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الملخص
يهدددف البح د الددى الوقددوف علددى مددد تدديرير إدارة االربدداح فددي القيمددة السددوقية ألسدده للمصددارف الخاصددة
المدرجة في سوق العراق لألوراق الماليدة وذلد مد خدالل اختيدار بعد المؤشدرات التدي تددل علدى ممارسدات
أدارة األربدداح .ولتحقي د تل د األهددداف اسددتندت الدراسددة علددى اسددتخدام أنمددوذ ( )Miller,2009لتحديددد قيدداس
ممارسات أدارة األرباح لـ ( )3شركات مدرجدة فدي سدوق العدراق لدألوراق الماليدة لقطدا المصدارف (مصدرف
االئتمان  ،مصرف بابل  ،مصرف المنصور) وللمدة ( )2000،2000،2009،2002وقد اعتمد البح المنهجي
االستقرائي واالستنباطي فدي اختبدار الفرضدية  ،إذ اعتمدد علدى التقدارير الماليدة السدنوية للمصدارف عيند البحد
والتقارير المالية لسوق العراق لألوراق المالية  ،للوصول الى مد تيرير أدارة األرباح في القيمة السوقية ألسده
المصارف الخاصة عينة البح .وقد توصل البح الى مجموعة م االستنتاجات تمثلت أهمها بما ييتي :
 أن تبنددي أدارة الوحدددة االقتصددادية لسياسددة ادارة األربدداح ل د تدديرير علددى أسددعار األسدده المتداولددة فددي سددوق
العراق لألوراق المالية  ،وذل م خالل التحليل الذي يبي وجود تديرير إلدارة األربداح علدى القيمدة السدوقية
لالسه .
 ان سياسة إدارة األرباح التي تنتهجها أدارة الوحدات االقتصدادية لهدا تديرير علدى القدرارات االسدتثمارية التدي
تتخذها تل اإلدارة  ،وذل نتيجة لتيرر أسعار أسه تل الوحدات بسياسة أدارة األرباح .
وكان م اه التوصيات التي تقدم بها البح ما ييتي :
 ضرورة التزام المصارف كافة بالتوقيت المناسب لتقدي التقارير السنوية الى سوق العدراق لدألوراق الماليدة،
نظرا إلى األرر البالغ لها في القيمة السوقية لألسه والسندات وبالتالي تيريرها في قرارات المستخدمي .
 اعتماد القيمة السوقية كمؤشر ألداء إدارة الوحدة ككل مع ضرورة األخذ بنظر االعتبار المؤررات الخارجيدة
عليها وأهمها سياسة أدارة األرباح وحج التداول والظروف السياسية الراهنة.
©  2009جامعة المثنى  .جميع الحقوق محفوظة

Abstract
The main objective of this research is to determine the effect of profits management in the market value of shares of
Iraqi private banks, which are listed in the Iraqi Stock Exchange, via using some selected indicators that denote the
practices of profits management. To achieve this objective, the research relied on (Miller, 2009) model to determine the
practices of profits management in three listed banking firms (Credit Bank of Iraq, Babylon Bank, and Al-Mansour
Bank). The research adopted the inductive and deductive methodologies to verify the hypothesis, relying on the annual
financial reports of the sample banks and Iraqi Stock Exchange, to find the effect of profits management in the market
value of shares of the studied banks. The most important conclusions of the research are:
1. Adopting the profits management policy by the economic unit have an impact on the prices of traded shares in Iraqi
Stock Exchange. This was proved through analysis, which showed the effect of profits management on the market
value of shares .
2. The profits management policy adopted by the economic units have influenced the investment decisions taken by
those units. This influence emerged as a result to the price change of the shares due to profits management policy.
3. Accordingly, the research also produced some recommendations as below:
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 Commitment to the due dates of submitting the annual report to the Iraqi Stock Exchange, considering their impact
in the market value of shares , securities, and their impact on user decisions.
 Approval the market value as an indicator to the total performance of the economic unit management. External
influences should be taken into account like profits management policy, volume of trading and current political
situation.
 Keywords: Earnings Management, Income Smoothing, Market Value, Private Banks.

المقدمة

اهمية البحث

يسه البح في تسليط الضوء علدى إدارة االربداح التدي تقدوم
بها الوحدات االقتصادية والتي اتخذت عدة معاني ومفداهي وعلدى
وف ما طرحت األدبيات المحاسبية  ،والتدي تعتمدد علدى المروندة
المتاحة في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتدي تتديإل إلدارة
الوحدددات االقتصددادية اختبددار الطريقددة والسياسددة المحاسددبية التددي
تتناسب مع طبيعة عملها  ،ذل كل يصب فدي رفدع إربداح الوحددة
االقتصادية الذي يؤدي إلى زيدادة القيمدة السدوقية لألسده وتعزيدز
االستثمارات في الوحدة االقتصادية األمر الذي يعمدل علدى تددعي
المركدددز التنافسدددي للوحددددات االقتصدددادية فدددي األوراق الماليدددة .
وتضم البح خمسة مباح فرعيدة تضدم المبحد األول منهدا
منهجية البح  ،إما المبح الثداني فقدد تضدم الر يدة المحاسدبية
إلدارة االرباح  ،والذي تطرق الى مفهوم اإلدارة االربداح ،دوافدع
تبني إدارة االربداح  ،أسداليب ممارسدة أدارة األربداح أمدا المبحد
الثال فقد تضم تديرير أدارة األربداح فدي القيمدة السدوقية لألسده
والذي يتضم األسده  ،أندوا األسده  ،القيمدة  ،مدداخل القيمدة ،
أنوا القي لألسه  ،تيرير أدارة األرباح في القيمة السوقية لألسه
أما المبح الرابع فقد شمل قياس ممارسدات ادارة االربداح وبيدان
مدددد تيريرهدددا فدددي القيمدددة السدددوقية  ،فدددي حدددي تضدددم المبحددد
الخددددامال واالخيدددددر االسدددددتنتاجات التددددي توصدددددل لهدددددا الباحددددد
والتوصيات التي تقدم بها.

تكم أهمية هذا البح في أنهدا محاولدة للوقدوف علدى طبيعدة
األردددر الدددذي تتركددد ادارة األربددداح فدددي القيمدددة السدددوقية ألسددده
المصارف الخاصة المدرجدة فدي سدوق العدراق لدألوراق الماليدة،
حي ان تل الشركات تقوم بتددعي مركزهدا التنافسدي فدي أسدواق
رأس المال وتعزيز سمعة الشركة م خالل بناء الثقة فدي أوسداط
المتعاملي بما يمكنها م جذ مصادر تمويل سدواء كاندت محليدة
أو عالمية.

منهجية البحث

أهداف البحث
يسعى البح إلى تحقي األهداف التالية:
 .0قيدداس مددد ممارسددة عينددة المصددارف الخاصددة المدرجددة فددي
سوق العراق لألوراق المالية إلدارة األرباح.
 .2معرفة دوافع وأسبا تبني إدارة المصارف الخاصة المدرجدة
في سوق العراق لألوراق المالية أدارة األرباح
 .3توضدديإل أرددر إدارة األربدداح علددى أسدده المصددارف الخاصددة
المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.
فرضية البحث
تكم فرضية البح بما ييتي - :

سنعرض محتويات البح وف المنهجية التالية :

((هنالدددد تدددديرير إلدارة األربدددداح علددددى القيمددددة السددددوقية ألسدددده
المصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية))

مشكلة البحث

مجتمع وعينه البحث

أن إتبددددا الوحدددددات االقتصددددادية المسدددداهمة أدارة األربدددداح
وانفصددال الملكيددة ع د اإلدارة  ،والسددعي الدددائ م د قبددل اإلدارة
لتحقي مصالحها الشخصية بالجل القصير  ،يؤدي إلى التيرير فدي
القيمة السوقية لألسه وبالتالي يؤرر في ردروة المدالكي (المتمثلدي
بحملة األسده ) واآلخدري مد أصدحا المصدلحة  ،وعليد يمكد
تلخيص مشكلة البح بالتسا ل االتي :

يتكددون مجتمددع البح د م د المصددارف الخاصددة المدرجددة فددي
سوق العراق لألوراق الماليدة  ،امدا عيند البحد فتتكدون مد ()3
مصارف م أجمالي عددد المصدارف المسدجلة فدي سدوق العدراق
لددألوراق الماليددة والبددالغ عددددها ( )20مصددرفا ،وهددي مصددرف
االئتمان ومصرف بابل ومصرف المنصور  ،وقد تد اختيدار هدذ
العينة باالعتماد على مد توفر البياندات الالزمدة الخاصدة بععدداد
كشد التدددفقات النقديددة الدذي يعددد احددد أهد الكشددوفات التددي يعتمددد
عليهدددا البحددد  ،وكاندددت عددددد المشددداهدات ( )02مشددداهدة (ردددال
مصدددارف لمددددة أربدددع سدددنوات)  ،والجددددول ادندددا يبدددي بعددد
المعلومات ع المصارف المذكورة :

 ما هي طبيعة العالقة بي ممارسة إدارة األرباح م قبدل إدارةالمصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق الماليدة
والقيمة السوقية السه تل المصارف ؟
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الشركة

نوعها

تاريخ التيسيال

مصرف
االئتمان

شركة
مساهمة
خاصة

0992/7/25

مصرف بابل

شركة
مساهمة
خاصة

0999/4/6

مصرف
المنصور

شركة
مساهمة
خاصة

2005/9/03

تاريخ اإلدرا في
سوق األوراق
المالية
2004/7/2

2004/9/4

2002/7/0

االطار النظري



الرؤية المحاسبية إلدارة األرباح
مفهووووو أدارة األربوووواح دوافووووع تبنووووي أدارة األربوووواح أسووووالي
ممارسة أدارة األرباح
 .1مفهو أدارة األرباح
قددددم البددداحثون فدددي مجدددال الدراسدددات المحاسدددبية العديدددد مددد
التعدداري لمفهددوم أدارة األربدداح  ،وقددد تضددمنت تلدد التعدداري
وجهتي نظر مختلفتي  ،فوجهة النظدر األولدى تعدد أدارة األربداح
مددد الممارسدددات المرذوبدددة وذلددد فدددي حالدددة اسدددتخدام المددددراء
لتقديره وحكمه الشخصي م اجل اظهار تقارير تعكدال الواقدع
بشكل أكثر  ،وركدزت وجهدة النظدر الثانيدة علدى ممارسدات أدارة
األرباح السلبية ذير المرذوبة  ،التي يستخدم م خاللهدا المددراء
حكمه الشخصي لتضليل مستخدمي المعلومدات الماليدة أو للتديرير
علددى المخرجددات المرتبطددة بالعقددد  ،التددي تعتمددد عليهددا األرقددام
المحاسددبية المعلنددة وسدديت التطددرق ألهد التعريفددات التددي أظهددرت
وجهتدددي النظدددر المختلفتدددي لمفهدددوم أدارة األربددداح اذ تددد تعريددد
مفهددددوم أدارة األربدددداح مدددد قبددددل ( )Scott,2009بينهددددا اختيددددار
السياسددات المحاسددبية بواسددطة الم دديري أو اإلجددراءات المددؤررة
على األرباح ،وذل إلنجاز بع األهدداف الخاصدة مد األربداح
المعلندة ، )Scott , 2009 :403( .وقددم كدل مد Ronen and
 Yaariرالردددة تعددداري مختلفدددة إلدارة األربددداح ،اذ صدددنفا أدارة
األرباح الى رالردة مفداهي هدي األبدي والرمدادي واألسدود وفيمدا
يدديتي ذكددر مفدداهي تصددنيفات التعدداري الثالرددة ( Ronen and
:)Yaari ,2008:25
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مقدار راس
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التعريد األبددي  :اسددتخدام المرونددة فددي القددواني والتعليمددات
الختيار المعالجات المحاسبية التدي ترشدد معلومدات وقدرارات
اإلدارة الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية.
التعري د الرمددادي :اختيددار المعالجددات المحاسددبية التددي تكددون
انتهازيددة (تعظددي المنفعددة الخاصددة للمددديري فقددط) او لتحقي د
الكفاءة االقتصادية.
التعري د األسددود :الممارسددة التددي تسددتخدم الخدددا لتشددوي أو
تخفي شفافية التقارير المالية.
دوافع تبني أدارة األرباح

ال تمثل أساليب أدارة األرباح ذاية لذاتها بدل تنبدع مد حدوافز
ودوافدددع ذاتيدددة وخارجيدددة  ،وقدددد بيندددت الدراسدددات المختلفدددة التدددي
اعتمدددت األسددلو الميددداني أنواعددا متعددددة م د الدددوافع وبحسددب
البيئددة التددي أجريددت فيهددا  ،ولضددرض وضددع تلد الدددوافع فددي اطددر
محددة  ،فان يمك وصفها ضم مجاميع رئيسدة ومد رد تبويبهدا
الدددى تبويبددددات فرعيدددة فددددي تشدددداب وتناسددد األهددددداف  ،ضددددمت
المجموعة األولى الدوافع المرتبطة بتعويضدات اإلدارة (الرواتدب
والمكافآت) وهي دوافع ذاتية تناولها بحو المحاسدبة الوضدعية ،
واألخر ترتبط بالتشريعات والسديما الكلد السياسدية والضدريبة
وأساليب االحتكار  ،فيما مثلت دوافع السوق الرأسدمالي التدي هدي
ذاتها أهداف أدارة األرباح (Beneish , 2001: 4-6).
 .1دوافوووع مرتبطوووة بووواإلدارة  :عقوووود تعووووي
وروات )

اإلدارة (مكافووو ت

يتمثددل الهدددف م د المكافددآت أو الحددوافز اإلداريددة فددي تحقي د
نو م التقار والتواف في مصالإل األطدراف المختلفدة المعيندة
بالوحدددة االقتصددادية وخاصددة المسدداهمي  ،حيد أن وجددود خطددة
للحوافز اإلدارية وارتباطها بمقدار الدخل المحاسدبي المتحقد مد

42

علي  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )9العدد (56- 40 )2009( – )2
شددان أن يدددفع بدداإلدارة إلددى بددذل أقصددى جهددود ممكنددة م د اجددل
الوصول إلى الحد األعلى الموضو في خطة الحوافز  ،وبالتدالي
فان المنفعة تعود على كل م اإلدارة والمساهمي في الوقت ذاتد
 ،وعليدة يمكد اعتبدار حددوافز ومكافدآت اإلدارة مد أهد األسددبا
التي تدفع اإلدارة باتجا تمهيد الدخل  ،وذل عد طريد اسدتخدام
السياسددات المحاسددبية التددي ينددتي عنهددا زيددادة فددي الدددخل المعل د
للشركة (.حبيب )59: 2003،
 .2دوافع ترتبط بالتنظيم التشريعي
أن الددددوافع المرتبطدددة بدددالتنظي التشدددريعي تقسددد إلدددى أربعدددة
محدداور رئيسددة ،تددت م د خاللهددا ممارسددة أدارة األربدداح واختيددار
السياسدات المحاسددبية التددي تددؤدي إلددى تخفددي الدددخل وسددنتناولها
كما يلي:
أوال :حافز التكاليف السياسية
تتمثددل التكددالي السياسددية فددي األعبدداء التددي تتحملهددا الوحدددة
االقتصدددادية نتيجدددة للقدددواني واألنظمدددة التدددي تفرضدددها الدولدددة ،
كالقواني المتعلقة بزيادة أجور العاملي او تحسي ظدروف العمدل
او ممارسددة الرقابددة السددعرية علددى المنتجددات أو تحميددل الوحدددة
أعبدداء مرتفعددة وزيددادة معدددالت الضددرائب  ،وبالتددالي فددان هدددذ
العوامل ستدفع اإلدارة في تل الشركات نحو العمل على تخفدي
الدخل بهدف تجندب التكدالي السياسدية التدي تفدرض علدى الوحددة
االقتصددادية  ،ويرجددع السددبب فددي ذل د إلددى وجددود دخددل مرتفددع
بشدددكل ذيدددر اعتيدددادي يزيدددد مددد احتمددداالت التعدددرض لضدددضوط
وتدخالت خارجية في شؤون الوحدة (الساكني )33 :2000 ،
ثانيا :دوافع ضريبة
تساعد الضرائب التي تفرض على الشركات في خلد دافدع
لددد مدددراءها إلدارة األربدداح فقددد يميلددوا إلددى اختيددار السياسددات
والطددرق المحاسددبية المناسددبة لتخفددي األربدداح  ،وذل د بضددرض
تخفددي الضددريبة المفروضددة علددى الشددركة  ،حيدد ان اختيددار
الطدددرق والسياسدددات المحاسدددبية تتددديرر بالضدددرائب التدددي تتحملهدددا
الشددركة وبالتددالي فددان الضددرائب التددي تدددفعها الشددركات تعددد سددببا
لممارسددة المدددراء إلدارة أرباحهددا  ،كاسددتخدام طريقددة ()LIFO
لتقيي المخزون التي يندتي عنهدا تخفدي الددخل وبالتدالي تخفدي
الضدرائب وزيددادة فدي التدددفقات النقديدة (الددداعور وعابددد: 2009،
.)226
ثالثا :تشريعات االحتكار والدعم الحكومي
أشكال أخر لدوافع التنظي التشدريعي يمكد ان تعطدي إلدارة
الوحددددات حدددافزا إلدارة األربددداح  ،ففدددي الضالدددب يكدددون مدددديرو
الوحدددات التددي تواج د اسددتجوابات بسددبب االحتكددار الددذي تمنع د

قواني وتشريعات بع الدول ،له حافز إلدارة األرباح إلظهدار
ربحية اقل (.)Watts,1978:220
رابعا :الدوافع لمنع التدخل الحكومي
ذالبدا مدا تسدعى أدارة الوحددات االقتصدادية لتبندي إجدراءات
معينددة لتخفددي األربدداح ،وأيضددا تقليددل الخسددائر المتوقعددة ،بدددافع
تجندب التدددخل الحكدومي وذلد بتدددخل واضدعي القددواني وذيرهددا
م الجهات الحكومية في شؤون تل الوحدات ،وبافتراض توافد
دوافع اإلدارة والمساهمي مد حيد المصدالإل المشدتركة إلدى حدد
ما ،وبععادة تقيدي األصدول الثابتدة بالزيدادة لتخفدي معددل العائدد
على حقوق الملكيدة ومد رد تخفدي التكدالي السياسدية وبالتدالي
زيادة قيمة الوحدة االقتصادية.
 .3دوافع التمويل
اوال :دافع عقود عمليات اإلقراض
تعتمد الشركات في نشاطاتها على مصادر تمويدل سدواء كاندت
هذ المصادر داخلية ام خارجيدة ،وعليد فدان اإلدارة تسدعى دائمدا
إلى إيصال رسدالة الدى المقرضدي مد خدالل القدوائ والكشدوفات
المالية مفادها أن الشركة قدادرة علدى الوفداء بالتزاماتهدا وإنهدا فدي
وضدددع جيدددد مددد السددديولة وتمتلددد مقددددارا جيددددا مددد األربددداح
المحتجددزة باإلضددافة إلددى مسددتو معددي مد صددافي الدددخل وهددذ
العوامل (السيولة ،األرباح المحتجزة ،صافي الددخل) تكدون محدل
اهتمام الجهات المقرضة وذالبدا مدا تحددد هدذ العوامدل كشدروط
مسبقة لمنإل االئتمان () Van 2001 ,Praag:16
ثانيا  :التغير في الرقابة (اإلدارة) وشط الديون
باعتبارهددا الجهددة التددي تقددوم بععمددال الرقابددة تسددتضل بعدد
اإلدارات العليدددا فرصدددة تضييدددر اإلدارة السدددابقة لشدددطب الدددديون
الكبيرة  ،ويتخذ مثدل هدذا اإلجدراء كطريقدة مناسدبة لتحميدل أعبداء
المشاكل المحاسبية الموجدودة فدي الوحددة االقتصدادية إلدى اإلدارة
السابقة  ،كما أن هذ التخفيضات تخف م األعباء علدى األربداح
المسدددتقبلية وتسددداعد اإلدارة الجديددددة لإليفددداء بتعهدددداتها وتحسدددي
األرباح المسدتقبلية  ،وان هدذا السدلوص يصدبإل روتينيدا أكثدر اذا مدا
كددان هدف د المسدداعدة فددي تحميددل المشدداكل المحاسددبية إلددى عمليددة
التخفيضددددددددددددددددات والندددددددددددددددداتي عدددددددددددددددد ضددددددددددددددددع اإلدارة
((Mulford&Comiskey,2002:81
 .4دوافع السوق المالية
تحدداول بعدد إدارات الشددركات التالعددب باألربدداح للتدديرير
علددى أداء سددعر السدده فددي المددد القصددير ويسددعى المسددتثمرون
واالطراف األخر المستفيدة استعمال المعلومات المحاسبية كافدة
المتدوافرة مد التنبددؤ بربحيددة أو أداء الشددركة ممددا قددد يدددفع اإلدارة

43

علي  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )9العدد (56- 40 )2009( – )2
لمحاولة التالعب باألرباح للتيرير فدي أداء سدعر السده فدي المدد
القصدير لجعلد يبددو اكثددر قيمدة ممدا هدو عليد فدي الحقيقدة  ،سددعيا
منها لتحقي أهداف خاصة م بينها جذ المسدتثمري  ،وضدمان
اسدددتمرار مسدددتثمري الحددداليي  ،ويدددر ( scott and pitman ,
 )2005ان عندما يتنبي المديرون بوجود ارتباط بي األربداح التدي
تظهرها القدوائ الماليدة وبدي القيمدة السدوقية للشدركة يخلد لدديه
دافعدددا لممارسدددة إدارة األربددداح  ،اذ يحددداول المدددديرون اسدددتضالل
ممارسددات أدارة األربدداح بهدددف التدديرير علددى سددوق المددال  ،وقددد
تمارس قبل القيام بعصداره ألسه جديدة بهدف زيادة أسدعارها ،
او تمارس عنددما تواجد الشدركات سدنة سديئة وذلد بتحميدل مبلدغ
كبيددر مد المصددروفات ذيددر العاديددة علددى إيددرادات السددنة الحاليددة
بهدف تحقي أرباح في السنوات المقبلة وهو ما يعرف باالذتسدال
الكبير والذي يت أجراء عند تضييدر اإلدارة العليدا  ،وذلد لتطهيدر
الميزانية استعدادا لبداية جديدة (عيسي .)05: 2002،
أسالي أو ممارسات أدارة األرباح
أوردت األدبيددات المحاسددبية العديددد م د أنمدداط ادارة األربدداح
المسددتخدمة م د قبددل اإلدارة وسدديت تندداول أكثرهددا شدديوعا وعل دى
النحو اآلتي :
 التغييرات المحاسبيةيشددكل تعدددد البدددائل المحاسددبية الركيددزة األساسددية التددي تعتمددد
عليهددددا اإلدارة فددددي التضيددددرات المحاسددددبية ،اذ تتدددديإل السياسددددات
المحاسبية الحرية لإلدارة في االختيار مد بدي البددائل المحاسدبية
في الشركة أو في تضير سياسدتها المحاسدبية ،وعليد سدتكون نتدائي
القيدداس للعمليددات واألحدددا الماليددة للشددركة وفقددا لطريقددة معينددة
تختل عنها وفقا لطريقة أخر  .وبالتالي ينظر إلى اإلدارة التدي
تلجا إلى أجراء مثل هذ التضييرات على أنها راذبدة فدي الوصدول
إلى أهداف معيندة ( .)Belkaoui , 2000 :47وقدد حددد مجلدال
مبادئ المحاسبة ( )APBفدي رأيد رقد ( )20بعندوان التضيدرات
المحاسدبية رالردة أندوا مد التضيددرات التدي تبدرر تضييدر االجددراء
المحاسبي وكانت تتمثل بما يلي :
اوال  :التغيير في السياسات المحاسبية
ان الوحدات تقوم بتضير الطرائ والتقديرات المحاسبية كجزء
مدددد سياسدددداتها المحاسددددبية  ،ويشددددير األد المحاسددددبي إلددددى أن
التضييرات في الطرائ والتقديرات المحاسبية يظهر رذبدة اإلدارة
فددي تحقيقددا اهددداف محددددة م د خددالل تمهيددد الدددخل بشددكل خددا
وإدارة األربددداح بشدددكل عدددام لتخفدددي تكدددالي الوكالدددة وعقدددود
الدددي (.بلقاوي. )000 :2009،أمددا األمثلددة علددى السياسددات التددي
يددؤدي تضيرهددا إلددى حدددو تضيددر فددي الدددخل المعل د للشددركة فهددي
التضير في السياسة المتعلقة بطرق اندرار الموجدودات الثابتدة ،كمدا
هددو الحددال فددي االنتقددال م د طريقددة القسددط المتندداقص إلددى طريقددة

القسددط الثابددت او العكددال  .أو التضيددر ف دي طريقددة تقددوي المخددزون
كاالنتقددال م د طريقددة ( )Lifoالددوارد أخيددرا صددادر أوال إلددى
طريقدددددددددة ( )Fifoالدددددددددوارد أوال صدددددددددادر أوال أو العكدددددددددال .
(حبيب)29 :2003،
 .1التغيير في التقديرات المحاسبية
تدددزاول الشدددركات نشددداطها فدددي بيئدددة محاطدددة بمجموعدددة مددد
المخدداطر ويكتن د عملهددا حالددة عدددم التيكددد التددي ينددتي عنهددا عدددم
إمكانية قياس بع البندود الماليدة بشدكل دقيد  ،ممدا يوجدب القيدام
بعملية تقديرها .وأشدارت بعد الدراسدات إلدى أهميدة التضيدر فدي
التقديرات المحاسبية وف احد المعلومات المتاحة ،بحيد يمكد
التوصل إلى تقديرات محاسبية مناسبة للتددفقات النقديدة المسدتقبلية
والقيمددة العادلددة ألصددول الوحدددة االقتصددادية (العبددد :2005 ،
 )63وم البنود التي تخضع للتقديرات المحاسبية :
 -0تقديرات تتعل بالموجودات طويلة األجل :اذ يدت تقددير العمدر
اإلنتاجي لألصل وقيمة األنقاض في نهاية العمر اإلنتاجي
 -2تقددديرات تددرتبط بالمددديني  :حيد يددت تقدددير مخصددص الددديون
المشدددكوص فدددي تحصددديلها تحبسدددا لعددددم وفددداء بعددد المدددديني
بالتزاماته تجا الشركة.
 -3تقديرات الموارد الطبيعية :إذ يت تقدير االحتياطي م الموارد
الطبيعيدددة لضدددرض تحديدددد معددددل النفددداد ،كمدددا هدددو الحدددال فدددي
الشركات العامة بقطا النفط.
 -4تقددديرات لمواجهددة بع د االلتزامددات المحتملددة :وم د األمثلددة
عليها تكالي ضمان المنتي او خسائر دعو قضائية مرفوعة
ضد الشركة .........الخ.
 .2التغيير في وحدات اإلبالغ
أن التضييددرات فددي الوحدددة المحاسددبية يددت اإلفصدداح عنه دا فددي
القددوائ الماليددة المعلنددة  ،ويقتضددي حدددو هددذ التضيددرات أعددادة
أعدداد القددوائ الماليددة التدي تد نشددرها سدابقا لتظهددر القددوائ الماليددة
للوحددددة المحاسدددبية الجديددددة  ،وتدددت اإلشدددارة إلدددى طبيعدددة التضيدددر
وأسباب لضرض مساعدة المستثمري أو المحللي المداليي فدي فهد
ارر ذل التضيير ويحد هذا النو م التضيرات في وحددة اإلبدال
عنددد شددراء شددركة معينددة لشددركة أخددر وجعلهددا تابعددة لهددا  ،ممددا
يتطلب أعداد كشدوفات ماليدة موحددة وفدي الحقيقدة فدان التضييدرات
في وحدة اإلبال ال تؤرر في عملية قياس األرباح بقدر التيرير فدي
الطريقددة التددي يددت م د خاللهددا اإلفصدداح ع د تل د االربدداح نتيجددة
عملية التوحيد (.الفتالوي . )034 :2000،
وم أمثلة التضير في الوحدة المحاسبية ما يديتي( :كيسدو وويجاندت
)0022 :2009
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 .0عدرض قدوائ موحددة بددال مد قدوائ ماليدة معددة بشدكل منفدرد
لكل شركة.
 .2تضييدر بعد الشددركات التابعددة التدي تمثددل مجموعددة الشددركات
التي تعد عنها قوائ مالية موحدة.
 .3تضييددر بع د
مدمجة.

الشددركات المدرجددة فددي قددوائ ماليددة مجمعددة أو

 .4المحاسبة بطريقة تجميع المصالإل.
 .5التضييدددددر فدددددي طريقدددددة المحاسدددددبة عددددد الشدددددركات التابعدددددة
واالستثمارات.
 .3المخصصات المحاسبية
تعتبدددر المخصصددددات مدددد العناصدددر التددددي تخضددددع للتقدددددير
الشخصدددي  ،ممدددا يعندددي وجدددود إمكانيدددة لدددإلدارة فدددي أن تسدددتضل
المرونة المتاحدة لهدا والمتمثلدة فدي حريدة تحديدد مبلدغ المخصدص
وبالتدددالي الوصدددول إلدددى مسدددتو الددددخل الدددذي تفضدددل اإلدارة ،
ويوجد تيرير مباشدر للمبلدغ المحددد كمخصدص علدى عمليدة قيداس
الدخل حي يمك أن تلجا اإلدارة إلى تقليل مبالغ المخصصات او
حتى شطبها فدي سدنوات األداء الضدعي بهددف زيدادة الددخل فدي
تل السنوات وهنال العديد م األمور التي ينبضي األخدذ بهدا عندد
تكوي المخصصات وهي(حميدي -: )65 :2000 ،
 .0أن يددت اخددذ المخدداطرة وعدددم التيكددد فددي الحسددبان  ،مددع عدددم
المبالضة في المخصصات بحجة عدم التيكد.
 .2عدددم االخددذ بنظددر االعتبددار المكاسددب م د التصددرف المتوقددع
باألصل.
 .3االخدددذ بنظدددر االعتبدددار اإلحددددا المسدددتقبلية  ،مثدددل التضيدددرات
القانونية والتقنية .
ويتمثدل الهددف مد تكدوي المخصصدات فدي مواجهدة حداالت
الخسددائر المحتملددة (ذيددر المؤكدددة ) التددي يمك د ان تتعددرض لهددا
الشركة وتؤرر سلبا على مركزها المالي وموقفها التنافسي  ،فطبقا
لقاعدة الدتحف يدت االعتدراف بالخسدارة المحتملدة فدي الحالدة التدي
يتوقع حصولها مع وجود معلومات شب دقيقة ع إمكانية تقديرها
 ،بينما يختلد األمدر مدع المكاسدب المحتملدة إذ ال يتعدرف بهدا أال
عند تحققها.
 .4التصنيفات المحاسبية
تلجدددا أدارة الشدددركات إلدددى اسدددتخدام التبويبدددات المحاسدددبية
المختلفة لضرض التديرير علدى دخدل الشدركة المعلد ويمكد تقسدي
التصنيفات المحاسبية الى ما يلي :

 البنود ذير العادية (االستثنائية)عرف كيسو وويجاندت البندود ذيدر العاديدة بينهدا بندود مهمدة
نسبيا ذات خصائص تختل بصورة معنوية ع األنشطة النمطية
أو المعتددادة للشددركة وال يتوقددع حدددورها بصددورة متكددررة وال تعددد
عوامددل حاكمددة فددي اي تقددوي لعمليددات التشددضيل العددادي للشددركة
وأضافا الي ان ينبضي إعطاء البيئة التي تعمل فيهدا الشدركة أهميدة
خاصدددة لتحديدددد مدددا أذا كدددان البندددد ذيدددر عدددادي أو ال  ،وتتضدددم
مجموعددددة مدددد العوامددددل منهددددا (خصددددائص الصددددناعة  ،الموقددددع
الجضرافددي  ،طبيعددة ومددد خضددو الشددركة للتنظددي المحاسددبي )
وقد أشارا أيضدا اند يدت ممارسدة قددر كبيدر مد الحكد الشخصدي
عند تحديد التقرير ع بند معي كبند ذير عادي (كيسو وويجاندت
.)024-022 :2009,
وم أمثلة البنود ذير العادية ما ييتي :
 التخفيضات الكبيرة فدي عملدة بلدد أجنبدي يكدون للشدركة نشداط
في .
 المكاسب والخسائر الناتجة ع بيع الموجودات الثابتة .
 المكاسددب أو الخسددائر الناتجددة ع د االسددتثمارات التددي ل د يك د
االحتفاظ بها لضرض أعادة البيع .
-

تصنيفات الكل

المحاسبية

تعددد التكددالي وطريقددة تبويبهددا م د األسدداليب التددي تسددتخدمها
اإلدارة فددي التدديرير علددى األربدداح المتحققددة م د خددالل الددتحك فددي
تبويبها وحسب االتي:
 الكل

القابلة للتخزي وكل

 الكل

الرأسمالية والكل

الفترة .
االيرادية .

 .5الصفقات الحقيقية والمصطنعة
يعد أسلو الصفقات الحقيقية والمصطنعة م األسداليب التدي
تلجددا إليهددا اإلدارة فددي بعد األوقددات إلدارة ارباحهددا ومد أمثلددة
اسددتخدام الصدددفقات الحقيقيدددة إلدارة األربددداح  ،هدددو قيدددام الشدددركة
بتصنيع مخزون م المنتجات التامدة بمسدتويات اكبدر ممدا تتطلبد
المدة الجارية اذ يساعد ذل في تقليص نسبة النفقات اإلضافية إلى
المصروفات التشضيلية مع زيادة في حج المخزون مما يؤرر على
دخل الشركة المعل (شتيوي.)02 :2009،
وم أمثلة الصفقات المصطنعة ما تقدوم بد أدارة الشدركة مد
شراء مبنى جديد وحجب ظهور تكلفتد ضدم بندود الميزانيدة عد
طري أبرام عقد أيجار وهمي طويل األجل تدفع بموجبد الشدركة
مصاري أيجار رابتة سنويا  ،بالتالي تدتخلص الشدركة مد المبلدغ
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الضددخ المتعلد بددالمبنى مد خددالل مصدداري
(االشقر)30 :2000،

اإليجددار بدددال عن د

.0

تأثير إدارة األرباح في القيمة السوقية لألسهم
األسووهم أنووواا األسووهم القيمووة مووداخل القيمووة أنووواا القوويم
لألسهم تأثير إدارة األرباح في القيمة السوقية ٍألسهم

.2

 .1األسهم
تعددد األسدده أداة التمويددل األولددى لتكددوي رأس مددال الوحدددات
االقتصدددادية المسددداهمة  ،ويمثدددل السددده جدددزءا مددد رأس المدددال
للوحدة االقتصادية التي أصدرت  ،وكذل تمثدل الحصدة سده مد
أسده الوحدددة االقتصددادية التددي يمتلكهددا شددخص معددي  ،وكمددا هددو
معروف أن الوحدة االقتصادية تطرح لالكتتا العام األسده التدي
قامت بعصدارها  ،ويمك ان يعدرف السده علدى اند الوريقدة التدي
تمثل حصة الشخص المساه في راس مدال الوحددة االقتصدادية ،
وتمتاز األسه بالخصائص االتية ): (Pilbeam , 2010 :111

.3

.4

 .0تساوي قيمة األسه .
 .2عدم قابلية السه للتجزئة .
 .3عدم جواز اصدار السه بقيمة تقل ع قيمت االسمية .
 .4تحديد المسؤولية بقيمة السه .
 .5قابلية السه للتداول وهي اه ميزة لنظدام األسده لسدهولة نقدل
ملكيتهدددا  ،فحملدددة األسددده يمكدددنه أن يبيعدددوا جدددزءا أو كدددل
أسددهمه وبدديي وقددت م د دون الحصددول علددى موافقددة الوحدددة
االقتصادية أو حملة األسه اآلخري .
 .2أنواا األسهم
أوال  :األسهم العادية
وتعرف األسه العادية بحقوق حملة األسه  ،وتمثل حصدص
الملكية في الوحدة االقتصادية .
 أنواا األسهم العاديةأن األسه العادية ال تكون لهدا نفدال الحقدوق واالمتيدازات بدل
توجد هناص فروقات في عوائدها ومقسدوم أرباحهدا وحجد تدداولها
في األسواق و المخاطر التدي تدرتبط بالتعامدل بهدا وذيدر ذلد مد
العوامددددل التددددي أظهددددرت أنواعددددا عديدددددة مدددد األسدددده أهمهددددا
االتي.)Natale, 2000:26(:

.5

أسده الددخل  :وهدي االسده التدي تحصدل علدى أعلدى مقسدوم
أربدددداح وذلدددد الن الصددددناعات التددددي تعمددددل بهددددا الوحدددددات
االقتصدددادية المصددددرة لهدددذ األسددده ال تتعدددرض للكثيدددر مددد
المخاطر .
أسه القيمدة  :وهدي األسده الدي تحتدا الوحددات االقتصدادية
المصددددرة لهدددا وقتدددا طدددويال لتحقيددد األربددداح  ،فدددان معظددد
المسددتثمري ال يرذبددون باإلقبددال علددى هددذا النددو م د األسدده
باستثناء المستثمري الصبوري ذوي األفاق الزمنية البعيدة .
أسدده مضددمونة الددربإل  :وهددي األسدده التددي تكددون الوحدددات
االقتصادية المصددرة لهدا كبيدرة الحجد وقدد أربتدت جددارة فدي
المجال الذي تعمل في وتقوم بتحقي عوائد مستقرة  ،لذا تتمتع
أسدددهمها بنشددداط تجددداري وقدددوة السددديولة النقديدددة والتسدددوي ،
ويعتبرها حاملوها انها مخزن للثروة وضدمان السدتالم مقسدوم
أرباح منتظ في الوقت نفس .
أسددده المضددداربة  :وهدددي األسددده التدددي تتصددد الوحددددات
االقتصادية المصدرة لهدا بعمكانيدة حصدول زيدادات كبيدرة فدي
السدددعر وتحمدددل درجدددات عاليدددة مددد المخددداطرة  ،وتولدددد هدددذ
األسه أما عوائد رأسمالية عالية أو خسائر رأسمالية كبيرة .
األسدده المقيدددة :وهدددي أسدده ممنوحددة للعددداملي فددي الوحددددة
االقتصدددادية مددد دون أن يتحمدددل الممندددوح أي كلفدددة او تكدددون
مقابددل كلفددة ضددئيلة وعددادة مددا تكددون قابلددة لإللضدداء اذا مددا تددرص
الموظ عمل في الوحدة االقتصادية قبل الوقدت المتفد عليد
أي أن هدذ األسده تمثدل مكافددآت لالحتفداظ بالعداملي  ،وتمثددل
القيدود بعددم السدماح لحامدل هددذ األسده أن يقدوم ببيعهدا خددالل
مدة تتراوح م  5-3سنوات  ،وباقي حقوق تكون طبيعية مثل
التصويت والحصول على كوبونات توزيعات األرباح .

ثانيا  :األسهم الممتازة
تقددع األسدده الممتددازة فددي مكددان مددا بددي القددروض واألسدده
العاديددة  ،فهددي تشددب القددروض فددي أنهددا تحمددل التزامددا م د جانددب
الوحدة االقتصادية للقيام بمدفوعات منتظمة في مدد معروفة ( لها
األفضددلية عنددد توزيددع مقسددوم اإلربدداح  ،إذ يحصددل حملددة األسدده
الممتازة على حصته م صافي األرباح بعد الضريبة قبدل حملدة
األسه العاديي ) كما اند فدي حالدة التصدفية يكدون لحملدة األسده
الممتددازة األولويددة علددى حملددة األسدده العاديددة فددي الحصددول علددى
مستحقاته  ،وتختل األسه الممتدازة عد القدروض فدي أن فشدل
الوحدددة االقتصددادية فددي القيددام بتوزيعددات علددى حملددة األسدده ال
يترتب علي إفالسها وعلى هذا األساس فان األسه الممتازة تتمتع
بدرجة خطورة أعلى مد األسده العاديدة ولكد اقدل مد السدندات
(القروض) والعكال صحيإل بالنسدبة للمسدتثمري إذ تكدون األسده
الممتددازة اقددل خطددورة مدد األسدده العاديددة وأكثددر خطددورة مدد
السندات (العمار )052 :0997،
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القيمة
أن القيمة مفهوم واسدع ال يسدهل احتدواء  ،اذ يخدتلط ويتدداخل
بمعظ جوانب الحياة ويتحك بهدا  ،ويمكد إرجدا كلمدة Value
إلددى أصددلها الفرنسددي الددذي يدديتي م د كلمددة  Valoirوالتددي تكددون
ترجمتهدا الدقيقدة لإلنكليزيدة  To be worthوتعندي قيمدة أو قيمدة
مالية  ،ومفهوم القيمة يتفر منها اتجاهان أو بعدان :
أولهما  :البعد األخالقي الذي يتضم اعتبارات االحترام والتقددير
 ،وبددذل فددان التقددوي يقددوم علددى تقدددير الشدديء م د خددالل تحديددد
اسددتحقاق الجددوهري  ،وهددذا البعددد مد القيمددة يصددعب قياسد كميددا
علددى الددرذ م د أهميددة هددذا البعددد فددي بندداء المجتمعددات وتدددعي
هياكلهددا األخالقيددة  ،وبددذل ال يمكد قياسددها الرتباطهددا بمفدداهي ال
يمكددد التعبيدددر عنهدددا بشدددكل مدددادي او كمدددي مثدددل مفددداهي العدالدددة
واألخالق .
رانيهما  :البعد المادي الذي يالح اختالط بمفهوم السدعر Price
الذي يمثل النسبة بي شيء ما وما يوازيد أو يقابلد مد النقدد  ،أو
ينظر إلى السعر على ان المبلدغ الدذي يددفع ألجدل الحصدول علدى
س دلعة أو خدمددة معينددة  ،وبددذل تعددد األسددعار أقيامددا ماديددة قابلددة
للمالحظة والتحديدد فدي الصدفقات التجاريدة  ،أمدا فدي الرياضديات
فينظدر للقيمددة علددى أنهددا العدددد أو الكميددة التددي يمكد التعبيددر عنهددا
بالرموز أو اإلشكال (Most ,1977: 142-143) .
 .1مداخل القيمة
تقتصر مداخل القيمة على رال مداخل كاالتي :
-

-

-

-

مدددخل الدددخل  :الددذي يسددتند الي د المقيمددون فددي تقددوي انجدداز
الوحدددة االقتصددادية م د خددالل المعلومددات التددي يددت الحصددول
عليها م كش الدخل والكشوفات المعدة على ضوئها .
مدخل السوق  :الدذي بموجبد يقدوم المقيمدون بتطبيد تعليمدات
التقوي للوحدات االقتصادية العامة أو التعليمات التي استحدرها
نتيجة نشوء صفقات تجاريدة بدي الوحددات االقتصدادية العامدة
والوحدات االقتصدادية الخاصدة  ،أو بداألحر التعليمدات التدي
تستحد في السوق نتيجة التعامالت التجارية فدي السدوق بدي
أطراف مختلفة .
مدخل الموجود  :الذي م خالل يتحت على المقيمي االختيدار
بي تقدوي الموجدودات الملموسدة  Tangible Assetبمعدزل
عد الموجدودات ذيدر الملموسدة  ، Intangible Assetsاو
يقوم بدمي الموجودات الملموسة وذير الملموسة في مجموعدة
واحدة وتقويمها (Hitchner ,2003: 7) .
أنواا القيم لألسهم
القيمة االسمية  :عادة يت إصدار األسه سدواء كاندت عاديدة أم
ممتددازة بقيمددة اسددمية  ،والقيمددة االسددمية هددي القيمددة التددي يددت
تثبيتها على شهادة السه عند إصدار  ،ويمك أن يدت إصددار

أسه بدون قيمة فدي حداالت معيندة فيقدوم مجلدال أدارة الوحددة
االقتصادية في تحديد قيمة األسه التي لديال لدديها قيمدة اسدمية
(أذا كددان القددانون يجيددز ذل د ) والقيمددة التددي يحددددها مجلددال
اإلدارة للسددددددددددددددددده تسدددددددددددددددددمى القيمدددددددددددددددددة المحدددددددددددددددددددة
).(Ross andothers,2002:371
 القيمة الدفترية  :القيمة الدفترية لألسده مدا هدي اال عبدارة عدقيمة األسه حسدب السدجالت المحاسدبية للوحددة االقتصدادية ،
وقيمدة السده الدفتريدة تمثدل نصديب السده مد صدافي أصدول
الوحدة االقتصادية كما تظهر فدي الميزانيدة العموميدة (ويقصدد
بصددددافي األصددددول أجمددددالي األصددددول مطروحددددا منهددددا كافددددة
االلتزامات تجا الضيدر) تديتي نتيجدة قسدمة صدافي األصدول أو
الموجددودات علددى عدددد األسدده المصدددرة ( .الشددما :0992،
)522-520
 القيمددة السددوقية  :لقددد ت د تعري د القيمددة السددوقية وف د المعيددارالدولي  32األدوات المالية العرض واإلفصداح :هدو المبلدغ
الذي يمك الحصول علي م بيع أداة مالية أو المستح الددفع
عدد شدددراء أداة ماليدددة فدددي سددوق النشدددط (المعدددايير الدوليدددة
(مترجمة) . )32 :2003،
وتعب در القيمددة السددوقية ع د السددعر الددذي تبددا أو تشددتر ب د
األسه الخاضعة للتعامل في سدوق األوراق الماليدة  ،والدذي يديتي
نتيجة تفاعل قدوة العدرض والطلدب فدي هدذا السدوق ويعدد هدذا هدو
سبب التضير المستمر فيد  ،فضدال عد عوامدل أخدر تلعدب دورا
مهما في تضيدر هدذا السدعر أهمهدا هدي توقعدات المتعداملي لربحيدة
الوحدة االقتصادية في المستقبل باإلضدافة إلدى عنصدر المضداربة
وذيرها م العوامل األخر التي تؤدي إلدى التضيدر المسدتمر فدي
هذا السعر وبالتالي تجتمع هذ العوامل لتؤرر على القيمدة السدوقية
ارتفاعا وانخفاضا حسدب اتجدا تيريرهدا ،ويدت التقريدر عد هدذ
القيمة يوميا في الصح أو على االنترنيدت لتسدهيل المتداجرة بهدا
وم الجدير بالذكر ان القيمدة السدوقية لألسده فدي لحظدة أو وقدت
م د أوقددات التددداول لدديال لهددا تدديرير فددي حصددة حملددة األسدده فددي
حقددوق الملكيددة فددي الوحدددة االقتصددادية المصدددرة لهددذ األسدده
) . (wild ,2003:47وتعددد القيمددة السددوقية أهد قددي األسدده م د
وجهدددة نظدددر المسددداه الحدددالي أو المسدددتثمر المتوقدددع والموجددد
الرئيسددي لقراراتدد االسددتثمارية (شددحات  .)294 :0927،وبشددكل
عام فضل االقتصداديون اسدتعمال القيمدة السدوقية عندد التقدوي  ،و
هددذا يعددود الددى ان القيمددة السددوقية تحدددد القيمددة الجاريددة بدددال م د
اعتماد القيمة الدفتريدة  ،ومعظد االقتصداديي يؤمندون بدان القيمدة
السددوقية أفضددل فددي تحديددد القيمددة بدددال مد المسددتندة إلددى األسدداس
التدداريخي  ،أمددا المحاسددبون فيفضددلون اسددتعمال القيمددة الدفتريددة
واالبتعاد ع القيمة السوقية بسبب التقلبات التي يتص بهدا سدوق
األسه وعدم االستقرار الدذي يدؤدي الدى التقلدب فدي نتدائي التقدوي
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صددددددددددددددددددددددعودا ونددددددددددددددددددددددزوال وعدددددددددددددددددددددددم رباتهددددددددددددددددددددددا
(.)Ross and Others , 2002 :386
القيمة العادلة
هناص بع الكتا يطل على القيمدة العادلدة مصدطلإل القيمدة
السوقية العادلة  Fair Market Valueالتي تعدرف علدى أنهدا
 :سعر التبادل المباشر ألدوات الملكية بدي بدائع راذدب ومشدتري
راذدددب أيضدددا ،هدددذا التبدددادل ال يكدددون تحدددت أي ضدددضط بالنسدددبة
للمشتري وكذل بالنسبة للبائع  ،وكالهما ل معرفة معقولة بحقيقة
عملية التبادل أو التصفية (.)Hitchner ,2003:961
 تأثير سياسة أدارة األرباح في القيمة السوقية لألسهميمكددد لالسدددتعمال الواسدددع للمعلومدددات المحاسدددبية مددد قبدددل
المسددتثمري والمحللددي المسدداعدة فددي تقيددي األسدده وخل د دافددع
للمددديري مد اجددل التالعددب باألربدداح ومحاولددة التدديرير فددي سددعر
األسه في المد القصير( )Healy & Wahlen ,1998:10أن
دراسات متعدددة بيندت ان هنداص ارتباطدا معنويدا مدا بدي التضيدرات
فدددي العوائدددد المحاسدددبية وبدددي تضيدددرات عوائدددد أسدددعار األسددده
(. )Brown,1970 & Emanuel,1984
أن السؤال الذي يطرح نفس هنا فيما أذا كان هذا االرتباط هو
فددي ظددل آليددة محددددة  ،تقددوم م د خاللهددا اإلدارات بخدددا سددوق
األسه ع طري المناورة في السياسدات المحاسدبية ،علدى سدبيل
المثددال (التحددول م د طريقددة االندددرار المعجددل إلددى طريقددة القسددط
الثابددت ) بهدددف زيددادة األربدداح اال أن الدراسددات أخددر فددي العقددد
السبعيني بينت أن عالقدة السياسدات المحاسدبية وأسدعار األسده ال
تيخذ إلية واحددة  ،اذ ان هنداص دلديال علدى إن حركدة األسده تتديرر
بنظددر المسددتثمري إلددى الطددرق المحاسددبية بشددكل مختل د  ،وان
الفحددو العددام لهددذ الدراسددات بينددت أن المندداورة بالعوائددد تثيددر
رذبددات المسددتثمري أال ان األربدداح التددي تظهرهددا القددوائ الماليددة
تثيددددر شددددكوكه ( .)Kaplan,Roll,1972:245وأكدددددت نتددددائي
الدراسدددات السدددابقة (الخاصدددة بتضيدددر السياسدددات المحاسدددبية) أن
المنهجية المستعملة لتلد الدراسدات بدررت التحسدينات الجوهريدة
للرقابددة ونشددر تمارددل المعلومددات وركددزت علددى العددروض العامددة
األوليدددددددددددددددددة ألذدددددددددددددددددراض التضيدددددددددددددددددرات المحاسدددددددددددددددددبية
( .)Leftwich,1981:239أمدددا الدراسدددات التدددي أجريدددت حدددديثا
والمتعلقة بدوافع سوق رأس المدال لألربداح المددارة  ،فقدد ركدزت
على سلوص المستحقات خالل المدد المحاسبية وعندما تكون هنداص
احتماليددددة ارتفددددا دوافددددع سددددوق رأس المددددال إلدارة األربدددداح ،
وتتضدددم دراسدددات عددد ادارة األربددداح فدددي الفتدددرات المحاطدددة
بتعددامالت سددوق رأس المددال عندددما تكددون هندداص فجددوة بددي أداء
الوحدددة وتوقعددات المسددتثمري والمحللددي  ،ومنهددا دراسددتان ع د
أدارة األربدددددددددددددداح قبددددددددددددددل اسددددددددددددددتحواذ اإلدارة  ،دراسددددددددددددددة

( )Deangelo,1988:3-36وأكدت ان معلومدات األربداح مهمدة
لتقيدي اسددتحواذ اإلدارة وبددافتراض أن مدديري وحدددات االسددتحواذ
لددددددددددديه حددددددددددافز لتخفددددددددددي األربدددددددددداح  .أمددددددددددا دراسددددددددددة
( )Perry&Williams,1994:157-179أوضددحت التضييددر فددي
المسددددتحقات والسدددديطرة علددددى اإليددددرادات ورأس المددددال القابددددل
لالسدتهالص  ،وجدداءت النتددائي بددان المسددتحقات االختياريددة تخفد
الدخل  .ان انفصدال الملكيدة عد اإلدارة وعدرض أسده الوحددات
للتدددداول العدددام أد إلدددى تعدددرض الوحددددات إلدددى مشددداكل الوكالدددة
اإلداريدددة  ،وان دوافدددع سدددوق رأس المدددال المعتمددددة علدددى حقدددوق
المسدداهمي هددي إحددد اآلليددات المسددتخدمة للتواف د بددي مصددالإل
اإلدارة ومصددالإل حملددة األسدده علددى المددد البعيددد  ،أن الدددوافع
المعتمدددة علددى حق دوق المسدداهمي تشددجع المددديري لتعظددي قيمددة
أسددهمه وان هددذ الدددوافع ت د التشددكي بهددا مددؤخرا بعددد سدديل م د
حاالت أدارة األرباح الفاسدة وبعد انهيدار الشدركات الكبدر علدى
سدبيل المثدال ( (Enron& World Comالن المدديري أحدرار
فدي بيدع حصصده أمدا ( )Levitt,1998 & Brown,2002فقدد
انتقدددا حدداالت االنهيددار هددذ بددان الحددوافز المعتمدددة علددى حقددوق
المسدداهمي تشددجع المددديري علددى أدارة أربدداحه لتعظددي أسددعار
األسدده فددي المددد القصددير علددى حسددا قيمددة الوحدددة فددي المددد
الطويل.

االطار العملي
قيووام ممارسووات أدارة األربوواح وبيووان موود تأثيرهووا فووي القيمووة
السوقية ألسهم المصارف الخاصة عينة البحث
لضددددرض اختبددددار هددددذ الفرضددددية فقددددد تدددد اسددددتخدام نمددددوذ
) (Miller,2009باعتبددار مددد احدددد النمدداذ المسدددتخدمة فدددي
القيدداس  ،فضددال ع د اعتمدداد علددى البيانددات الفعليددة وابتعدداد ع د
التقدديرات  ،فضدال عد الشدمولية التددي يمتداز بهدا وعددم اقتصددار
على نشاط محدد  ،إذ يقدوم هدذا المددخل بقيداس أدارة األربداح مد
خالل قياس العالقدة بدي التضيدر فدي رأس المدال العامدل (األصدول
المتداولدددة – المطلوبدددات المتداولدددة ) بوصدددف عنصدددرا معرضدددا
للتالعب  ،الى التدف النقدي م األنشطة التشدضيلية كعنصدر ذيدر
معددرض للتالعددب  ،ويطل د علي د أيضددا (نسددبة ميلددر) Miller
 Ratioويت التوصل إلدى وجدود أدارة أربداح مد عدمد بمقارندة
نسبة أدارة األرباح للسنة الحالية مع النسبة نفسدها للسدنة السدابقة ،
اذ يسددتدل علددى وجددود أدارة األربدداح فددي الحالددة التددي يكددون فيهددا
الفددرق عددددا اكبددر او اقددل مد صددفر (موجددب أو سددالب)  ،أمددا أذا
كان الفرق يساوي صفرا فان الشركة تعد ذيدر ممارسدة للتمهيدد ،
اما الصيضة الرياضية لهذا النموذ فهي كاالتي :
)(Miller , 2009:84
= Miller Ratio
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حي ان :
التضير في صافي رأس المال العامل
= CFOالتدفقات النقدية م األنشطة التشضيلية
ان اختيار هذا االنموذ جاء لألسبا التالية:
 .0يتسددد بالموضدددوعية العتمددداد علدددى أسددداس إحصدددائي يدددوفر
مقيدددداس واضددددإل إلدارة األربدددداح  ،كوندددد ال يتضددددم وضددددع
تقديرات للدخل المتوقع أو لبع المتضيرات األخدر الالزمدة

للقياس  ،بل يعتمد علدى بياندات فعليدة تجنبدا الحتمداالت الخطدي
والحك الشخصي التي قد تصاحب وضع التقديرات
 .2عدددم اقتصددار فددي القيدداس علددى وسدديلة أو نشدداط واحددد مدد
أنشطة أدارة األرباح  ،اذ ييخدذ بالحسدبان الوسدائل المسدتخدمة
جميعا في ممارسدات أدارة األربداح  ،وذلد مد خدالل اختبدار
نمدددط سدددلوص أدارة األربددداح قياسدددا بسدددلوص التددددفقات النقديدددة
التشضيلية خالل مدة زمنية محددة وباستخدام سلسلة زمنيدة مد
البيانددات الفعليددة لحسددا مؤشددر أدارة األربدداح بدددال م د سددنة
واحدة.

جدول ( )0قياس األرباح لمصرف االئتمان (شركة مساهمة خاصة) للسنوات 2000 ،2000 ،2009 ،2002
2009

2000

2000

البيان

2002

أصددول متداولددة أخددر المدددة للسددنة
الحالية

362,222,201,951 336,143,875,474

442,925,852,000 593,600,121,041

تطدددرح  :خصدددوم متداولدددة أخدددر
المدة للسنة الحالية

252,048,525,306 244,922,963,271

292,157,432,000 459,838,474,740

رأس المدددال العامدددل نهايدددة المددددة
الحالية

91,220,912,203

110,173,676,645

150,768,420,000 133,761,646,301

أصددول متداولددة أول المدددة للسددنة
الحالية

336,143,875,474 357,389,429,198

593,600,121,041 362,222,201,951

تطرح :خصوم متداولة أول المدة
للسنة الحالية

244,922,963,271 281,453,467,936

459,838,474,740 252,048,525,306

رأس المدددددال العامدددددل أول المددددددة
الحالية

75,935,961,262

91,220,912,203

التضير في رأس المال (أخر المددة
–أول المدة ) للسنة الحالية

15,284,950,941

18,952,764,442

23,587,969,656

التدددددفقات النقديددددة مدددد األنشددددطة
التشضيلية للسنة الحالية

-9,795,775,754

12,278,237,974

-144,853,483,000 217,774,731,536

مؤشر ميلر للسنة الحالية

-1.5604

1.5436

أصددول متداولددة أخددر المدددة للسددنة
السابقة

336,143,875,474 357,389,429,198

593,600,121,041 362,222,201,951

تطرح :خصوم متداولة أخر المدة
للسنة السابقة

244,922,963,271 281,453,467,936

459,838,474,740 252,048,525,306

رأس المدددال العامدددل نهايدددة المددددة
السابقة

75,935,961,262

91,220,912,203

133,761,646,301 110,173,676,645

0.1083

110,173,676

17,006,773,699

-0.1174

133,761,646,301
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أصددول متداولددة أول المدددة للسددنة
السابقة

357,389,429,198 355,206,362,441

362,222,201,951 336,143,875,474

تطرح :خصوم متداولة أول المدة
للسنة السابقة

281,453,467,936 323,714,079,585

252,048,525,306 244,922,963,271

رأس المدددددال العامدددددل أول المددددددة
السابقة

31,492,282,856

75,935,961,262

91,220,912,203

110,173,676,645

التضيددددر فددددي رأس المددددال للسددددنة
السابقة (أخر المدة –أول المدة )

44,443,678,406

15,284,950,941

18,952,764,442

23,587,969,656

التدددددفقات النقديددددة مدددد األنشددددطة
التشضيلية للسنة السابقة

-13,847,373,516

-9,795,775,754

12,278,237,974

217,774,731,536

مؤشر ميلر للسنة السابقة

-3.2095

-1.5604

1.5436

0.1083

مؤشددر ميلددر لقيدداس تمهيددد الدددخل
(الفرق بي المؤشري )

1.6490

3.104

-1.4353

-0.2257

نو أدارة األرباح

موجب

موجب

سالب

سالب

يتبي م الجدول ( )0ان مصرف االئتمدان قدد حقد فدي سدنة
 2002ممارسددة موجبددة بلضددت ( )0.649وهددي الفددرق بددي مؤشددر
ميلددر لسددنة  2002الددذي بلددغ ( )0.5604-والمؤشددر نفس د للسددنة
السددددابقة  2007البددددالغ ( ، )3.2095-وفددددي سددددنة  2009أيضددددا
ممارسددة موجبددة ( )3.004ناتجددة م د الفددرق بددي مؤشددري ميلددر
للسدددنتي  2009و  2002وهمدددا ( )0.5436و( )0.5604-علدددى
التوالي  ،وفي سدنة  2000حقد ممارسدة سدالبة ( )0.435-لكدون

مؤشددر ميلددر للسددنة الحاليددة  2000بلددغ ( )0.0032وهددو اقددل م د
مؤشددر سددنة  2009البددالغ ( ، )0.5436وأخيددرا فددي سددنة 2000
حقد أيضددا ممارسددة سددالبة ( )0.225-اذ كددان مؤشددر ميلددر للسددنة
الحاليددددة  2000سددددالبا حيدددد بلددددغ ( )0.0074-وللسددددنة السددددابقة
( ، )0.0023وكدددان تددديرير خدددالل تلددد المددددة مددد سدددنة - 2002
 2000على القيمة السوقية بنسبة  %20وهدو مدا تد توضديح فدي
جدول رق (. )5

جدول ( )2قياس األرباح لمصرف بابل (شركة مساهمة خاصة) للسنوات 2000 ،2000 ،2009 ،2002
2002

2009

2000

2000

البيان
أصددول متداولددة أخددر المدددة للسددنة
الحالية

114,572,578,946

154,160,994,800

181,842,736,796

244,655,959,034

تطدددرح  :خصدددوم متداولدددة أخدددر
المدة للسنة الحالية

82,800,682,113

113,158,574,164

141,408,934,430

164,431,548,191

رأس المدددال العامدددل نهايدددة المددددة
الحالية

31,771,896,833

41,002,420,636

40,433,802,366

80,224,410,843

أصددول متداولددة أول المدددة للسددنة
الحالية

78,815,107,434

114,572,578,946

154,160,994,800

181,842,736,796

تطرح:خصوم متداولدة أول المددة
للسنة الحالية

47,134,410,199

82,800,682,113

113,158,574,164

141,408,934,430

رأس المدددددال العامدددددل أول المددددددة

31,680,697,235

31,771,896,833

41,002,420,636

40,433,802,366
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الحالية
التضير في رأس المال (أخر المددة
–أول المدة ) للسنة الحالية

91,199,598

9,230,523,803

-568,618,270

39,790,608,477

التدددددفقات النقديددددة مدددد األنشددددطة
التشضيلية للسنة الحالية

48,009,659,905

33,363,899,653

19,041,115,796

-26,551,513,613

0.0019

0.2766

-0.0298

-1.4986

أصددول متداولددة أخددر المدددة للسددنة
السابقة

78,815,107,434

114,572,578,946

154,160,994,800

181,842,736,796

تطرح :خصوم متداولة أخر المدة
للسنة السابقة

47,134,410,199

82,800,682,113

113,158,574,164

141,408,934,430

رأس المدددال العامدددل نهايدددة المددددة
السابقة

31,680,697,235

31,771,897,833

41,002,420,636

40,433,802,366

أصددول متداولددة أول المدددة للسددنة
السابقة

72,411,602,745

78,815,107,434

114,572,578,946

154,160,994,800

تطرح :خصوم متداولة أول المدة
للسنة السابقة

39,200,034,546

47,134,410,199

82,800,682,113

113,158,574,164

رأس المدددددال العامدددددل أول المددددددة
السابقة

33,211,568,199

31,680,697,235

31,771,896,833

41,002,420,636

التضيددددر فددددي رأس المددددال للسددددنة
السابقة (أخر المدة –أول المدة )

-1,530,870,964

91,199,598

9,230,523,803

-568,618,270

التدددددفقات النقديددددة مدددد األنشددددطة
التشضيلية للسنة السابقة

18,205,475,001

48,009,659,905

33,363,899,653

19,041,115,796

مؤشر ميلر للسنة السابقة

-0.0840

0.0019

0.2766

-0.0298

مؤشددر ميلددر لقيدداس تمهيددد الدددخل
(الفرق بي المؤشري )

0.0859

0.2747

-0.3064

-1.4688

موجب

موجب

سالب

سالب

مؤشر ميلر للسنة الحالية

نو أدارة األرباح

كما يتبي م الجدول ( )2ان مصرف بابدل قدد حقد فدي سدنة
 2002ممارسددة موجبددة بلضددت ( )0.025وفددي سددنة  2009أيضددا
ممارسة موجبة ( )0.2747وفي سنة  2000حق ممارسدة سدالبة
( )0.306-وأخيرا فدي سدنة  2000حقد أيضدا ممارسدة سدالبة (-

 ، )0.462وكدددان تيريرهدددا خدددالل تلددد المددددة مددد سدددنة – 2002
 2000على القيمة السوقية بنسبة  %75وهذا مدا تد توضديح فدي
جدول رق (. )5
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جدول ( )3قياس األرباح لمصرف المنصور(شركة مساهمة خاصة) للسنوات 2000 ،2000 ،2009 ،2002
البيان

2002

2009

2000

2000

أصول متداولة أخر المدة للسدنة
الحالية

127,046,551,847

140,328,004,420

168,702,267,000

264,827,996,561

تطدددرح :خصدددوم متداولدددة أخدددر
المدة للسنة الحالية

51,480,447,541

60,258,353,823

87,699,426,706

162,416,964,529

رأس المددال العامددل نهايددة المدددة
الحالية

75,566,104,306

80,069,650,597

81,002,840,294

102,411,032,032

أصول متداولة أول المدة للسدنة
الحالية

78,228,590,891

127,046,551,847

140,328,004,420

168,702,267,000

تطدددرح :خصدددوم متداولددددة أول
المدة للسنة الحالية

13,509,489,318

51,480,447,541

60,258,353,823

87,699,426,706

رأس المدددال العامدددل أول المددددة
الحالية

64,719,101,573

75,566,104,306

80,069,650,597

81,002,840,294

التضيدددر فدددي رأس المدددال (أخدددر
المدددددددة –أول المدددددددة ) للسددددددنة
الحالية

10,847,002,733

4,503,546,291

933,189,697

21,408,191,738

التددددفقات النقديدددة مددد األنشدددطة
التشضيلية للسنة الحالية

46,791,101,155

3,654,410,642

7,602,018,618

55,601,418,121

0.2318

1.2324

0.1228

0.3850

أصول متداولة أخر المدة للسدنة
السابقة

78,228,590,891

127,046,551,847

140,328,004,420

168,702,267,000

تطدددرح :خصدددوم متداولدددة أخدددر
المدة للسنة السابقة

13,509,489,318

51,480,447,541

60,258,353,823

87,699,246,706

رأس المددال العامددل نهايددة المدددة
السابقة

64,719,101,573

75,566,104,306

80,069,650,597

81,002,840,294

أصول متداولة أول المدة للسدنة
السابقة

63,777,830,179

78,228,590,891

127,046,551,847

140,328,004,420

تطدددرح :خصدددوم متداولددددة أول
المدة للسنة السابقة

7,075,133,862

13,509,489,318

51,480,447,541

60,258,353,823

رأس المدددال العامدددل أول المددددة
السابقة

56,702,696,317

64,719,101,573

75,566,104,306

80,069,650,597

التضيدددر فدددي رأس المدددال للسدددنة
السابقة (أخر المدة –أول المدة)

8,016,405,256

10,847,002,733

4,503,546,291

933,189,697

مؤشر ميلر للسنة الحالية
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التددددفقات النقديدددة مددد األنشدددطة
التشضيلية للسنة السابقة

16,115,577,450

46,791,101,155

3,654,410,642

7,602,018,618

مؤشر ميلر للسنة السابقة

0.4974

0.2318

1.2324

0.1228

مؤشر ميلر لقياس تمهيد الددخل
(الفرق بي المؤشري )

-0.2656

1.0006

-1.1096

0.2622

سالبة

موجب

سالبة

موجبة

نو أدارة األرباح

( ، )0.262وكان تيرير خدالل تلد المددة مد سدنة 2000-2002
على القيمة السوقية بنسبة  %42وهذا مدا تد توضديح فدي جددول
رق (. )5

وايضا يتبي م الجدول ( )3ان مصدرف المنصدور قدد حقد فدي
سددنة  2002ممارسددة سدددالبة بلضددت ( )0.265-وفددي سدددنة 2009
حقد ممارسددة موجبددة ( )0.000وفددي سددنة  2000حقد ممارسددة
سددالبة ( )0.306-وأخيددرا فددي سددنة  2000حق د ممارسددة موجبددة
جدول ( )4ملخص ممارسات عينة البح إلدارة األرباح

ت

اس الشركة

0

مصرف االئتمان

2

مصرف بابل

3

مصرف المنصور

السنة

مؤشر ميلر

نو

القيمة السوقية

2008

1.6490

موجبة

2.850

2009

3.104

موجبة

2.350

2010

-1.4353

سالبة

2.450

2011

-0.2257

سالبة

2.920

2008

0.0859

موجبة

1.150

2009

0.2747

موجبة

1.300

2010

-0.3064

سالبة

0.870

2011

-1.4688

سالبة

0.890

2008

-0.2656

سالبة

1.300

2009

1.0006

موجبة

1.300

2010

-1.1096

سالبة

1.400

2011

0.2622

موجبة

1.760

يتبي م الجدول ( )4ان ممارسة إدارة األربداح موجدودة فدي
المصدددارف الخاصدددة عيندددة البحددد  ،ويمكددد تفسدددير هدددذ الحالدددة
برذبدددة إدارة المصدددرف فدددي الوصدددول الدددى مسدددتو معدددي مددد
األرباح م خالل تعمد اختيار عمليات القياس واالبال المحاسبي
بهدف التيرير على األرباح المتحققة  ،كما يتبي م الجددول نفسد
ان هندداص اختالفددات فددي ممارسددة إدارة المصددرف إلدارة األربدداح
م د مصددرف آلخددر واخددتالف فددي ممارسددة إدارة األربدداح لددنفال
المصدددرف فدددي سدددنوات مختلفدددة  ،اذ يظهدددر مددد الجددددول ( )4ان
مصرف االئتمان قد مدارس إدارة األربداح الموجبدة بهددف تعظدي

األربددداح لسدددنة  2002و  2009علدددى التدددوالي  ،وإدارة األربددداح
السدددالبة بهددددف تقليدددل األربددداح لسدددنتي  2000و  . 2000وكدددذل
الحدال بالنسدبة لمصدرف بابدل اذ حقد إدارة أربداح موجبدة لسدنتي
 2002و  2009وإدارة أرباح سالبة لسنتي  2000و  . 2000امدا
مصددرف المنصددور فقددد حق د إدارة أربدداح سددالبة فددي سددنة 2002
وإدارة أربددداح موجبدددة لسدددنة  ، 2009رددد عددداودت لتحقيددد إدارة
أرباح سالبة تهدف الى تقليل األرباح في سدنة  2000امدا فدي سدنة
 2000فكانت إدارة أرباحها موجبة بهدف التعظي .
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جدول ( )5ملخص ممارسات عينة البح إلدارة األرباح على القيمة السوقية

ت

اس الشركة

0

مصرف
االئتمان

2

مصرف
بابل

3

مصرف
المنصور

السنة

مؤشر ميلر

نو

القيمة السوقية

2008

1.6490

موجبة

2.850

2009

3.104

موجبة

2.350

2010

-1.4353

سالبة

2.450

2011

-0.2257

سالبة

2.920

2008

0.0859

موجبة

1.150

2009

0.2747

موجبة

1.300

2010

-0.3064

سالبة

0.870

2011

-1.4688

سالبة

0.890

2008

-0.2656

سالبة

1.300

2009

1.0006

موجبة

1.300

2010

-1.1096

سالبة

1.400

2011

0.2622

موجبة

1.760

نتائج عالقات التأثير بين متغيرات البحث :
افتددرض البح د ان هنال د تدديرير إلدارة األربدداح علددى القيمددة
السددوقية ألسدده المصددارف الخاصددة المدرجددة فددي سددوق العددراق
لددألوراق الماليددة .وعلي د يبددي الجدددول ( )5نتددائي اختبددار عالقددة
التددديرير بدددي أدارة األربددداح والقيمدددة السدددوقية ألسددده المصدددارف
الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية وكما ييتي :
اوال :على مستو المصرف لمدة البحث
على وف نتائي تحديد االنحدار البسيط بافتراض وجود عالقة
دالية بي القيمة السدوقية للعوامدل المدؤررة فدي أدارة األربداح )(X
والقيمة السوقية ) (Yوكما يلي :
 .0مصددددرف االئتمددددان  :أن قيمددددة الميددددل الحدددددي قددددد بلضددددت
 )βوالمرافقددة ل ) (Xفهددي تدددل علددى أن تضيددرا
(
مقددار ( )0فددي ادارة األربدداح ) (Xسدديؤدي الددى تضيددر فددي
القيمة السوقية بقيمة (.)%20

قيمة
(بيتا)

20%

75%

42%

معدل مؤشر
ميلر

4.1

-1.1

1.2

مستو
التيرير

منخف

مرتفع

متوسط

)β
 .2مصرف بابل  :أن قيمة الميل الحدي قد بلضدت (
والمرافقددة ل ) (Xفهددي تدددل علددى ان تضيددرا مقدددار ( )0فددي
أدارة األرباح ) (Xسيؤدي إلى تضير فدي القيمدة السدوقية بقيمدة
(. )%75
 .3مصددددرف المنصددددور  :أن قيمددددة الميددددل الحدددددي قددددد بلضددددت
 )βوالمرافقددة ل ) (Xفهددي تدددل علددى ان تضيددرا
(
مقدددار ( )0فددي أدارة األربدداح ) (Xسدديؤدي إلددى تضيددر فددي
القيمة السوقية بقيمة (. )%42
ثانيا :على مستو المصارف
يبدددي الجددددول ( )5نتدددائي اختبدددار عالقدددة التددديرير بدددي أدارة
األربدداح والقيمددة السددوقية علددى مسددتو المصددارف المدرجددة فددي
سددوق العددراق لددألوراق الماليددة  ،حيدد أن معدددل أدارة األربدداح
(مؤشددر ميلددر) خددالل مدددة البحد لمصددرف االئتمددان كددان %4.0
ومعامددل بيتددا  ، %20أمددا مصددرف المنصددور فكددان معدددل أدارة
األربدداح (مؤشددر ميلددر)  %0.2ومعامددل بيتددا  %42أمددا مصددرف
بابل فكان معدل أدارة األرباح (مؤشر ميلدر)  %0.0ومعامدل بيتدا
 %75يالح د أن العالقددة عكسددية بددي المصددارف كلمددا انخفدد
مؤشر ميلر (أدارة األرباح) ارتفع مستو التيرير .
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االستنتاجات والتوصيات

المصادر والمراجع العربية

اوال  :االستنتاجات

أوال :القواعد والمعايير

توصل البح إلى أه االستنتاجات والتي تلخصت بما ييتي :

المعددايير الدوليددة ألعددداد التقددارير الماليددة متضددمنة معددايير المحاسدددبية
الدوليددة وتفسدديراتها ،جمعيددة المجمددع العربددي للمحاسددبي القددانونيي ،
.2003

.0

.2

.3

.4

أن المصارف عينة البح مارست أدارة األرباح المستندة إلى
نمدددوذ ) (Miller 2009للمددددة مددد  2002ولضايدددة 2000
والذي أظهرت الجداول العملية م جدول رق ( )4إلى جددول
رق ( )5التي أمك تحديدها م خالل استخدام النموذ أعال .
ان تبنددي المصددارف عينددة البح د لسياسددة أدارة األربدداح لهددا
تدديرير علددى القددرارات االسددتثمارية التددي تتخددذها تل د اإلدارة ،
وذل د نتيجددة للتدديرير علددى أسددعار األسدده المتداولددة فددي سددوق
العراق لألوراق المالية .
أن المصددارف عينددة البحد ملتزمددة بتطبيد النظددام المحاسددبي
الموحدددد مددد حيددد احتسدددا طدددرق االنددددرار وتقددددير العمدددر
اإلنتاجي للموجدود وطدرق تقيدي المخدزون وصدوال الدى اعدداد
الكشوفات المالية ومنها كش التدفقات النقدية.
بالرذ م تيرر القيمة السدوقية أكثدر مد ذيرهدا بسياسدة أدارة
األربدداح ،أال أنهددا تبقددى المؤشددر األكثددر أهميددة فددي تقددوي أداء
الوحدددات االقتصددادية وتقددوي موقعهددا التنافسددي فددي السددوق،
واكثر المؤشرات وضوحا في تحديد مدد تقددم أو تراجدع أداء
اإلدارة.

ثانيا  :التوصيات
.0

.2

.3

.4

العمل على إصدار قواني جديددة تسدمإل بعدخدال مجموعدة مد
اآلليددات واألدوات الجديدددة التددي ل د تك د موجددودة فددي السددوق
العراق لألوراق الماليدة بددال مد ممارسدة إدارة األربداح ومد
امثلددة هددذ االليددات واألدوات :صددنادي االسددتثمار ،مؤسسددات
السمسددرة  ،مؤسسددات مخصصددة فددي إدارة محدداف األسددواق
المالية  ،مؤسسات تحليل وتقيي األوراق الماليدة ،تقيدي محداف
األوراق الماليدددددة  ،مؤسسدددددات تضطيدددددة المخددددداطر  ،التددددديجير
التمويلي  ،بيوت القبدول والخصد ومؤسسدات صدانعي السدوق
وذل م خالل عقد المؤتمرات وورش العمل التي تبدي مدد
الحاجة إلى تل األدوات.
ضدددرورة التدددزام المصدددارف كافدددة بالتوقيدددت المناسدددب لتقددددي
التقارير السنوية الى سوق العراق لألوراق الماليدة ،نظدرا إلدى
األرر البالغ لها فدي القيمدة السدوقية لألسده والسدندات وبالتدالي
تيريرها في قرارات المستخدمي .
ينبضدي علددى المصدارف أعددداد الكشدوفات الماليددة ومنهدا كشد
التدفقات النقدية وف األسال المحاسبية الصحيحة ومع مراعاة
التناس فدي التطبيد بدي السدنوات لتدوفير قابليدة المقارندة بدي
السنوات حتى تكون المعلومات المقدمة أكثر فائدة .
اعتمدداد القيمددة السددوقية كمؤشددر ألداء اإلدارة الوحدددة ككددل مددع
ضدددرورة األخدددذ بنظدددر االعتبدددار المدددؤررات الخارجيدددة عليهدددا
وأهمهددددا سياسددددة أدارة األربدددداح وحجدددد التددددداول والظددددروف
السياسية الراهنة

ثانيا  :الكت العربية
الشما  ،خليل محمد حس  .)0992(.اإلدارة المالية  ،الطبعة الرابعة .
العمار ،رضوان وليدد  .)0997(.أساسديات فدي اإلدارة الماليدة – مددخل
الى قرارات االستثمار وسياسات التمويل  ،الطبعة األولدى .عمدان
 :دار الميسرة .
بلقددداوي ،احمدددد ريددداحي  .)2009(.نظريدددة محاسدددبية  ،الجدددزء األول .
عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
شددحات  ،احمددد بسدديوني  .)2000(.محاسددبة الشددركات أشددخا
.مصر  :الدار الجامعية .

وأمددوال

امي  ،عبد خالد  .)2000(.علد تددقي الحسدابات  ،الناحيدة النظريدة
والعملية  ،الطبعة الخامسة  .عمان  :دار وائل للنشر والتوزيع.
كيسدددو ويجاندددت  ،دونالدددد وجيدددري  .)2009(.المحاسدددبة المتوسدددطة ،
الجزء األول  ،الطبعة العربية الثانيدة  .المملكدة العربيدة السدعودية
الرياض  :دار المريخ للنشر.

ثالثا :البحوث والدراسات والدوريات
االشقر  ،هداني محمدد  .)2000(.أدارة األربداح وعالقتهدا بالعوائدد ذيدر
المتوقعددة ومددد تدديرر العالقددة بحجد الشددركة  .رسددالة ماجسددتير ،
كلية الجامعة اإلسالمية في ذزة .
الددداعور وعابددد ،جبددر إبددراهي ،محمددد نددواف  .)2009(.ارددر السياسددات
المحاسبية إلدارة المكاسب على أسعار أسه الوحدات االقتصادية
المتداولددة  ،فددي سددوق فلسددطي لددألوراق الماليددة  .مجلددة الجامعددة
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