،فدائما ما يعتمد المستثمرين والمحللين الماليين على
المعلومات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية ألغراض التقييم ()Healy & Wahlen, 1998: 12
وذلك بالتبعية سيىلق حاف از لدت المديرين للتالعب في األرباح كمحبولة للتبثر على أداء أسعار
األسهم.
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ثالثا -الدوافع التعاقدية
إذ أن الدوافع التعاقدية تولد حاف از للمديرين إلدارأ األرباح ،فعلى سبيل المثال تت من عقود
الديون بعض التعهدات التي يجب ان يلتزم بها المقترض ىالل فترأ التعاقد واذا تم مىال.ة هذه
التعهدات ،فإن الشركة ستتحمل تكل.ة عالية تتمثل في الجزاءات من التعرض للمسائلة الق ائية .ووفقا
للنظرية المحاسبية االيجابية فمن المتوقع ان يىتار المديرون السياسات المحاسبية التي تزيد من قيم
الربح الم.صح عنها للسنة الحالية بهدف تى.يض احتماالت مىال.ة الشروط التعاقدية للديون المعتمدأ
على األرقا م المحاسبية وذلك ىاص للشركات التي تكون في و ع يقترب من مىال.ة الشروط التعاقدية
للدين ( )Watts & Zimmernan, 1990: 136ووفقا لذلك فمن المتوقع ان يقوم المديرون بإدارأ
األرباح لنقل األرباح من ال.ترات المستقبلية إلى ال.ترأ الحالية.

رابع ا -الدوافع التنظيمية
لقد قامت بعض الدراسات باستطالع تبثيرات شكلين من أشكال الدوافع التنظيمية على إدارأ
األرباح ،وهما التنظيم الىاص بالصناعة والتنظيم الىاص بمكافحة االحتكار .ووفقا لنظرية المحاسبة
االيجابية فعندما تتعرض المنشاأ لتكاليف سياسية عالية ،فمن المحتمل أن يقوم المديرين بتى.يض قيمة
األرباح الم.صح عنها للسنة الحالية ،ويرجع ذلك إلى ان الشركات الكبرت يمكن ان تجذب وتل.ت انتباه
وسائل اإلعالم أو السياسيين ،وذلك عندما ت.صح هذه الشركات عن أرباح

ىمة كنتيجة لزيادأ

األسعار على المستهلكين مما يمدي إلى قيام الجهات الرقابية بالتدىل لمواجهة االحتكار مما يترتب
عليه قيام المديرون باىتيار السياسات واألساليب المحاسبية التي من شانها أن تنقل األرباح من ال.ترأ
الحالية إلى ال.ترات المستقبلية (.)Watts & Zimmernan, 1990:136
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ويرت (البارودي )86-85 :2002 ،أنه قد يكون أحياناً من مصلحة اإلدارأ زيادأ رقم األرباح
بينما تستدعي في أحيان أىرت تى.يض األرباح أي انها تجري عملية ت.ا لية لأهداف التي تسعى
إليها عند اىتيارها لسياسة محاسبية معينة .وقد اىتبرت دراسات عديدأ حوافز سلوك اإلدارأ التي تمثر
عليها عند إعداد التقارير المالية ووجد من نتائج تلك الدراسات السابقة أن هناك دافعين أساسيين لإلدارأ
في استىدام أساليب مىتل.ة إلدارأ األرباح يت.رع عن كل دافع مجموعة من الدوافع ال.رعية .إال أن
التدىل ببساليب إدارأ األرباح للتبثير على األرقام المحاسبية بشكل عام وممشر األرباح ونسب توزيعه
بشكل ىاص انطالقا من دافع الح.اظ على المنظمة في سوق المنافسة قد يكون سالحا ذا حدين ،حيث
من جهة قد يعمل على دعم ثقة الجمهور إذا كان في حدود المرونة في المبادئ المحاسبية المقبولة
عموما واستىدمت التالعب المحاسبي فإن ذلك سوف يكون ذا اثر سلبي على مصير المنظمة وىاصة
عندما تنكشف هذه الممارسات مما ينتج عنه فقدان الثقة في المنظمة واداراتها وتقاريرها المالية مما
ي ع المنظمة في و ع سيء للغاية قد يصل إلى إشهار إفالسها.
أما (مرعي )751 :2002 ،فيشير إلى أن استىدام أساليب مىتل.ة إلدارأ األرباح يحقق منافع
ذاتية لإلدارأ حيث إن لإلدارأ دائما حافز قوي للتبثير على األرقام المحاسبية بما يحقق مصالحها الذاتية
عندئذ يكون الدافع انتهازيا إلى حد ما ومن أهم الدوافع الذاتية لإلدارأ هي:
 .1التبثير سلبا على أسعار األسهم ثم االستحواذ بعد ذلك عليها.
 .2المحافظة على سمعة (شهرأ) مديري المنظمة وذلك لتعزيز موق.هم في االحت.اظ بمناصبهم
الوظي.ية ،فإذا كان تقويم أداء اإلدارأ على أسا
أو على أسا
يت.ق مع المقيا

رقم أرباح مستهدف أو رقم أرباح العام الما ي

معدل النمو في األرباح سوف يتوفر لدت اإلدارأ دافع للتالعب في رقم األرباح لكي
المستىدم.
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 .3الحوافز الكبيرأ لإلدارأ :حيث إن اإلدارأ يكون لها دوافع التبثير على رقم األرباح كنتيجة لىطة
الحوافز المتبعة في المنظمة وىاصة إذا ارتبطت حوافز اإلدارأ بالمعلومات المحاسبية.
 .4تحول المنظمات المغلقة إلى منظمات مساهمة ذات اكتتاب عام.
 .5اإلدارأ الجديدأ ،إذ تلجا اإلدارأ الجديدأ إلى التىلص من كل األمور المحاسبية الرديئة وذلك
بتحميلها على السنة التي حدث فيها التغيير وبذلك تظهر اإلدارأ الجدية بشكل أف ل عند تقويم
أدائها في السنوات التالية وانها أحدثت تحسن في أداء المنظمة.

( :)3-2-2أساليب وطرق إدارة األرباح
هناك عدأ أساليب شائعة االستىدام إدارأ األرباح وهي:
 .1محاسبة الستحواذ
إذ تم تعديل معايير المحاسبة األمريكية المقبولة قبوال عاما في يونيو  2001بحيث التزمت
الشركات باستىدام طريقة الشراء كطريقة وحيدأ في محاسبة االستحواذ ،وتم إلغاء المصالح المشتركة
(األشقر.)28 :2010 ،
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 .2سوء استخدام األهمية النسبية
إذ عرفت األهمية النسبية من قبل مجل
التحريف في المعلومات المحاسبية في

معايير المحاسبة المالية ببنها هي مقدار اإلغ.ال أو

وء الظروف المحيطة الذي يمكن ان يمدي إلى تغيير حكم

ال.رد المناسب الذي يعتمد على هذه المعلومات أو التبثير فيه من ىالل اإلغ.ال أو التحريف (أرينز
ولوبك.)322 :2005 ،

 .3ممارسات العتراف باإليراد
تى ع هذه الممارسات أي ا وبشكل عام لحكم اإلدارأ ،حيث إنه من الصعوبة على البائع
التقرير عن توقيت اكتساب اإليراد ،ىاصة إذا كان على البائع أداأ التزامات ممجلة أو عندما يحت.ظ
المشتري بحق إعادأ الب اعة .األمر الذي دفع بالعديد من المراقبين لمجتمع األعمال إلى االعتقاد بان
النمو باالقتصاد الثابت في العقد الما ي دفع بالشركات وبشكل تدريجي إلى تبني سياسات غير
متح.ظة بشان االعتراف باإليراد (أبو عجيلة وحمدان.)8 :2009 ،

 .4التالعب بالدفاتر
تقوم الشركات بالتالعب ببرقام حساباتها إلى حد ما مستىدمة العديد من األساليب وذلك
لتحقيق موازنة مستهدفة أو

مان معدل معين من المكافآت .وفيما يلي بعض األساليب التي يمكن

للشركات استىدامها من اجل التالعب بحساباتها وتوليد أرباح.
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 :1-4تعجيل اإليرادات
االعتراف المبكر باإليراد وذلك عن طريق تسجيل إيرادات لمبيعات حقيقية في فترأ سابقة لل.ترأ
التي يجب ان تسجل فيها ،حيث يتم تسجيل اإليرادات في الدفاتر قبل تسلم العميل للب اعة أو
الىدمة ،ف.ي بعض الحاالت قد يطلب العميل اىتبار المنتج قبل تسلمه أو عمل بعض اإلجراءات
اإل افية كتركيب المنتج في منشبأ العميل ،ف.ي هذه الحاالت ال يجب االعتراف باإليرادات إال بعد
تحقق كل شروط القبول واالستالم النهائي للمنتج من قبل العميل ( Moulford & Comiskey,
.)2002:179
 :2-4التالعب بالمصروفات
تقوم بعض المنشآت باستىدام أساليب بغرض زيادأ أرباحها عن طريق تى.يض المصروفات
بدال من زيادأ اإليرادات ومن هذه األساليب اآلتي (أحمد:)39 :2010 ،
 رسملة وتبجيل المصروفات ل.ترات متالحقة.
 زيادأ العمر اإلنتاجي لأصل لتقليل مصروفات اإلهالك.
 المغاالأ في تقييم مىزون آىر ال.ترأ.
 التالعب في تكوين مىصصات االلتزامات المتوقعة.
 تى.يض قيمة الديون المشكوك في تحصيلها.
 عدم تسجيل االنى.اض الدائم في قيمة الصول الثابتة وغير الملموسة.
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 :3-4خطط التقاعد
يمكن للشركات التي تعمل داىل األسواق الذي ترت.ع فيها األسعار ،لـن تحسن من إيراداتها
عن طريق ى.ض مصاريف التقاعد وىاصة إذا كانت االستثمارات في الىطة تنمو بسرعة اكبر من
توقعات الشركة (أبو عجمية وحمدان.)9 :2009 ،

 :4-4بنود خارج جدول الميزانية
تقوم بعض الشركات األم بإدراج التزامات أو مصاريف معينة في حسابات بعض فروعها وذلك
من اجل إى.ائها عن بعض اإلط ارف ذوي العالقة باعتبار أن تلك ال.روع هي كيانات قانونية مستقلة
ويرتبط باألنشطة ىارج قائمة المركز المالي الكثير من المشاكل مثل مشاكل االعتراف والقيا
واإلفصاح وبالرغم من أهمية تلك المشكالت المحاسبية ومحاولة الوصول إلى حلول بشبنها إال ان
المحاسبة على األنشطة ىارج قائمة المركز المالي لم تحظى باهتمامات كافية من جانب ال.كر
المحاسبي وقد انعك

ذلك في قلة اإلرشادات المتاحة حاليا والصادرأ عن المنظمات المهنية على

المستويين العالمي والعربي والمتمثلة في شكل معايير محاسبية تحكم تلك األنشطة والمشاكل المتعلقة
بها (أحمد.)33 :2010 ،

 :5-4اإليجارات المصطنعة
يمكن استىدام اإليجار المصطنع لحجب تكل.ة مبنى جديد من الظهور

من بنود الميزانية

حيث يتم إبرام عقد إيجار طويل اآلجل تدفع بموجبه الشركة مصاريف إيجار ثابتة سنويا وبالتالي
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تتىلص الشركة من المبلد ال ىم المتعلق بالمبني ،مستىدمة مصاريف اإليجار كبديل عنه (أبو
عجمية وحمدان.)9 :2009 ،
أما (الداعور وعابد )823 :2009 ،فيحدد ثالث طرق إلدارة األرباح ،وهي:
 .1إدارأ االستحقاقات ،تغيير احتماالت وتقديرات تحقق اإليرادات والمصروفات المستحقة مثل تغيير
العمر االفت ار ي لأصول أو احتمال سداد المدينين؛ بعد التحكم في مقدار اإليرادات
والمصروفات التي تظهر في فترأ مالية معينة.
 .2اىتيار توقيت مالئم لتطبيق سياسة متحيزأ إلزامية ،فعندما يصدر معيار محاسبي جديد؛ فإنه يتم
تحديد موعد الحق لصدوره كبداية للتطبيق ومع ذلك فإنه عادأ ما تسمح المعايير المحاسبية
بالتطبيق المبكر علي معيار عن المعاد المحدد ،فيتاح للوحدات االقتصادية ال.رصة لن تقوم
بالتطبيق المبكر أو االنتظار حتى الميعاد المحدد للتطبيق.
 .3التغييرات المحاسبية االىتيارية ،تت من التحول من طريقة محاسبية إلى طريقة محاسبية أىرت
مثل التحول من طريقة الوارد أوال إلى الصادر أوال ( )FIFOأو من طريقة الوارد أىي ار إلى
الصادر أوال ( )LIFOويجب ان يتسم األسلوب المحاسبي المستىدم في إدارأ األرباح بالىصائص
اآلتية:
 أن يحقق األسلوب المستىدم تعديال في رقم الدىل دون أن يزج الوحدأ االقتصادية في أعمال
غير مرغوبة في المستقبل.
 أال يحتاج األسلوب المستىدم إلى القيام بعمليات فعلية مع أطراف ىارجية أىرت.
 أن يت.ق األسلوب المستىدم مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
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 أن تستمر الوحدأ االقتصادية في استىدامها للممارسات المحاسبية دون تغيير ىالل مجموعة من
ال.ترات المتتابعة.
 .4ويرت ( )Scott & Pitman, 2005:78ببن نظام المحاسبة على أسا

االستحقاق يتطلب

من المديرين وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها القيام بو ع العديد من التقديرات
المحاسبية التي لها تبثير جوهري على األرباح المعلنة .ومن بين أحكام التقديرات المحاسبية
التي يمكن ان ت ثر على األرباح في اتجاه أو بآخر ما يلي:
 .1تتطلب عقود اإلنشاءات طويلة األجل تقديرات تتعلق بالتقدم في إنجاز العمال وتكل.ة هذا اإلنجاز
وبالتالي يمكن للمديرين ان يستىدموا تقديرات مت.ائلة للتقدم في إنجاز العمال ،وذلك بغرض
ت ىيم األرباح.
 .2يتطلب حساب االمتالك تقدير العمر اإلنتاجي وقيم الىردأ لأصول القابلة لالهتالك وبالتالي يمكن
للمديرين ان يستىدموا تقديرات مت.ائلة للعمر اإلنتاجي وقيمة الىردأ وذلك لتدنيه مصروف
االهتالك بنية ت ىيم األرباح.
 .3يجب أن يظهر حساب العمالء بالقيمة الصافية القابلة للتحقق وبالتالي يمكن للمديرين ان يستىدموا
تقديرات مت.ائلة للقيم القابلة للتحصيل بغرض تى.يض مىصص الديون المشكوك فيها ومن ثم
ت ىيم األرباح.
 .4يجب تصنيف التكاليف إلى تكاليف إنتاج وتكاليف دفترية ويمكن للمديرين أثناء فترات نمو
المىزون تصنيف بعض التكاليف الهامشية كتكاليف إنتاج بدال من تكاليف دفترية مما يمدي إلى
تدنيه المصروفات ومن ثم ت ىيم األرباح.
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 .5يجب االعتراف ببرباح بيع األصول بالكامل في فترأ البيع ويمكن للمديرين التالعب بتوقيت بيع
األصول كاألوراق المالية واألصول الثابتة مما يمدي إلى تدعيم األرباح.
 .6يجب اهتالك التكاليف المدفوعة مقدما مقابل

مان األصول على فترأ االست.ادأ من هذا ال مان

ويمكن للمديرين من ىالل التقديرات المت.ائلة لتكاليف ال مان تى.يض المصروفات الحالية بهدف
ت ىيم األرباح.
 .7يجب اعتبار مصاريف الصيانة العادية مصاريف دورية تحمل على ال.ترأ أما مصاريف الصيانة
غير العادية فتعتبر مصروف رأسمالي تحمل على األصل مو وع الصيانة ويمكن للمديرين تدعيم
األرباح الحالية من ىالل معالجة مصاريف الصيانة العادية كمصاريف غير عادية.
 .8يمكن للمديرين تح.يز العمالء على التعجيل بالشراء عن طريق تى.يض السعر وذلك بغرض زيادأ
المبيعات ،ومن ثم تدعيم األرباح.
 .9يجب ان يظهر المىزون بالدفاتر على أسا

التكل.ة أو السوق أيهما أقل ويمكن للمديرين من

ىالل استىدام قيم سوقية مت.ائلة تى.يض قيمة المىزون ومن ثم ممارسة إدارأ األرباح.

( :)4-2-2أخالقيات إدارة األرباح
نظ ار لما يتمتع به المديرون من صالحيات كبيرأ وطلقة داىل الشركات فبنهم األقدر على ال.هم
واإللمام بكل المعلومات المتعلقة ببعمال تلك الشركات األمر الذي يدعو إلى

رورأ أن يكون لدت

همالء المديرين إستراتيجية إفصاح عن تلك المعلومات لأطراف الىارجية التي ينقصها الكثير من
الىبرأ واإللمام بمجريات األحداث داىل الشركات ،التي إما أن يكونوا فيها مساهمين أو مستثمرين أو
دائنين أو غير ذلك .كما ينبغي لهذه اإلستراتيجية ان توازن بين الش.افية واإلفصاح الكامل عن جميع
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المعلومات المادية للشركة في الوقت المالئم من ناحية والسرية التي تتطلب حماية المعلومات التي
يجب اإلنتاج للجميع من ناحية أىرت حيث ان الح.اظ على هذا التوازن هو الرافد الرئي

للحاكمية

الممسسية الجيدأ داىل الشركة .إن الو ع األىالقي إلدارأ األرباح هو مو وع ىالف كبير يعتمد
على إذا ما كانت ممارستها مبررأ أىالقيا ام ال ،أي هل تقصد اإلدارأ من ذلك التحسين الجوهري
لبعض الجوانب المتعلقة بإستراتيجيتها المستقبلية ،أو الت ليل المتعمد لإلطراف ذات العالقة .وفي كل
األحوال فإن الىداع لي

دائما ال أىالقيا ،لكنه بحاجة إلى تبرير ،فعندما يتوفر بديل عن الىداع ،ال

يمكن ان نجد مبر ار لممارسة الىداع (.)Gaa & Dunmore, 2007
وترت الباحثة أن مايميز إدارأ األرباح عن غيرها من الممارسات مثل (تمهيد الدىل ،وتنظيف
القوائم المالية ،وغيرها) أنها تتم في السر عادأ ،أي انه لي
وكذلك لي

هناك إعالن عن األرباح التي قد أديرت،

هناك إفصاح عن األساليب التي استىدمت وال عن القيمة التي تم تعديلها .وبالتالي نستنتج

إن إدارأ األرباح ليست مبررأ أىالقيا وذلك بسبب أنها تتم في السر وال ي.صح عنها ببي شكل من
األشكال األمر الذي يمدي إلى الت ليل والىديعة وقد يقول قائل ببن هناك تناق ا بين الجزم التام بعدم
وجود مبررات أىالقية إلدارأ األرباح وىاصة إذا ما اقترنت بوجود ت ليل وتعتيم على بعض األحداث
االقتصادية الهامة والتي قد ت ر كثي ار بمصالح مىتلف األطراف .أما بىصوص الممارسات التي ال
تقترن ببعض الت ليل أو الىداع فهي تىرج عن األساليب ذات العالقة بإدارأ األرباح إلى اجتهادات
شىصية من أجل التحسين فقط ولي

إلحاق ال رر.
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( :)5-2-2مخاطر ممارسات إدارة األرباح ونتائجها
إن الممارسات السلبية إلدارأ األرباح تحيطها مجموعة من المىاطر التي تمثر على المنظمة
وتتماثل فيما يلي:
 مخاطر البيئة المحيطة :وهي تتمثل في المىاطر االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تمثر
على بيئة األعمال وتتمثل بما يلي (حجير:)46 :2003 ،
 إن لزيادأ ممشر األرباح بصورأ غير حقيقية وعادلة ينتج عن ارت.اع التكاليف السياسية وزيادأ
في معدالت ال رائب وبالتالي التبثير على التدفقات النقدية ومن ثم على توزيعات األرباح.
 إن فقدان الثقة في إحدت المنظمات العاملة إلحدت الدول سوف يمتد تبثيره على جميع
المنظمات في البيئة المحيطة.
 المخاطر الداخلية للمنظمة :وهي تلك المىاطر التي تمثر على المنظمة وتتمثل فيما يلي (دهم ،
:)33 :2004
 ارتفاع مخاطر التشغيل :المتمثلة بانى.اض أعداد المساهمين نتيجة فقدان الثقة في المنظمة
مما يمثر على ارت.اع تكاليف أر

المال وفقدان القدرأ التنافسية والتبثير السلبي على هام

األرباح وال غط على التدفقات النقدية مما يمثر على توزيعات األرباح.
 ارتفاع مخاطر األداء :المتمثلة بتراجع الحصة السوقية مما يمثر على إيرادات المنظمة سواء
االستثمارية منها أو التمويلية.

- 29 -

 ارتفاع مخاطر السيولة :والمتمثلة في طلب المساهمين ألموالهم وبالتالي تحويل مجموعة كبيرأ
من اإليداعات الطويلة والمتوسطة األجل التي تعتمد عليها المنظمات في نشاطاتها االستثمارية
والتمويلية إلى أموال واجبة السداد مما يمثر على

عف القدرأ على السداد واللجوء إلى

االقتراض بتكاليف مرت.عة.
 ارتفاع مخاطر اإلدارة :بما ان ممارسات إدارأ األرباح تمت من قبل اإلدارأ فسوف يتولد لدت
المساهمين وأصحاب المصالح بان هنالك سيطرأ فردية من قبل اإلدارأ على أموالهم ومصالحهم
وبالتالي هذه اإلدارأ عديمة الك.اءأ في إدارأ المنظمة مما يدفعهم إلى تغييرهم أو مقا اتهم إذا
لزم األمر.
وعلى الرغم من أن المديرين يدركون إن إدارأ األرباح وان كانت تحقق منافع للمنشبأ في األجل
القصير إال أنها قد تمدي إلى مشكالت ىطيرأ في اآلجل الطويل ،ومن أهم هذه المشكالت ما يلي
(:)Clikeman, 2003:76
 تخفيض قيمة المنشأة :توجد العديد من ق اررات التشغيل التي تتىذها المنشاأ بغرض التبثير على
األرباح قصيرأ األجل واال أنها يمكن ان تمدي في األجل الطويل إلى اإل رار بالك.اءأ االقتصادية
للمنشاأ ،فعلى سبيل المثال تعجيل اإليرادات قد يمدي إلى قيام المنشاأ ببيع المنتج في  30ديسمبر
بشروط كا ن من الممكن ان تكون أف ل لو تم بيع ذات المنتج لذات العميل في  2يناير .كذلك فإن
تبىير المصروفات االىتيارية يمكن ان يمدي في األجل الطويل إلى اإل رار ببداء المنشاأ فتبىير
الصيانة والبحوث والتطوير وتدريب العاملين قد يمدي إلى تعطيل المعدات ،وىسارأ حصة المنشاأ في
السوق وتى.يض اإلنتاجية.
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 تالشي المعايير األخالقية :حتى وان كانت إدارأ األرباح ال تنتهك المعايير المحاسبية بشكل وا ح
فهي ممارسة مشكوك فيها من الناحية األىالقية .فالمنشاأ التي تدير أرباحها ترسل رسالة للعاملين ببن
إى.اء وتظليل الحقيقة هي ممارسة مقبولة .ويىلق المديرون الذين يتحملون ىطر هذه الممارسة مناىا
أىالقيا يسمح بوجود أنشطة أىرت مشكوك فيها .فالمدير الذي يطلب من موظ.ي المبيعات تعجيل
المبيعات في احد األيام يىسر السلطة األىالقية التي تمكنه من انتقاد ىطط المبيعات المشكوك فيها.
وأي ا يمكن ان تصبح إدارأ األرباح منحد ار زلقا جدا فبساليب التحايل المحاسبية البسيطة نسبيا تصبح
معقدأ أكثر فبكثر إلى ان تمدي إلى ىلق مىال.ات جوهرية في القوائم المالية.
 إخفاء مشكالت اإلدارة التشغيلية :ال تتم ممارسة إدارأ األرباح على مستوت اإلدارأ العليا فقط وانما
تمار أي ا على مستوت اإلدارأ التشغيلية .فمديري اإلدارات التشغيلية يعالجون البيانات المالية بهدف
الحصول على المكافآت ،ال.وز بالترقيات ،أو تجنب انتقاد األداء السيئ .ومن أهم مىاطر إدارأ
األبحاث في المستويات اإلدارية الدنيا ،إى.اء مشكالت التشغيل عن اإلدارأ العليا فتبقى الىطاء بدون
تصحيح والمشكالت بدون حلول ل.ترأ زمنية طويلة.
 العقوبات القتصادية واعادة إعداد القوائم المالية :في السنوات األىيرأ فر ت بورصة األوراق
المالية األمريكية عقوبات صارمة على الشركات التي قامت بإدارأ أرباحها .فعلى سبيل المثال في أوائل
التسعينيات وقعت البورصة غرامة قيمتها مليون دوالر على شركة ( )W.R.Grace and Coوطلب
منها إعادأ حساب أرباحها واإلعالن عنها والسبب في ذلك أن الشركة بين عام ()1992-1990
قامت بتى.يض أرباحها المعلنة وذلك بتسجيل احتياطات غير صحيحة قيمتها  55مليون دوالر وبين
عام ( )1995-1993قامت بإعداد االحتياطات إلى األرباح ،وذلك لمقابلة األرباح ال.صلية المستهدفة،
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وحتى إذا لم ت.رض بورصة األوراق المالية غرامات أو عقوبات تبديبية أىرت ،فإن مجرد إعادأ حساب
األرباح وإلعالن عنها يمكن ان يكون في حد ذاته مكل.ا جدا للشركة.

( :)3-2السعر السوقي للسهم
إن أكثر قيمة معروفة لدت الممسسات هي القيمة السوقية وهي قيمة السهم في السوق وهي
تتبثر بعدد األسهم المتوفرأ للمستثمرين )والطلب( عدد األسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها
ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق الجرائد اليومية أو اإلنترنت وعادأ لي

هناك

عالقة مباشرأ بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم وان ثبت في بعض الدراسات بوجود تلك
العالقة ولكن تلك الدراسة تعد شاذأ عن القاعدأ القائلة بعدم وجود عالقة (ىلف.)207 :2006 ،
يمثل السعر السوقي للسهم السعر الذي تتدأول به أسهم أر

المال في سوق األوراق المالية،

ويتبثر سعر السهم في السوق بالعوامل االقتصادية الممثرأ في تحديد السعر مثل ظروف العرض
والطلب في سوق السلع وفي سوق النقود ،وربحية الشركة بالمقارنة بالشركات األىرت ،والقيمة الدفترية
للسهم ،وتعتبر القيمة السوقية للسهم أهم القيم من وجهة نظر المستثمر ،كما أنها تعك

بص.ة عامة

القيمة االقتصادية لحقوق الملكية (صافي األصول) كما تتحدد بالعوامل االقتصادية المحيطة ،هذا
وتتبثر القيمة السوقية تبث اًر كبي اًر بمعدالت األرباح التي تقوم الشركة بتوزيعها على أسهم أر

المال

وبمدت دوريتها وانتظامها وكلما كانت هذه المعدالت منتظمة ومرت.عة كلما زادت القيمة السوقية للسهم
(مرعي.)345 :1993 ،
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سعر السهم في السوق المالي مثله مثل بقية أسعار السلع األىرت يتحدد بقوت العرض والطلب
في السوق ن.سها حيث أن قيمة السهم تتوقف على أعلى سعر يرغب المشترون في دفعه كقيمة للسهم
وعلى أرىص سعر يكون البائعون على استعداد لقبوله ثمناً له (يلول 36 :1988 ،ـ .)37
وفي رأي الباحثة تمثل القيمة السوقية المرآأ التي تعك

إنجازات الشركات ومدت تطبيقها

للسياسات التي سبق وتم التىطيط لها ،حيث أن قيمة السهم السوقية ال تقتصر في قيمتها علي
السياسات المطبقة أو اإلنجازات المعمولة.
وعند تتبع نتيجة الدراسات واألبحاث التي قام بها المعنيون يمكن الىروج ببربعة نقاط هامة
تمثر بشكل مباشر في سعر السهم السوقي (الحناوي 207 :2000 ،ـ :)209
 .1ال يحتاج المستثمرون إلى ات.اق عام حول القيمة المناسبة للسهم والتنبم بهذه القيمة سوف يىتلف
من مستثمر إلى آىر عند اتىاذ القرار بقيمة سهم أو أكثر إلى محافظهم المالية وكذلك لي

من

هدفنا أن يتم تحديد سعر التوازن للسهم على أنه القيمة التي يرغب المستثمر في دفعها المتالك
السهم ،ولكن سوف نشير إلى هذا السهم ببنه القيمة العادلة أو المحورية للسهم.
 .2السعر السوقي الحالي ال يمثل إجماع السوق حول القيمة المحورية ،ولكنه يعك

رأي المستثمر

الحدي وهو المستثمر الذي يرغب في امتالك السهم إذا ما ارت.ع سعره ولو بشكل

ئيل عن

السعر الحالي.
 .3يعك

ميل منحنى الطلب درجة تماثل آراء المستثمرين حول ىصائص الورقة المالية (السهم)،

فعندما تتباين آراء المستثمرين حول ىصائص السهم سوف ينحدر منحنى الطلب من أعلى إلى
أس.ل أما إذا ات.قت اآلراء حول هذه الىصائص فسوف يكون منحنى الطلب أفقيا ،وبغض النظر
عن منحنى العرض ،فسوف يسود سعر واحد للسهم ،ومن ثم فإن المدت الذي يمكن أن يت.ق
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المستثمرون على سعر واحد للسهم يتوقف على ما يحوزونه من معلومات ،فإذا كانت المعلومات
مكل.ة وغير متاحة لكل المستثمرين ،فسوف ينشب عن ذلك أن ينحدر منحنى الطلب من أعلى إلى
أس.ل بدرجة ميل معينة.
 .4أسعار التوازن وأسعار المتاجرأ في سوق األسهم وهي سوف تتغير فقط عند:
 ورود معلومات جديدأ إلى السوق تمدي إلى انتقال منحنى الطلب.
 تغير الكمية المعرو ة من األسهم على افتراض أن آراء المستثمرين مىتل.ة وليست متماثلة
فيما بينها.
ويمكن أي اً ذكر أهم العوامل الممثرأ على القيمة السوقية للسهم والتي يكون لها انعكا ،
وا ح وملمو

على األسهم وقيمتها المتدأولة في السوق كما ذكرها (ىلف،)208-206 :2006 ،

وهي:
 .1قيمة السهم الدفترية ،إذ غالبا ما ال تكون هنالك عالقة ذات أهمية بين قيمة السهم الدفترية وقيمته
السوقية ،أي أن زيادأ قيمة السهم الدفترية ال ترتبط بزيادأ قيمته السوقية بشكل يمكن االعتماد
عليه.
 .2توزيعات األرباح للشركة في نهاية كل سنه ،وهذه في حالة القيام بها والناجمة عن األرباح التي
تحققها الشركة نتيجة نشاطها ونجاحها في عملها ،والتي يتقرر توزيعها تمدت إلى التبثير ايجابياً
على القيمة السوقية للسهم العادي ،بحيث ترت.ع نتيجة لذلك ،في حين أن عدم توزيع الشركة أرباح
على األسهم العادية ،وبالذات عندما يرتبط هذا ب عف نشاط الشركة وعدم تحقيقها أرباح تمدي
إلى التبثير سلباً على القيمة السوقية للسهم العادي ،حيث تنى.ض القيمة هذه بسبب ذلك.
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 .3التوقعات بىصوص مستقبل الشركة والمستندأ إلى مركزها فإذا كانت مت.ائلة بىصوص الشركة
استناداً إلى قوأ مركزها المالي ونجاحها وقدرتها على تحقيق أرباح أكبر مستقبالً كلما أدت ذلك إلى
زيادأ القيمة السوقية للسهم العادي في حين أن

عف المركز المالي للشركة وتدني نشاطها

و عف قدرتها على تحقيق أرباح أكبر الحقاً يمدت إلى انى.اض القيمة السوقية للسهم العادي.
 .4حالة الطلب والعرض على السهم في السوق والمرتبط بمجموع العوامل السابقة والتي يمكن أن
تمدي إلى زيادأ الطلب على العرض وتزداد القيمة السوقية للسهم العادي ،ويحصل العك

عندما

تتحقق زيادأ في عرض السهم على الطلب عليه فإن قيمته السوقية تنى.ض.
 .5حالة االقتصاد ،أي الحالة االقتصادية العامة والتي تمثلها حالة النشاطات االقتصادية والتي يعتبر
ممشرها الناتج والدىل القومي ،حيث يعزت التوسع واالنتعا

االقتصادي الذي يصاحب النمو في

االقتصاد والذي يمدت بدوره إلى زيادأ الطلب على السهم العادي وتزداد قيمته في السوق نتيجة
لذلك ،في حين أن الركود واالنكما

االقتصادي يت من تقليص النشاطات االقتصادية والذي يقود

إلى انى.اض الطلب على السهم العادي وتنى.ض قيمته في السوق بسبب ذلك.
وعلى الرغم من تعدد العوامل التي تمثر على سعر الورقة المالية بسوق األوراق المالية فإن
محصلة تلك العوامل في النهاية هي قوت العرض والطلب ويتم تسعير الورقة المالية طبقاً للمبدأ الذي
يعرف بالتسعير الحدي .وفيما يلي أهم العوامل التي يتحدد على أساسها قيمة الورقة المالية كما
ذكرها (مطاوع ،)494-493 :2005 ،وهي:
 العرض والطلب :تمثر العوامل المىتل.ة مثل ربحية الشركات ،التغيرات في أسعار ال.ائدأ ،أسعار
الصرف ،معدالت الت ىم على أسعار األسهم من ىالل تبثيرها على مقدار المعروض من األسهم أو
حجم الطلب عليها فعلى سبيل المثال تمثر الزيادأ في أرباح الشركات بشكل إيجابي على سعر السهم
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حيث يزداد الطلب على أسهم الشركات الرابحة بينما يمدي انى.اض تلك األرباح إلى انى.اض أسعار
األسهم حيث ينى.ض الطلب عليها ويزداد المعروض منها نتيجة قيام حملة تلك األسهم ببيع ما لديهم
من أسهم تلك الشركات.
 التسعير الحدي :تىتلف األسهم عن باقي السلع التي يتم تسعيرها ىاصة فيما يتعلق بمقدار
العرض الكلى لأسهم فالمعروف أن عدد األسهم التي أصدرتها الشركات يتسم بالثبات النسبي نظ اًر
ألن الزيادأ في هذا المعروض من جانب الشركات المصدرأ تتم على فترات متباعدأ وبكميات محدودأ
وعندما كانت تلك األسهم التي يتم االحت.اظ بها لدا المستثمرين فإن سعر السهم بالسوق يمكن النظر
إليه باعتباره أقل سعر يمكن أن يصل إليه السهم إلقناع أحد المستثمرين باالستمرار في االحت.اظ به
دون أن يقوم بعر ه للبيع في سوق األوراق المالية ويعرف المستثمر الذي يحت.ظ ببىر سهم من تلك
األسهم بالمالك الحدي أي أىر مالك من مالك األسهم يحرص على االستمرار في امتالك السهم دون
أن يقوم بعر ه للبيع بالسوق المالية.
وتعتمد عملية تقييم األسهم العادية على م.هوم القيمة الحالية ومعدل الىصم بالنظر إلى
متوسط اإليرادات حيث يعتمد معدل الىصم على درجة ك.اءأ االستثمار أي أنه من الصعب أحياناً
التنبم باإليرادات والن.قات المستقبلية لبعض الشركات إذا كانت غير مستقرأ األو اع ومن هنا يالحظ
أن معدل الىصم يتوقف على نوعية االستثمار ودرجة مىاطرته فكلما زاد معدل المىاطرأ ،ارت.ع معدل
الىصم ،وبالتالي عملية تقييم األسهم تتأثر ببعض العوامل ذكر منها (صيام-124 :2003 ،
 ،)128وهي:
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 .1متوسط اإليرادات :بحيث نحسب اإليرادات على مدار عدأ سنوات ولكن على أن تكون اإليرادات
متقاربة وبعد ذلك نحسب الوسط الحسابي لحصة السهم الواحد من اإليرادات السنوية.
 .2اتجاه اإليرادات :مما يمىذ على طريقة متوسط اإليرادات أنها ال تبىذ بعين االعتبار اتجاه
اإليرادات وهذا أمر مهم ألنه يعني الكثير بالنسبة للمستثمر فال يك.ي أن يكون المتوسط كبي اًر وانما
يجب معرفة اتجاه هذه اإليرادات فقد يكون متناقصاً أو متزايداً.
 .3التنب باإليرادات :تعتمد هذه الطريقة على التنبم بحجم المبيعات والمشتريات ومصاريف الدعاية
واإلعالن وما إلى ذلك باإل افة لتوقع الظروف التي قد تسود مستقبالً سياسياً واقتصادياً كالركود
أو الرواج باالعتماد على الطرق اإلحصائية لدراسة ظاهرأ معينة.
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المبحث الثاني
الدراسات السابقة العربية واألجنبية
مــن أج ــل تك ــوين إط ــار م.ــاهيمي تس ــتند إلي ــه الد ارس ــة الحاليــة ف ــي تو ــيح الجوان ــب األساس ــية
لمو وعها ،فقد قامت الباحثة بمسح الدراسات السابقة وتـم اإلفـادأ مـن بعـض الد ارسـات التـي لهـا عالقـة
بمو وع الدراسة وتىدم متغيراتها ،وفيما يلي استعراض لبعض هذه الدراسات.

أولا :الدراسات العربية
 دراسة (الداعور وعابد )2009 ،بعنوان" :أثر السياسات المحاسبية إلدارة األرباح علىأسعار أسهم الوحدات القتصادية المتداولة في سوق فلسطين لأل وراق المالية".
هـدفت الد ارسـة قيـا

مـدت تـبثير تبنـي اإلدارأ السـتراتيجية إدارأ األربـاح علـى أسـعار األسـهم

المتداولـة فـي سـوق فلسـطين لـأوراق الماليـة .ولتحقيـق هـدف الد ارسـة؛ تـم اىتيـار جميـع الوحـدات
االقتصـادية التـي يـتم تـداول أسـهمها فـي سـوق فلسـطين لـأوراق الماليـة فـي ال.تـرأ مـا بـين ()2004
وحتـى عـام ( )2006وكـذلك تـم تقسـيم تلـك الوحـدات إلـى قسـمين :أولهمـا ،الوحـدات االقتصـادية التـي
ارت.عت أسعار أسهمها عن سعر إصدارها حيث بلغت ( )14وحدأ .والثانية الوحدات االقتصادية التي
انى .ـت أسـعار أسـهمها عـن سـعر إصـدارها حيـث بلغـت ( )8وحـدات وقـد تـم اسـتىدام العديـد مـن
األساليب اإلحصائية منها التحليل األحادي والتحليل المتعدد باستىدام تحليـل التمـايز لتحليـل البيانـات
واىتبـار ال.ر ـيات .وىلصـت الد ارسـة إلـى عـدأ نتـائج مـن أهمهـا أن تبنـي إدارأ الوحـدأ االقتصـادية
إلسـتراتيجية إدارأ األربـاح لـه تـبثير علـى أسـعار األسـهم المتدأولـة فـي سـوق فلسـطين لـأوراق الماليـة،
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وذلـك ألن التحليـل بـين وجـود عالقـة ذات داللـة معنويـة بـين صـافي أربـاح الوحـدأ االقتصـادية والعائـد
على حقوق الملكية وبين أسعار األسهم المتداولة في سوق فلسطين لأوراق المالية وأن إدارأ الوحدات
االقتصـادية قـد تلجـب إلـى اسـتراتيجية إدارأ األربـاح بإتبـاع سياسـات محاسـبية لهـا تـبثير علـى اسـتقرار
الدىل وذلـك للعديـد مـن الـدوافع التـي أهمهـا مصـلحة اإلدارأ ،باإل ـافة إلـى دوافـع المصـالح ال ـريبية
وت.ادت التكاليف السياسية وتكاليف عقود الدين.
 دراسة (القثامي )2010 ،بعنوان" :إدارة األرباح في الشركات المساهمة السعودية :دراسةتطبيقية".
هــدفت الد ارســة إلــى الكشــف عــن ممارســات إدارأ األربــاح فــي الشــركات المســاهمة الســعودية
واىتبــار تــبثير بعــض العوامــل المــمثرأ علــى اتجــاه تلــك الشــركات فــي ممارســة إدارأ األربــاح ،وأجريــت
الد ارســة علــى عينــة مكونــة مــن ( )78شــركة تتــداول أســهمها فــي ســوق المــال الســعودي وتمثــل قطــاع
الصناعة والىدمات والزراعة ،ولقيا

إدارأ األرباح اعتمدت الدراسة على تقدير االستحقاق االىتياري

لعينة الدراسة باستىدام نموذج ( ،)Modified Jones Model 1995ولمعرفة تبثير بعـض العوامـل
علــى ممارســة إدارأ األربــاح تــم بنــاء نمــوذج اإلنحــدار ،وجــاءت نتــائج الد ارســة لتمكــد ممارســة الشــركات
المساهمة السعودية إلدارأ األرباح حيث تمار االستحقاق االىتياري بشكل سالب عموماً ،وأو ـحت
النتــائج أن الشــركات المســاهمة الصــناعية والىدميــة تمــار االســتحقاق االىتيــاري بطريقــة ســالبة فــي
حين أن الشركات المساهمة الزراعية تمار االستحقاق االىتياري باتجـاه موجـب ،وأن الشـركات ذات
الربحي ــة تم ــار إدارأ األرب ــاح بش ــكل س ــالب ،والش ــركات ذات الىس ــائر تم ــار إدارأ األرب ــاح بش ــكل
موجــب ،وكــذلك توصــلت الد ارســة إلــى عــدم وجــود تــبثير لحجــم الشــركة ونــوع القطــاع الــذي تنتمــي إليــه
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الشركة على إدارأ األرباح ،وأشارت النتائج أي اً لوجود تبثير لكالً من عاملي المديونية والربحية على
ممارسة الشركة إلدارأ األرباح.

 د ارسـة (حمـادأ )2010 ،بعنـوان" :دور لجـان المراجعـة فـي الحـد مـن ممارسـات المحاسـبةاإلبداعية :دراسة ميدانية".
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف األنشطة التي تقوم بها لجان المراجعة وتمدي إلى الحد من
ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة وزعت على عدد من المراجعين
الىارجيين وأع اء لجنة المراجعة في الشركات المساهمة في سورية ،وقد ت منت االستبانة
النشاطات التي يمكن أن تمارسها لجان المراجعة عند تن.يذها لمهامها وتسهم في الحد من ممارسات
المحاسبة اإلبداعية في الشركات .وىلصت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من النشاطات تمارسها
لجان المراجعة عند تن.يذها لمهامها وتمدي إلى الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات
المساهمة من وجهة نظر عينتي الدراسة.

 دراسة (األشقر )2010 ،بعنوان" :إدارة األرباح وعالقتها بالعوائد غير المتوقعة للسهمومدت تأثير العالقة بحجم الشركة :دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في سوق
فلسطين لأل و ارق المالية".
هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارأ األرباح وعالقتها بعوائد األسهم في سوق فلسطين لأوراق
المالية ،والوقوف على مدت أهمية تلك الشركات بإدارأ األرباح وعالقتها بعوائد األسهم ،وتم فيها
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التعبير عن إدارأ األرباح ببنها بعض الممارسات التي تقوم بها اإلدارأ للتالعب في األرباح بهدف
تحقيق مكاسب معينة لإلدارأ أو تحقيق مستوت ربح يتماشى مع توقعات المحللين الماليين .وقد
اعتمدت الدراسة التطبيقية على نموذج جونز المعدل على مجتمع الدراسة المكون من الشركات
المدرجة في سوق فلسطين لأوراق المالية وعددها ( )23شركة ،وقد تم جمع المعلومات بهذا
الىصوص على األرقام من القوائم المالية لكل شركة وكذلك القيام بمسح التقارير المالية السنوية
للشركات ن.سها لمعرفة إدارأ األرباح وعالقتها بعوائد األسهم تم اىتبار  T-testواىتبار One Way
 ANOVAواالنحراف المعياري والمتوسط الحسابي وقد استىدم الباحث المنهج الوص.ي التحليلي
للتوصل إلى نتائج منطقية تدعم ال.ر يات النظرية الواردأ في دراسته .وقد ىلصت الدراسة إلى عدأ
نتائج منها أن معظم الشركات المدرجة في سوق فلسطين لأوراق المالية تمار

إدارأ األرباح ،كما

تبين وجود عالقة ذات داللة عند مستوت داللة بين كل من صافي الربح التشغيلي ،والتدفق النقدي
من العملية التشغيلية ،والتغير في إيرادات تحت التحصيل للشركة من عوائد األسهم في الشركات
المدرجة في سوق فلسطين لأوراق المالية ،في حين تبين عدم وجود عالقة ذات داللة عند مستوت
داللة إحصائية ( )  0.05بين التغير في حسابات تحت التحصيل واجمالي أصول الشركة مع
عوائد األسهم في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لأوراق المالية.
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 دراسة (أبو جراد )2011 ،بعنوان" :عالقة جودة التدقيق الخارجي بإدارة األرباح فيالمصارف المحلية العاملة في فلسطين".
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة استكشاف عالقة جودأ التدقيق الىارجي بإدارأ األرباح في
المصارف المحلية العاملة في فلسطين من ناحية ،وتحليل األهمية النسبية لكل عامل من العوامل
الممثرأ في جودأ التدقيق من ناحية أىرت ،ثم إبراز دور العوامل الممثرأ في جودأ التدقيق على
ممارسة إدارأ األرباح في البيئة ال.لسطينية في قطاع المصارف المحلية .وقد تم استىدام المنهج
الوص.ي التحليلي من ىالل جمع البيانات من مصدرها األولية والثانوية حيث تم استىدام أداتين في
الدراسة :أوالهما نموذج جونز المعدل ( )1995لحساب إدارأ األرباح في المصارف المحلية العاملة
في فلسطين وعددها( )6بنوك .وثانيهما االستبانة التي أعدت ىصيصا لجمع البيانات حول جودأ
التدقيق لمدققي الحسابات وعددهم ( )59مزاول للمهنة .وتم استىدام العديد من األساليب اإلحصائية
أبرزها المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون .وقد توصلت الدراسة إلى
العديد من النتائج أبرزها قيام المصارف المحلية العاملة في فلسطين بممارسة إدارأ األرباح ىالل
مىتلف سنوات الدراسة من ( )2010-2006وبالرغم من وجود بعض التباين ىالل تلك السنوات
والذي يظهر جليا في سنتي الدراسة ( )2010-2009كما وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية
بين كل متغير (الىبرأ العملية لمدقق الحسابات ،حجم مكتب التدقيق ،االستقاللية لمدقق الحسابات،
إجراء تىطيط وتن.يذ عملية التدقيق ،أتعاب التدقيق ،تىصص مدقق الحسابات ،ارتباط مكتب التدقيق
بمكاتب عالمية) وادارأ األرباح ،كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة سلبية بين متغير (التبهيل
العلمي ،درجة المنافسة بين مكاتب التدقيق ،فترأ االحت.اظ بالعميل) وادارأ األرباح في المصارف
المحلية العاملة في فلسطين.
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 دراسة (حمدان وأبو عجيلة )2012 ،بعنوان" :جودة التدقيق في األردن وأثرها في إدارة جودةاألرباح".
هدفت الدراسة إلى استكشاف مدت ممارسة إدارأ الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
المدرجة ببورصة عمان إلدارأ األرباح ومدت جودأ األرباح فيها من ناحية ،وفحص تبثير إحدت العوامل
الممثرأ على تلك الممارسة ،والمتمثلة في ىصائص جودأ التدقيق (حجم مكتب التدقيق ،وارتباط مكتب
التدقيق بمكاتب تدقيق عالية ،وفترأ االحت.اظ بالعميل ،وأتعاب التدقيق ،والتىصص في صناعة العميل)
في تى.يض ممارسات إدارأ األرباح وتحسين جودتها ،وتم فيها تحديد إدارأ األرباح ببنها مجمل
مستحقات الشركة .ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة تم جمع بيانات ( )45شركة ىالل ال.ترأ (-2001
 )2006ولتقدير نماذج الدراسة تم استىدام اىتبار ( )Logistic Regressionواىتبار ( Ordinary
 )Least Squaresبعد ان تم ترتيب البيانات بطريقة تحقق االنحدار المشترك ( Pooled Data
 ،)Regressionوقد أشارت نتائج الدراسة إلى ان الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
المدرجة ببورصة عمان قد قامت بممارسة إدارأ األرباح ىالل مىتلف سنوات الدراسة كما لم تستطع
إثبات جودأ أرباح هذه الشركات ،ولم تجد أث ار لىصائص جودأ التدقيق في الحد من ممارسات إدارأ
األرباح أو تحسين جودتها ،وتثير هذه النتائج تسامالت حول جودأ التدقيق في األردن وجودأ البيانات
المالية المعلنة من قبل الشركات ومدت إمكانية االعتماد عليها في اتىاذ الق اررات.
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 دراسة (اللوزي )2013 ،بعنوان" :أثر ممارسة إدارة األرباح على أسعار األسهم :دراسةإخبارية على الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في بورصة عمان".
هدفت إلى تحليل إدارأ األرباح في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان وتبثيره
على سعر السهم لهذه الشركات في السوق المالي ،باإل افة إلى تو يح م.هوم إدارأ األرباح والنماذج
المستىدمة الكتشافها وهل إلدارأ األرباح مبرر أىالقي الستىدامها في التبثير على أسعار األسهم في
الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في بورصة عمان .كما هدفت الدراسة إلى تو يح تبثير بعض
المتغيرات بجانب إدارأ األرباح على أسعار األسهم في الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في
بورصة عمان مثل حجم الشركة ،وحجم مكتب التدقيق ونسبة المديونية .وتم فيها تحديد إدارأ األرباح
بكونها سلوك تقوم به اإلدارأ ويمثر على الدىل الذي تظهره القوائم المالية وال يحقق مزايا اقتصادية
حقيقية ويمدي في الواقع إلى أ رار في األجل الطويل .تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية
المساهمة المدرجة في بورصة عمان والبالد عددها ( )77شركة حسب دليل الشركات لعام ()2011
التي تتوافر تقاريرها المالية لل.ترأ من ( )2011-2008وتم إىتيار عينة عشوائية ممثلة لمجتمع
الدراسة .وكان من أهم نتائج الدراسة ببن  %53.5من الشركات الصناعية مو وع عينة الدراسة
تمار إدارأ األرباح في حين أن  %46.5لم تمار إدارأ األرباح.
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 دراسة (الداعور )2013 ،بعنوان" :أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن في الحد من إدارةاألرباح".
هدفت الدراسة إلى اىتبار العالقة بين تطبيق بطاقة األداء المتوازن بمحاورها األربعة والحد من
ممارسة إدارأ األرباح .ولتحقيق هدف الدراسة تم اىتيار ثماني من الوحدات االقتصادية الموجودأ في
قطاع غزأ ،وقد تم اىتيار عينة الدراسة من المدراء ورمساء األقسام بطريقة العينة العشوائية الطبقية
حسب الشركة والمكان الجغرافي .واعتمدت الدراسة المنهج الوص.ي التحليلي وصممت قائمة استقصاء
وزعت على الوحدات المىتارأ وبلد عدد المستجيبين ( ،)96للحصول على المعلومات عن المتغير
المستقل .وقد توصلت الدراسة إلى أن الوحدات االقتصادية ال.لسطينية تطبق بطاقة األداء المتوازن
بنسب مت.اوتة ،وأن جميعها تمار سياسة إدارأ األرباح ،كما بينت الدراسة أنه توجد عالقة عكسية بين
تطبيق بطاقة األداء المتوازن بمحاورها األربعة وبين الحد من إدارأ األرباح في الوحدات االقتصادية
ال.لسطينية .وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها

رورأ حث كل الوحدات االقتصادية

ال.لسطينية إلى تطبيق كامل لبطاقة األداء المتوازن لما لها من أهمية في تقييم األداء والحد من إدارأ
األرباح.
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ثاني ا :الدراسات األجنبية
 د ارســة ( )Holland & Ramsay,2003بعنـوانDo Australian Companies " :?."Manage Earnings to Meet Simple Earnings Benchmarks
هدفت هذه الدراسة لتحرت مدت ممارسة إدارأ األرباح عند الشركات االسترالية ،وعلى وجه
الىصوص قيام الشركات االسترالية بإدارأ األرباح للوصول إلى مستويات معيارية لإليرادات و مان
تسجيل أرباح إيجابية وتجنب الىسائر ،افترض الباحث أن لمديري الشركات الحوافز والدوافع للوصول
إلى نقاط مستهدفة من اإليرادات أو مستويات معينة مثل تسجيل أرباح ايجابية ،أو اإلبقاء على أداء
الربح الحالي ،كما استىدم الباحث متغيرات

ابطة أىرت مثل حجم الشركة والو ع القانوني لها

ومدت متبعة المحللين للشركة للتمييز بين عينة الدراسة .وكان من أهم نتائج الدراسة قيام الشركات
االسترالية بإدارأ األرباح ل مان تسجيل أرباح ايجابية وادامة أداء ربح السنة السابقة وتت ح هذه
النتائج بصورأ أكثر معنوية بالنسبة للشركات الكبيرأ.

 دراسـة ( )Oriole, et..al., 2003بعنـوانEarnings Management in Spain: " :."Some Evidence from Companies Quoted in the Spanish Stock Exchange
هدفت إلى التعرف على مدت ممارسة الشركات األسبانية إلدارأ أرباحها .واشتملت عينة الدراسة
على عدد ( )35شركة مدرجة بالسوق المالي األسباني وهو األكبر بين أكثر من ( )500شركة
مسجلة بالسوق .حيث تم افتراض ان هذه الشركات لديها

وابط حاكمية أكثر من غيرها من

الشركات .وقد استىدمت بعض العوامل كممشرات ممكنة لممارسة إدارأ األرباح ،مثل التغيرات في
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المعايير المحاسبية من سنة إلى أىرت ،وتقارير التدقيق المتعلقة بتلك الشركات ىالل فترأ الدراسة،
ووجود ت.وي ات ىاصة بتطبيق بعض المعالجات المحاسبية من غير المت منة في النظام الحالي،
باإل افة إلى وجود نتائج غير عادية ونتائج سنوات سابقة في حساب األرباح والىسائر لهذه السنة
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إن من أسباب إصدار تقارير تح.ظية ،قيام بعض
الشركات ببعض الممارسات التي من شبنها أن تمثر على أرقام الواردأ في التقارير المالية ،والتي
تمثلت في تحميل بعض المصاريف على االحتياطات بدال من تحميلها على حساب الربح والىسارأ
(إط.اء الشهرأ ،واعادأ التقييم) ،وعدم االحت.اظ بمىصصات واحتياطات كافية باإل افة إلى تى.يض
في اإليرادات نتيجة ىسائر مستقبلية ووجود بعض الممشرات على ممارسة إدارأ األرباح من قبل
شركات معينة.

 دراسة ( )Qiang & Terry, 2005بعنوانEquity Incentives and Earnings " :."Management
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدت قيام مديري الشركات األمريكية بممارسة إدارأ األرباح لزيادأ
قيمة حصصهم ،حيث أجريت هذه الدراسة على الشركات األمريكية التي توفرت بياناتها في السوق
ىالل ال.ترأ الواقعة من ما بين ( 1993ـ  .)2000حيث افتر ت الدراسة ببن المديرين الذين
يحصلون على حوافز ملكية عالية هم أكثر ميالً للقيام ببيع حصصهم في المستقبل ،وهذا ما يدفعهم إلى
ممارسة إدارأ األرباح لزيادأ قيمة حصصهم التي ستباع باستىدام التعويض المبني على األسهم .ومن
أهم نتائج الدراسة أن المديرين الذين يحصلون على حوافز ملكية عالية هم أكثر ميالً للقيام ببيع
حصصهم في المستقبل ،وأنهم أكثر ميالً لتقديم تقارير أرباح تتوافق مع أو ت.وق تنبمات المحللين ،كما
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أن حوافز حقوق األسهم تمدي إلى إدارأ األرباح ،فالمديرين الذين يمتلكون حوافز ملكية عالية ،ينت.عون
من إدارأ األرباح بهدف رفع أسعار األسهم وزيادأ قيمة حصصهم من األسهم لكي تباع في المستقل.
 دراسـة ( )Neffati, et..al., 2011بعنـوانEarnings Management, Risk and " :."Companies Corporate Governance in US
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كيف يمكن أن تتبثر مستوت المىاطر من ىالل بعض آليات
الحوكمة وما إذا كان هذا الىطر هو الدافع إلدارأ األرباح .حددت الدراسة ثالثة أنواع من المىاطر وهي
المىاطر العامة ،المىاطر التشغيلية والمىاطر المالية .وقد أجريت هذه الدراسة على مجموعة من
الشركات األمريكية وعددها ( )222شركة ىالل ال.ترأ ما بين ( .)2001-1994وقد أشارت نتائج
الدراسة الميدانية على الشركات األمريكية أن إدارأ األرباح ارتبطت ارتباطا ايجابيا مع الىطر أيا كان
نوعه (عام ،تشغيلي ،مالي) وهذا يعني أن ممارسات الحوكمة تعمل على تقليل المىاطر أي أن
الشركات التي تكون أكثر تعر ا للمىاطر تكون أكثر عر ة لممارسة إدارأ األرباح وفشل في ممارسة
الحوكمة ومع ذلك ،قد تىتلف الممارسات الجيدأ وفقا لنوع المىاطر .كما وجدت الدراسة أن الممارسات
الجيدأ لها تبثير سلبي على إدارأ األرباح في حين أن جميع أنواع المىاطر يكون لها أثر إيجابي على
إدارأ األرباح .وأوصت الدراسة انه يجب اتىاذ متغيرات الحوكمة األىرت في االعتبار مثل لجان
المراجعة وحجم الشركة وفرص النمو.
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 دراســة ( )Chen, et..al, 2011بعن ـوانEffects of Audit Quality on " :Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from
."China.
هدفت إلى إىتبار أثر جـودأ التـدقيق علـى إدارأ األربـاح وكل.ـة جـودأ أر

المـال لمجمـوعتين

م ــن الش ــركات الص ــينية .وه ــي الممسس ــات العام ــة المملوك ــة ،والممسس ــات الىاص ــة المملوك ــة .وق ــد
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن مدققي الجودأ يلعبون دو اًر حكومياً في الصين .وأن
أثر جودأ التدقيق كان منى .اً على إدارأ األرباح وكل.ة جودأ أر

المال.

 دراسة ( )Rahmawati & Dianita, 2011بعنوانAnalysis of the Effect of " :Corporate Social Responsibility on Financial Performance with Earnings

."Management as a Moderating Variable
هــدفت إلــى إىتبــار أثــر المســمولية االجتماعيــة للشــركات علــى األداء المــالي ،ودور نشــاطات
إدارأ األرباح في ذلك .تكونت عينة الدراسة من ( )27شركة مسجلة في سوق األوراق المـاليزي لل.تـرأ
ـبثير للمسـمولية االجتماعيـة علـى األداء
ما بين ( .)2008-2006وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك ت اً
الم ــالي له ــذه الشـ ــركات ،ووج ــود دور وس ــيط لنشـ ــاطات إدارأ األرب ــاح عل ــى العالقـــة ب ــين المســـمولية
االجتماعية واألداء المالي للشركات.
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 دراسةةةة ( )Basiruddin, 2011بعنةةةوان " The Relationship betweenGovernance Practices, Audit Quality, and Earning Management: UK
."Evidence
هــدفت إلــى إىتبــار العالقــة بــين ممارســات الحاكميــة الممسســية وجــودأ التــدقيق مــن جانــب وادارأ
األربــاح مــن جانــب آىــر ،وذلــك لعينــة بلغــت ( )350شــركة مدرجــة فــي بورصــة لنــدن ىــالل ال.ت ـرأ
( .)2008-2005واعتمـدت الد ارســة علـى أكثــر مـن ممشــر لقيــا

جـودأ التــدقيق كمـا تــم قيــا

إدارأ

األرباح من ىالل المستحقات اإلىتيارية .وبعد تصميم نمـاذج الد ارسـة مـن ىـالل معـادالت اإلنحـدار
المناســبة تــم التوصــل إلــى وجــود عالقــة مهمــة بــين عــدد األع ــاء المســتقلين داىــل مجل ـ

اإلدارأ

وجودأ التدقيق ،بينما ال توجد عالقة بين إدارأ األرباح والحاكمية الممسسية.

 دراسةةة ( )Abed, et..al., 2012بعنةةوان " Corporate Governance and."Earnings Management: Jordanian Evidence
هدفت إلى إىتبار العالقة بـين إدارأ األربـاح وىصـائص الحاكميـة الممسسـية لعينـة مـن الشـركات
غي ــر المالي ــة (الص ــناعية والىدمي ــة) األردني ــة ى ــالل ال.تـ ـرأ ( )2009-2006وق ــد بل ــد حج ــم عين ــة
الشــركات ( )132شــركة ،وتــم اســتىدام أنمــوذج جــونز المعــدل لقيــا
األع اء المستقلين داىل مجل

اإلدارأ وحجم مجل

إدارأ األربــاح وربطهــا مــع عــدد

اإلدارأ ونسـبة الملكيـة التـي تحـت.ظ بهـا اإلدارأ

باإل افة إلى عوامل أىـرت مثـل حجـم الشـركة وال ارفـع المـالي داىـل الشـركة .وبعـد تصـميم األنمـوذج
وتطبيقــه توصــلت الد ارســة إلــى وجــود عالقــة بــين إدارأ األربــاح وحجــم مجل ـ
عالقة بين إدارأ األرباح وباقي العوامل األىرت.

اإلدارأ ،بينمــا ال توجــد
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 دراسةةة ( )Abbadi & Al-Zyoud, 2012بعنةةوان " The Impact of NonExecutive Directors Fees, Board Meeting Frequency and Non Executive
."Directors Meeting Frequency on Earnings Management
هـدفت إلـى اىتبـار اثـر التـزام أع ـاء مجلـ

اإلدارأ غيـر التن.يـذيين كإحـدت آليـات الحاكميـة

الرشيدأ في قيام إدارات الشركات بالتالعب باإلرباح عن طريق دراسة عينة من الشـركات المسـاهمة
في المملكة المتحدأ .تم قيا
 .1عدد اجتماعات مجل

التزام أع اء مجل

اإلدارأ التي تم ح ورها من قبل األع اء غير التن.يذيين.

 .2عدد اجتماعات أع اء مجل
 .3مكافـآت أع ـاء مجلـ

اإلدارأ غير التن.يذيين بثالثة ممشرات :

اإلدارأ غير التن.يذيين بدون األع اء التن.يذيين.

اإلدارأ غيـر التن.يـذيين .فـي حـين تـم قيـا

إدارأ األربـاح االنتهازيـة

باستىدام ممشر المستحقات االىتيارية . Modified Jones Model
وقد بينت نتائج االنحدار ان التزام أع اء مجل

اإلدارأ غير التن.يذيين(مقاسا بمكافبتهم) هو

آلية مهمة للحد من ممارسة التالعب باألرباح .في حين لم تظهر الممشرات األىرت المستىدمة لقيا
التزام أع اء مجل

اإلدارأ غير التن.يذيين (عدد اجتماعات مجلـ

األع ـاء غيـر التن.يـذيين ،عـدد اجتماعـات أع ـاء مجلـ
التن.يذيين( عالقة ذات داللة إحصائية مع مقيا

اإلدارأ التـي تـم ح ـورها مـن قبـل

اإلدارأ غيـر التن.يـذيين بـدون األع ـاء

إدارأ األرباح المستىدمة (المستحقات االىتيارية).
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ثالث ا :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
إن أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يمكن تلىيصه ،باآلتي:
 من حيث هدف الدراسة :اىتل.ت أهداف الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية من حيث
العالقة والتبثير وتحديد األهمية ،فيما تعنى الدراسة الحالية بالتعرف على أثر إدارأ األرباح على
األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية.
 من حيث المنهجية :تعد هذه الدراسة وصفية تحليلية ،للتوصل إلى الم.اهيم المرتبطة بإدارأ األرباح
على األسعار السوقية لأسهم ،فقد تم استىدام القوائم المالية للشركات عينة الدراسة لجمع وتحليل
البيانات والمعلومات حول متغيرات الدراسة المعتمدأ ،لذلك يمكن القول ببن الدراسة الحالية قد ت يف
جديداّ للدراسات السابقة.
 من حيث بيئة التطبيق :إذ يالحظ من الدراسات السابقة تعدد بيئات التطبيق فمنها كانت في
البيئة العربية من جهة ومن جهة اىرت طبقت في صناعة الىدمات والصناعات اإلنتاجية ،وكذلك
الحال بالنسبة للدراسات األجنبية .أما في الدراسة الحالية فسوف يتم التطبيق على بيئة األردن
وىصوصاً شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية .إ افة إلى االعتماد على التقارير المالية
ال.علية لهذه الشركات لقيا

متغيرات الدراسة.
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الـفـصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
( :)1-3المقدمــــــــة
( :)2-3منهج الدراسة
( :)3-3مجتمع الدراسة وعينتها
( :)4-3أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات
( :)5-3المعالجة اإلحصائية المستخدمة
( :)6-3إختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي
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الـفـصل الثالث

منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
( :)1-3المقدمــــــــة
هدفت الدراسة الحالية إلى بيان أثر إدارأ األرباح على األسعار السوقية لأسهم في الشركات
الهندسية واإلنشائية األردنية .إذ يت من وص.ا لمنهج الدراسة المتبع ،ومجتمع الدراسة وعينتها ،وأدوات
الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات ،والمعالجات اإلحصائية المستىدمة ،واىتبار التحقق من
مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي.

( :)2-3منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوص.ي التحليلي ،فعلـى صـعيد المـنهج الوصـ.ي تـم إجـراء المسـح
المكتبي واإلطالع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية العربية منها واألجنبية ألجل بلـورأ األسـ
والمنطلقات التي يقوم عليها اإلطار النظري والوقوف عنـد أهـم الد ارسـات السـابقة التـي تمثـل ارفـداً حيويـاً
في الدراسة .أما على الصعيد التحليلي ( )Empirical Studyفقد تـم اسـتىدام القـوائم الماليـة للشـركات
عينــة الد ارســة لجمــع وتحليــل البيانــات والمعلومــات حــول متغي ـرات الد ارســة المعتمــدأ ىــالل ال.ت ـرأ الزمنيــة
المحددأ من  ،2013-2011إذ يعد المهج الوص.ي التحليلي األكثر مالئمة في تحقيـق أهـداف الد ارسـة
الحالية ،وهو أسلوب من أسليب التحليل التي ترتكز على معلومات كافية عـن ظـاهرأ أو مو ـوع محـدد
ىالل ال.ترأ أو فترات زمنية محدودأ ومعلومة للحصول على نتائج علمية تم ت.سـيرها بطريقـة مو ـوعية
وبمــا ينســجم مــع المعطيــات ال.عليــة للظــاهرأ (ال .ـ ار ومقــداد .)2004 ،وتــم اســتىدام الرزمــة اإلحصــائية
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للعلـوم االجتماعيــة الجتماعيــة  Statistical Package for Social Sciencesاإلصــدار الحــادي
والعشرين  SPSS Ver.21البرنامج اإلحصائي لتحليل بيانات الدراسة.

( :)3-3مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية العاملة في األردن،
البالد عددها ( )8شركات حسب موقع مركز إيداع األوراق المالية
( )http://www.sdc.com.jo/arabic/index.phpلعام  ،2014والجدول ( )1-3يبين أسماء
الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية المدرجة في بورصة عمان لأوراق المالية .أما عينة الدراسة
فستتكون من الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية والمسجلة في بورصة عمان لأوراق المالي
والبالد عددها ( )8شركات في بورصة عمان بنسبة  %100من مجتمع الدراسة ،لل.ترأ من بين
( )2011و( .)2013وقد أى عت للدراسة البيانات ال.علية لتلك الشركات من واقع تقاريرها المالية
المودعة بالسوق المالي ل.ترأ ثالث سنوات وهي ال.ترأ الممتدأ من عام ( )2013-2011وقد
روعي في اىتيار م.ردات العينة مجموعه من الشروط أهمها:
 -1أهمية هذه الشركات بالنسبة لمدت إسهامها في الدىل القومي باعتبارها رافداً أساسياً من روافد
االقتصاد الوطني األردني.
 -2أن تكون السنه المالية للشركة تبدأ من  1كانون ثاني لغاية  31ديسمبر من كل عام.
 -3أن تكون الشركة من تلك الحريصة على إصدار بياناتها المالية السنوية في موعد أقصاه ثالثة
شهور من تاريخ السنة المالية.
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 -4أن ال تكون أي من تلك الشركات قد دىلت في عملية اندماج أو تص.ية أو عملية إعادأ تنظيم
على مدار تلك ال.ترأ.
جدول ()1-3

أسماء الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية عينة الدراسة
ت

اسم الشركة

أرس المال بالمليون دينار

الىرسانية
ا
للصناعات

13.997.200

1

القد

2

األردنية للصناعات الىشبية (جوايكو)

12.227.393

3

الجنوب لصناعة ال.التر

2.339.191

4

األردنية لصناعة األنابيب

5.875.966

5

رم عالء الدين للصناعات الهندسية

4.957.238

6

الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية

31.281.314

7

أسا

للصناعات الىرسانية

10.634.689

8

العربية لصناعة المواسير المعدنية

15.443.550

المصدر :مركز إيداع األوراق المالية (.)2014

( :)4-3أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات
لتحقيق أهداف الدراسة لجبت الباحثة إلى استىدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات،
وهما:
المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لمو وع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات
األولية من ىالل القوائم المالية للشركات عينة الدراسة كبدوات رئيسة للدراسة ولل.ترأ من 2011
ولغاية .2013
المصادر الثانوية :حيث توجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر
البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت
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والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت مو وع الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع
االنترنت المىتل.ة .وكان هدف الباحثة من اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة ،التعرف على
األس

والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أىذ تصور عام عن آىر المستجدات

التي حدثت في مو وعات الدراسة الحالية.

( :)5-3المعالجة اإلحصائية المستخدمة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة واىتبار فر ياتها أعتمدت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية:
 إىتبار  Kolmogorov-Smirnovللتحقق من التوزيع الطبيعي ()Normal Dstribution
للبيانات.
 المتوسطات الحسابية (المعدل) لمتغيرات الدراسة.
 تحليل اإلنحدار الىطي المتعدد  Multiple Regression Analysisلبيان تبثير إدارأ األرباح
على األسعار السوقية لأسهم.
 تحليل اإلنحدار الىطي البسيط  Simple Regressionوذلك من أجل إىتبار تبثير كل
متغير مستقل في المتغير التابع وهو األسعار السوقية لأسهم.
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( :)6-3إختبار التحقق من مال ئمة البيانات للتحليل اإلحصائي
ألغراض التحقق من مو وعية نتائج الدراسة فقد تم إجراء إىتبار كولمجروف – سمرنوف
" ،"Kolmogorov Smirnov Testوذلك للتحقق من ىلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية
التي قد تمثر سلباً على نتائج إىتبار فر يات الدراسة ،ويشترط هذا اإلىتبار توفر التوزيع الطبيعي
ذلك ينشب ارتباط مزيف بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة ،وبالتالي ي.قد

في البيانات .وبعك

اإلرتباط قدرته على ت.سير الظاهرأ محل الدراسة أو التنبم بها ،وكما هو مو ح بالجدول (.)2-3
جدول ()2-3

التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
– Kolmogorov
Smirnov

* Sig.

النتيجة

1

التدفق النقدي من العملية التشغيلية

0.661

0.774

يتبع التوزيع الطبيعي

2

التغير في إيرادات الشركة

0.700

0.711

يتبع التوزيع الطبيعي

3

التغير في الحسابات تحت التحصيل

0.564

0.908

يتبع التوزيع الطبيعي

4

السعر السوقي للسهم

0.806

0.534

يتبع التوزيع الطبيعي

ت

المتغير

مالحظة * :يكون التوزيع طبيعياً عندما يكون مستوت الداللة (.)⍺ > 0.05

المصدر :مىرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوت داللة ( )  0.05فإنه يتبين أن توزيع المتغيرات
جميعها كانت طبيعية .حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر من ( )0.05وهو
المستوت المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.
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الـفـصل الرابع

تحليل البيانات واختبار الفرضيات
( :)1-4المقدمــــــــة
( :)2-4التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
( :)3-4إختبار فرضيات الدراسة
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الـفـصل الرابع

تحليل البيانات واختبار الفرضيات
( :)1-4المقدمة
يستعرض هذا ال.صل نتائج التحليل اإلحصائي للمتغيرات المعتمدأ في الدراسة من ىالل
عرض الممشرات اإلحصائية األولية من ىالل المتوسطات الحسابية لكل متغيرات الدراسة ،كما
يتناول ال.صل اىتبار فر يات الدراسة والدالالت اإلحصائية الىاصة بكل منها.

( :)2-4التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
لوصف ممارسات إدارأ األرباح (التدفق النقدي من العملية التشغيلية ،التغير في إيرادات
الشركة ،التغير في الحسابات تحت التحصيل) للشركات الهندسية واإلنشائية محل الدراسة لجبت
الباحثة إلى استىدام البيانات المالية لكل متغير والمعدل لثالث سنوات ،كما هو مو ح بالجداول (-4
)1؛ ()2-4؛ (.)3-4

( )1-2-4التحليل الوصفي لتدفق النقدي من العملية التشغيلية للشركات
لوصف وتحليل التدفق النقدي من العملية التشغيلية للشركات محل الدراسة بالمليون دينار
لجبت الباحثة إلى المعدل العام ،كما هو مو ح بالجدول (.)1-4
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جدول ()1-4

التدفق النقدي من العملية التشغيلية للشركات محل الدراسة بالمليون دينار
ت

العام

الشركة
للصناعات الىرسانية

المعدل

2011

2012

2013

233.517

982.402

1.731.288

982.402

70.278

180.957

267.130

37.540

99.323
880.330
724.729

1

القد

2

األردنية للصناعات الىشبية (جوايكو)

550.155

3

الجنوب لصناعة ال.التر

208.076

86.139

4

األردنية لصناعة األنابيب

1.960.958

23.917

656.115

5

رم عالء الدين للصناعات الهندسية

1.999.631

90.531

84.027

6

الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية

6.410.884 5.645.217 2.117.276

4.724.459

7

أسا

للصناعات الىرسانية

1.477.573 1.137.663 1.532.071

1.382.436

8

العربية لصناعة المواسير المعدنية

2.259.848

1.788.749

2.378.487

727.913

المعدل العام (بالمليون الدينار)

1.356.195

المصدر :إعداد الباحثة ،مىرجات القوائم المالية للشركات.

يشير الجدول ( )1-4إلى التدفق النقدي من العملية التشغيلية للشركات محل الدراسة
بالمليون دينار .حيث ترأوحت بين ( .)4.724.459 - 99.323بمعدل عام مقداره
( .)1.356.195وكان أعلى تدفق النقدي من العملية التشغيلية لشركة الباطون الجاهز
والتوريدات اإلنشائية بمعدل بلد ( )4.724.459فيما كان أدنى تدفق النقدي من العملية التشغيلية
لشركة وبمعدل بلد (.)99.323
وترت الباحثة أن النتيجة السابقة تعك

مستوت النقد المكتسب للشركات محل الدراسة

نتيجة أنشطتها وأعمالها والتي تشمل على األرباح النقدية إ افته إلى التغيرات في أر

المال

العامل .إ افة إلى أن التدفق النقدي من العملية التشغيلية للشركات محل الدراسة بين أن الصافي
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اإلجمالي لتدفقاتها النقدية من العملية التشغيلية موجب وهو ما يعك

اإلمكانية العالية لها على

الوفاء بالتزاماتها على المدت المتوسط.

( )2-2-4التحليل الوصفي لتغير في إيرادات الشركة للشركات
لوصف وتحليل التغير في إيرادات الشركة للشركات محل الدراسة بالمليون دينار لجبت
الباحثة إلى المعدل العام ،كما هو مو ح بالجدول (.)2-4
كما يشير الجدول ( )2-4إلى التغير في إيرادات الشركة للشركات محل الدراسة بالمليون
دينار .حيث تراوحت معدالت التغير في إيرادات الشركة للشركات محل الدراسة بين (145.938
  .)1.650.438بمعدل عام مقداره ( .)822.146إذ جاءت في المرتبة األولى من حيثالتغير في إيرادات الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية بمعدل بلد ( ،)1.650.438فيما
حصلت الشركة األردنية لصناعة األنابيب على المرتبة األىيرأ من حيث التغير في اإليرادات
بمعدل مقداره (.)145.938
وترت الباحثة أن الزيادأ في إيرادات الشركات محل الدراسة سينعك

ايجاباً على القيمة

السوقية ألسهمها بما يمدي وبشكل منطقي إلى زيادأ التوزيعات النقدية على األسهم.
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جدول ()2-4

التغير في إيرادات الشركة للشركات محل الدراسة بالمليون دينار
ت

العام

الشركة
للصناعات الىرسانية

المعدل

2011

2012

2013

1.113.151

2.735.305

130.617

1.326.358

583.669

1.061.544

723.190

485.992

549.314
145.938
402.048

1

القد

2

األردنية للصناعات الىشبية (جوايكو)

524.359

3

الجنوب لصناعة ال.التر

393.731

678.220

4

األردنية لصناعة األنابيب

225.810

57.076

154.929

5

رم عالء الدين للصناعات الهندسية

39.433

593.287

573.425

6

الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية

538.642

1.254.261

1.372.346 2.324.134

7

أسا

للصناعات الىرسانية

726.506

373.252

122.860

407.539

8

العربية لصناعة المواسير المعدنية

2.070.109

2.018.728

862.477

1.650.438

المعدل العام (بالمليون الدينار)

822.146

المصدر :إعداد الباحثة ،مىرجات القوائم المالية للشركات.

( )3-2-4التحليل الوصفي لتغير في الحسابات تحت التحصيل للشركات
لوصف وتحليل التغير في الحسابات تحت التحصيل للشركات محل الدراسة بالمليون
دينار لجبت الباحثة إلى المعدل العام ،كما هو مو ح بالجدول (.)3-4
ويظهر الجدول ( )3-4إلى معدل التغير في الحسابات تحت التحصيل للشركات محل
الدراسة بالمليون دينار .حيث تراوحت معدالت التغير في الحسابات تحت التحصيل للشركات
محل الدراسة بين ( .)16.382.405 - 1.266.686بمعدل عام مقداره ( .)5.473.925إذ
جاءت في المرتبة األولى من حيث معدل التغير في الحسابات تحت التحصيل شركة الباطون
الجاهز والتوريدات اإلنشائية بمعدل بلد ( ،)16.382.405فيما حصلت شركة الجنوب لصناعة
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ال.التر على المرتبة األىيرأ من حيث معدل التغير في الحسابات تحت التحصيل بمعدل مقداره
(.)1.266.686
وترت الباحثة أن هذا يمثل المبالد الكبيرأ والتي قامت الشركات محل الدراسة بصرفها على
ذمة تحصيلها من الغير سواء على المستوت ال.ردي أو الممسسي ،وهو ما ينعك

بالنتيجة على

مىزون الشركات من النقدية وبالتالي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.
جدول ()3-4

التغير في الحسابات تحت التحصيل للشركات محل الدراسة بالمليون دينار
ت

العام

الشركة
للصناعات الىرسانية

المعدل

2011

2012

2013

1.745.665

2.212.602

1.989.223

1.982.497

2.591.797

4.661.334

3.281.643

1.432.023

1.266.686
1.884.358

1

القد

2

األردنية للصناعات الىشبية (جوايكو)

2.591.797

3

الجنوب لصناعة ال.التر

1.022.921

1.345.114

4

األردنية لصناعة األنابيب

1.736.549

2.330.445

1.586.079

5

رم عالء الدين للصناعات الهندسية

4.562.280

10.727.564

8.866.668

8.052.171

6

الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية

23.572.066

23.218.985

2.356.163

16.382.405

7

أسا

للصناعات الىرسانية

6.382.409

6.377.083

5.821.905

6.193.799

8

العربية لصناعة المواسير المعدنية

2.832.113

6.540.745

4.870.675

4.747.844

المعدل العام (بالمليون الدينار)

المصدر :إعداد الباحثة ،مىرجات القوائم المالية للشركات.

5.473.925
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( )4-2-4التحليل الوصفي لإلسعار السوقية ألسهم الشركات
لوصف وتحليل األسعار السوقية ألسهم الشركات محل الدراسة بالمليون دينار لجبت
الباحثة إلى المعدل العام ،كما هو مو ح بالجدول (.)4-4
أما ما يتعلق باألسعار السوقية ألسهم الشركات محل الدراسة بالمليون دينار ،فيبين
الجدول ( )4-4إلى األسعار السوقية ألسهم الشركات محل الدراسة بالمليون دينار .حيث تراوحت
معدالت األسعار السوقية ألسهم الشركات محل الدراسة بين (.)65.833.333 - 2.294.819
بمعدل عام مقداره ( .)15.421.372إذ جاءت في المرتبة األولى من حيث معدل األسعار
السوقية شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية بمعدل بلد ( ،)65.833.333فيما حصلت
شركة الجنوب لصناعة ال.التر على المرتبة األىيرأ من حيث معدل األسعار السوقية بوسط مقداره
(.)2.294.819
وترت الباحثة ان االرت.اع الم طرد لأسعار السوقية ألسهم الشركات محل الدراسة ما هو
إال نتيجة منطقية للعديد من العوامل منها على سبيل المثال الزيادأ في أصول الشركات ،الناتجة
عن الزيادأ في التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية التي تقوم بها الشركات محل الدراسة.
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جدول ()4-4

األسعار السوقية ألسهم الشركات محل الدراسة بالمليون دينار
ت

العام

الشركة
للصناعات الىرسانية

المعدل

2011

2012

2013

4.660.000

3.359.328

3.639.272

3.886.200

14.350.940

12.600.000

13.533.647

1.527.784

2.294.819
4.051.667

1

القد

2

األردنية للصناعات الىشبية (جوايكو)

13.650.000

3

الجنوب لصناعة ال.التر

3.960.921

1.395.753

4

األردنية لصناعة األنابيب

3.324.750

2.717.000

6.113.250

5

رم عالء الدين للصناعات الهندسية

4.161.556

9.112.373

9.500.000

7.591.310

6

الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية

59.750.000

66.750.000

71.000.000

65.833.333

7

أسا

للصناعات الىرسانية

3.000.000

3.000.000

4.680.000

3.560.000

8

العربية لصناعة المواسير المعدنية

22.050.000

22.050.000

23.760.000

22.620.000

المعدل العام (بالمليون الدينار)

15.421.372

المصدر :إعداد الباحثة ،مىرجات القوائم المالية للشركات.

( :)3-4نتائج إختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة : H 0
ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوت داللــة ( )  0.05لممارســات إدارأ األربــاح
(التدفق النقدي من العملية التشغيلية ،التغير في إيرادات الشركة ،التغير في الحسابات تحت التحصـيل)
على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية.
الىتبار هذه ال.ر ية تم استىدام تحليل االنحدار المتعدد

Multiple Regression

 Analysisللتحقق من أثر ممارسات إدارأ األرباح (التدفق النقدي من العملية التشغيلية ،التغير في
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إيرادات الشركة ،التغير في الحسابات تحت التحصيل) على األسعار السوقية ألسهم الشركات
الهندسية واإلنشائية األردنية ،وكما هو مو ح بالجدول (.)5-4
جدول ()5-4
نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد لتأثير ممارسات إدارة األرباح على األسعار السوقية ألسهم
الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية

ملىص األنموذج
Model Summary
2
( )R
()R
المتغير
معامل
االرتباط
التابع
التحديد

جدول تحليل التباين األحادي
ANOVA
*Sig
F
DF
مستوت
المحسوبة
درجات الحرية
الداللة
اإلنحدار

األسعار

السوقية

0.928

0.861

البواقي
المجموع

7

β
معامل االنحدار لمتغيرات
الدراسة
التدفق النقدي من

4

3

معامالت اإلنحدار
Coefficients

العملية التشغيلية

8.237

0.035

التغير في إيرادات
الشركة

التغير في الحسابات
تحت التحصيل

T
المحسوبة

*Sig
مستوت
الداللة

0.853

1.060

0.349

- 0.080

- 0.214

0.841

0.134

0.207

0.846

مالحظات:
* يكون التبثير ذا داللة إحصائية عند مستوت (.)  0.05
* قيمة  Fالجدولية عند مستوت (.)9.117( )⍺ > 0.05
* قيمة  Tالجدولية عند مستوت (.)1.894( )⍺ > 0.05

المصدر :مىرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS
يو ــح الجــدول ( )5-4أثــر ممارســات إدارأ األربــاح (التــدفق النقــدي مــن العمليــة التشــغيلية،
التغيــر فــي إي ـرادات الشــركة ،التغيــر فــي الحســابات تحــت التحصــيل) علــى األســعار الســوقية ألســهم
الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود تبثير ذو داللة
إحصـائية لممارسـات إدارأ األربــاح (التـدفق النقــدي مـن العمليـة التشــغيلية ،التغيـر فــي إيـرادات الشــركة،
التغيــر فــي الحســابات تحــت التحصــيل) علــى األســعار الســوقية ألســهم الشــركات الهندســية واإلنشــائية
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األردنية ،إذ بلد معامل االرتباط  )0.928( Rعند مستوت ( .)  0.05أما معامل التحديـد  R2فقـد بلـد
( ،)0.861أي أن ما قيمته ( )0.861مـن التغيـرات فـي األسـعار السـوقية ألسـهم الشـركات محـل الد ارسـة
ناتج عن التغير في ممارسات إدارأ األرباح (التدفق النقـدي مـن العمليـة التشـغيلية ،التغيـر فـي إيـرادات
الشــركة ،التغيــر فــي الحســابات تحــت التحصــيل) ،كمــا بلغــت قيمــة درجــة التــبثير  )0.853( βللتــدفق
النقـدي مـن العمليـة التشـغيلية )-0.080( ،للتغيـر فــي إيـرادات الشـركة ،و ( )0.134للتغيـر فـي الحســابات
تحت التحصيل.
وه ــذا يعن ــي أن الزي ــادأ بدرج ــة واح ــدأ ف ــي مس ــتوت االهتم ــام ممارس ــات إدارأ األرب ــاح (الت ــدفق
النقــدي مــن العمليــة التشــغيلية ،التغيــر فــي إي ـرادات الشــركة ،التغيــر فــي الحســابات تحــت التحصــيل)
للشــركات محــل الد ارســة يــمدي إلــى زيــادأ فــي األســعار الســوقية ألســهم الشــركات محــل الد ارســة بقيمــة
( )0.853للتدفق النقدي من العملية التشغيلية )-0.080( ،للتغير فـي إيـرادات الشـركة ،و ( )0.134للتغيـر
ف ــي الحس ــابات تح ــت التحص ــيل .ويمك ــد ع ــدم معنوي ــة ه ــذا الت ــبثير قيم ــة  Fالمحس ــوبة والت ــي بلغ ــت
( .)8.237وهذا يمكد صحة قبول ال.ر ية الرئيسة ،التي تنص على:
عــدم وجــود تــأثير ذو دللــة إحصــائية عنــد مســتوت دللــة ( )  0.05لممارســات إدارة
األرباح (التدفق النقدي من العملية التشغيلية ،التغير في إيرادات الشركة ،التغير في الحسـابات تحـت
التحصيل) على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية.
وللتحقــق مــن تــبثير كــل ممارســة مــن ممارســات إدارة األربــاح ،تــم تجزئــة ال.ر ــية الرئيســة إلــى
أربعة فر يات فرعية ،وكما يلي:
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الفرضية الفرعية األولى : H 01
ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوت داللـة ( )  0.05للتـدفق النقـدي مـن العمليـة
التشغيلية على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية.
الىتبار هذه ال.ر ية تم استىدام تحليل االنحدار البسيط  Simple Regressionللتحقق
من أثر التدفق النقدي من العملية التشغيلية على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية
واإلنشائية األردنية ،وكما هو مو ح بالجدول (.)6-4
جدول ()6-4

نتائج اختبار تحليل النحدار البسيط لتأثير التدفق النقدي من العملية التشغيلية على األسعار
السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية

ملىص األنموذج
Model Summary
2
( )R
()R
المتغير
معامل
االرتباط
التابع
التحديد
األسعار

السوقية

0.921

0.848

جدول تحليل التباين األحادي
ANOVA
*Sig
DF
F
مستوت
المحسوبة
درجات الحرية
الداللة
اإلنحدار

1

البواقي

6

المجموع

7

33.604

0.001

معامالت اإلنحدار
Coefficients
β
معامل االنحدار

0.921

T
المحسوبة

5.797

*Sig
مستوت
الداللة

0.001

مالحظات:
* يكون التبثير ذا داللة إحصائية عند مستوت (.)  0.05
* قيمة  Fالجدولية عند مستوت (.)5.987( )⍺ > 0.05
* قيمة  Tالجدولية عند مستوت (.)1.894( )⍺ > 0.05

المصدر :مىرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS
يو ح الجدول ( )6-4أثـر التـدفق النقـدي مـن العمليـة التشـغيلية علـى األسـعار السـوقية ألسـهم
الش ــركات الهندس ــية واإلنش ــائية األردني ــة .إذ أظه ــرت نت ــائج التحلي ــل اإلحص ــائي وج ــود ت ــبثير ذو دالل ــة
إحصـ ــائية التـ ــدفق النقـ ــدي مـ ــن العمليـ ــة التشـ ــغيلية علـ ــى األسـ ــعار السـ ــوقية ألسـ ــهم الشـ ــركات الهندسـ ــية
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واإلنشــائية األردنيــة ،إذ بلــد معامــل االرتبــاط  )0.921( Rعنــد مســتوت ( .)  0.05أمــا معامــل
التحديــد  R2فقــد بلــد ( ،)0.848أي أن مــا قيمتــه ( )0.848مــن التغي ـرات فــي األســعار الســوقية ألســهم
الشركات محل الدراسة ناتج عن التغير في التدفق النقـدي مـن العمليـة التشـغيلية ،كمـا بلغـت قيمـة درجـة
التبثير .)0.921( β
وهــذا يعنــي أن الزيــادأ بدرجــة واحــدأ فــي مســتوت التــدفق النقــدي مــن العمليــة التشــغيلية للشــركات
محــل الد ارســة يــمدي إلــى زيــادأ فــي األســعار الســوقية ألســهم الشــركات محــل الد ارســة بقيمــة (.)0.921
ويمكـد معنويـة هـذا التـبثير قيمـة  Fالمحسـوبة والتـي بلغـت ( )33.604وهـي دالـة عنـد مسـتوت (  
 .)0.05وهـ ــذا يمكـ ــد عـ ــدم صـ ــحة قبـ ــول ال.ر ـ ــية ال.رعيـ ــة األولـ ــى ،وعليـ ــه ت ـ ـرفض ال.ر ـ ــية العدميـ ــة
(الص.رية) ،وتقبل ال.ر ية البديلة التي تنص على:
وجود تأثير ذو دللة إحصائية عند مستوت دللة ( )  0.05للتـدفق النقـدي مـن العمليـة
التشغيلية على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية.

الفرضية الفرعية الثانية : H 02
ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوت داللـة ( )  0.05للتغيـر فـي إيـرادات الشـركة
على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية.
الىتبار هذه ال.ر ية تم استىدام تحليل االنحدار البسيط  Simple Regressionللتحقق
من أثر التغير في إيرادات الشركة على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية،
وكما هو مو ح بالجدول (.)7-4
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جدول ()7-4

نتائج اختبار تحليل النحدار البسيط لتأثير التغير في إيرادات الشركة على األسعار السوقية
ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية

ملىص األنموذج
Model Summary
2
( )R
()R
المتغير
معامل
االرتباط
التابع
التحديد
األسعار

السوقية

0.529

مالحظات:

0.280

جدول تحليل التباين األحادي
ANOVA
*Sig
F
DF
مستوت
المحسوبة
درجات الحرية
الداللة
اإلنحدار

1

البواقي

6

المجموع

7

2.328

معامالت اإلنحدار
Coefficients
β
معامل االنحدار

0.178

0.529

T
المحسوبة

1.526

*Sig
مستوت
الداللة
0.178

* يكون التبثير ذا داللة إحصائية عند مستوت (.)  0.05
* قيمة  Fالجدولية عند مستوت (.)5.987( )⍺ > 0.05
* قيمة  Tالجدولية عند مستوت (.)1.894( )⍺ > 0.05

المصدر :مىرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS
يو ح الجدول ( )7-4أثر التغير في إيرادات الشركة على األسعار السوقية ألسهم الشركات
الهندسية واإلنشائية األردنية .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود تبثير ذو داللة إحصائية
للتغير في إيرادات الشركة على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية ،إذ بلـد
معامل االرتباط  )0.529( Rعند مستوت ( .)  0.05أما معامل التحديد  R2فقد بلد ( ،)0.280أي
أن مــا قيمتــه ( )0.280مــن التغي ـرات فــي األســعار الســوقية ألســهم الشــركات محــل الد ارســة نــاتج عــن
التغير في إيرادات الشركة ،كما بلغت قيمة درجة التبثير .)0.529( β
وهــذا يعنــي أن الزيــادأ بدرجــة واحــدأ فــي مســتوت التغيــر فــي إي ـرادات الشــركة للشــركات محــل
الد ارسـة يــمدي إلــى زيــادأ فــي األســعار السـوقية ألســهم الشــركات محــل الد ارســة بقيمــة ( .)0.529ويمكــد

 - 71عدم معنوية هذا التبثير قيمـة  Fالمحسـوبة والتـي بلغـت ( )2.328وهـي غيـر دالـة عنـد مسـتوت (  

 .)0.05وهذا يمكد قبول ال.ر ية ال.رعية الثانية ،التي تنص على:
عـدم وجـود تـأثير ذو دللـة إحصـائية عنـد مسـتوت دللـة ( )  0.05للتغيـر فـي إيـرادات
الشركة على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية.

الفرضية الفرعية الثالثة : H 03
ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوت داللـة ( )  0.05للتغيـر فـي الحسـابات تحـت
التحصيل على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية.
الىتبار هذه ال.ر ية تم استىدام تحليل االنحدار البسيط  Simple Regressionللتحقق
من أثر التغير في الحسابات تحت التحصيل على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية
واإلنشائية األردنية ،وكما هو مو ح بالجدول (.)8-4
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جدول ()8-4

نتائج اختبار تحليل النحدار البسيط لتأثير التغير في الحسابات تحت التحصيل على األسعار
السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية

ملىص األنموذج
Model Summary
2
( )R
()R
المتغير
معامل
االرتباط
التابع
التحديد
األسعار

السوقية

0.874

مالحظات:

0.765

جدول تحليل التباين األحادي
ANOVA
*Sig
F
DF
مستوت
المحسوبة
درجات الحرية
الداللة
اإلنحدار

1

البواقي

6

المجموع

7

19.497

0.004

معامالت اإلنحدار
Coefficients
β
معامل االنحدار

0.874

T
المحسوبة

4.416

*Sig
مستوت
الداللة
0.004

* يكون التبثير ذا داللة إحصائية عند مستوت (.)  0.05
* قيمة  Fالجدولية عند مستوت (.)5.987( )⍺ > 0.05
* قيمة  Tالجدولية عند مستوت (.)1.894( )⍺ > 0.05

المصدر :مىرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS
يو ــح الجــدول ( )8-4أثــر التغيــر فــي الحســابات تحــت التحصــيل علــى األســعار الســوقية
ألســهم الشــركات الهندســية واإلنشــائية األردنيــة .إذ أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــبثير ذو
داللة إحصائية للتغير في الحسابات تحت التحصيل على األسعار السوقية ألسـهم الشـركات الهندسـية
واإلنشــائية األردنيــة ،إذ بلــد معامــل االرتبــاط  )0.874( Rعنــد مســتوت ( .)  0.05أمــا معامــل
التحديد  R2فقد بلد ( ،)0.765أي أن ما قيمته ( )0.765مـن التغيـ ارت فـي األسـعار السـوقية ألسـهم
الشركات محل الدراسة ناتج عن التغير في الحسـابات تحـت التحصـيل ،كمـا بلغـت قيمـة درجـة التـبثير
.)0.874( β
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وهذا يعني أن الزيادأ بدرجة واحدأ في مستوت التغير في الحسابات تحت التحصيل للشـركات
محـل الد ارسـة يـمدي إلـى زيــادأ فـي األسـعار السـوقية ألســهم الشـركات محـل الد ارسـة بقيمــة (.)0.874
ويمكد معنوية هذا التبثير قيمـة  Fالمحسـوبة والتـي بلغـت ( )19.497وهـي دالـة عنـد مسـتوت (  
 .)0.05وه ــذا يمك ــد ع ــدم ص ــحة قب ــول ال.ر ــية ال.رعي ــة الثالث ــة ،وعلي ــه تـ ـرفض ال.ر ــية العدميـــة
(الص.رية) ،وتقبل ال.ر ية البديلة التي تنص على:
وجود تأثير ذو دللة إحصائية عند مستوت دللة ( )  0.05للتغيـر فـي الحسـابات تحـت
التحصيل على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية واإلنشائية األردنية.
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الـفـصل الخامس
النتائج والتوصيات
( :)1-5المقدمــــــــة
( :)2-5النتائج
( :)3-5التوصيات
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الـفـصل الخامس

النتائج والتوصيات
( :)1-5المقدمــــــــة
فــي

ــوء التحليــل الــذي تــم فــي ال.صــل ال اربــع لنتــائج التحليــل اإلحصــائي الوصــ.ي لمتغي ـرات

الدراسة واىتبار ال.ر يات ،فإن هذه ال.صل يتنـاول عر ـاً لمجمـل النتـائج التـي توصـلت إليهـا الباحثـة،
كإجابة عن األسئلة التي تم طرحها في ال.صـل األول مـن هـذه الد ارسـة التـي مثلـت مشـكلتها وال.ر ـيات
التي بنيت عليها ،وعلى

وء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية قدمت الباحثة عدداً

مـ ـن التوص ــيات ،ويمك ــن تلى ــيص أه ــم نت ــائج الد ارس ــة وف ــق م ــا ت ــم التوص ــل إلي ــه م ــن ى ــالل التحلي ــل
اإلحصائي بما يلي:

( )2-5النتائج
يمكن تلىيص نتائج التحليل واىتبار ال.ر يات على النحو التالي:

أولا :نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة ما يلي:
 .1بينت نتائج ان معدالت التدفق النقدي من العملية التشغيلية للشركات محل الدراسة تراوحت
بين ( )4.724.459 - 99.323بمعدل عام مقداره ( .)1.356.195وقد يعزت ذلك إلى
أن التدفق النقدي من العملية التشغيلية للشركات محل الدراسة بين أن الصافي اإلجمالي
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لتدفقاتها النقدية من العملية التشغيلية موجب وهو ما يعك

اإلمكانية العالية لها على الوفاء

بالتزاماتها على المدت المتوسط.
 .2تراوحت معدالت التغير في إيرادات الشركة للشركات محل الدراسة بين (- 145.938
.)1.650.438بمعدل عام مقداره ( .)822.146ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الزيادأ
في إيرادات الشركات محل الدراسة سينعك

ايجاباً على القيمة السوقية ألسهمها بما يمدي

وبشكل منطقي إلى زيادأ التوزيعات النقدية على األسهم.
 .3حيث تراوحت معدالت التغير في الحسابات تحت التحصيل للشركات محل الدراسة بين
( )16.382.405 - 1.266.686بمعدل عام مقداره ( .)5.473.925وهو ما ينعك
بالنتيجة على مىزون الشركات من النقدية وبالتالي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.
 .4تراوحت معدالت األسعار السوقية ألسهم الشركات محل الدراسة بين (- 2.294.819
 )65.833.333بمعدل عام مقداره ( .)15.421.372ويمكن ت.سير ذلك من ىالل ان
أسعار أسهم الشركة تتبثر بشكل مباشر ببرباحها ،لذلك فإن الشركات تسعى دوما للح.اظ
على مستثمريها ،فالمستثمر ي .ل أن تكون أرباح الشركة مستقرأ ،ويسعى المستثمرون كذلك
ويدفعون في النهاية أسعا اًر عالية لأسهم في الشركات التي تكون أرباحها أقل تقلباً ،وانى.اض
التقلب في أرباح الشركة يعني عدم تبكد أقل حول اتجاه األرباح وبما يعزز االنطباع
بانى.اض المىاطر ،وهذا يت.ق مع ما أشار إليه (.)Emanuel & Wong, 2003
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ثانياً :نتائج التحليل اإلحصائي إلىتبار فر يات الدراسة ما يلي:
 .1عدم وجود أثر لممارسات إدارأ األرباح (التدفق النقدي من العملية التشغيلية ،التغير في إيرادات
الشركة ،التغير في الحسابات تحت التحصيل) على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية
واإلنشائية األردنية .وهذه النتيجة تىتلف ودراسة (الداعور وعابد )2009 ،التي بينت أن تبني
إدارأ الوحدأ االقتصادية إلستراتيجية إدارأ األرباح له تبثير على أسعار األسهم المتداولة في سوق
فلسطين لأوراق المالية ،وذلك ألن التحليل بين وجود عالقة ذات داللة معنوية بين صافي أرباح
الوحدأ االقتصادية والعائد على حقوق الملكية وبين أسعار األسهم المتداولة في سوق فلسطين
لأوراق المالية .كما وتىتلف أي اً ودراسة (اللوزي )2013 ،التي بينت أن  %53.5من الشركات
الصناعية مو وع عينة الدراسة تمار

إدارأ األرباح في حين أن  %46.5لم تمار

إدارأ

األرباح.
 .2وجود أثر للتدفق النقدي من العملية التشغيلية على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية
واإلنشائية األردنية .وهذه النتيجة تت.ق ودراسة (األشقر )2010 ،التي أو حت أن معظم
الشركات المدرجة في سوق فلسطين لأوراق المالية تمار

إدارأ األرباح ،كما تبين وجود عالقة

ذات داللة عند مستوت داللة بين كل من صافي الربح التشغيلي ،والتدفق النقدي من العملية
التشغيلية ،والتغير في إيرادات تحت التحصيل للشركة من عوائد األسهم في الشركات المدرجة في
سوق فلسطين لأوراق المالية.
 .3عدم وجود تبثير للتغير في إيرادات الشركة على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية
واإلنشائية األردنية.
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 .4وجود أثر للتغير في الحسابات تحت التحصيل على األسعار السوقية ألسهم الشركات الهندسية
واإلنشائية األردنية .بينما هذه النتيجة اىتل.ت ودراسة (األشقر )2010 ،التي أو حت عدم وجود
أثر بين التغير في حسابات تحت التحصيل مع عوائد األسهم في الشركات المدرجة في سوق
فلسطين لأوراق المالية.

( :)3-5التوصيات
 .1علــى الشــركات محــل الد ارســة االلتـزام بمبــادئ إعــداد التقــارير الماليــة والمعــايير المحاســبية واالهتمــام
بم امين المعلومات الواردأ فيها ،والسيما تلك المتعلقة بالعوائـد لتكـون معلومـة رصـينة يسـتند إليهـا
المستثمر في اتىاذ ق ارراته االستثمارية.
 .2ت.عيــل التـزام الشــركات محــل الد ارســة بقواعــد ومعــايير الحاكميــة الممسســية مــن ىــالل اإلفصــاح عــن
المعلومــات والتغي ـرات التــي تط ـ أر علــى الشــركات
ولتــوفير ح ـوافز مناســبة وســليمة لمجل ـ

ــمان لبيئــة ماليــة ىاليــة مــن الغ ـ

والتالعــب،

اإلدارأ ،لتحقيــق أهــداف الشــركات وذوي المصــالح ،األمــر

الذي يسهم في تحجيم وتبطير الىطر الذي يحدق بالشركات.
 .3العمل على تعزيز إست.اللية مجال

إدارأ الشركات محـل الد ارسـة وت.عيـل دور أع ـائها بمـا يـمهلهم

للقيام بالواجبات المنوطة بهم نحو الكشف عن عمليات ممارسة إدارأ األرباح والحد منها.
 .4زيادأ فاعلية دور لجان التدقيق لتصبح على درجة من اإلدراك والوعي للكشف عن عمليات ممارسة
إدارأ األرباح.
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 .5تعزيز دور المدقق الىارجي للقيام بالواجبات المنوطة به للكشف عن عمليات ممارسـة إدارأ األربـاح
والحد منها.
 .6تطبيق عقوبات على الشركات التي تقوم بعمليـات ممارسـة إدارأ األربـاح وذلـك بهـدف المسـاهمة فـي
الحد من تلك الممارسات.
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قـــائمة المراجع
أولا :المراجع العربية
ثاني ا :المراجع األجنبية

- 81 -

قـــائمة المراجع
أولا :المراجع العربية
 .1أبــو جـراد ،ابـراهيم حســين ابـراهيم" ،)2011( ،عالقــة جــودأ التــدقيق الىــارجي بــإدارأ األربــاح فــي
المصارف المحلية العاملـة فـي فلسـطين" ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،الجامعـة اإلسـالمية ،غـزأ:
فلسطين.
 .2أبو عجيلة ،عماد محمد وحمدان ،عالم محمد موسى" ،)2009( ،أثر الحوكمة الممسسية على
إدارأ األربـاح :دليـل مـن األردن" ،ورقــة عمـل مـ تمر األزمــة الماليـة واإلقتصــادية الدوليـة والحوكمــة
العالمية ،جامعة فرحات عبا  ،سطيف ،الجزائر.
 .3أبـو عجيلـة ،عمـاد محمـد" ،)2007( ،أثـر جـودأ التـدقيق فـي الحـد مـن إدارأ األربـاح :دليـل مـن
األردن" ،المجلة العربية للعلوم اإلدارية ،المجلد الرابع عشر ،العدد الثالث 96 :ـ .126
 .4أحمــد ،ســامح محمــد ر ــا" ،)2008( ،إكتشـــاف التالعـــب فـــي القـــوائم الماليـــة" ،معهــد اإلدارأ
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قائمة المالحق
ملحق رقم ( :)1نتائج التحليل اإلحصائي إلختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة : H 01
ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوت داللـة ( )  0.05لممارسـات إدارأ األربـاح
(التدفق النقدي من العملية التشغيلية ،التغير في إيرادات الشركة ،التغير في الحسابات تحت التحصـيل)
على األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية.
Model Summary
Std. Error of the

Adjusted R

Estimate

Square

10612420.6818

R Square

.861

.756

Model

R

.928a

1

9

a. Predictors: (Constant), Account, Revenue, CashFlow

ANOVAa
Sig.
.035b

F
8.237

df

Mean Square

Sum of Squares

3 9276314889568

2782894466870

90.900

672.000

4 1126234727293

4504938909175

75.860

03.440
7

3233388357788
176.000

Model
Regression

Residual

1

Total

a. Dependent Variable: MarketPrice
b. Predictors: (Constant), Account, Revenue, CashFlow

- 89 Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B

Std. Error

Beta

(Constant)

-142833.767

11282168.926

-.013

.991

CashFlow

11.806

11.134

.853

1.060

.349

Revenue

-2.798

13.068

-.080

-.214

.841

.575

2.784

.134

.207

.846

1
Account

a. Dependent Variable: MarketPrice

: H 01 الفرضية الفرعية األولى
) للتـدفق النقـدي مـن العمليـة  0.05( ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوت داللـة
.التشغيلية على األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية
Model Summary
Model

1

R

.921a

R Square

.848

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.823

9035672.55516

a. Predictors: (Constant), CashFlow

ANOVAa
Model Sum of Squares
Regression

1

Residual

Total

df

Mean Square

F

2743528086643 1

2743528086643 33.604

762.000

762.000

4898602711444 6

8164337852406

13.600

8.940

Sig.
.001b

3233388357788 7
176.000
a. Dependent Variable: MarketPrice
b. Predictors: (Constant), CashFlow
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Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B

Std. Error

(Constant) -216405.884

4181217.230

CashFlow 12.744

2.198

Beta
-.052

.960

5.797

.001

1
.921

a. Dependent Variable: MarketPrice

: H 02 الفرضية الفرعية الثانية
) للتغيـر فـي إيـرادات الشـركة  0.05( ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوت داللـة
.على األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية
Model Summary
Model

1

R

.529a

R Square

.280

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.159

19704611.2015
6

a. Predictors: (Constant), Revenue

ANOVAa
Model Sum of Squares
Regression

1

Residual

Total

df

Mean Square

F

9037581421607 1

9037581421607 2.328

92.600

92.600

2329630215627 6

3882717026045

383.000

63.940

Sig.
.178b

3233388357788 7
176.000
a. Dependent Variable: MarketPrice
b. Predictors: (Constant), Revenue
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Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B

Std. Error

(Constant) 1695325.914

Beta

11378754.519

.149

.886

1.526

.178

1
Revenue 18.529

12.145

.529

a. Dependent Variable: MarketPrice

: H 03 الفرضية الفرعية الثالثة
) للتغيـر فـي الحسـابات تحـت  0.05( ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوت داللـة
.التحصيل على األسعار السوقية ألسهم شركات الصناعة الهندسية واإلنشائية األردنية
Model Summary
Model

1

R

.874a

R Square

.765

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.725

11261197.0499
3

a. Predictors: (Constant), Account

ANOVAa
Model Sum of Squares
Regression

1

Residual

Total

df

Mean Square

F

2472501003804 1

2472501003804 19.497

713.000

713.000

7608873539834 6

1268145589972

63.000

43.830

Sig.
.004b

3233388357788 7
176.000
a. Dependent Variable: MarketPrice
b. Predictors: (Constant), Account
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Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant) -5197084.081

Std. Error

Beta

6136469.601

-.847

.430

4.416

.004

1
Account 3.767

.853

.874

a. Dependent Variable: MarketPrice

