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أثر إدارة األرباح عمى تكمفة رأس المال لمشركات
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اإلىداء
إلى من قال فيهما الرحمان وبالوالدين إحسان ...إلى أحب لي بعد حب اهلل عز وجل إلى الوالدين الكريمين
أىدي ثمرة جهدي إلى ينبوع العطاء والحنان الذي زرعت في نفسي الطموح والمثابرة إلى من ربتني وأخذت بيدي وأنارت لي
طريق العلم و المعرفة إلى كل ما في الوجود بعد اهلل ورسولو والتي مألت الدنيا فرحا وسعادة إليك يا أغلى من في الوجود أمي
الغالية (حليمة)
إلى سبب وجودي في الحياة إلى من عجز اللسان عن الثناء عليو وتجفو األقالم دون الوفاء بحقو إلى الذي أنار دربي وعلمني
معنى األمانة والصدق إلى الذي علمني كيف يكون الصبر طريق النجاح وبقضاء اهلل إيمان و أن الحياة كفاح ونضال إلى نور
عيني إلى روح أبي الغالي (ميلود)
إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي إلى أثمن ىدية وىبها لي الرحمان خواتي( نعيمة وسهام إلى إخوتي ىشام
صالح الدين صهيب مؤيد أماني)...إلى كل فرد من أفراد العائلة الكبيرة كال باسمو
إلى من ضاقت السطور من ذكرىم فوسعهم قلبي إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى من جعلهم اهلل إخوتي باهلل أصدقائي
و زمالئي
إلى أساتذتي الكرام وكل رفقاء الدراسة
إلى طلبة تخصص مالية مؤسسة دفعة  2020إلى كل من شجعني في رحلتي إلى التميز والنجاح إلى كل من ساندني ووقف
بجانبي إليكم الشكر والتقدير واالحترام سيقف قلمي ىنا برىة ليستقر بين أنظاركم

III

شيماء

اإلىداء

الحمد هلل الذي وفقنا لهذا وما كنا لنصل إليو لوال فضل اهلل علينا

أىدي ىذا العمل المتواضع إلى من قال فيهما – اهلل تعالى – في كتابو ) :وقضى ربك أال تعبدو إال إياه وبالولدين إحسانا
) صدق اهلل العظيم.
إلى . .

والدي العزيز محمد ما أصعب أن أذكر اسمك ثم أتبعو ب  (:رحمو اهلل )
أمي العزيزة الغالية الزىرة
إلى . .

أطيب نعمة أىداىا اهلل لي  . .إلى من رافقوني في السراء والضراء  . .أصدق األصحاب
شقيقاتي و أشقائي األعزاء كل بإسمو
إلى . .
براعم عائلتي "أحمد ياسين" و" دعاء نور اليقين" و" زىراء الجمعة "و "محمد أيوب "و" محمد الحاج عمر "و "محمدعبد المنعم"
و "وئام الحرامين" و"زىرة أماني" و"أميمة "و"عبد النور ضياء الدين "و "سجود "و" أحمد حذيفة" حفظهم اهلل
إلى . .

جل األىل واألقارب واألصدقاء دون إسثناء
إلى . .

زميالتي الفضليات أخص بالذكر" فاطمة "و"شيماء"و"ىدى"
إلى . .

كل أساتذتي الكرام

IV

صفاء

الشكر والعرفان
إن أول الشكر هلل الواحد جل وعال على جميع النعم التي أنعمها علينا
وعلى تيسيره لنا كل السبل إلنجاز ىذا العمل المتواضع
اللهم إني أسألك أن تلهمنا شكر نعمتك وتجعل علمنا مخلصا لوجهك
فالحمد والشكر لجاللك وعظيم سلطانك
وما توفيقنا إال باهلل عليو توكلنا وإليو ننيب
قال رسول اهلل صل اهلل عليو وسلم
من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوا فإن
تستطيعوا فأدع لو
وإقتداء بهذا الحديث الشريف نوجو شكرنا إلى األستاذة المحترمة زغود
تبر التي لم تبخل علينا بنصائحها وتوجيهاتها وخاصة دعمها وتفهمها
الكبير لنا
إلى كل أساتذتنا الكرام في جامعة ورقلة وإلى كل زمالئنا في كلية العلوم
اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
إلى كل من أعاننا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة نصيحة أو دعاء كما
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير مسبقا ألعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم
بقبول مناقشة ىذه المذكرة والحكم عليها و إثرائها بآرائهم السديدة

V

:الملخص
ىدفت ىذه الدراسة للتعرؼ إُف مدى تأثَت إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ للشركات الصناعية ادلدرجة يف السوؽ
 شركة صناعية مدرجة22  وقد مشلت عينة الدراسة،2019  إُف سنة2015 الرئيسي لبورصة الكويت خالؿ الفًتة ادلمتدة من سنة
 يف حُت مت قياس،1995  ادلعدؿJones  وقد اعتمدنا لقياس متغَت إدارة األرباح (ادلتغَت ادلستقل) على ظلوذج،يف بورصة الكويت
 ولدراسة،)تكلفة رأس ادلاؿ (ادلتغَت التابع) من خالؿ ادلتوسط ادلرجح لتكلفة سلتلف مصادر التمويل (حقوؽ ادللكية واالقًتاض
.Eviews ولتقدير النموذج القياسي مت اإلستعانة بربنامج،عالقة التأثَت بُت ادلتغَتين مت بناء ظلوذج بيانات بانل
وقد توصلت الدراسة إُف وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت إدارة األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ يف الشركات
.2019 - 2015 الصناعية ادلدرجة بسوؽ األوراؽ ادلالية للكويت خالؿ الفًتة
. قطاع الصناعة، سوؽ الكويت لألوراؽ ادلالية، تكلفة رأس ادلاؿ، إدارة األرباح: الكلمات المفتاحية

Summary:
This study aimed to identify the extent of the impact of profit management on the cost
of capital for industrial companies listed on the main market of the Kuwait Stock Exchange
during the period from 2015 to 2019, and the study sample included 22 industrial companies
listed on the Kuwait Stock Exchange, and we have adopted to measure the profit management
variable ( The independent variable) was based on the modified Jones model 1995, while the
cost of capital (the dependent variable) was measured through the weighted average of the
cost of the various sources of financing (equity and borrowing). To study the impact
relationship between the two variables, a Panel data model was built, and to estimate the
standard model, we were used Eviews.
The study found that there is a positive statistically significant relationship
relationship between profit management and the cost of capital in the industrial companies
listed on the Kuwait Stock Exchange during the period 2015-2019.
Key words : Profit management, The cost of capital, Kuwait Stock Exchange,
Industry Sector.
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المقدمة

المقدمة
أ  -توطئة :
ال يزاؿ حتقيق اإلستمرارية وتعظيم ثروة ادلالؾ يشكل ىاجسا كبَتا بالنسبة إلدارة الشركات يف وقتنا احلاِف ،إذ يوجد
العديد من ادلواضيع اليت أثارت اجلدؿ حوؿ كيفية حتقيق اذلدؼ اإلسًتاتيجي لل شركة  ،وبناءا على ذلك يتخذ ادلسَتين مؤشر
األرباح وسيلة لكسب ثقة ادلالؾ حيث يعد ىذا ادلؤشر من ادلؤشرات اذلامة للحكم على قدرة ومالءة ىذه ادلؤسسة كما تظهر
أعلية ىذا ادلؤشر يف حتديد العائد ادلتوقع لكل إستثمار ،ويلجأ بعض ادلسَتين إُف جعل األرباح يف مستوى عاِف وىذا لإلبقاء على
ثقة ادلالؾ وادلساعلُت ولتحقيق األىداؼ اخلاصة هبم ،شلا أدى إُف ظهور إدارة األرباح واليت تظهر األرقاـ واألرصدة احملاسبية مضللة
على ما غلب أف تكوف عليو يف ظل التالعب يف القوائم ادلالية من طرؼ ادلسَتين ،واليت تنعكس على قرارات متخذي القرار.
إف إستخداـ معلومات احملاسبُت من قبل ادلستخدمُت اخلارجُت كادلساعلُت وادلسَتين وادلستثمرين أو احملللُت ادلاليُت
وغَتىم من األطراؼ ذوي ادلصلحة يولد دافعا ورغبة لدى اإلدارة يف التالعب هبذه ادلعلومات ،وىذا للتأثَت على قراراهتم بح يث
تكوف لصاٌف ادلؤسسة ،وىذا سوؼ ينعكس على عدة جوانب خاصة بادلؤسسة منها تكلفة رأس ادلاؿ.
ويعد موضوع تكلفة رأس ادلاؿ من ادلواضيع ادلهمة يف اإلدارة ادلالية واليت غلب التعامل معها بدقة ،إذ حتتاج ادلؤسسة إُف
أمواؿ قصد التوسع يف أعماذلا وذلك لتمويل جتهيزات إضافية والتوسع يف إستثماراهتا ويف ىذه احلالة ال ؽلكن اإلعتماد على
مصادر التمويل قصَتة األجل وذلك نظرا ألف اإلستثمارات ال تستطيع تغطية تكاليفها وحتقيق أرباح وعوائد ألف عند إستخداـ
ادلؤسسة التمويل قصَتة األجل لتمويل نشاطها سوؼ تضطر الحقا لتصفية ىذه التجهيزات لتسديد القروض قصَتة األجل يف
مواعيدىا وشلا سبق يتبُت أنو البد على ادلؤسسة أف تبحث عن مصادر أخرى لتوسع ودتويل نشاطها إذ يًتتب على ىذه ادلصادر
تكلفة تتحملها ادلؤسسة وتشكل ىذه ادلصادر ما يعرؼ باذليكل ادلاِف الذي يعترب من العناصر اجلوىرية يف ادلفاضلة بُت البدائل
اإلستثمارية وادلفاضلة بُت مصادر التمويل وإختيار األفضل بينها للوصوؿ إُف قرار سليم ومالئم ػلقق ىدؼ ادلؤسسة.
ب  -طرح اإلشكالية :
إنطالقا شلا سبق ؽلكن صياغة اإلشكالية الرئيسية كالتاِف :
ما مدى أثر إدارة األرباح على تكلفة رأس

المال الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الكويت للفترة من

 2015إلى  2019؟
ودلعاجلة ىذه اإلشكالية والعمل على اإلحاطة باجلوانب اليت تشكل زلاور ىذه الدراسة مت طرح األسئلة الفرعية التالية :
 -1ىل دتارس الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت إدارة األرباح خالؿ الفًتة  2015إُف 2019؟
 -2ىل يستخدـ ادلسَتين يف الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت إدارة األرباح لإلستفادة من ختفيض تكلفة رأس ادلاؿ؟
 -3ما طبيعة العالقة بُت إدارة األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ يف الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت؟

ب

المقدمة
ت  -فرضيات الدراسة :
بناءا على ما مت طرحو من التساؤالت الفرعية السابقة ؽلكن حتديد رلموعة من الفرضيات اليت نسعى إلختبارىا وىي
على النحو التاِف :
 -1دتارس الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت إدارة األرباح خالؿ الفًتة  2015إُف 2019؛
 -2يستخدـ ادلسَتين يف الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت إدارة األرباح لالستفادة من ختفيض تكلفة رأس ادلاؿ؛
 -3توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بُت إدارة األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ يف الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت.
ث -مبررات إختيار الموضوع :
إختيار أي موضوع ال يتم صدفة بل ىناؾ العديد من األسباب وىي كالتاِف :
 توافق موضوع الدراسة مع التخصص (مالية مؤسسة)؛ اإلىتماـ ادلنزايد مبوضوع الدراسة من قبل اإلقتصاديُت؛ إثراء مكتبة الكلية هبذا اجلانب من ادلواضيع؛ الرغبة وادليوؿ الشخصي لدراسة مواضيع تتعلق بتكلفة رأس ادلاؿ ودعمو من طرؼ األستاذة.ج -أىداف الدراسة :
تسعى ىذه الدراسة لتحقيق األىداؼ التالية :
 معرفة طبيعة العالقة بُت إدارة األرباح و تكلفة رأس ادلاؿ للشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت؛ التعرؼ على مفهوـ كل من إدارة األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ؛ التعرؼ على دوافع ووسائل شلارسة إدارة األرباح وأعلية إستعماالت تكلفة رأس ادلاؿ وكيفية إحتساهبما.ح -أىمية الدراسة :
إف أعلية أي دراسة تتوقف على أعلية الظاىرة اليت يتم دراستها وعلى قيمتها العملية وما ؽلكن أف حتققو من نتائج ؽلكن
اإلستفادة منها ،وىنا تكمن أعلية دراستنا يف الوقوؼ على طبيعة أثر إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ.
خ -حدود الدراسة  :تتفرع ىذه احلدود إُف :
 الحدود المكانية  :دتت الدراسة يف عينة من الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت. الحدود الزمنية  :يقتصر اجلانب التطبيقي خالؿ الفًتة ادلمتدة من  2015إُف غاية .2019ج

المقدمة
د -منهج الدراسة واألدوات المستخدمة :
إعتمادنا يف دراستنا ىذه على ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي وذلك ما يتوافق مع اإلجابة على اإلشكالية وإختبار
صحة الفرضيات ادلذكورة أعاله ،حيث كاف ادلنهج الوصفي من خالؿ دراسة اإلطار النظري إلدارة األرباح وأىم الطرؽ ادلعتمد
عليها يف قياسها وكذلك تكلفة رأس ادلاؿ ،وأىم الدراسات السابقة اليت تتعلق بادلوضوع ،وبعد ذلك مت اإلعتماد على ادلنهج
التحليلي ادلتمثل يف قياس أو حتديد أثر إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ دراسة حالة بورصة الكويت ،يف حُت األدوات
ادلستخدمة يف ىذه الدراسة بالنسبة للجزء النظري ىي ادلراجع (الكتب ،ادللتقيات ،اجملالت ،الرسائل اجلامعية) ،أما اجلزء التطبيقي
فقد مت إستخداـ الربامج اإلحصائةي  ExceLو Eviews 9لتحليل النتائج ادلتحصل عليها.
ذ -صعوبات الدراسة :
خالؿ القياـ هبذا العمل دتت مواجهة بعض العراقيل دتثلت يف:
 صعوبة مجع ادلعطيات و تلخيصها من ادلوقع اإللكًتوين للبورصة زلل الدراسة؛ تفشي جائحة كورونا أدى إُف التأثَت على حالتنا النفسية؛ صعوبة حترير اجلزء التطبيقي من ادلذكرة بسبب غلق مكاتب التواصل بيننا ( ادلكتبة العامة ،اجلامعة ،دار الثقافة مفدي زكريا.....إٍف ).
ر -ىيكل البحث :
من أجل اإلدلاـ أو اإلحاطة هبذا ادلوضوع مت تقسيم الدراسة إُف فصلُت ،وذلك باإلعتماد على طريقة IMRAD

حيث تناولنا يف الفصل األوؿ األسس النظرية إلدارة األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ يف مبحثُت ،ادلبحث األوؿ خصص
للمفاىيم األساسية إلدارة األرباح و إُف تكلفة رأس ادلاؿ.
وتطرقنا يف ادلبحث الثاين إُف بعض الدراسات السابقة ادلتعلقة بإدارة األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ ،وبعدىا أجرينا مقارنة بُت
الدراسة احلالية والدراسات السابقة.
بينما الفصل الثاين إندرج حتت عنواف الدراسة القياسية ألثر إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ لعينة تتكوف من
شركة يف رلاؿ قطاع الصناعة لبورصة الكويت من سنة  2015إُف سنة  ،2019وقسم كذلك ىذا الفصل إُف مبحثُت ،خصص
ادلبحث األوؿ يف حتديد رلتمع وعينة الدراسة وادلتمثلة يف الشركات الصناعية والطريقة واألدوات ادلستخدمة ،أما ادلبحث الثاين
يتمثل يف عرض النتائج ادلتوصل إليها واختبار الفرضيات ومناقشة النتائج.
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تمهيد:
من بُت ادلوضوعات اليت تعٌت هبا اإلدارة ادلالية احلديثة إدارة األرباح كونو ا تعمل جاىدة على حتقيق إستمرارية ودؽلومة
ادلؤسسة ،بإظهار القوائم ادلالية دلا ؼلدـ مصاحلها ألهنا تلعب دورا ىاما يف بناء رلموعة من القرارات اإلستثمارية ،وكذا التأثَت على
حتديد اذليكل ادلاِف األمثل وقبوؿ ادلشروعات اليت حتقق ذلا عوائد ،والوقوؼ على تكلفة كل عنصر من عناصر ىيكل رأس ادلاؿ
لتقدير تكلفة رأس ادلاؿ.
ولإلدلاـ أكثر بادلوضوع قمنا باإلطالع على رلموعة من الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة مبوضوع دراستنا.
ومن ىذا ادلنطلق إرتأينا معاجلة ىذا الفصل بتقسيمو إُف مبحثُت ،ادلبحث األوؿ تناولنا اإلطار العاـ إلدارة األرباح
وتكلفة رأس ادلاؿ ،أما ادلبحث الثاين كاف حوؿ الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة بادلوضوع.
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المبحث األول  :مفاىيم األساسية إلدارة األرباح وتكلفة رأس المال
إف ىدؼ ىذه الدراسة ىو البحث على أثر إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ ،فال بد من اإلشارة إُف مفهوـ إدارة
األرباح والدوافع اليت تؤدي إُف القياـ هبا ،و وسائل شلارستها وطرؽ قياسها ،باإلضافة إُف احلديث عن تكلفة رأس ادلاؿ من حيث
مفهومها وأعلية إستعماالهتا ،كما سيتم التطرؽ إُف ادلنهجية ادلتبعة يف حساهبا.
المطلب األول  :ماىية إدارة األرباح
ناؿ موضوع إدارة األرباح إىتماما متزايد من قبل ادلسَتين وىذا نظرا لكوهنا وسيلة لكسب ثقة األطراؼ ذات العالقة
بالشركة وإظهار قيمتها وتأثَتىا على قراراهتم.
الفرع األول  :مفهوم ودوافع إدارة األرباح
أوال  :مفهوم إدارة األرباح
لقد تعددت تعاريف إدارة األرباح بتعدد األفكار ،نذكر منها :
 عرفها  " Schipper 1989على أهنا تدخل متعمد يف عملية إعداد التقارير ادلالية اخلارجية بنية حتقيق بعضادلكاسب اخلاصة.1
 وتعرؼ أيضا بأهنا " التحريف ادلتعمد لألرباح ،األمر الذي يفضي بدوره إُف أرقاـ ختتلف بشكل أساسي عما ؽلكن أفتكوف عليو يف غياب التالعب ،وذلك عندما يتخذ ادلديرين قرارات ال ختضع ألسباب إسًتاتيجية بل جملرد التعديل على األرباح.2
 كما يرى أف إدارة األرباح ىي النظر يف إختيار السياسات احملاسبية ادلستخدمة من قبل اإلدارة يف عملية جتميعادلعامالت والتقارير ادلالية للشركة لتحقيق أىداؼ معينة.3
من خالؿ التعاريف السابقة واليت صلدىا ختتلف من حيث الشكل والكلمات ولكنها تصب يف جوىر واحد ،ؽلكن أف
نستنتج أف إدارة األرباح ىي رلموعة من اإلجراءات والطرؽ ادلتبعة من طرؼ إدارة الشركة للتالعب يف مقدار األرباح وذلك
لتحقيق بعض ادلكاسب اخلاصة ذلا بغض النظر عن مشروعيتها وأثرىا على نشاط الشركة.
ثانيا  :دوافع إدارة األرباح
الشك لكل شلارسة أو فعل إال ولو دوافع تسبقو ،وىذا ينطبق دتاما على إدارة األرباح وقد قسمت دوافع إدارة األرباح
إُف ثالثة دوافع رئيسية كما يلي :

 1كامل مسَت زلمد عيسى ،أثر جودة ادلراجعة اخلارجية على عمليات إدارة األرباح ،رللة كلية التجارة للبحوث العلمية -جامعة اإلسكندرية ،اجمللد

 ،45العدد  ،2008 ،2ص

.13
 2الفار عبد اجمليد الطيب ،إدارة األرباح ،الطبعة األوُف ،دار جليس الزماف للنشر والتوزيع ،عماف ،2010 ،ص.28
3

Jamilah and Others, The Effect Of Profit Manangement On Company Performance, International Journal Of Academic Research
Economics and Mananagement Sciences, Vol 7, No 4, 2018, P 49.
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- 1دوافع سوق رأس المال :
حتاوؿ بعض إدارات الشركات التالعب باألرباح للتأثَت على أداء سعر السهم يف ادلدى القصَت ،ويسعى ادلستثمروف
واألطراؼ األخرى ادلستفيدة إلستعماؿ ادلعلومات احملاسبية ادلتحصل عليها عن طريق التنبؤ بالرحبية ،شلا يدفع اإلدارة حملاولة
التالعب باألرباح للتأثَت يف أداء سعر السهم يف ادلدى القصَت جلعلو يبدو أكثر قيمة شلا عليو يف احلقيقة جلذب ادلستثمرين،
وضماف استمرار ادلستثمرين احلاليُت.1
- 2الدوافع التنظيمية :
تظهر الدوافع التنظيمية إلدارة األرباح عندما يوجد إعتقاد بأف األرباح ادلعلنة تؤثر على عمل واضعي التشريعات أو
ادلسؤوليُت احلكوميُت .وبالتاِف فإنو من خالؿ إدارة نتائج العمليات ،ؽلكن للمديرين التأثَت على أعماؿ واضعي التشريعات أو
ادلسؤوليُت احلكوميُت ،شلا يقلل من الضغط السياسي وتأثَت التشريعات على الشركة.2
وىناؾ أشكاؿ للدوافع التنظيمية على إدارة األرباح ،منها شكلُت مت توضيحها من بعض الدراسات ،وعلا التنظيم اخلاص
بالصناعة ،والتنظيم اخلاص مبكافحة اإلحتكار ،نوضحها كاآليت: 3
 التنظيم الصناعي :لقد أبدى واضعو ادلعايَت إىتمامهم بإدارة األرباح للتحليل على التنظيم الصناعي ،فقد كانت أغلب الدراسات على
الشركات األمريكية مبختلفها ،حيث أشارت إُف خضوع مجيع الصناعات عمليا لدرجة من التنظيم ،وخضوع البعض األخر إُف
مراقبة تنظيمية ترتبط بالبيانات ادلالية بصورة صرػلة ،تتطلب األنظمة ادلصرفية من ادلصارؼ توفَت متطلبات ادلالءة ادلالية ،كما
تقضي نظم التأمُت بأف يستوىف ادلؤمنوف شروطا حتقق احلد األدىن من السالمة ادلالية ،ويف ادلقابل فإف ادلرافق اخلدمية ختضع
للتصنيف النظامي والذي يسمح ذلا باحلصوؿ على عائد عادي فقط على أصوذلا ادلستثمرة.
 تنظيم مكافحة اإلحتكار:ؽلكن ألشكاؿ التنظيم األخرى أف توفر لشركات حوافز إلدارة األرباح ،حيث أف الشركات ادلعرضة إلهتامها بقضايا
اإلحتكار (من منطلق مكافحة اإلحتكار)  ،أو قضايا لسياسة أخرى ،لديها دوافع إلدارة أرباحها لكي تظهر أقل رحبية.
- 3دوافع اإلدارة التعاقدية :
ىناؾ العديد من الدراسات اليت تناولت مكافأة اإلدارة كأحد احلوافز لقيامها إلدارة األرباح ،إذ أشارت عدة دراسات
إُف أف ادلدراء يف الشركات الكبَتة يعملوف على تأجيل اإلعًتاؼ جبزء من دخل الشركة عندما ال ػلقق ىدؼ األرباح يف برنامج

1
2

فاضل علي عباس ،إدارة األرباح يف ادلصارؼ اخلاصة و أثرىا على القيمة السوقية ،رللة ادلثٌت للعلوـ اإلدارية و اإلقتصادية ،اجمللد  ،9العدد  ،2019 ،2ص . 44 -43
كامل مسَت زلمد عيسى،مرجع سبق ذكره ،ص .15

 3أبو عجيلة علي ،عالـ محداف ،أثر احلوكمة ادلؤسسية على إدارة األرباح -دليل من األردف ،ادللتقى العلمي الدوِف حوؿ األزمة ادلالية واإلقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية ،سلرب
الشراكة واإلستثمار يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب ،يومي  21 -20أكتوبر  ،2009ص.8 -7
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مكافأهتم ،كما أشارت دراسات أخرى بأف ادلكافأت تدفع بعض إدارة الشركات إلدارة أرباحها لكي تزيد من ادلكافأت ،وتعمل
على حتسُت الوضع الوظيفي.1
وتظهر أعلية الدوافع التعاقدية كمحفز إلدارة األرباح اليت تستند إُف البيانات احملاسيبة يف تنظيم بعض العالقات التعاقدية
مع الغَت مثل عقود اإلقراض اليت تًتؾ أثرا واضحا يف توزيع ادلواد دلقابلة التكاليف ادلًتتبة عليو.2
الفرع الثاني  :وسائل ممارسة الشركة إلدارة األرباح
من أىم الوسائل اليت تستخدمها الشركة يف إدارة أرباحها ىي :
أ -إدارة المبيعات :
يقصد هبا رلموعة اإلجراءات اليت تستخدمها اإلدارة للتحكم والتالعب يف عمليات البيع اليت تقوـ هبا الشركة سواء
كانت ىذه ادلبيعات بضاعة تنتجها الشركة أو أصوؿ دتلكها أو إستثمارات مالية.3
ومن أمثلة إدارة ادلبيعات قياـ اإلدارة بزيادة ادلبيعات بشكل غَت إعتيادي وذلك عن طريق إعطاء خصومات عالية
وتسهيالت كبَتة يف الدفع عند هناية السنة احلالية ،علما أف ىذه ادلبيعات دتت يف واقعها للسنة ادلوالية ،وبالتاِف تكوف الشركة قد
عجلت اإلعًتاؼ باإليرادات لتظهر يف السنة احلالية بدال من السنة ادلوالية.
ب -إدارة المصروفات اإلختيارية :
ؽلكن إلدارة الشركة شلارسة إدارة األرباح من خالؿ ختفيض أو رفع بعض ادلصاريف القابلة للتحكم مثل مصاريف
اإلعالف والبحث والتطوير بشكل غَت إعتيادي ضلو هناية السنة احلالية ،ليتم حتميلها على السنة ادلوالية حيث تظهر السنة احلالية
مبصاريف أقل والسنة ادلوالية مبصاريف أعلى بشكل غَت إعتيادي.
ج -إدارة اإلنتاج :
تعمل الشركة بالتحكم بكلفة إنتاج الوحدة زيادة أو نقصاف إما عن طريق ختفيض أو رفع كمية اإلنتاج بشكل غَت
إعتيادي ضلو هناية السنة احلالية  ، 4ليتم اإلعًتاؼ ببعض ادلصاريف وحتميلها على السنة ادلوالية ،وإما عن طريق التغيَت يف طرؽ
حساب كلفة ادلخزوف ،فمن خالؿ زيادة اإلنتاج ؽلكن ختفيض التكاليف الثابتة احململة على كل وحدة منتج ومن مث ختفيض تكلفة
الوحدة ،ومن ناحية أخرى تؤدي زيادة اإلنتاج إُف زيادة ادلخزوف يف هناية السنة شلا يؤدي إُف ختفيض تكلفة ادلبيعات ،كل ذلك
يقود إُف زيادة األرباح ،ومن مث الوصوؿ إُف رقم الربح ادلرغوب بو.5

 1التميميي عباس محيد ػلي ،الساعدي حكيم محود فليح ،إدارة األرباح "عوامل نشؤىا وأساليبها و سبل احلد منها " ،الطبعة األوُف ،2015 ،ص .51
 2مكي البناء زينب ،ىادي نعمة شيماء ،أثر إسًتاتيجيات إدارة األرباح يف تغيَت التدرج اإلئتماين ،اجمللة العراقية للعلوـ اإلدارية ،اجمللد  ،14العدد ،56ص .197

 3رنا صقور ،دور اإلفصاح احملاسيب يف احلد من شلارسات إدارة األرباح ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة دمشق ،سوريا ،2014 ،ص .35
 4معراج ىواري ،حديدي آدـ ،ضلو تفعيل دور احلوكمة ادلؤسسية يف ضبط إدارة األرباح يف البنوؾ التجارية اجلزائرية ،ادللقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كاآللية للحد من الفساد
ادلاِف واإلداري ،يومي  07-06ماي  ،2012ص.12
 5رنا صقور ،مرجع سبق ذكره ،ص .35
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كما أشار أحد الباحثُت إُف أف اإلدارة ؽلكنها شلارسة إدارة األرباح من خالؿ التحكم يف رلموعة من احملاور دتثل
اإلجتاىات اليت ؽلكن لإلدارة من خالذلا التأثَت على النتائج أو ادلراكز ادلالية تتعلق بقرارات تشغيلية تدخل يف نطاؽ سيطرة اإلدارة،
ولذا فإف زلاور إدارة األرباح ؽلكن تصنيفها طبقا للممارسات احملاسبية يف ثالث رلموعات أساسية يرتبط كل منها مبحتويات
القوائم ادلالية األساسية وىي قائمة ادلركز ادلاِف ،قائمة الدخل ،قائمة التدفقات النقدية.1
الفرع الثالث  :طرق قياس ممارسات إدارة األرباح
إجتهت وجهات نظر الباحثُت ضلو قائمة التدفقات النقدية علهم غلدوف فيها ما يقودىم لكشف شلارسات إدارة
األرباح ،وذلك باإلعتماد على مفهوـ ادلستحقات الذي يعرب عن رلموع اإليرادات وادلصاريف ادلسجلة يف قائمة الدخل واليت َف
تنتج عنها تدفقات نقدية خالؿ فًتة النشاط ،تتكوف ادلستحقات الكلية من نوعُت من ادلستحقات  :ادلستحقات اإلختيارية
وادلستحقات غَت اإلختيارية ،حبيث أف: 2
ادلستحقات الكلية = ادلستحقات اإلختيارية  +ادلستحقات غَت اإلختيارية
وؽلكن التعبَت عن ىذه ادلعادلة كما يلي:
TA i, t =NDA i, t + DAC i, t

حبيث :
 : TA i, tادلستحقات الكلية للشركة ( )iيف السنة ()t؛
 : NDA i, tادلستحقات الغَت اإلختيارية للشركة ( )iيف السنة ()t؛
 : DAC i, tادلستحقات اإلختيارية للشركة ( )iيف السنة (.)t
ويتم حتديد ادلستحقات الكلية بطريقتُت :3
الطريقة األولى  :منهج قائمة التدفقات النقدية
ودتثل ادلستحقات الكلية وفقا ذلذا ادلنهج الفرؽ بُت الدخل الصايف وصايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
للشركة وذلك وفق ادلعادلة التالية:
TA i, t = NI i, t – CFO i, t

 1سلماف حسُت عبد اهلل ،عدالت زلمد توفيق ،مفهوـ اإلنصاؼ احملاسيب ودوره يف احلد من شلارسات إدارة األرباح ،رللة العلوـ اإلقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،18العدد  ،69ص
.11
 2فداوي أمينة ،ضلو مفاضلة إحصائية بُت ظلاذج قياس شلارسات إدارة األرباح ،أطروحة دكتوراه غَت منشورة ،جامعة عنابة ،اجلزائر" ،بدوف سنة نشر" ،ص .124
 3ادلرجع السابق ،ص .125
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حبيث :
 : TA i, tادلستحقات الكلية للشركة ( )iيف السنة ()t؛
 : NI i, tالنتيجة الصافية للشركة ( )iيف السنة ()t؛

 : CFO i, tالتدفقات النقدية التشغيلية للشركة ( )iيف السنة (.)t
الطريقة الثانية  :منهج الميزانية العامة
ويتم حساب ادلستحقات الكلية حسب ىذا ادلنهج وفق ادلعادلة التالية :
TA i, t=∆CA i, t -∆Cash i, t -∆CL i, t +∆DCL i, t - DEP i, t

حبيث :
 : TA i, tادلستحقات الكلية للشركة ( )iيف السنة ()t؛
 : ∆CA i, tالتغَت يف األصوؿ ادلتداولة للشركة ( )iيف السنة ()t؛
 : ∆Cash i, tالتغَت يف القيم اجلاىزة للشركة ( )iيف السنة ()t؛
 : ∆CL i, tالتغَت يف اإللتزامات ادلتداولة للشركة ( )iيف السنة ()t؛
 :∆DCL i, tالتغَت يف الديوف طويلة األجل ادلدرجة ضمن اإللتزامات ادلتداولة للشركة ( )iيف السنة ()t؛
 : DEP i, tإمجاِف سلصصات اإلىتالكات و ادلؤونات للشركة ( )iيف السنة (.)t
ومن خالؿ ما مت اإلشارة إليو سابقا بالنسبة دلكونات ادلستحقات الكلية ،فإف ادلستحقات اإلختيارية تعرؼ بأهنا
ادلستحقات اليت تنشأ من ادلعامالت أو ادلعاجلات احملاسبية اليت يتم إختيارىا لغرض إدارة األرباح ،و نتيجة إختيار اإلدارة بُت
ادلعاجلات واخليارات احملاسبية البديلة وادلتاحة أمامها هبدؼ تضخيم أو ختفيض األرباح على غَت حقيقتها ،مثل زيادة أو ختفيض
ادلستحقات احملاسبية ادلتعلقة حبسابات حتت التحصيل ،كحساب العمالء ،الديوف ادلشكوؾ يف حتصيلها ،حسابات ادلخزوف،
مؤونة إطلفاض ادلخزوف ،حساب الذمم الدائنة ،اإليرادات ادلؤجلة ،اإللتزامات مستحقة الدفع ،ادلصاريف ادلدفوعة مسبقا
.....اٍف.1
أما ادلستحقات الغَت اإلختيارية فهي ادلستحقات اليت تنشأ من ادلعامالت اليت تقوـ هبا الشركة يف الفًتة احلالية ،واليت
تعترب طبيعية بالنسبة للشركة ،حبيث تعكس مستوى أداء الشركة ،إسًتاتيجيتها ،إتفاقيات العمل ،األحداث على ادلستوى الكلي
والعوامل اإلقتصادية األخرى.2
فداوي أمينة ،مرجع سبق ذكره ،ص . 126
 2نفس ادلرجع والصفحة سابقا .
1
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تعترب ادلستحقات اإلختيارية ىي الوسيلة اليت من خالذلا ؽلكن كشف شلارسات إدارة األرباح وىذا ما إكتشفو الباحثوف،
حيث أف ادلستحقات اإلختيارية تساوي الفرؽ بُت ادلستحقات الكلية و ادلستحقات الغَت إختيارية .وذلك وفق ادلعادلة التالية :
DAC i, t= TA i, t - NDA i, t

ومن أجل حتديد وقياس ادلستحقات اإلختيارية قدمت عدة ظلاذج مالية حلساب ادلستحقات الغَت اإلختيارية ،ومن أبرز
تلك النماذج ىناؾ مخس ظلاذج ؽلكن إستعراضها كما يلي :
- 1نموذج : 1985 Healy
يقوـ ظلوذج  Healyعلى تقسيم ادلستحقات الكلية إُف مستحقات إختيارية وغَت إختيارية ،وأف قيمة ادلستحقات
اإلختيارية ىي اليت حتدد درجة شلارسة إدارة األرباح ،ومن خالؿ ىذا النموذج يتم إستخداـ معدؿ ادلستحقات الكلية لفًتة التقدير
لقياس ادلستحقات الغَت اإلختيارية ،ودتثل الفًتة السابقة للفًتة ادلدروسة ،فمحددات ىذا النموذج مقدرة بإستخداـ معطيات فًتة
التقدير واليت ال توجد فيها شلارسات إدارة أرباح متوقعة ،ويظهر ىذا النموذج من خالؿ ادلعادلة التالية:1
TA i/A i-1

𝑡
∑𝑖=𝑡−1

NDA t+1= 1/n

حبيث :
 : NDA t+1ادلستحقات الغَت إختيارية للفًتة ادلدروسة.
 : t+1الفًتة ادلدروسة؛
 : tسنوات فًتة التقدير؛
 : nرلموع سنوات فًتة التقدير؛
 : TA iادلستحقات الكلية للسنة ()i؛
 : A i-1رلموع األصوؿ لبداية الفًتة (.)i-1
إال إف ىذا النموذج قد وجهت لو عدة إنتقادات ،ومن أبرزىا أنو يعترب أف ادلستحقات الغَت اإلختيارية ثابتة عرب الزمن،
ومساوية دلعدؿ ادلستحقات الكلية لفًتة التقدير ،يف حُت أف ادلستحقات الغَت إختيارية تتغَت بتغَت الظروؼ اإلقتصادية للشركة.
- 2نموذج : 1986 DeAngelo
طور  DeAngeloظلوذجا آخر كتعديل لنموذج  ،Healyومن خاللو طورت طريقة أخرى حلساب ادلستحقات الغَت
إختيارية ،من خالذلا إستخداـ رلموع ادلستحقات الكلية للفًتة السابقة للفًتة ادلدروسة لقياس ادلستحقات الغَت إختيارية،
 1فداوي أمينة ،مرجع سبق ذكره ،ص .127
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ويظهر ىذا النموذج من خالؿ ادلعادلة التالية :1
حيث:

NDA t+1 = TA t-1/A t-1

 : NDA t+1ادلستحقات الغَت إختيارية إُف إمجاِف األصوؿ للسنة ()t+1؛
 : TA t-1ادلستحقات الكلية للسنة ()t-1؛
 : A t-1رلموع األصوؿ للسنة (.)t-1
إال أف ىذا النموذج بدوره تعرض لنفس اإلنتقاد الذي وجو لنموذج  ،1985 Healyحبيث أنو ينفي أثر التغَتات
اإلقتصادية على تغَت ادلستحقات الغَت إختيارية ،كما أف مستوى ادلستحقات اإلختيارية قد أفًتض مبعدؿ يساوي صفر يف فًتة
التقدير ،أي السنة اليت تسبق سنة كشف إدارة األرباح ،وقد أمجع الباحثوف على أف ىذا النموذج ال يسمح بأي طريقة بتقدير
ادلستحقات اإلختيارية ،وكشف شلارسات إدارة اإلستحقاؽ ،ومن جهة أخرى فإذا كانت ادلستحقات الغَت إختيارية ثابتة عرب
الزمن ،وادلستحقات الكلية مبعدؿ الصفر إُف فًتة التقدير ،فكال من ظلوذجي  1985 Healyو 1986 DeAngeloيقدراف دوف
خطأ قياس ادلستحقات الغَت إختيارية ،وقد أثبتت عدة دراسات أف ادلستحقات الغَت إختيارية تتغَت حسب الظروؼ والتغَتات
اإلقتصادية للشركة ،وبذلك ظهرت ظلاذج أخرى للتقدير كاف غرضها حتسُت النموذجُت السابقُت ،وإلغاء فرضية ثبات ادلستحقات
الغَت إختيارية.
- 3نموذج :1991 Dechow & Sloan
ويسمى أيضا بنموذج قطاع النشاط ،ويفًتض ىذا النموذج أف التغَت يف ادلستحقات الغَت إختيارية مشًتؾ بالنسبة لكل
الشركات اليت تنتمي لنفس قطاع النشاط ،ويقدر ىذا النموذج ادلستحقات الغَت إختيارية كما يلي: 2
(NDA t+1=y 1+ y2 Median I (TA t+1/A t-1

حبيث :
 : NDA t+1ادلستحقات الغَت إختيارية للسنة (.)t+1
) : Median I (TA t+1/A t-1القيمة الوسيطة للمستحقات الكلية مقسومة على إمجاِف أصوؿ بداية الفًتة لكل الشركات
التابعة لنفس قطاع النشاط .I
 : y2 ،y1دتثل معاَف خاصة يتم تقديرىا من خالؿ طريقة ادلربعات الصغرى العادية خالؿ فًتة التقدير وإنطالقا من ادلعادلة
اآلتية:

TA t/A t-1 = y1+ y2 Median I (TA t/A t-1) + ԑt

 1فداوي أمينة ،مرجع سبق ذكره ،ص .128
 2ادلرجع السابق ،ص.129 -128
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حبيث :
 : TA tادلستحقات الكلية للسنة ()t؛

 : A t-1رلموع األصوؿ للسنة ()t-1؛
 : ԑtباقي اإلضلدار ادلرتبط بادلستحقات االختيارية.
إال أف ىذا النموذج أيضا يعاب عليو بأنو يلغي التغَت يف ادلستحقات الغَت إختيارية ادلشًتكة بُت الشركات اليت تنتمي
لنفس قطاع النشاط ،فإذا كاف ىناؾ تغَتات على مستوى نسبة ادلستحقات اإلختيارية نتيجة لتغَتات خاصة بظروؼ الشركة ،فإف
ىذا النموذج سيكوف غَت قادر على إستخراج نسبة ادلستحقات الغَت إختيارية ،ففرضيتو ال تطبق إال يف حاؿ ما إذا كاف األصل
اإلقتصادي للشركات ادلوجودة يف نفس قطاع النشاط متجانس ،إضافة إُف أف ىذا النموذج ػلذؼ اإلرتباط بُت ادلستحقات بُت
الشركات ،وىذا يعد خطرا قد يؤدي إلضلراؼ النتائج وتذبذهبا وتأكيد غياب التالعب من خالؿ إدارة اإلستحقاؽ يف حُت
تواجدىا يف احلقيقة.
- 4نموذج :1991 Jones
إقًتح  Jonesظلوذجا ؼلفف من افًتاض أف ادلستحقات الغَت إختيارية ثابتة من فًتة ألخرى ،حيث قاـ ظلوذج Jones

بإدخاؿ عاملُت لتقدير ادلستحقات غَت اإلختيارية علا  :رقم األعماؿ و إمجاِف األصوؿ الثابتة (أو التثبيتات ادلادية) ويفًتض
النموذج أهنما أقل عرضة للتالعب من طرؼ اإلدارة.1
ويقدـ  Jonesظلوذجو لقياس ادلستحقات الغَت إختيارية كما يلي:2
NDA i, t / A i, t-1 = α1 (1/ A i, t-1) + α2 (∆REV i, t/ A i, t-1) + α3 (PPE i, t/ A i, t-1) + ԑ i, t

حبيث :

+ α3 (PPE i, t/ A i, t-1) + ԑ i, t
 : NDA i, tادلستحقات الغَت إختيارية للشركة ( )iيف السنة ()t؛

 : A i, t-1رلموع األصوؿ للشركة ( )iيف السنة ()t-1؛

 : ∆REV i, tالتغَت يف رقم األعماؿ للشركة ( )iبُت السنة ( )tوالسنة ()t-1؛
 : PPE i, tالقيمة الصافية للتجهيزات ادلادية (العقارات وادلمتلكات واآلالت) للشركة ( )iيف السنة (.)t
 : α3 α2 .α1معاَف خاصة بالنموذج يتم حساهبا بإستخداـ طريقة ادلربعات الصغرى إنطالقا من النموذج اآليت:
TAC i, t / A i, t-1= α1 (1 / A i, t-1) + α2 (∆REV i, t / A i, t-1) + α3 (PPE i, t / A i, t-1) + ԑ i, t

 1ريشي مروة ،دور حوكمة الشركات يف احلد من سلوؾ إدارة األرباح ،مذكرة ماسًت ،غَت منشورة ،جامعة أـ البواقي ،2016 ،ص 25
 2فداوي أمينة ،مرجع سبق ذكره ،ص .130
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حبيث  : TAC i, t :دتثل ادلستحقات الكلية للسنة (.)t

ىذا النموذج َف ؼللو بدوره من اإلنتقادات ،فأىم إنتقاد وجو إليو كاف وقوفو عند فرضية أف رقم األعماؿ غَت إختياري،
يف حُت أنو بإمكاف ادلسَت تأخَت إستالـ ادلشًتيات يف سنة اإلختبار لتخفيض رقم األعماؿ وتأجيل ىذه ادلبيعات للسنة ادلقبلة،
ففي حاؿ تالعب ادلسَت برقم األعماؿ فإف تقدير شلارسات إدارة األرباح وفق ىذا النموذج سينحرؼ وىذا اإلنتقاد إكتشفو
 Jonesنفسو.
 -5نموذج :1995 Modified Jones
دلواجهة اإلنتقاد السابق لنموذج  1991 Jonesقامت  Dechowوآخروف سنة  1995ـ بتقدًن نسخة معدلة لنموذج Jones

للتصدي ألي تأثَتات ناجتة عن التالعب يف ادلبيعات من طرؼ اإلدارة اليت تؤدي إُف تقديرات منحازة عند قياس ادلستحقات غَت
اإلختيارية واليت بدورىا تؤثر على قيمة ادلستحقات اإلختيارية ،الفرؽ الوحيد بُت ظلوذج  Jonesاألصلي والنموذج ادلعدؿ ىو أف
ىذا األخَت يأخذ بعُت اإلعتبار التغَت احلاصل يف ادلبيعات النقدية كعنصر غَت معرض للتالعب بدال من التغَتات احلاصلة يف رقم
األعماؿ.1
وىكذا يقدـ ظلوذج  Jonesادلعدؿ كما يلي :2
)NDA i, t / A i, t-1 = α1 (1/ A i, t-1) + α2 (∆REV i, t – ∆AR i, t/ A i, t-1
+ α3 (PPE i, t/ A i, t-1) + ԑ i, t

حبيث  : ∆AR i, t :ؽلثل التغَت يف حساب الزبائن للشركة ( )iيف السنة (.)t
وعليو فإف معاَف النموذج  α3 α2 α1يتم حساهبا بإستخداـ طريقة ادلربعات الصغرى إنطالقا من النموذج اآليت:
TAC i, t / A i, t-1 = α1 (1 / A i, t-1) + α2 (∆REV- ∆AR / A i, t-1) +
α3 (PPE i, t / A i, t-1) + ԑ i, t

المطلب الثاني  :مدخل عام لتكلفة رأس المال
دتثل تكلفة رأس ادلاؿ األساس للكثَت من القرارات ادلالية اليت تعتمدىا اإلدارة ادلالية وبالتاِف ال ؽلكن ألي شركة أف حتقق
أىدافها وإسًتاجتيتها دوف ىذه التكلفة.
الفرع األول  :مفهوم تكلفة رأس المال
قبل التطرؽ إُف مفهوـ تكلفة رأس ادلاؿ ينبغي يف البداية اإلشارة دلصطلح رأس ادلاؿ ،والذي يقصد بو مصادر التمويل

 1ريشي مروة ،مرجع سبق ذكره ،ص 26
 2فداوي أمينة ،مرجع سبق ذكره ،ص .131
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اليت يتم إستخدامها من قبل ادلنشأة هبدؼ دتويل ادلوجودات ودتويل ادلشًتيات فهي تشكل رلموع مصادر التمويل للمنشأة.1
يف حُت صلد لتكلفة رأس ادلاؿ عدة مفاىيم ،من بينها نذكر ما يلي :
 إف مفهوـ تكلفة رأس ادلاؿ يعٍت أدىن معدؿ عائد مطلوب على اإلستثمار.2 تكلفة رأس ادلاؿ ىي معدؿ العائد ادلتوقع الذي يطلبو ادلشاركوف يف السوؽ من أجل جذب األمواؿ إلستثمار معُت.3 كذلك تعرؼ تكلفة رأس ادلاؿ بأهنا احلد األدىن للعائد ادلتوقع حتقيقو من قبل ادلستثمرين والدائنُت وتستخدـ يف إختاذالقرارات اإلستثمارية ،وغلب أال يقل العائد ادلتوقع ألي فرصة إستثمارية عن تكلفة ادلاؿ الالزـ لتمويل ىذه الفرصة.4
ومن خالؿ ما مت عرضو من تعاريف سابقة نستنتج مفهومنا اخلاص لتكلفة رأس ادلاؿ واليت ىي عبارة عن معدؿ العائد
الذي غلب على الشركة حتقيقو يف ادلشاريع اليت تستثمر فيها من أجل احملافظة على قيمتها السوقية أو سعر سهمها يف السوؽ.
الفرع الثاني  :أىمية إستعماالت تكلفة رأس المال
يستفاد من معرفة تكلفة رأس ماؿ لشركة ما يف:5
 إختيار مشاريع اإلستثمار حيث تقارف معدالت عوائد ىذه ادلشاريع الداخلية بتكاليف رأس ادلاؿ ،ويتم إختيار ادلشروع إذا كافمعدؿ العائد الداخلي يساوي أو يزيد على تكاليف رأس ادلاؿ يف الشركة.
 إستخداـ تكاليف رأس ادلاؿ يف الشركة كمعدؿ خلصم التدفقات النقدية عند تقييم مشاريع اإلستثمار عن طريق صايف القيمةاحلالية أو عن طريق مؤشر الرحبية أو فًتة اإلسًتداد.
 إستخداـ تكاليف رأس ادلاؿ يف رلاالت التقييم األخرى لتقييم األسهم العادية أو األسهم ادلمتازة وحساب السعر العادؿ ذلا.الفرع الثالث  :حساب تكلفة رأس المال
أوال  :تكلفة األموال المقترضة
تعرؼ تكلفة اإلقًتاض بأهنا معدؿ العائد الذي غلب حتقيقو على اإلستثمارات ادلمولة بواسطة اإلقًتاض ،حيث ؽلكن
اإلحتفاظ باإليرادات ادلتوافرة حلملة األسهم بدوف تغيَت.6
ويتم قياسها من خالؿ ادلعادلة التالية :7

𝐼𝑇

) Rd = AD ˟ ( 1-T

 1العلي أسعد ،اإلدارة ادلالية " األسس العلمية والتطبيقية" ،الطبعة األوُف ،دار وائل للنشر ،عماف -األردف ،2010 ،ص .339
 2العامري زلمد علي إبراىيم ،اإلدارة ادلالية احلديثة ،الطبعة األوُف ،دار وائل للنشر ،األردف -عماف ،2013 ،ص .341

Roger J and Others, Cost Of Capital, Third Edition John Wiley and Sons, 2008, p 3

 4رلدي مليجي عبد الكرًن ،حتليل العالقة بُت اإلفصاح احملاسيب عن ادلعلومات ادلستقبلية وتكلفة رأس ادلاؿ و أثرىا على كفاءة القرارات اإلستثمارية للشركات ادلصرية ،رللة احملاسبة
و ادلراجعة ،ص11
 5زكي الطويل رواء ،زلاضرات يف اإلقتصاد السياسي ،دار زىراف للنشر والتوزيع ،العراؽ ،2010 ،ص .157

 6العشماوي شكري رجب و آخروف ،معايَت السالمة اإلستثمارية ،ادلكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية ،2006 ،ص .124
 7رمزي زلمد أمحد عيسى ،أثر إدارة األرباح يف ختفيض تكلفة رأس ادلاؿ ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة الزرقاء -األردف ،2015 ،ص .57
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حيث أف :
 : Rdتكلفة القرض؛
 : TIرلموع الفوائد؛
 : Tمعدؿ الضريبة؛
 : ADإمجاِف القروض.
ثانيا  :تكلفة األسهم الممتازة
إف تعريف تكلفة األسهم ادلمتازة يتماثل مع تكلفة اإلقًتاض ،فهو معدؿ العائد الواجب حتقيقو على اإلستثمارات
ادلمولة عن طريق األسهم ادلمتازة حىت ؽلكن اإلحتفاظ باإليرادات ادلتوافرة حلملة األسهم العادية بدوف تغيَت ،وىذا ادلعدؿ عبارة
عن توزيعات السهم ادلمتاز الواحد مقسوما على صايف القيمة الذي حتصل عليها الشركة من بيع سهم واحد شلتاز من إصدار
جديد ذلذه األسهم ،أي قيمة السهم سلصوما منها مصاريف اإلصدار للسهم إف وجد.
وبالتاِف فإف تكلفة السهم ادلمتاز الواحد حتسب كالتاِف :1
𝐩𝐃

حيث :

𝐦𝐩

= Kp

 : Kpتكلفة السهم ادلمتاز؛
𝐩𝐃  :قيمة التوزيع الثابت للسهم (حصة السهم من الربح)؛
𝐦𝐩  :صايف قيمة السهم.
ثالثا  :تكلفة أموال الملكية
تعرؼ تكلفة أمواؿ ادللكية بأهنا احلد األدىن من العائد الواجب حتقيقو على اإلستثمارات ادلمولة من ىذه األمواؿ
للحفاظ على القيمة السوقية لألسهم العادية ،وتشمل أمواؿ ادللكية األسهم العادية واألرباح احملتجزة.2
- 1تكلفة األسهم العادية  :تكلفة األسهم العادية عبارة عن معدؿ اخلصم الذي يستخدمو ادلستثمروف خلصم توزيعات أرباح
السهم العادي ادلتوقعة لتحديد سعر السهم يف السوؽ.3

 1العشماوي شكري رجب و آخروف ،مرجع سبق ذكره  ،ص.128

 2ادلرجع السابق ،ص .130
 3حداد فايز سليم ،اإلدارة ادلالية ،الطبعة الثانية ،دار احلامد ،األردف ،2009 ،ص .243
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يعد السهم العادي صك ملكية ولو ثالث قيم  :قيمة إمسية ،دفًتية وسوقية ،حيث تتمثل القيمة اإلمسية يف القيمة
ادلدونة على قيمة السهم (وثيقة) وعادة ما يكوف منصوص عليها يف عقد التأمُت ،والقيمة الدفًتية تعادؿ قيمة حقوؽ ادللكية
(اإلحتياطات ،األرباح احملتجزة ،األسهم العادية ) مقسوما على عدد األسهم العادية ادلصدرة (قيمة السهم) ،أما القيمة السوقية
فتتمثل يف القيمة اليت يباع هبا السهم يف سوؽ رأس ادلاؿ (السعر الذي يتداوؿ بو السهم يف السوؽ) ،وقد تكوف ىذه القيمة أكثر
أو أقل من القيمة اإلمسية أو الدفًتية.1
وىناؾ أسلوبُت ؽلكن إستخدامهما حلساب تكلفة األسهم العادية ىي:2
أ -نموذج تسعير األصول الرأسمالية : CMPC
يوضح ظلوذج تسعَت األصوؿ الرأمسالية العالقة بُت العائد ادلطلوب وادلخاطر السوقية ،ينظر ىذا النموذج للعائد ادلطلوب
من خالؿ معادلة منحٌت السوؽ للورقة ادلالية وذلك على النحو التاِف :
K s = R f +β k m – R f

حيث أف :
 : KSالعائد ادلطلوب من السهم
 : R fالعائد الذي ؼللو من ادلخاطر
 : βمعامل بيتا للسهم
 : k mعائد السوؽ
ب -طريقة نمو التوزيعات :
يتم إستخداـ ىذه الطريقة باإلعتماد على توزيعات األرباح ويكوف ذلك وفق ادلعادلة اآلتية :3
𝑆𝑃𝐷

CO = 𝐶𝑀𝑉𝑆 + GRD

حيث أف :
 : COتكلفة حقوؽ ادللكية؛
𝑆𝑃𝐷  :التوزيعات للسهم الواحد؛
𝑆𝑉𝑀𝐶  :القيمة السوقية للسهم؛
1

ادلغريب زلمد الفاتح زلمود ،مؤسسات مالية ،دار اجلناف للنشر والتوزيع" ،سنة النشر رلهولة " ،ص .86

 2حداد فايز سليم ،مرجع سبق ذكره  ،ص .246 -245
 3رمزي زلمد أمحد عيسى ،مرجع سبق ذكره ،ص .58
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 : GRDمعدؿ نسبة التوزيع.
يكوف إختالؼ األسهم ادلمتازة عن األسهم العادية يف :1
-

أف حلامل السهم ادلمتاز احلق يف إسًتجاع قيمة سهمو عند التصفية.
ليس حلامل السهم ادلمتاز احلق يف التصويت (إال يف احلاالت القصوى).
عائد السهم ادلمتاز ثابت وال يتأثر بالوضع ادلاِف.
حامل السهم ادلمتاز لو احلق يف حتويل سهمو إُف سهم عادي.

- 2األرباح المحتجزة  :دتثل األرباح احملتجزة نسبة األرباح الغَت موزعة على ادلساعلُت (ادلالكُت).2
إف التمويل باألرباح احملتجزة يعٍت ضمنيا أف لدى الشركة إستثمارات راحبة وإف ىذه اإلستثمارات سينتج عنها أرباح
أعلى يف ادلستقبل األمر الذي ينعكس إغلابيا على سعر السهم يف السوؽ.3
يتميز التمويل عن طريق األرباح احملتجزة بأنو ال ػلتاج إُف جهد كبَت أو مفاوضات يف احلصوؿ عليو ألنو متاح لكل
الشركات الراحبة وليس عليو شروط تؤثر على األوضاع اإلقتصادية للشركات.4
ولتقدير تكلفة األرباح احملتجزة تستخدـ ادلعادلة التالية :5

تكلفة األرباح المحتجزة =

التوزيعاث المتوقعت للسهم 𝟏 −سعر ضريبت الدخل
القيمت السوقيت الحاليت للسهم

حبيث تكوف تكلفة إصدار األسهم العادية اجلديدة ادلصدرة أعلى من تكلفة األرباح احملتجزة.6
رابعا  :متوسط التكلفة المرجحة لألموال
يف حالة تعدد مصادر دتويل ادلشروع اإلستثماري اجلديد لشركات قائمة ،يصبح من الصعب إعتبار تكلفة أحد ىذه
ادلصادر شلثال لتكلفة رأس ادلاؿ ،لذلك فإنو من األفضل إستخداـ أسلوب الًتجيح إلحتساب تكلفة رأس ادلاؿ حسب وزف كل
مصدر منها.7

 1ادلغريب زلمد الفاتح زلمود ،التمويل واإلستثمار يف اإلسالـ ،الطبعة األوُف ،دار األكادؽلية احلديثة للكتاب اجلامعي ،القاىرة -مصر ،2018 ،ص .35

 2أسعد غٍت جهاد ،مرجع سبق ذكره ،ص 183
 3ادلرجع السابق ،ص .186
4
5

ادلغريب زلمد الفاتح زلمود ،مرجع سبق ذكره ،ص .23
العشماوي شكري رجب و آخروف ،مرجع سبق ذكره ،ص .133

 6جابر شعيب اإلمساعيل ،القادة ادلالية " أفضل ادلمارسات ادلالية للقادة وكبار التنفيذيُت" ،دار الكتب العلمية ،2008 ،ص .113

 7عطوه الزنط أويس ،مناىج التقنية احلديثة يف التحليل اإلقتصادي ألسس تقييم ادلشروعات ودراسات جدوى اإلستثمار ،اجلزء الثاين ،ادلكتبة األكادؽلية" ،سنة النشر رلهولة " ،ص
.365
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التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة لألمواؿ ىي ادلتوسط ادلرجح لتكاليف مكونات اذليكل ادلاِف للشركة ،ويعد إحتساب كلفة كل
عنصر من عناصر التمويل بضرب كلفة كل عنصر بالوزف النسيب دلساعلتو يف ىيكل رأس ادلاؿ.1
أو بعبارة آخرى يتم ترجيح تكلفة كل عنصر من عناصر ىيكل رأس ادلاؿ عن طريق منحو وزنا ىو نسبة ىذا العنصر
إُف رلموع األمواؿ ادلتحصل عليها ،حيث :2
نسبة كل نوع =

مبلغ األمواؿ من مصدر معُت
رلموع األمواؿ
التكلفة المرجحة لكل مصدر= نسبة ادلصدر ˟ تكلفة ىذا العنصر

المبحث الثاني  :الدراسات السابقة
توجد العديد من الدراسات اليت تناولت سلتلف عناصر حبثنا ،واليت أتاحت لنا اجملاؿ للتعرؼ على وجهات نظر الباحثُت
حوؿ ىذا ادلوضوع ،سواء كانت ىذه الدراسات قدؽلة أـ حديثة ،عربية أـ أجنبية ،إذ تعد ىذه اجلهود ادلعرفية مهمة لبناء معارؼ
حوؿ دراستنا من خالؿ التعرؼ على ما إنتهت عليو تلك اجلهود ومعرفة ما توصلت إليو من إستنتاجات وتوصيات وما أضافتو
ذلم ،لذا سنحاوؿ يف ىذا ادلبحث تلخيص وتوضيح بعض تلك الدراسات.
المطلب األول  :دراسات باللغة العربية
- 1دراسة رمزي ()2015

3

ىدفت ىذه الدراسة إُف قياس أثر إدارة األرباح يف ختفيض تكلفة رأس ادلاؿ ،وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 39

شركة من الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة عماف للفًتة من  2009إُف  ، 2013ولتحقيق أىداؼ الدراسة مت إستخداـ ادلنهج
الوصفي التحليلي ،وأسلوب ادلنهج القياسي الكمي ،وقد اعتمد الباحث يف ادلنهج األخَت على ظلوذج جونز ادلعدؿ لبياف فيما إذا
كانت الشركة دتارس إدارة األرباح ،يف حُت أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية ألثر إدارة األرباح على
تكلفة رأس ادلاؿ ،ومن بُت التوصيات ادلقدمة من طرؼ الباحث ىي ضرورة إدراؾ ادلخاطر السلبية اليت قد تنجم جراء شلارسة
األرباح على األداء والقيمة السوقية للشركة ووضع عقوبات صارمة يتم إختاذىا حبق الشركات اليت يتبُت فيها تالعبات يف القوائم
ادلالية وضرورة وجود نظاـ للرقابة الداخلية على الشركات.

 1اؿ شبيب دريد كامل ،إدارة مالية الشركات ادلتقدمة ،دار اليازوري ،2016 ،ص .150
 2العشماوي شكري رجب و آخروف ،مرجع سبق ذكره ،ص .134

 3رمزي زلمد أمحد عيسى ،أثر إدارة األرباح يف ختفيض تكلفة رأس ادلاؿ ،رسالة غَت منشورة ،جامعة الزرقاء -األردف.2015 ،
.
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1

- 2دراسة أبو علي ()2011

هتدؼ ىذه الدراسة إُف التعرؼ على خصائص األرباح احملاسبية (جودهتا) يف تكلفة رأس ادلاؿ ،من حيث تكلفة حقوؽ
ادللكية للشركات الصناعية واخلدمية ادلدرجة يف بورصة عماف.وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )78شركة ،منها ()51
شركة صناعية و ( )27شركة خدمية ،خالؿ الفًتة من عاـ  1993إُف عاـ  .2007فقد إستخدمت الدراسة اخلصائص النوعية
للمعلومات احملاسبية بناءا على معايَت اإلبالغ ادلاِف الدولية يف قياس جودة األرباح احملاسبية وأثرىا يف تكلفة رأس ادلاؿ.
ويف األخَت أثبتت ىذه الدراسة وجود أثر لكل صفة من صفات األرباح احملاسبية وعلى ضلو منفرد يف تكلفة حقوؽ
ادللكية ،حبيث كانت إشارات معامالت الصفات موجبة ومتفقة مع العالقة ادلتوقعة مع تكلفة حقوؽ ادللكية ،كما أثبتت أف أثر
صفات األرباح احملاسبية ادلقاسة مبقاييس زلاسبية يف تكلفة حقوؽ ادللكية أعلى من أثر صفات األرباح احملاسبية ادلقاسة مبقاييس
مالية يف تكلفة حقوؽ ادللكية.
2

- 3دراسة أبو علي ()2011

ىدفت ىذه الدراسة لبياف أعلية ادلعلومات احملاسبية واآلثار اإلقتصادية النامجة عن نوعية تلك ادلعلومات ،ومعرفة مقدار
تأثَت جودة األرباح احملاسبية يف تكلفة رأس ادلاؿ بالتحديد من ناحية تكلفة اإلقًتاض ،وذلك من خالؿ تطبيق الدراسة على
شركات ادلساعلة العامة الصناعية واخلدمية يف بورصة عماف ،حيث مت أخذ عينة مكونة من  78شركة منها  51شركة صناعية و27
شركة خدمات خالؿ الفًتة (.)2007-1993
واستخدمت ىذه الدراسة اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية ومعايَت اإلبالغ ادلاِف الدولية يف قياس جودة األرباح
وأثرىا على تكلفة اإلقًتاض ،ومن أىم ما توصلت إليو الدراسة  :وجود أثر جلودة األرباح احملاسبية على تكلفة األقًتاض ،كما
أشارت النتائج إُف وجود أثر لصفات األرباح احملاسبية بشكل منفرد على تكلفة اإلقًتاض.
لقد أوصت الدراسة بضرورة األخذ بعُت اإلعتبار جودة األرباح احملاسبية عند دراسة وتقدير تكلفة اإلقًتاض ،حيث
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة عكسية بُت جودة األرباح احملاسبية وتكلفة اإلقًتاض واستخداـ شلثالت أخرى لقياس جودة
األرباح احملاسبية وخصوصا التحفظ احملاسيب.
المطلب الثاني :دراسات باللغة األجنبية
- 1دراسة : 3)2016( Archana
ىدفت الدراسة لتناوؿ العالقة بُت إدارة األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ لػ ػ ػ ػ  840شركة من الشركات اذلندية ادلدرجة يف مرض
جنوف البقر يف حواِف  10سنوات من عاـ  2003إُف  ،2013ومت إختيار ىذه الشركات طبقا دلعايَت زلددة .استخدمت الدراسة
ظلوذج ") "Sweeney (1995لقياس إدارة األرباح حبيث يتم حساهبا يف الغالب عن طريق أخذ إما ادلستحقات التقديرية

سوزاف أبو علي وآخروف ،أثر جودة األرباح احملاسبية على تكلفة حقوؽ ادللكية طبقا دلعايَت اإلبالغ ادلاِف الدولية ،اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ ،اجمللد  ،7العدد .2011 ،1
 2سوزاف أبو علي وآخروف ،أثر جودة األرباح احملاسبية على تكلفة اإلقًتاض طبقا دلعايَت اإلبالغ ادلاِف الدولية ،اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ ،اجمللد  ،7العدد .2011 ،3
1

3

Archana Patro, A.kanagaraj, Is Earning Management a Technique to Reduce Cost Of capital?, Journal of Modern Accounting and
Auditing, Vol 12, No 5, 2016 .
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) )DACأو ادلستحقات غَت التقديرية ) (NDACولتحليل النتائج ،كما اعتمدت على التحليل اإلحصائي بإستخداـ إضلدار
البيانات.
بف الشركات ذات األداء
تشَت نتائج الدراسة إُف وجود عالقة سلبية بُت  WACCو  ،DACإذ ؽلكن تفسَت ذلك أ
الضعيف لديها حوافز أكثر إلدارة األرباح حبيث ػلاوؿ ادلدراء يف ىذه الشركات ادلبالغة يف األرباح لتفادي التقليل من قيمة
أسهمها وبالتاِف تقليل تكلفة رأس ادلاؿ .كما تستكشف الدراسة أيضا العالقة بُت ادلستحقات  NDACوإدارة األرباح حبيث
أشارت النتائج إُف عدـ وجود عالقة كبَتة بينهما لذلك ؽلكن اإلستنتاج أف ادلديرين ال ؽلكنهم استغالؿ  NDACيف تضخيم
األرباح.
 -2درسة )2016( Wiyadi and others

1

ىدفت ىذه الدراسة إُف حتليل تأثَت إدارة األرباح وحجم الشركة وسيولة األسهم على تكلفة رأس ادلاؿ .مشلت عُت ة
الدراسة  259شركة مدرجة يف  LQ-45و 208شركة مدرجة يف جاكرتا ادلؤشر اإلسالمي ( ) JIIوذلك خالؿ الفًتة -2004
 ، 2015حيث أظهر ىذا التحليل أف إدارة األرباح احلقيقية وسيولة األسهم ليس ذلا تأثَت بشكل كبَت على تكلفة رأس ادلاؿ ،أما
بالنسبة حلجم الشركة لو تأثَت بشكل كبَت على تكلفة رأس ادلاؿ يف الشركات ادلدرجة يف  LQ-45و  ،JIIكما أ وضحت النتائج
أف ادلدراء يتم إجراؤىم من قبل ادلديرين للتالعب أصحاب ادلصلحة الذين جعلوا عتامة كسب.
-3دراسة )2012( Farhad and others

2

تناولت ىذه الدراسة العالقة بُت ىيكل رأس ادلاؿ وإدارة الكسب (األرباح) لػ  119شركة غَت مالية مدرجة يف بورصة
طهراف من عاـ  2000إُف  ، 2008ولتحليل العالقة بُت إدارة األرباح وىيكل رأس ادلاؿ ركز الباحثاف على مقارنة ظلوذج جونز
وظلوذج جونز ادلعدؿ ،وعلا النوذجاف األكثر إستخداما يف التحليل التجرييب الوقت احلاضر ،إذ وجد الباحثاف يف ىذا اجملاؿ العديد
من األساليب إلكتشاؼ إدارة األرباح؛ ضمن ىذه النماذج ىي ظلاذج اإلستحقاؽ التقديرية اليت تشمل ادلعدؿ .فقد أشارت
النتائج ادلتوصل إليها إُف وجود عالقة إغلابية بُت نسبة الديوف وادلستحقات التقديرية ،أيضا توصلت إُف أف ىناؾ عالقة سلبية بُت
العائد على األصوؿ ونسبة الدين ،كما إقًتحت الدراسة إستخداـ الدين يف ىيكل رأس ادلاؿ كأداة دلواجهة مشكلة إدارة األرباح.
- 4دراسة )2008( Strobl

3

يهدؼ ىذا البحث إُف بياف دور إدارة األرباح يف التأثَت على تكلفة رأس ادلاؿ وفق ظلوذج الوكالة مع العديد من
الشركات اليت تربط تدفقاهتا النقدية ببعضها البعض ،كما أثبتت مدى التالعب باألرباح عرب دورة األعماؿ.
وقد توصل البحث إُف رلموعة من اإلستنتاجات من أعلها :أف مدى التالعب باألرباح عموما ىو مرتبط بدورة
العمل .أما على وجو اخلصوص أظهر أف مديري الشركات منخفضة الدخل يتمتعوف بأقوى حوافز لإلبالغ عن أرباح عالية عندما
يزدىر سوؽ األسهم ،سبب ذلك ىو أنو يف األوقات اجليدة يتوقع ادلستثمروف أف تعمل معظم الشركات بشكل جيد وبالتاِف
1

Wiyadi and Others, Cost of Equity Capital and Real Earnings Management, South East Asia Journal of Contemporary Business
Economics and Law, Vol 11, No 2, 2016.
2
Farhad and Others, The Relationship Between Earning Management and Capital Structure, International Journal Of Finance Accounting
and Economics Studies, Vol 2, No 1, 2012.
3
Strobl Gunter, Earning Manipulation and The Cost Of Capital, Journal Of Economic Literature, Classification: G 12, M 41, 2008.
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يكوف لديها القليل حافزا للتالعب يف بياناهتم احملاسبية ،ىذا يعٍت أف األرباح ادلبلغ عنها لديها تأثَت كبَت على سعر السهم،كما
توصل البحث إُف أف إدارة األرباح ؽلكن أف تقلل إُف حد كبَت من العائد ادلطلوب للسهم ألهنا تقلل من اإلرتباط بُت التدفقات
النقدية للشركة وعائد السوؽ.
المطلب الثالث  :موقع الدراسة الحالية ضمن الدراسات السابقة
هتدؼ الدراسة احلالية إُف بياف تأثَت إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ ،وقد مت تطبيقها على الشركات الصناعية ادلدرجة
يف السوؽ الرئيسي ببورصة الكويت للفًتة ادلمتدة ما بُت (  ،)2019-2015ىذا ما يشَت إُف أف الدراسة احلالية تتفق مع
الدراسات السابقة يف ىدفها العاـ وكذلك من حيث الدراسة ادليدانية بأف جلها دتت على مستوى البورصة.
لذا ؽلكن إعتبار الدراسة احلالية شبيهة بالدراسات السابقة إال أف ما تتميز بو ىذه الدراسة أهنا الدراسة الوحيدة واألوُف
اليت دتت على مستوى بورصة الكويت ،إضافة إُف ذلك أهنا مستقبلية وحديثة شلا ؽلكننا من الوصوؿ إُف نتائج جديدة ومغايرة دتاما
دلا توصلت إليو الدراسات السابقة وإستخداـ أسلوب حتليل جديد وىذا إلختالؼ الزماف وادلكاف وحجم العينة ادلأخوذة.
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خالصة الفصل :
مت يف ىذا الفصل من خالؿ مباحثو ومطالبو رسم صورة سلتصرة عن سلتلف النقاط ادلتعلقة بإدارة األرباح وادلتعلقة بتكلفة
رأس ادلاؿ ،حيث مت التطرؽ إُف مفهوـ إدارة األرباح ودوافعها ،إذ خلصنا أهنا عبارة عن أسلوب من أساليب التالعب يف
احلسابات لتحقيق مكاسب معينة وىذا لوجود العديد من الدوافع تدعو دلمارستها منها دوافع تنظيمية ،أما فيما ؼلص تكلفة رأس
ادلاؿ تطرقنا دلفهومها وأعليتها وطرؽ حساهبا واليت ىي عبارة عن احلد األدىن للعائد ادلتوقع حتقيقو من قبل ادلستثمرين والدائنُت
واليت تستخدـ كمعيار للمفاضلة بُت ادلشاريع اإلستثمارية ،واليت يتم حساهبا إنطالقا من تقييم تكلفة كل مصدر من مصادر
التمويل.
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تمهيد:
محاولة منا يف ىذا الفصل الكشف عن شلارسة إدارة األرباح يف الشركات وأثرىا على تكلفة رأس ادلاؿ ،إستنادا دلا مت
التطرؽ إليو سابقا يف اجلانب النظري وتطبيق مجيع اخلطوات اليت جاءت فيو ،حيث يتناوؿ الفصل كل من منهج ورلتمع الدراسة
والعينة اليت طبقت عليها ىذه الدراسة ،بعد توفر مجيع ادلعلومات الالزمة للفًتة احملددة من  2015إُف  ،2019كما سيتم عرض،
حتليل ،تفسَت ومناقشة نتائج الدراسة لذلك مت تقسيم ىذا الفصل إُف ادلبحثُت التاليُت :
ادلبحث األوؿ  :الطريقة واألدوات ادلستخدمة يف الدراسة.
ادلبحث الثاين  :عرض ومناقشة النتائج ادلتوصل إليها.
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المبحث األول  :الطريقة واألدوات المستخدمة في الدراسة
قبل البدء يف دراسة أثر إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ ،نربز بعض العناصر اليت تعترب مهمة يف الدراسة وادلتمثلة يف
رلتمع الدراسة وعينتها ،وحتديد متغَتاهتا والنماذج ادلستخدمة لقياسها وكذا األدوات ادلستعملة ،كل ىذا ما سنتطرؽ إليو يف ىذا
ادلبحث حبيث نوضح يف ادلطلب األوؿ الطريقة ادلنهجية ادلتبعة يف الدراسة ،وسنرى األدوات ادلستخدمة فيها يف ادلطلب الثاين.
المطلب األول  :الطريقة المنهجية المتبعة
ال شك أف طبيعة ادلوضوع ىي اليت تفرض على الباحث إتباع منهج معُت يساعده على إكتشاؼ احلقيقة واإلجابة على
األسئلة واإلستفسارات اليت يثَتىا موضوع الدراسة ،ومبا أف ادلراد يف دراستنا الكشف عن عالقة بُت ادلتغَتات فقد إعتمدنا على
منهجُت األوؿ دتثل يف ادلنهج الوصفي وذلك من أجل إثراء الرصيد ادلعريف حوؿ األدبيات النظرية اليت عاجلتها الدراسة ( إدارة
األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ ) ،أما ادلنهج الثاين فتمثل يف اإلعتماد على منهج دراسة حالة (دراسة عينة من تقارير ) شركات بورصة
الكويت للقطاع الصناعي وذلك من خالؿ إسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي.
الفرع األول  :مجتمع وعينة الدراسة
أوال  :محتمع الدراسة
يتكوف رلتمع الدراسة من الشركات الصناعية ادلدرجة ببورصة الكويت لألوراؽ ادلالية خالؿ الفًتة ادلمتدة ما بُت 2015

إُف غاية .2019
 نظرة عامة حول بورصة الكويت :تأسست بورصة الكويت يف أبريل من عاـ 2014ـ مبوجب قرار رللس مفوضي ىيئة أسواؽ ادلاؿ رقم  2013/37ادلؤرخ
 20نوفمرب  ،2013وقد حلت بورصة الكويت زلل سوؽ الكويت لألوراؽ ادلالية وأصبحت البورصة الرمسية لدولة الكويت اعتباراً
.
من  25أبريل  .2016ومن ذلك قامت بورصة الكويت ب تطوير وضع السوؽ بشكل عاـ مبا يتفق مع ادلعايَت الدولية
ونتيجة دلا قامت بو بورصة الكويت من إصالحات على السوؽ ،فقد حققت رلموعة من اإلصلازات الكبَتة اليت خلقت مكانة
متميزة للسوؽ الكوييت بُت أسواؽ ادلنطقة ،وبناءا على ما حققتو ىذه الشركة ،قدمت العديد من ادلنتجات واخلدمات للمتعاملُت
وادلصدرين وادلستثمرين على حد سواء ،مبا يف ذلك إصدار كتاب القواعد اجلديد ،الذي ساعد الشركة على تقسيم السوؽ إُف
ثالثة أسواؽ :ىي السوؽ األوؿ والسوؽ الرئيسي وسوؽ ادلزادات.1
أما فيما ؼلص الشركات ادلدرجة يف ىذه البورصة يبلغ عددىا اإلمجاِف  173شركة موزعة على عدة قطاعات واليت ؽلكن
دتثيلها بالشكل التاِف :

https://www.boursakuwait.com.kw
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الشكل رقم ( :)1-2التوزيع النسبي للشركات المدرجة في بورصة الكويت
%1

بنوك

%7

خدمات مالية

%2

%1 %2
%3

%3

عقار
تأمين

%8

صناعة
مواد أساسية

%2

%28

خدمات إستهالكية
إتصاالت

%17

النفط والغاز
تكنولوجيا
رعاية صحية
سلع إستهالكية

%21

%6

منافع

المصدر :من إعداد الطالبتين إعتمادا على الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت
من خالؿ ىذا الشكل نالحظ بالنسبة لقطاع الصناعة أنو يضم عدد كبَت من الشركات حبيث تشكل ىذه الشركات
نسبة  %17من إمجاِف الشركات بإسثناء القطاعات األخرى ،وىذا ما يدؿ على أف قطاع الصناعة يضم القطاعات ذات األعلية
الكبَتة يف بورصة الكويت لألوراؽ ادلالية وادلتمثلة يف قطاع خدمات مالية بنسبة  ،%28مث يليو قطاع عقار بنسبة  %21ومن مث
قطاع الصناعة.
ثانيا  :عينة الدراسة
مشلت الدراسة عينة مكونة من  22شركة يف رلاؿ القطاع الصناعي ،اليت مت إسقاط البحث عنها ،وذلك بناءا على
التقارير ادلالية السنوية ذلذه الشركات اليت أدرجت ببورصة الكويت خالؿ فًتة الدراسة.
لقد مت إختيار عينة الدراسة يف رلاؿ القطاع الصناعي نظرا ألعلية ىذا القطاع يف اإلقتصاد الوطٍت باإلضافة إُف دتتعو
مبجموعة من اخلصائص ادلتعلقة بتوافر فرص كبَتة أماـ اإلدارات العليا إلدارة األرباح .أما فيما ؼلص كل شركة من شركات العينة مت
إختيارىا على عدة اعتبارات منها :
 أف تكوف شركات العينة مدرجة خالؿ سنوات الدراسة؛ َف تقم الشركة بتوقيف تداوؿ أسهمها خالؿ فًتة الدراسة؛ توفر معلومات الدراسة ادلتمثلة يف القوائم ادلالية و التقارير السنوية.24
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ثالثا  :حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة فما يلي :
 اجملاؿ الزمٍت  :احلدود الزمنية يف ىذه الدراسة دتت من سنة  2015إُف سنة  ، 2019حيث تعد ىذه الفًتة مقبولة وكافية لدراسةأثر ادلتغَت ادلستقل على ادلتغَت التابع.
 اجملاؿ ادلكاين  :أجريت الدراسة ادليدانية يف سوؽ الكويت لألوراؽ ادلالية.الفرع الثاني  :متغيرات الدراسة
بإعتبار أف الدراسة تبحث يف العالقة بُت متغَتين ،األوؿ ىو" إدارة األرباح " ،والثاين ىو تكلفة رأس ادلاؿ.فعليو دتثل
إدارة األرباح ادلتغَت ادلستقل وىو ادلتغَت الرئيسي يف الدراسة ،أما تكلفة رأس ادلاؿ دتثل ادلتغَت التابع وىو العنصر الذي يكشف عن
مدى تأثَت ادلتغَت ادلستقل عليو ( ادلتغَت التابع ) .وسوؼ يتم إدراج متغَتات يف ظلوذج الدراسة كمتغَتات ضابطة (رقابية) متمثلة يف
معدؿ ظلو رقم األعماؿ و حجم األصوؿ.
الفرع الثالث  :طريقة جمع البيانات
إعتمدنا يف دراستنا على مصدرين أساسُت للمعلومات علا :
 -/1المصادر الثانوية  :من أجل معاجلة اإلطار النظري للبحث إجتهنا إُف مصادر البيانات الثانوية وادلتمثلة يف الكتب وادلراجع
باللغة العربية واألجنبية ذات العالقة بادلوضوع ،ادلقاالت واجملالت
الدراسات السابقة اليت ذلا صلة بادلوضوع.

باإلضافة إُف ادلداخالت وادلذكرات ،ادلواقع اإللكًتونية،

 -/2المصادر األولية  :دلعاجلة اإلطار التطبيقي حتصلنا على بيانات الدراسة وذلك باإلعتماد على موقع بورصة الكويت
لألوراؽ ادلالية اخلاصة بالشركات الصناعية.
المطلب الثاني  :األدوات المستخدمة
يشمل إطار الدراسة التطبيقية األساليب اإلحصائية ادلستعملة يف حتليل بيانات الدراسة ،إضافة إُف ذلك النماذج
اإلحصائية ادلعتمد عليها يف قياس متغَتات الدراسة (إدارة األرباح ،تكلفة رأس ادلاؿ) ومن مث صياغة ظلوذج الدراسة.
الفرع األول  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 Excelوبرنامج
لغرض إختبار فرضيات الدراسة وحتقيق أىدافها مت إستخداـ برنامج اجلدوؿ اإللكًتونية
 ،EVIEWS9.0حبيث دتت اإلستعانة بالربنامج اإلحصائي  EVIEWS9.0وفقا لتطبيق األساليب اإلحصائية ادلستعملة يف
 ، Données de panelفعليو نتعرؼ على ىذه البيانات كالتاِف:
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أوال  :تعريف بيانات بانل :
تعرؼ قاعدة بيانات بانل لسالسل زمنية مع مقطع عرضي  ،مبجموعة البيانات اليت جتمع بُت خصائص كل من
البيانات ادلقطعية والسالسل الزمنية ،فالسالسل الزمنية تصف سلوؾ مفردة واحدة خالؿ فًتة زمنية معينة بينما تصف البيانات
ادلقطعية سلوؾ عدد من ادلفردات أو الوحدات ادلقطعية عند فًتة زمنية واحدة.1
وعليو فإف بيانات بانل جتمع بُت ثالثة حدود مع بعض:
احلد ادلوضوعي  :وؽلثل اذلدؼ ادلدروس (ادلتغَت التابع -متغَت االستجابة) وزلدداتو (ادلتغَتات ادلستقلة)؛
احلد الزمٍت  :الفًتة الزمنية ادلدروسة؛
احلد ادلقطعي  :والذي قد يكوف رلموعة دوؿ ،زلافظات ،مؤسسات ،اسر ،أشخاص ،سلع...اٍف.
وىذا ما ؽليز حتليل بانل على حتليل البيانات الزمنية مبفردىا أو البيانات ادلقطعية مبفردىا.
ثانيا :إختبارات التحديد (أساليب اختيار النموذج المالئم للبيانات الطولية):
تتمثل ظلاذج البيانات الطولية يف ثالثة أشكاؿ رئيسية ىي:
 النموذج التجميعي ظلوذج التأثَتات الثابتة ظلوذج التأثَتات العشوائيةومن أجل إغلاد النموذج ادلالئم عند استعماؿ معطيات بانل يستخدـ ما تسمى باختبارات التحديد ،واليت تتمثل
فيما يلي :2

 1إ-ختبار مضاعف : Breusch-Pagan LM Lagrange

مت إقًتاح ىذا اإلختبار من طرؼ  Breuschو Paganعاـ ( ،)1980إذ يعتمد ىذا االختبار على مضاعف
الناجتة عن طريقة ادلربعات الصغرى وتعطى عبارتو بالعالقة التالية :
 Lagrangeادلتعلق باألخطاء
وقد يتم احلكم على اإلختبار كالتاِف  :إذا كانت قيمة  LMاحملسوبة أكرب من قيمة كاي مربع (درجة واحدة) ،نرفض
فرضية العدـ ونقبل الفرضية البديلة ،كما ؽلكن أف يتم أيضا احلكم عن طريق إحصائية  Mackinnonفإذا كانت ()p value
أقل من مستوى معنوي  %5نرفض الفرضية الصفرية.

- 2إختبار : )1978( Hausman

يستخدـ إختبار  ، )1978 ( Hausmanعند اإلختالؼ اجلوىري بُت التأثَتات الثابتة والعشوائية فهو ادلدى الذي
يرتبط فيو األثر الفردي بادلتغَتات ادلستقلة ،فإف فرضية العدـ تستند فرضية العدـ على عدـ وجود ذلك االرتباط وعندىا تكوف كل
 1عطية عبد السالـ ،أثر الصادرات النفطية على النمو اإلقتصادي ،رسالة ماسًت ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،2016 ،ص .23-22
 2ادلرجع السابق ،ص .27
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من مقدرات التأثَتات الثابتة والعشوائية متسقة ولكن مقدرة التأثَتات العشوائية تكوف ىي األكثر كفاءة .بينما يف ظل الفرضية
البديلة لوجود االرتباط ،فاف مقدرة التأثَتات الثابتة ىي فقط تكوف متسقة وأكثر كفاءة.1
الفرع الثاني  :قياس متغيرات الدراسة
لقياس كل من إدارة األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ مت إختيار النماذج ادلعتمد عليها يف ذلك وىي موضحة كالتاِف :
أوال  :قياس المتغير المستقل ( إدارة األرباح )
لتمكننا من قياس ادلتغَت ادلستقل قمنا بإستخداـ ظلوذج " ،"1995 ،Modified Jonesوىو الذي يقوـ على أساس
حساب ادلستحقات اإلختيارية اليت يتم احتساهبا وفقا للخطوات التالية :
الخطوة األولى  :حساب المستحقات الكلية
وذلك باالعتماد على منهج التدفقات النقدية خالؿ سنوات الدراسة  2019 ،2018 ،2017 ،2016 ،2015 :كل
سنة على حد ،كما يلي:
)TA i, t=NI i, t – CFO i, t.............................................. (1

حبيث دتثل كل من:
 : TA i, tادلستحقات الكلية للشركة ( )iيف السنة ()t؛
 : NI i, tالنتيجة الصافية للشركة ( )iيف السنة ()t؛
 : CFO i, tالتدفقات النقدية التشغيلية للشركة ( )iيف السنة (.)t
الخطوة الثانية :حساب المستحقات غير االختيارية
حلساب ادلستحقات غَت االختيارية قمنا بتقدير معاَف ظلوذج جونز ادلعدؿ من خالؿ معادلة االضلدار جملموع شركات
العينة يف كل سنة على حدا  ،وذلك وفقا لنموذج جونز ادلعدؿ كما يلي:
)TAC i, t / A i, t-1 = α1 (1 / A i, t-1) + α2 (∆REV- ∆AR / A i, t-1) + α3 (PPE i, t / A

حبيث دتثل كل من:
 : TAC i, t / A i, t-1ادلستحقات الكلية إُف إمجاِف األصوؿ للشرؾة ( )iيف السنة ()t؛
 : A i, t-1رلموع األصوؿ للشركة ) (iيف السنة ()t-1؛

 : ∆REVالتغَت يف رقم األعماؿ للشركة ( )iبُت السنة ( )tوالسنة ()t-1؛
 : ∆ARؽلثل التغَت يف حساب الزبائن للشركة ( )iيف السنة ()t؛

 1بدراوي شهيناز ،تأثَت أنظمة سعر الصرؼ على النمو اإلقتصادي يف الدوؿ النامية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمساف ،2015 ،ص .219
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 : PPE i,tالقيمة الصافية للتجهيزات ادلادية (العقارات وادلمتلكات واآلالت) للشركة ( )iيف السنة ()t؛
 : ԑ i, tاخلطأ العشوائي.
بعد حصولنا على معاَف ظلوذج اإلضلدار السنوية ادلقدرة ( ،)α3 ،α2،α1قمنا بتقدير قيمة ادلستحقات غَت اإلختيارية جملموع
شركات العينة ،من خالؿ ادلعادلة التالية :
)NDA i, t / A i, t-1 = α1 (1/ A i, t-1) + α2 (∆REV i, t – ∆AR i, t/ A i, t-1) + α3 (PPE i, t/ A i, t-1
+ ԑ i, t

الخطوة الثالثة  :حساب المستحقات اإلختيارية
دتثل ادلستحقات اإلختيارية الفرؽ بُت ادلستحقات الكلية وادلستحقات غَت اإلختيارية خالؿ فًتة معينة
DAC i, t= TA i, t - NDA i, t

حيث :

 : DAC i, tادلستحقات اإلختيارية للشركة ( )iيف السنة (.)t

الخطوة الرابعة  :تقرير مدى ممارسة الشركات الصناعية المدرجة ببورصة الكويت إلدارة األرباح
بعد حساب ادلستحقات اإلختيارية لكل شركة خالؿ سنوات الدراسة ،غلب حساب القيمة ادلطلقة للمستحقات
اإلختيارية للشركة خالؿ سنوات فًتة الدراسة ومتوسط ىذه القيمة ،فإذا كانت القيمة ادلطلقة للمستحقات اإلختيارية يف سنة
معينة تفوؽ ادلتوسط فإف الشركة قد مارست إدارة األرباح خالؿ ىذه السنة ،أما إذا كانت القيمة ادلطلقة للمستحقات اإلختيارية
يف سنة معينة تقل عن ادلتوسط فإف الشركة َف دتارس إدارة األرباح خالؿ ىذه السنة.
ومن خالؿ ادلعادلة األساسية لنموذج جونز ؽلكن دتثيل متغَتاتو بالشكل التاِف :
الشكل رقم ( : )2-2متغرات نموذج  Jonesالمعدل
المتغيرات الفرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
إجمالي األصول
للسنة السابقة

الفرق بين التغير في رقم األعمال
والتغير في حساب الزبائن
للشركة

المتغير الرئيسي

المستحقات االختيارية
إدارة األرباح
المصدر :من إعداد الطالبتين باإلعتماد على نموذج Jones
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ثانيا  :قياس المتغير التابع ( تكلفة رأس المال )
مت تقدير تكلفة رأس ادلاؿ انطالقا من تقييم تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل مث احتساب ادلتوسط ادلرجح لألوزاف
وفق العالقة التالية :
WACC = Wd Rd (1-T) + We Re

حيث أف :
 : WACCتكلفة رأس ادلاؿ ادلرجح؛
 : Rdتكلفة الديوف؛
 : Reتكلفة حقوؽ ادللكية؛
 : Tنسبة الضريبة؛
 : Wdنسبة تكلفة الدين إُف رأس ادلاؿ؛
 : Weنسبة تكلفة حقوؽ ادللكية.
وؽلكن توضيح كيفية حسابنا لكل من تكلفة مصادر التمويل و األوزاف النسبية كما يلي :
 -)1تكلفة اإلقتراض  :يتم قياسها من خالؿ ادلعادلة التالية :
𝑰𝑻

) Rd = 𝐀𝐃˟ ( 1-T

حيث أف :
 : Rdتكلفة القرض؛
 : TIرلموع الفوائد؛
 :Tمعدؿ الضريبة؛
 :ADاإلمجاِف للقرض.
ي:
 -)2تكلفة حقوق الملكية :حلساب تكلفة حقوؽ ادللكية إستخدمنا طريقة األرباح ادلوزعة وىي موضحة كما ِف
𝒔𝒑𝑫

CO = 𝑪𝑴𝑽𝑺 +GRD
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حيث :
 : COتكلفة حقوؽ ادللكية؛
𝐬𝐩𝐃  :التوزيعات للسهم الواحد؛
𝐒𝐕𝐌𝐂  :القيمة السوقية للسهم؛
 : GRDمعدؿ نسبة توزيع.
 -)3الوزن النسبي  :يتم حسابو كالتاِف :
أ -بالنسبة لنسبة تكلفة الدين إُف رأس ادلاؿ
𝑫𝑽
𝑷𝑪𝑽𝑽𝑫 +

= Wd

ب -بالنسبة لنسبة تكلفة حقوؽ ادللكية
𝑷𝑪𝑽

𝑷𝑪𝑽We = 𝑽𝑫+

حيث ؽلثل :
𝑷𝑪𝑽  :قيمة حقوؽ ادللكية.
𝑫𝑽  :قيمة الديوف.
الفرع الثالث  :صياغة نموذج الدراسة
يتم حتديد شكل ظلوذج قياس العالقة بُت إدارة األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ كما يلي :
Yi= β0 + β1 x1+ β2 x2 + β3 x3

حيث أف :
 : Yiتكلفة رأس ادلاؿ ادلرجح؛
 : x1ادلتغَت ادلستقل للدراسة وىو إدارة األرباح والذي مت قياسو من خالؿ ادلستحقات اإلختيارية للشركة؛
 : x2معدؿ النمو والذي سوؼ يتم قياسو من خالؿ معدؿ التغَت لرقم األعماؿ من سنة إُف أخرى؛
 : x3حجم ادلؤسسة والذي سوؼ يتم قياسو من خالؿ اللوغاريتم الطبيعي إلمجاِف أصوؿ ادلؤسسة هناية كل السنة ؛
 : β0, β1, β2, β3معلمات النموذج.
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المبحث الثاني  :عرض و مناقشة النتائج المتوصل إليها
بعد ما مت التعرؼ عليو سابقا يف ادلبحث األوؿ ،سنحاوؿ يف ىذا ادلبحث معرفة ما إذا كاف ىناؾ تأثَت إلدارة األرباح
على تكلفة رأس ادلاؿ يف الشركات الصناعية ادلدرجة ببورصة الكويت من خالؿ رلموعة من النتائج ادلتوصل إليها  ،ومن مث القياـ
بتحليلها ومناقشتها وصوال للهدؼ ادلسطر ( حل إشكالية الدراسة ).
المطلب األول  :عرض نتائج الدراسة
بعد توفر ادلعلومات اخلاصة بادلتغَتات زلل الدراسة مت جتميعها وقياسها بإتباع اخلطوات اؿسابقة الذكر ومن مث عرضها،
وعليو سنتطرؽ يف ىذا ادلطلب إُف عرض نتائج الدراسة ،لكن قبل التطرؽ إُف النتائج ادلتعلقة مبتغَتات الدراسة سوؼ نقوـ بتقدير
مدى شلارسة الشركات زلل الدراسة إلدارة األرباح.
الفرع األول  :تقدير مدى ممارسة الشركات إلدارة األرباح
باإلعتماد على ادللحق رقم (  )05الذي يوضح تصنيف الشركات بالنسبة دلمارستها إلدارة األرباح وفق ظلوذج Jones

ادلعدؿ توصلنا إُف نتيجة مدى شلارسة الشركات الصناعية الكويتية إلدارة األرباح خالؿ الفًتة .2019-2015

الجدول رقم ( :)1-2نسبة الشركات الممارسة والغير ممارسة إلدارة األرباح خالل فترة الدراسة
السنة

2015
2016
2017
2018
2019

الشركات الممارسة

المجموع

الشركات الغير الممارسة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

9
22
22
22
22

%41
%100
%100
%100
%100

13
0
0
0
0

%59
-

22
22
22
22
22

%100
%100
%100
%100
%100

المصدر  :من إعداد الطالبتين باإلعتماد على الملحق رقم ()05
نالحظ من خالؿ اجلدوؿ السابق أف جل الشركات الصناعية ادلدرجة ببورصة الكويت خالؿ السنوات ،201 ،2016
 ، 2019 ،2018أهنا متماثلة من حيث شلارستها إلدارة األرباح أي تقدر نسبتها ب ػ  ،%100أما بالنسبة لسنة  2015كانت
نسبة الشركات الغَت شلارسة إلدارة األرباح تقدر بػ ػ % 59وىي أكرب من نسبة الشركات ادلمارسة ادلقدرة بػ ػ .%41
الفرع الثاني  :نتائج إختبار تجانس البيانات ()Hsiao

يتم إختبار جتانس البيانات حسب منهجية ىاسيو  ،1986حيث أف الفرضية الثانية  H2ادلستخرجة من ىذا اإلختبار
وىي األىم  ،واليت بدورىا دتكن من تقدير ظلاذج الدراسة مبعطيات بانل .وتظهر نتائجو يف اجلدوؿ التاِف :
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الجدول رقم ( :)2 -2نتائج إختبار التجانس
المتغيرات

P - value

X1
X2
X3

0.531302
0.838119
2.26E-07

المصدر  :من إعداد الطالبتين باإلعتماد على مخرجات برنامج EViews9
من خالؿ اجلدوؿ ادلبُت أعاله نالحظ أف القيمة اإلحتمالية لكل من ادلتغَت  x1وادلتغَت  x2أكرب من درجة ادلعنوية %5

مقدرة بـ ( )0.838119 : x2 ,0.531302 : x1ىذا ما يدؿ على أف البيانات متجانسة ،أما بالنسبة للمتغَت  X3كانت
قيمتو اإلحتمالية أقل من  %5وبالتاِف فهو غَت متجانس.
الفرع الثالث  :نتائج إختبارات المفاضلة بين نماذج بانل
من أجل ادلفاضلة بُت النماذج الثالثة (التجميعي ،التأثَتات الثابتة ،التأثَتات العشوائية) مت إستخداـ ثالثة إختبارات
نتائجها موضحة كما يلي :
 -/1اختبار مضاعف الغرانج LM

يسمح ىذا اإلختبار بادلقارنة بُت ظلوذج اإلضلدار التجميعي وظلوذج التأثَتات العشوائية
الجدول رقم ( : )3-2نتائج اختبار مضاعف الغرانج LM

تين اعتمادا على مخرجات Eviews9
المصدر :من إعداد الطالب
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من خالؿ اجلدوؿ ادلوضح نالحظ أف القيمة اإلحتمالية إلحصائية  Breusch-Paganبلغت  0.0000أقل من %5

(مستوى ادلعنوية) وعلية فإنو يتم رفض الفرضية العدؽلة وقبوؿ الفرضية البديلة ،أي أف ظلوذج التأثَتات العشوائية ىو ادلناسب ذلذه
الدراسة.
 -/2إختبار FISHER

يستخدـ إختبار  FISHERباإلختيار بُت ظلوذج اإلضلدار التجميعي وظلوذج التأثَتات الثابتة وىذا ما يظهره اجلدوؿ التاِف :
الجدول رقم (: )4 -2نتائج إختبار فيشر

المصدر :مخرجات برنامج Eviews9

يشَت إختبار  FISHERإُف القيمة اإلحتمالية إلحصائية فيشَت تقدر ب  0.0000أقل من  ،%5شلا يدؿ على رفض
الفرضية العدؽلة ،وقبوؿ الفرضية البديلة اليت تقوؿ بأف ظلوذج اآلثار الثابتة ىو النموذج ادلالئم ذلذه الدراسة.
 -/3اختبار Hausman

مب أف اإلختبارات السابقة أشارت إُف أفضلية ظلوذج التأثَتات العشوائية وظلوذج التأثَتات الثابتة ،لذلك نستخدـ إختبار
 Hausmanللمفاضلة بُت ىذين النموذجُت .وىذا ما نالحظو يف اجلدوؿ التاِف :
الجدول رقم ( :)5-2نتائج اختبار Hausman

تين اعتمادا على مخرجات Eviews9
المصدر :من إعداد الطالب
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يشَت اختبار  Hausmanالذي يتبع توزيع "كاي مربع" إُف  ،6.352958وباحتماؿ ( )0.0956أكرب من ،0.05
شلا يدؿ على رفض الفرضية البديلة ،وقبوؿ الفرضية العدمية واليت توضح أف ظلوذج التأثَتات العشوائية ىو النموذج ادلالئم ذلذه
الدراسة.
بعدما مت حتديد النموذج ادلالئم وجد إشكاؿ بالنسبة للمغَت الرئيسي ( x1إدارة األرباح) أنو متغَت غَت معنوي يف حُت
ادلتغَت الضابط  x3ىو ادلعنوي ،وإنطالقا شلا سبق سيتم عرض نتائج ظلوذج التاثَتات العشوائية بعد تصحيحو بإعتباره النموذج
ادلالئم لدراسة أثر إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ.
الفرع الرابع  :نتائج تقدير النموذج المالئم (تصحيح النموذج)
يكوف تقدير ىذا النموذج بعد ترؾ ادلتغَت  x3يتغَت كونو غَت متجانس بالنسبة للشركات (ادلتغَت  x3يصبح لكل شركة
على حدى).
تظهر نتائج تقدير ظلوذج التأثَتات العشوائية بعد تصحيحو كالتاِف:

34

الفصل الثاني

الدراسة القياسية ألثر إدارة األرباح على تكلفة رأس المال للشركات الصناعية المدرجة في بورصة
الكويت

الجدول رقم (:)6-2نتائج تقدير معلمات نموذج التأثيرات العشوائية (تصحيح النموذج).

المصدر :مخرجات برنامج EViews9
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أوال  :دراسة معنوية النموذج
أ  -إحصائيا

 -/1إختبار المعنوية اإلحصائية للمعالم المقدرة
ؽلكن إختبار معنوية ادلعاَف من خالؿ القيمة اإلحتمالية  Probمبقارنتها مع مستوى معنوية 0.05
 -إختبار معنوية β1

H0 : β1 = 0
H1 : β1 # 0

لدينا
 0.0533 = Probβ1بالتقريب تساوي 0.05

ومنو نقبل الفرضية  H1ونرفض الفرضية  H0أي أف  β1ختتلف معنويا على الصفر ومنو إدارة األرباح لديها داللة
إحصائية على تكلفة رأس ادلاؿ.
 إختبار معنوية الثابت β0H0 : β0 = 0
H1 : β0 # 0

لدينا :

 0.0506 =Probβ2بالتقريب يساوي 0.05
إذف نقبل الفرضية  H1معناه أف  β0لديو معنوية احصائية عند مستوى معنوية 0.05

أما باقي ادلعلمُت (َ ) β3، β2ف تكن ذلما معنوية احصائية.
 -/2إختبار المعنوية الكلية للنموذج
H0 : β0 = β1 = β2 = β3 =0
)(j = 0, 1, 2, 3

)H1 :au moins (βj # 0

يف ىذا اإلختبار طلترب الداللة اإلحصائية للمعادلة وتكوف للمعادلة داللة إحصائية إذا وجد على األقل معامل ؼلتلف
على الصفر.
من خالؿ اجلدوؿ ادلوضح سابقا لدينا القيمة اإلحتمالية لإلختبار تساوي
الفرضية  H1ونرفض الفرضية  H0وبالتاِف للنموذج يف رلملو معنوية احصائية.
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ب -قياسيا
الشكل رقم( : )3-2القيم الفعلية والمقدرة للشركات محل الدراسة
1.6

1.2

0.8

0.4
.4
0.0
.2
-0.4
.0
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-.4

1 - 15
1 - 18
2 - 16
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10 - 15
10 - 18
11 - 16
11 - 19
12 - 17
13 - 15
13 - 18
14 - 16
14 - 19
15 - 17
16 - 15
16 - 18
17 - 16
17 - 19
18 - 17
19 - 15
19 - 18
20 - 16
20 - 19
21 - 17
22 - 15
22 - 18
Fitted

Residual

Actual

المصدر  :مخرجات برنامج EViews9

نالحظ من الشكل ( )1-2أف السلسلة ادلقدرة (اللوف األخضر ) تقًتب من السلسلة الفعلية (اللوف األمحر)

ثانيا  :التوزيع الطبيعي

الشكل رقم ( :)4-2اختبار التوزيع الطبيعي
12

Series: Standardized Residuals
Sample 2015 2019
10

Observations 110
-2.72e-16

Mean

-0.007714

Median

0.134986

Maximum

-0.142257

Minimum

0.066729

Std. Dev.

0.087899

Skewness

2.292302

Kurtosis

2.437149

Jarque-Bera

0.295651

Probability

8

6

4

2

0
0.05

0.10

0.00

المصدر :مخرجات برنامج EViews9
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من خالؿ الشكل يظهر أف القيمة االحتمالية إلحصائية جاؾ بَتا تساوي  0.296651أكرب من  ،0.05ىذا ما يعٍت
أف التوزيع طبيعي.
المطلب الثاني:تحليل النتائج المتوصل إليها ومناقشتها
سنتطرؽ يف ىذا ادلطلب إُف حتليل نتائج الدراسة ادلتمثلة يف تأثَت إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ للشركات زلل
الدراسة ،ومناقشتها واختبار مدى صحة فرضياتو.
الفرع األول:تحليل نتائج المفاضلة بين النماذج
بعد عرض نتائج اختبارات ادلفاضلة بُت ظلوذج االضلدار التجميعي من جهة ،وبُت ظلوذجي اآلثار الثابتة أو العشوائية من
جهة أخرى نالحظ أف:
 -1القيمة االحتمالية الختبار  LMكانت اقل من ( .)0.05وعليو يتم رفض الفرضية العدؽلة  .H0وتقبل الفرضية البديلة .H1
بحيث دتثل كل من الفرضتُت ما يلي :
 :H0دتثل ظلوذج االضلدار التجميعي ىو ادلالئم ذلذه الدراسة.
 :H1دتثل أحد ظلوذج ي التأثَتات ىو ادلالئم ذلذه الدراسة.
معناه أف ظلوذج االضلدار التجميعي غَت مالئم لدراستنا ىذه،
بورصة الكويت.
الصناعية ادلدرجة ب

وىذا ما يفسر وجود آثار خاصة بكل شركة من الشركات

- 3نتائج إختبار  FISHERأشارت إُف أف القيمة اإلحتمالية كانت أقل من  ،%5وبالتاِف ترفض الفرضية العدؽلة  ،وتقبل
الفرضية البديلة شلا يدؿ على أف ظلوذح اإلضلدار التجميعي غَت مالئم ذلذه الدراسة ،وتفسَت ذلك ىو وجود أثار لكل شركة
على حدى.
ونتيجة ذلذا نطرح التساؤؿ التاِف :ىل ىذه اآلثار ىي أثار ثابتة أـ أثار عشوائية؟
تكوف اإلجابة على ىذا التساؤؿ من خالؿ اإلختبار التاِف:
 -3اختبار  Hausmanقيمتو االحتمالية كانت أكرب من ( .)0.05وبالتاِف ترفض الفرضية اؿبديلة  ،شلا يعٍت أف ظلوذج اآلثار
الثابتة غَت مالئم ذلذه الدراسة.
من خالؿ ما سبق نستنتج أف ظلوذج اآلثار اؿعشوائية ىو النموذج ادلالئم لدراسة أثر إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ
لدى شركات البورصة ادلدروسة.
الفرع الثاني :تحليل نتائج تقدير نموذج التأثيرات العشوائية:
اعتمادا على تقدير ظلوذج التأثَتات اؿعشوائية بعد التصحيح نالحظ بأف:
 معامالت النموذج ىناؾ ما ىو معنوي وىناؾ ما ىو غَت معنوي ،حيث صلد احتماؿ كل من معامل إدارة األرباح ( )0.0533وادلعامل الثابت ( ،)0.0506أهنا بالتقريب تساوي ( ،)0.05شلا يشَت إُف أف ىذه ادلعاَف ذلا معنوية إحصائية.
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بينما احتماؿ معامل معدؿ ظلو رقم االعماؿ أنو أكرب من ( ،)0.05شلا يدؿ على أف ىذا ادلعامل ليس لو معنوية إحصائية؛
 القيمة اإلحتمالية لإلختبار قدرت ب ػ ( )0.000وىي أقل من ( ،)0.05وىذا ما يدؿ على أف ادلتغَتات (إدارة األرباح ،معدؿظلو رقم األعماؿ ،حجم األصوؿ) ذلا معنوية إحصائية  ،وبالتاِف إدارة األرباح ذلا تأثَت على تكلفة رأس ادلاؿ يف الشركات الصناعية
ادلدرجة يف سوؽ األوراؽ ادلالية للكويت.
إشارة معامل إدارة األرباح موجبة ( )0.36003تشَت ىذه اإلشارة إُف أف العالقة بُت إدارة األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ عالقةطردية ،أي عند زيادة إدارة األرباح بوحدة واحدة ينتج عنو زيادة تكلفة رأس ادلاؿ بػ  0.36003فلس كوييت ،و ىي عالقة طردية
سلبية ،إي أف مسَتي الشركات زلل الدراس ة َف يستفيدوا من شلارسة إدارة اإلرباح يف ختفيض تكلفة رأس ادلاؿ (تكلفة احلصوؿ
على مصادر التمويل) وبالتاِف تعظيم قيمة ادلؤسسة ،وعليو تتوافق نتائج دراسة رمزي ( )2015اليت خلصت أيضا إُف وجود عالقة
طردية بُت شلارسة إدارة اإلرباح و تكلفة رأس ادلاؿ .
 القيمة االحتمالية إلحصائية جاؾ بَتا كانت أكرب من  ، 0.05وىذا ما يعٍت أف بيانات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي كونو يعتربإختبار ضروري إلختبار الفرضيات ألف أغلب اإلختبارات تشًتط أف يكوف توزيع البيانات طبيعيا.
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خالصة الفصل :
على ضوء الدراسة اليت قمنا هبا على الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت قمنا بإسقاط مجيع ما جاء يف
اجلانب النظري وتوصلنا جملموعة من النتائج اليت ساعدتنا يف اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية ،وذلك بعد القياـ
بعرض ىذه النتائج مث حتليلها ومناقشتها ،حيث تبُت أنو توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت إدارة األرباح وتكلفة رأس
ادلاؿ.

40

الخاتمـة

الخاتمة
قبل

شلا الشك فيو أف البورصة تعلب دورا كبَتا يف سوؽ األوراؽ ادلالية ،وذلك لألعلية البالغة اليت حتضى هبا من
األشخاص ادلتعاملُت فيها وللخدمات اليت تقدمها ذلم ،شلا يسمح ذلم بتنويع زلفظتهم ادلالية وتداوؿ سلتلف األوراؽ ادلالية
ومشتقاهتا ،كما تسمح بزيادة مشاريع إستثمارية جديدة وتوفَت مناخ مالئم للقياـ بكل التعامالت ادلتاحة يف البورصة .فعليو أف
جل الشركات ادلدرجة يف البورصة تطمح إُف توسيع نطاؽ ادلساعلُت لديها ،لتطوير أعماذلا وزيادة أرباحها بتعظيم رأس ماذلا وتعزيز
مصداقيتها من خالؿ إعداد تقارير مالية تعطي صورة واضحة تعكس احلالة ادلالية للشركة ،من شأهنا أف تسهل على األطراؼ
اخلارجية وادلساعلُت واألطراؼ ذوي ادلصلحة باختاذ قرارات صائبة ورشيدة ،بناءا على التقارير اليت طرحتها إدارة الشركة ،لذلك
تقوـ الشركات بإعداد تقارير مالية دلا ػلقق مصاحلها الشخصية ومصلحة مستخدميها داخل وخارج الشركة وليس كما تبدو عليو
فعال وىو ما يعرؼ بالتالعب باألرقاـ والنتائج واحلسابات (عملية إدارة األرباح) ،إذ ؼلوؿ لألشخاص ادلكلفوف بإعداد التقارير
ادلالية إُف إستخداـ وتوظيف كل خربهتم ومعرفتهم يف اجملاؿ ادلاِف واحملاسيب يف التغيَت والتالعب يف النتائج الفعلية احملققة واخلروج
بتقارير تعطي صورة حسنة وجيدة عن الشركة بأف أرباحها متزايدة أو مستقرة وأف نتائجها احملققة صحيحة وفعلية ،من ىذا ادلنطلق
يتم إختاذ العديد من القرارات االستثمارية من طرؼ ادلساعلُت بعد دراستهم واإلطالع على ىذه التقارير وحتليلها للخروج بقرار
سديد.
ويف إطار دراستنا دلوضوع " أثر إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ للشركات الصناعية ادلدرجة ببورصة الكويت" قسمت
الدراسة إُف فصلُت إثنُت ،األوؿ كاف عرضا لألدبيات النظرية عن إدارة األرباح وتكلفة رأس ادلاؿ .أما الفصل الثاين فكاف تطبيقا
للجانب النظري على العينة ادلأخوذة من رلتمع الدراسة ،يف فًتة زمنية زلددة.
 -1نتائج الدراسة
بعد قيامنا بعملية حتليل كال من اجلانب النظري والعملي للدراسة ،وإخضاع الفرضيات اليت مت وضعها سابقا لإلختبار
خلصت الدراسة مبجوعة من النتائج ،ؽلكن تلخيص أىم النتائج ادلتعلقة باجلانب النظري كما يلي :
 إدارة األرباح ىي عبارة عن عملية التالعب ادلتعمد يف التقارير ادلالية للشركة لتحقيق أىداؼ ومكاسب خاصة ،موظفا بذلكاحملاسب معرفتو اخلاصة يف ىذا اجملاؿ دوف ادلساس وخرؽ القواعد والقوانُت ،وىذا نتيجة لعدة دوافع تسبق ىذه العملية لتحقيق
أىداؼ زلددة مسبقا ،مثل زلاولة الزيادة يف األرباح لبلوغ األىداؼ ادلوضوعة مسبقا أو احملافظة على إستقرارىا ،أو السعي إُف
زيادة القيمة السوقية للشركة ،مستخدما بذلك أساليب عدة ختتلف بإختالؼ نوعية القرارات ادلتخذة لتحقيق أىدافها احملددة.
 تكلفة رأس ادلاؿ ىي عبارة عن احلد األدىن للعائد الذي يطلبو ادلستثمروف وادلتوقع حتقيقو ،وعلى أساسو يتم إختاذ القراراتادلتعلقة بقبوؿ أو رفض ادلشروع االستثماري ،وحتسب ىذه التكلفة حبساب تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل (تكلفة األمواؿ
ادلقًتضة ،تكلفة األسهم ادلمتازة ،تكلفة األمواؿ العادية ،متوسط التكلفة ادلرجحة لألمواؿ).
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يف ادلقابل كانت نتائج اجلانب العملي (التطبيقي ) كما يلي :
أوال  :إختبار الفرضيات
لقد قامت دراستنا على فرضيتُت :
أ – الفرضية األوُف ادلتمثلة يف :دتارس الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت إدارة ألرباح خالؿ الفًتة  2015إُف .2019
ب -الفرضية الثانية ادلتمثلة يف :يستخدـ ادلسَتين الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت إدارة األرباح لالستفادة من
ختفيض تكلفة رأس ادلاؿ.
ج– الفرضية الثالثة ادلتمثلة يف :توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بُت إدارة األرباح و تكلفة رأس ادلاؿ يف الشركات
الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت.
ثانيا  :نتائج إختبار الفرضيات
أفضت نتائج اختبار الفرضيات إُف ما يلي :
أ – بالنسبة للفرضية األوُف  :دتارس الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت إدارة ألرباح ،حيث وجدنا أف مجيع شركات
عينة الدراسة دتارس إدارة األرباح حالؿ السنوات  ،2019 ،2018 ،2017 ،2016إما يف سنة  2015فقد وجدنا ما نسبتو
 %41من الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت دتارس إدارة األرباح ،و عليو تقبل الفرضية األوُف.
ب – بالنسبة للفرضية الثانية  :ال يستخدـ ادلسَتين الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة الكويت إدارة األرباح لالستفادة من
ختفيض تكلفة رأس ادلاؿ ،و عليو نرفض الفرضية الثانية.
ج– بالنسبة ؿؿفرضية الثالثة :توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت إدارة األرباح و تكلفة رأس ادلاؿ يف الشركات الصناعية
ادلدرجة يف بورصة الكويت ،وعليو نرفض الفرضية الثالثة.
 -2التوصيات
بعد كل ما جاء يف الدراسة والنتائج ادلتوصل إليها يف أثر إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ انتهت الدراسة مبجموعة
من التوصيات أعلها :
 اختيار مكاتب تدقيق ذات كفاءة ومصداقية عالية للحداإلبداعية.

من أساليب التالعب واستخداـ طرؽ إدارة األرباح أ احملاسبة

 ضرورة توحيد أسس القيا س واإلفصاح وادلصطلحات احملاسبية واإلقتصادية بُت الدوؿ لتقليل االختالفات يف النتائج. غلب على مستخدمي التقارير ادلالية معرفة ما ختلفو إدارة األرباح وما ختلفو من اإلنعكاسات الناجتة عنها واليت من شأهنا التأثَتعلى قراراهتم.
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الخاتمة
 وضع قوانُت صارمة ورادعة تلزـ الشركات على اإلفصاح عن مجيع معلوماهتا احملاسبية الصحيحة يف تقاريرىا ادلالية ومعاقبة كلمن تالعب يف ىاتو التقارير وىذا لكسب ثقة كل من ادلساعلُت وكل من ذلم مصلحة بالشركة.
 حث الشركات على ترشيد شلارساهتا إلدارة األرباح وىذا دلا ذلا من أثار سلبية على الشركات يف ادلدى الطويل. عند الرغبة يف تعظيم ثروة ادلالؾ فهذا ال يتحقق إال إذا كاف العائد احملقق من استثمارات الشركة يفوؽ تكلفة احلصوؿ علىاألمواؿ ادلستثمرة يف الشركة أو مبعٌت أخر تفوؽ تكلفة ىيكل رأس ادلاؿ.
 على الشركة أف ختتار ىيكل رأس ادلاؿ الذي ػلقق ذلا أقل تكلفة بُت البدائل ادلتاحة أمامها للتمويل وىذا لتأثَته على ادلركز ادلاِفللشركة.
 -3أفاق الدراسة
إف البحث يف رلاؿ أثر إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ ال يزاؿ واسعا ،لذا نرى أف ىذا ادلوضوع يستحق التعمق
والبحث فيو أكثر ،ومن أجل فتح أفاؽ جديدة لبحوث أخرى تعاًف نقاط َف نتطرؽ إليها نقًتح بعض ادلواضيع اآلتية :
_ إعادة ادلوضوع بتغيَت حجم العينة وإختيار سوؽ ماِف مغاير.
_ إعادة إجراء الدراسة مع تغيَت الفًتة ادلدروسة .
 إستخداـ ظلاذج أخرى لقياس أثر إدارة األرباح على تكلفة رأس ادلاؿ._ تأثَت شلارسات إدارة األرباح على قرار ادلساعلُت.
_ تفعيل دور ادلراقب اخلارجي.
البورص.
ة
_ تأثَت ىيكل رأس ادلاؿ على ادلركز ادلاِف للشركات ادلدرجة يف
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أوال :المراجع باللغة العربية:
الكتب:
 .1اؿ شبيب دريد كامل ،إدارة مالية الشركات المتقدمة ،دار اليازوري.2016 ،

- .2التميميي عباس محيد ػلي ،الساعدي حكيم محود فليح ،إدارة األرباح "عوامل نشؤىا وأساليبها وسبل الحد منها
" ،الطبعة األوُف.2015 ،

- .3العامري زلمد علي إبراىيم ،اإلدارة المالية الحديثة ،الطبعة األوُف ،دار وائل للنشر ،األردف -عماف.2013،

 .4العشماوي شكري رجب و آخروف ،معايير السالمة اإلستثمارية ومشروعات  ،BOTادلكتب العريب احلديث،
اإلسكندرية.2006 ،

 .5العلي أسعد ،اإلدارة المالية " األسس العلمية والتطبيقية " ،الطبعة األوُف ،دار وائل للنشر ،عماف -األردف.2010 ،
 .6الفار عبد اجمليد الطيب ،إدارة األرباح ،الطبعة األوُف ،دار جليس الزماف للنشر والتوزيع ،عماف.2010 ،

 .7ادلغريب زلمد الفاتح زلمود ،التمويل واإلستثمار في اإلسالم  ،الطبعة األوُف ،دار األكادؽلية احلديثة للكتاب اجلامعي،
القاىرة -مصر.2018 ،

 .8ادلغريب زلمد الفاتح زلمود ،مؤسسات مالية ،دار اجلناف للنشر والتوزيع" ،سنة النشر رلهولة ".

 .9جابر شعيب اإلمساعيل ،المالية القادة " أفضل الممارسات المالية للقادة وكبار التنفيذيين"  ،دار الكتب العلمية،
.2018
. 10حداد فايز سليم ،اإلدارة المالية ،الطبعة الثانية ،دار احلامد ،األردف.2009 ،

.11كي الطويل رواء ،محاضرات في اإلقتصاد السياسي ،دار زىراف للنشر والتوزيع ،العراؽ.2010،
. 12عطوه الزنط أويس ،مناىج التقنية الحديثة في التحليل اإلقتصادي ألسس تقييم المشروعات ودراسات جدوى
اإلستثمار ،اجلزء الثاين ،ادلكتبة األكادؽلية" ،سنة النشر رلهولة ".
 11ىندي منَت إبراىيم ،الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل ،نشأة ادلعارؼ اإلسكندرية ،مصر.1998 ،
المذكرات واألطروحات:
 .14بدراوي شهيناز ،تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو اإلقتصادي في الدول النامية  ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أيب بكر
بلقايد ،تلمساف.2015 ،
 .15رمزي زلمد أمحد عيسى ،أثر إدارة األرباح في تخفيض تكلفة رأس المال ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة الزرقاء-
األردف.2015 ،
 .16ريشي مروة ،دور حوكمة الشركات في الحد من سلوك إدارة األرباح  ،رسالة ماسًت ،جامعة العريب بن مهدي -أـ
البواقي.2016 ،
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 .17عطية عبد السالـ ،أثر الصادرات النفطية على النمو اإلقتصادي ،رسالة ماسًت ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.2016 ،
.18صقور رنا ،دور اإلفصاح المحاسبي في الحد من ممارسات إدارة األرباح  ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة دمشق،
سوريا2014،

.19فداوي أمينة ،نحو مفاضلة إحصائية بين نماذج قياس ممارسات إدارة األرباح  ،أطروحة دكتوراه غَت منشورة ،جامعة باجي
سلتار ،عنابة" ،بدوف سنة نشر".
المجالت:
 .20أسعد غٍت جهاد ،اإلفصاح عن األرباح احملتجزة و أثر توزيع األرباح يف قرارات مستخدمي

ادلعلومات احملاسبية ،مجلة

القادسية للعلوم اإلدارية و اإلقتصادية ،اجمللد  ،17العدد.2015 ،4
.21جاسم زلمد ،أثر مكونات إدارة األرباح وفقا لنموذج  Kothari el at 2005على قيمة الشركة ،مجلة الغربي للعلوم
اإلقتصادية و اإلدارية ،اجمللد  ،14العدد .2017 ،1
 .22سلماف حسُت عبد اهلل ،عدالت زلمد توفيق ،مفهوـ اإلنصاؼ احملاسيب ودوره يف احلد من شلارسات إدارة األرباح ،مجلة
العلوم اإلقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،18العدد .69
 .23سوزاف أبو علي وآخروف ،أثر جودة األرباح احملاسبية على تكلفة اإلقًتاض طبقا دلعايَت اإلبالغ ادلاِف الدولية ،المجلة األردنية
في إدارة األعمال ،اجمللد  ،7العدد .2011 ،1
 .24سوزاف أبو علي وآخروف ،أثر جودة األرباح احملاسبية على تكلفة اإلقًتاض طبقا دلعايَت اإلبالغ ادلاِف الدولية ،المجلة األردنية
في إدارة األعمال ،اجمللد  ،7العدد .2011 ،3
.25عدناف فداء ،عالقة جودة تدقيق القوائم ادلالية بإدارة األرباح ،مجلة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية الجامعة  ،العدد ،6
.2015
.26فاضل علي عباس ،إدارة األرباح يف ادلصارؼ اخلاصة و أثرىا على القيمة السوقية،

مجلة المثنى للعلوم اإلدارية و

اإلقتصادية ،اجمللد  ،9العدد .2019 ،2
.27كامل مسَت زلمد عيسى ،أثر جودة ادلراجعة اخلارجية على عمليات إدارة األرباح ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية-
جامعة اإلسكندرية ،اجمللد  ،45العدد .2008 ،2
 .28رلدي مليجي عبد الكرًن ،حتليل العالقة بُت اإلفصاح احملاسيب عن ادلعلومات ادلستقبلية وتكلفة رأس ادلاؿ وأثرىا على
كفاءة القرارات اإلستثمارية للشركات ادلصرية ،مجلة المحاسبة و المراجعة.
 .29مكي البناء زينب ،ىادي نعمة شيماء ،أثر إسًتاتيجيات إدارة األرباح يف تغيَت التدرج اإلئتماين ،المجلة العراقية للعلوم
اإلدارية ،اجمللد  ،14العدد .56
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المالحق

المالحق
الملحق رقم ( : )01شركات عينة الدراسة
اسم السهم

رقم الشركة

اسم الشركة

أمسنت

1

أمسنت الكويت

كابالت

2

اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية

سفن

3

الصناعات اذلندسية الثقيلة وبناء السفن

بورتالند

4

أمسنت بورتالند كويت

ورقية

5

الشعبية الصناعية

معادف

6

ادلعادف والصناعات التحويلية

أسيكو

7

أسيكو للصناعات

اذلالؿ

8

أمسنت اذلالؿ

وطنية ـ ب

9

الصناعات الوطنية

ادلعدات

10

ادلعدات القابضة

صلبوخ

11

الصلبوخ التجارية

تنظيف

12

الوطنية للتنظيف

ادلعامل

13

الكويتية لبناء ادلعامل وادلقاوالت

رماية

14

الشركة الوطنية للرماية (ش,ـ,ؾ,ع )

ادلشًتكة

15

اجملموعة ادلشًتكة للمقاوالت

يوباؾ

16

ادلشاريع ادلتحدة للخدمات اجلوية

مربد

17

مربد القابضة

شارقة أ

18

الشارقة لألمسنت والتنمية الصناعية (ش,ـ,ع )

أمسنت اخلليج

19

أمسنت اخلليج (ش,ـ,ع)

فجَتة ا

20

صناعات أمسنت الفجَتة (ش,ـ,ع)

أمسنت أبيض

21

رأس اخليمة لصناعة األمسنت وادلواد اإلنشائية
(ش,ـ,ع)

اخلصوصية

22

رلموعة اخلصوصية القابضة
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الملحق رقم ( : )02المستحقات الكلية للشركات الصناعية الكويتية خالل الفترة ()2019-2015
TA i, t

CFO i, t

NI i, t

السنوات

-7 005 326,00

26 300 019,00

19 294 693,00

2015

2 061 911,00

17 434 634,00

19 496 545,00

2016

-7 264 697,00

24 460 195,00

17 195 498,00

2017

-8 917 823,00

16 860 838,00

7 943 015,00

2018

-11 083 424,00

15 099 598,00

4 016 174,00

2019

-50 486 303,00

18 812 021,00

-31 674 282,00

2015

-3 955 414,00

10 798 944,00

6 843 530,00

2016

7 989 822,00

280 625,00

8 270 447,00

2017

-2 043 317,00

10 478 285,00

8 434 968,00

2018

-6 000 429,00

10 215 234,00

4 214 805,00

2019

-6 627 588,00

11 287 141,00

4 659 553,00

2015

-12 298 398,00

18 629 624,00

6 331 226,00

2016

-1 155 754,00

7 221 358,00

6 065 604,00

2017

-13 727 463,00

23 369 040,00

9 641 577,00

2018

7 523 235,00

3 702 764,00

11 225 999,00

2019

-4 527 250,00

9 347 562,00

4 820 312,00

2015

8 689 718,00

-548 800,00

8 140 918,00

2016

-5 438 459,00

14 634 169,00

9 195 710,00

2017

1 340 579,00

8 975 387,00

10 315 966,00

2018

2 421 389,00

5 167 190,00

7 588 579,00

2019

342 464,00

1 367 456,00

1 709 920,00

2015

-2 726 507,00

4 597 716,00

1 871 209,00

2016

1 950 551,00

-49 287,00

1 901 264,00

2017

695 754,00

304 426,00

1 000 180,00

2018

-1 146 031,00

1 465 362,00

319 331,00

2019
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الشركة

أمسنت الكويت

اخلليج للكابالت والصناعات
الكهربائية

الصناعات اذلندسية الثقيلة
وبناء السفن

أمسنت بورتالند كويت

الشعبية الصناعية

المالحق
الملحق رقم ( : )02تابع
TA i, t

CFO i, t

NI i, t

السنوات

-3 748 178,00

1 296 632,00

-2 451 546,00

2015

-119 240,00

699 428,00

580 188,00

2016

-828 217,00

1 209 187,00

380 970,00

2017

-1 023 518,00

-76 790,00

-1 100 308,00

2018

-4 057 444,00

2 304 987,00

-1 752 457,00

2019

7 766 102,00

1 975 227,00

9 741 329,00

2015

9 508 942,00

-180 672,00

9 328 270,00

2016

-18 357 400,00

25 915 678,00

7 558 278,00

2017

-7 543 123,00

11 156 036,00

3 612 913,00

2018

-19 545 077,00

22 683 398,00

3 138 321,00

2019

-2 090 836,00

2 389 011,00

298 175,00

2015

-713 921,00

841 168,00

127 247,00

2016

-1 818 102,00

923 656,00

-894 446,00

2017

-2 346 500,00

2 408 799,00

62 299,00

2018

-3 672 714,00

2 438 514,00

-1 234 200,00

2019

1 361 507,00

6 662 760,00

8 024 267,00

2015

-4 594 768,00

5 173 646,00

578 878,00

2016

-6 696 753,00

9 668 068,00

2 971 315,00

2017

-924 284,00

4 697 109,00

3 772 825,00

2018

-4 145 333,00

8 172 176,00

4 026 843,00

2019

-2 765 360,00

1 351 087,00

-1 414 273,00

2015

5 428 296,00

-9 204 580,00

-3 776 284,00

2016

-4 953 513,00

187 702,00

-4 765 811,00

2017

-947 588,00

-1 542 512,00

-2 490 100,00

2018

-401 429,00

389 617,00

-11 812,00

2019
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الشركة

ادلعادف والصناعات التحويلية

أسيكو للصناعات

أمسنت اذلالؿ

الصناعات الوطنية

ادلعدات القابضة

المالحق
الملحق رقم ( : )02تابع
TA i, t

CFO i, t

NI i, t

السنوات

2 215 604,00

-715 081,00

1 500 523,00

2015

-2 201 872,00

1 726 867,00

-475 005,00

2016

-905 660,00

497 459,00

-408 201,00

2017

-1 121 507,00

310 155,00

-811 352,00

2018

-2 390 873,00

653 879,00

-1 736 994,00

2019

-9 551 001,00

10 026 665,00

475 664,00

2015

-8 654 965,00

8 960 013,00

305 048,00

2016

-12 386 040,00

13 717 392,00

1 331 352,00

2017

-4 472 433,00

5 987 174,00

1 514 741,00

2018

-6 956 193,00

8 536 968,00

1 580 775,00

2019

3 133 345,00

-1 591 896,00

1 541 449,00

2015

-309 724,00

1 511 835,00

1 202 111,00

2016

-8 082 478,00

10 426 442,00

2 343 964,00

2017

-8 238 588,00

12 475 230,00

4 236 642,00

2018

6 857 954,00

-1 882 277,00

4 975 677,00

2019

-8 056 616,00

5 085 629,00

-2 970 987,00

2015

-1 927 520,00

-670 905,00

-2 598 425,00

2016

-2 264 723,00

-84 744,00

-2 349 467,00

2017

-454 672,00

-41 940,00

-496 612,00

2018

-3 846 844,00

12 928,00

-3 833 916,00

2019

2 760 285,00

1 862 227,00

4 622 512,00

2015

17 013 368,00

-13 844 516,00

3 168 852,00

2016

-32 267 241,00

36 450 457,00

4 183 216,00

2017

-14 710 456,00

20 083 895,00

5 373 439,00

2018

-21 225 157,00

26 446 504,00

5 221 347,00

2019
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الشركة

الصلبوخ التجارية

الوطنية للتنظيف

الكويتية لبناء ادلعامل وادلقاوالت

الوطنية للرماية (ش,ـ,ع,ؾ)

اجملموعة ادلشًتكة للمقاوالت

المالحق
الملحق رقم ( : )02تابع
TA i, t

CFO i, t

NI i, t

السنوات

-4 191 543,00

10 971 053,00

6 779 510,00

2015

-1 698 361,00

10 116 964,00

8 418 603,00

2016

688 590,00

8 986 812,00

9 675 402,00

2017

2 328 947,00

7 423 084,00

9 752 031,00

2018

2 167 657,00

6 780 154,00

8 947 811,00

2019

1 652 464,00

138 721,00

1 791 185,00

2015

2 440 673,00

-1 166 605,00

1 274 068,00

2016

867 600,00

981 926,00

1 849 526,00

2017

176 803,00

1 533 008,00

1 709 811,00

2018

100 099,00

917 734,00

1 017 833,00

2019

-11 416,00

73 514,00

62 098,00

2015

-44 231,00

108 273,00

64 042,00

2016

-16 397,00

81 182,00

64 785,00

2017

24 535,00

4 842,00

29 377,00

2018

-45 180,00

57 250,00

12 070,00

2019

-51 122 600,00

122 562 130,00

71 439 530,00

2015

-64 104 566,00

114 220 261,00

50 115 695,00

2016

-32 912 210,00

73 525 661,00

40 613 451,00

2017

-72 457 157,00

39 466 706,00

-32 990 451,00

2018

-24 367 334,00

-2 431 965,00

-26 799 299,00

2019

-27 735 561,00

78 384 386,00

50 648 825,00

2015

-81 642 223,00

138 365 586,00

56 723 363,00

2016

-18 553 289,00

55 605 117,00

37 051 828,00

2017

-3 544 275,00

17 129 592,00

13 585 317,00

2018

19 690 343,00

-10 954 492,00

8 735 851,00

2019
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الشركة

ادلشاريع ادلتحدة للخدمات
اجلوية

مربد القابضة

الشارقة لألمسنت والتنمية
الصناعية (ش,ـ,ع)

أمسنت اخلليج (ش,ـ,ع)

صناعات أمسنت الفجَتة
(ش  ,ـ  ,ع )

المالحق
الملحق رقم ( : )02تابع
TA i, t

CFO i, t

NI i, t

السنوات

-8 024 478,00

23 561 059,00

15 536 581,00

2015

-28 752 808,00

70 955 708,00

42 202 900,00

2016

-42 668 868,00

73 087 069,00

30 418 201,00

2017

-21 967 710,00

34 967 934,00

13 000 224,00

2018

-35 535 163,00

54 941 696,00

19 406 533,00

2019

1 082 457,00

-4 449 529,00

-3 367 072,00

2015

-9 065 857,00

6 032 186,00

-3 033 671,00

2016

-3 876 208,00

855 142,00

-3 021 066,00

2017

-39 640,00

1 532 005,00

1 492 365,00

2018

-799 467,00

2 121 773,00

1 322 306,00

2019
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الشركة

رأس اخليمة لصناعة األمسنت
وادلواد اإلنشائية (ش,ـ,ع)

رلموعة اخلصوصية القابضة

المالحق
الملحق رقم ( :)03متغيرات معادلة اإلنحدار للشركات الصناعية خالل الفترة المدروسة
 (∆REV∆AR) /
A i, t-1

1 / A i, t-1

TAC i, t /
A i, t-1

PPE i, t /
A i, t-1

0,534

0,033

0,00000000324483

-0,023

2015

0,552

-0,016

0,00000000340857

0,007

2016

0,533

-0,009

0,00000000332902

-0,024

2017

0,513

0,003

0,00000000327071

-0,029

2018

0,504

-0,028

0,00000000331223

-0,037

2019

0,036

-0,075

0,00000000477634

0,241

2015

0,036

-0,039

0,00000000581174

-0,023

2016

0,031

-0,109

0,00000000564353

0,045

2017

0,032

0,120

0,00000000562209

-0,011

2018

0,043

-0,071

0,00000000564253

-0,034

2019

0,400

0,148

0,00000000828360

-0,055

2015

0,406

0,006

0,00000000731151

-0,090

2016

0,404

0,239

0,00000000677054

-0,008

2017

0,432

0,145

0,00000000618899

-0,085

2018

0,372

-0,165

0,00000000553173

0,042

2019

0,070

0,139

0,00000001125327

-0,051

2015

0,041

-0,283

0,00000001263727

0,110

2016

0,074

-0,009

0,00000001206407

-0,066

2017

0,064

0,273

0,00000001047845

0,014

2018

0,053

-0,238

0,00000001091248

0,026

2019

0,422

0,076

0,00000004887175

0,017

2015

0,469

-0,029

0,00000004547930

-0,124

2016

0,418

-0,002

0,00000004209838

0,082

2017

0,395

-0,051

0,00000004132523

0,029

2018

0,368

0,000

0,00000004273661

-0,049

2019
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السنوات

الشركة
أمسنت الكويت

اخلليج للكابالت
والصناعات الكهربائية

الصناعات اذلندسية
الثقيلة وبناء السفن

أمسنت بورتالند كويت

الشعبية الصناعية

المالحق
الملحق رقم ( : )03تابع
PPE i, t /
A i, t-1

 (∆REV∆AR) /
A i, t-1

1 / A i, t-1

TAC i, t /
A i, t-1

السنوات

الشركة

0,103

-0,208

0,00000004235252

-0,159

2015

0,091

-0,049

0,00000004400058

0,005

2016

ادلعادف والصناعات
التحويلية

0,094

0,141

0,00000004508705

-0,037

2017

0,076

0,053

0,00000004421881

-0,045

2018

0,087

0,043

0,00000004475704

-0,182

2019

0,273

0,115

0,00000000335714

0,026

2015

0,259

-0,029

0,00000000269465

0,026

2016

0,250

0,000

0,00000000249720

-0,046

2017

0,126

-0,135

0,00000000245274

-0,019

2018

0,463

0,000

0,00000000322199

-0,063

2019

0,269

0,093

0,00000004492654

-0,094

2015

0,215

-0,118

0,00000004428635

-0,032

2016

0,176

-0,137

0,00000004518238

-0,082

2017

0,217

0,110

0,00000004715558

-0,111

2018

0,150

-0,038

0,00000004468281

-0,164

2019

0,244

-0,012

0,00000000901320

0,012

2015

0,246

-0,088

0,00000000879026

-0,040

2016

0,252

0,061

0,00000000885639

-0,059

2017

0,273

0,066

0,00000000879209

-0,008

2018

0,281

-0,042

0,00000000892600

-0,037

2019

0,633

-0,080

0,00000003115515

-0,086

2015

0,285

0,000

0,00000002476457

0,134

2016

0,479

-0,084

0,00000003253518

-0,161

2017

0,500

-0,057

0,00000003624886

-0,034

2018

0,592

-0,096

0,00000004855691

-0,019

2019
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أسيكو للصناعات

أمسنت اذلالؿ

الصناعات الوطنية

ادلعدات القابضة

المالحق
الملحق رقم ( : )03تابع
 (∆REV∆AR) /
A i, t-1

1 / A i, t-1

TAC i, t /
A i, t-1

السنوات

الشركة

0,083

-0,159

0,00000008161666

0,181

2015

الصلبوخ التجارية

0,128

-0,044

0,00000006179533

-0,136

2016

0,111

-0,081

0,00000006513408

-0,059

2017

0,107

-0,031

0,00000007047418

-0,079

2018

0,094

-0,176

0,00000007734172

-0,185

2019

0,473

0,006

0,00000001063278

-0,102

2015

0,422

0,010

0,00000001028570

-0,089

2016

0,434

0,083

0,00000001077264

-0,133

2017

0,439

-0,017

0,00000001162444

-0,052

2018

0,822

-0,013

0,00000001265568

-0,088

2019

0,371

-0,259

0,00000002347199

0,074

2015

0,241

0,027

0,00000002185801

-0,007

2016

0,373

0,190

0,00000002497445

-0,202

2017

0,210

0,595

0,00000001451683

-0,120

2018

0,170

-0,307

0,00000001503046

0,103

2019

0,017

-0,004

0,00000001357082

-0,109

2015

0,019

0,001

0,00000001325242

-0,026

2016

0,018

0,002

0,00000001276122

-0,029

2017

0,017

-0,003

0,00000001300271

-0,006

2018

0,016

0,002

0,00000001315119

-0,051

2019

0,127

0,183

0,00000000437693

0,012

2015

0,105

-0,027

0,00000000385973

0,066

2016

0,132

0,020

0,00000000385833

-0,124

2017

0,091

0,129

0,00000000303635

-0,045

2018

0,087

-0,274

0,00000000346440

-0,074

2019

PPE i, t /
A i, t-1
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الوطنية للتنظيف

الكويتية لبناء ادلعامل
وادلقاوالت

الوطنية للرماية
(ش,ـ,ع,ؾ)

اجملموعة ادلشًتكة
للمقاوالت

المالحق
الملحق رقم ( : )03تابع
 (∆REV∆AR) /
A i, t-1

1 / A i, t-1

TAC i, t /
A i, t-1

السنوات

الشركة

0,006

0,024

0,00000002695900

-0,113

2015

0,007

-0,005

0,00000002492607

-0,042

2016

ادلشاريع ادلتحدة
للخدمات اجلوية

0,007

-0,001

0,00000002301512

0,016

2017

0,004

-0,008

0,00000001881191

0,044

2018

0,002

-0,004

0,00000001405072

0,030

2019

0,076

0,033

0,00000004547450

0,075

2015

0,065

-0,012

0,00000004003672

0,098

2016

0,067

-0,044

0,00000004285616

0,037

2017

0,063

0,033

0,00000004177460

0,007

2018

0,059

-0,009

0,00000003993847

0,004

2019

0,454

-0,035

0,00000052933663

-0,006

2015

0,469

-0,007

0,00000054021233

-0,024

2016

0,622

0,032

0,00000071183852

-0,012

2017

0,665

-0,082

0,00000067748337

0,017

2018

0,695

-0,034

0,00000069310444

-0,031

2019

0,478

-0,046

0,00000000065836

-0,034

2015

0,538

-0,050

0,00000000069200

-0,044

2016

0,577

0,012

0,00000000072492

-0,024

2017

0,625

-0,066

0,00000000076665

-0,056

2018

0,703

-0,033

0,00000000080253

-0,020

2019

0,748

-0,006

0,00000000057705

-0,016

2015

0,730

-0,004

0,00000000057645

-0,047

2016

0,742

-0,036

0,00000000059740

-0,011

2017

0,700

0,024

0,00000000057389

-0,002

2018

0,664

-0,070

0,00000000055847

0,011

2019

PPE i, t /
A i, t-1
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مربد القابضة

الشارقة لألمسنت
والتنمية الصناعية
(ش  ,ـ  ,ع )

أمسنت اخلليج
(ش  ,ـ  ,ع )

صناعات أمسنت
الفجَتة (ش,ـ,ع)

المالحق
الملحق رقم ( : )03تابع
PPE i, t /
A i, t-1

 (∆REV∆AR) /
A i, t-1

1 / A i, t-1

TAC i, t /
A i, t-1

السنوات

الشركة

0,439

-0,048

0,00000000079614

-0,006

2015

0,531

-0,025

0,00000000087639

-0,025

2016

0,483

-0,024

0,00000000082262

-0,035

2017

رأس اخليمة لصناعة
األمسنت وادلواد
اإلنشائية (ش,ـ,ع)

0,510

-0,008

0,00000000090701

-0,020

2018

0,523

0,008

0,00000000097079

-0,034

2019

0,049

-0,057

0,00000002347976

0,025

2015

0,052

-0,132

0,00000002528177

-0,229

2016

0,058

0,164

0,00000002942452

-0,114

2017

0,057

0,141

0,00000003181584

-0,001

2018

0,045

-0,076

0,00000002802288

-0,022

2019

رلموعة اخلصوصية
القابضة

الملحق رقم ( : )04معالم النموذ ج خالل سنوات الدراسة
السنوات

α1

α2

α3

2015
2016
2017
2018
2019

40468.84
-11999.41
63233.15
58039.31
-43447.53

-0.173226
0.0283
- 0.212801
-0.149054
-0.02477

-0.057789
-0.07419
-0.109005
-0.069154
-0.061503

60

المالحق
الملحق رقم ( : )05ممارسة الشركات إلدارة األرباح خالل الفترة ()2019-2015

التصني متوسط المستحقات
ف

للمستحقات
اإلختيارية

DAC i, t

NDA i, t

السنوات

0

0,013693535

0,013693535

-0,036424634

2015

1

0,048477008

0,048477008

-0,041448843

2016

1

0,031870122 0,021367667

0,031870122

-0,056054453

2017

1

0,006550077

0,006550077

-0,035717726

2018

1

-0,006247594 0,006247594

-0,03046324

2019

1

0,229998453

0,229998453

0,011141359

2015

1

-0,003851283 -0,019136555 0,019136555

2016

0,02499756

0,02499756

0,020093222

2017

1

0,00832255

0,00832255

-0,019810253

1

-0,001147003 -0,032710624 0,032710624

2018
اخلليج للكابالت
 2019والصناعات الكهربائية

0

-0,048341449 -0,006558864 0,006558864

2015

1

-0,030030211 -0,059889689 0,059889689

2016

1

0,086752343 0,049537282

0,086752343

-0,09457742

2017

1

0,03380966

-0,03380966

-0,051149496

2018

1

0,060675855

0,060675855

-0,019059373

2019

0

-0,027757805 -0,023188546 0,023188546

2015

1

-0,011211268

2016

1

-0,005404844 -0,060205123 0,060205123 0,057450549

2017

1

0,058545784

0,058545784

-0,044498592

2018

1

0,024287712

0,024287712

0,002135641

2019

0,052273098

0,052273098

-0,035536283

2015

0,08780514

-0,08780514

-0,036194503

2016

1

0
1

اإلختيارية

القيمة المطلقة

0,063033148

0,12102558

0,067052551

0,12102558
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الشركة

أمسنت الكويت

الصناعات اذلندسية
الثقيلة وبناء السفن

أمسنت بورتالند
كويت
الشعبية الصناعية

المالحق
1

0,124650437

0,124650437

-0,042535396

2017

1

0,046068362

0,046068362

-0,017316168

2018

1

-0,024511763 -0,024465716 0,024465716

2019

1

-0,190619196 0,190619196

0,031874412

2015

1

0,013936965

-0,008690336

2016

1

-0,037315548 -2,63106E-05 2,63106E-05 0,082499759

2017

1

-0,010599958 -0,034658789 0,034658789

2018

1

-0,008341641 -0,173257532 0,173257532

2019

1

0,061672057

0,061672057

-0,035600188

2015

1

0,045701085

0,045701085

-0,020077861

2016

1

-0,027226433 -0,018615658 0,018615658 0,038095907

2017

1

-0,030141118 0,030141118

0,011639836

2018

1

-0,028624504 -0,034349618 0,034349618

2019

0

-0,064191195 0,064191195

-0,02974284

2015

1

-0,019831225 -0,011785731 0,011785731

2016

0,012806011

2017

1

-0,028618916 -0,082031658 0,082031658

2018

1

-0,010204041 -0,153903149 0,153903149

2019

1

0,023888206

0,023888206

-0,01161667

2015

1

-0,019519942 0,019519942

-0,02086925

2016

1

-0,039934364 -0,019374704 0,019374704 0,020648915

2017

1

0,020079023

0,020079023

-0,028205413

2018

1

0,0203827

-0,0203827

-0,016618555

2019

-0,021510164 -0,064645045 0,064645045

2015

-0,021443544

2016

-0,032212319 -0,128951114 0,128951114

2017

1

0
1
1

0,013936965

-0,094952185 0,094952185 0,081372784

0,155872983 0,075298916

0,155872983
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ادلعادف والصناعات
التحويلية

أسيكو للصناعات

أمسنت اذلالؿ

الصناعات الوطنية

ادلعدات القابضة

المالحق
1

-0,023947739 -0,010401241 0,010401241

2018

1

0,016624196

0,016624196

-0,036116347

2019

1

0,154716748

0,154716748

0,026113442

2015

1

-0,124567422 0,124567422

-0,01149799

2016

-0,068157019 0,068157019

0,009167689

2017

1

-0,080381568 0,080381568

0,001344282

2018

1

-0,004765279 -0,180148941 0,180148941

2019

1

-0,027887429 -0,073666259 0,073666259

2015

1

-0,031190249 -0,057832161 0,057832161

2016

1

-0,064314732 -0,069115673 0,069115673 0,052536306

2017

1

-0,027184646 -0,024804888 0,024804888

2018

1

-0,050772839 -0,037262547 0,037262547

2019

0

0,049203087

0,049203087

0,024342765

2015

1

0,010572168

0,010572168

-0,01734212

2016

1

-0,079454169 -0,122401273 0,122401273 0,061203708

2017

1

-0,102333425 -0,017264778 0,017264778

2018

1

0,106577235

0,106577235

-0,003499029

2019

1

-0,109568618 0,109568618

0,000233737

2015

1

-0,001580631 -0,023963671 0,023963671

2016

1

-0,001517166 -0,027383463 0,027383463 0,043186089

2017

1

-0,006008966 0,006008966

9,69994E-05

2018

1

-0,049005725 0,049005725

-0,00158484

2019

0

0,051022318

0,051022318

-0,038940739

2015

0,07429702

0,07429702

-0,008629996

2016

-0,018471136 -0,106026499 0,106026499

2017

-0,025286176 -0,019379925 0,019379925

2018

1

1
1
1

0,12159434

0,065110464
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الصلبوخ التجارية

الوطنية للتنظيف

الكويتية لبناء ادلعامل
وادلقاوالت

الوطنية للرماية
(ش,ـ,ع,ؾ)

اجملموعة ادلشًتكة
للمقاوالت

المالحق
1

-0,074826559 0,074826559

0,001294217

2019

1

-0,003449549 -0,109550247 0,109550247

2015

1

0,04136514

-0,04136514

-0,000968334

2016

1

0,014974179 0,047770148

0,014974179

0,000873803

2017

1

0,041843481

0,041843481

0,001968466

2018

1

0,031117695

0,031117695

-0,000660548

2019

1

0,083471261

0,083471261

-0,008326289

2015

1

0,10334813

0,10334813

-0,005631596

2016

1

0,032381278 0,048524908

0,032381278

0,004800722

2017

1

0,014258632

0,014258632

-0,006872757

2018

1

0,009165238

0,009165238

-0,005167437

2019

0

-0,007245762 0,007245762

0,001202855

2015

1

0,017605018

0,017605018

-0,041499149

2016

0,017893194

0,017893194

-0,02956521

2017

1

0,011125409

0,011125409

0,005496645

2018

1

0,040678668

0,040678668

-0,071993127

2019

0

0,01409033

-0,01409033

-0,019566866

2015

1

-0,041322446 -0,003037756 0,003037756

2016

-0,065528027

2017

1

-0,033333694 -0,022215595 0,022215595

2018

1

0,02287218

0,02287218

-0,042427808

2019

0

0,026220135

0,026220135

-0,042224872

2015

1

0,007243995

0,007243995

-0,054306806

2016

1

0,062195553 0,039155114

0,062195553

-0,073279268

2017

1

0,049991592

0,049991592

-0,052025625

2018

1

0,050124297

0,050124297

-0,039127925

2019

1

1

0,01890961

0,041669433 0,020777059

0,041669433
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ادلشاريع ادلتحدة
للخدمات اجلوية

مربد القابضة

الشارقة لألمسنت
والتنمية الصناعية
(ش  ,ـ  ,ع )

أمسنت اخلليج
(ش  ,ـ  ,ع )

صناعات أمسنت
الفجَتة (ش,ـ,ع)

المالحق
0

0,010571906

0,010571906

-0,016960482

2015

1

0,014900484

0,014900484

-0,0400992

2016

1

0,012409185 0,010799368

0,012409185

-0,047509626

2017

1

0,014042596

0,014042596

-0,033967612

2018

1

-0,032424416 -0,002072666 0,002072666

2019

0

0,017451726

0,007964106

2015

1

-0,007882494 -0,221318392 0,221318392

2016

1

-0,039330323 -0,074725237 0,074725237 0,071131882

2017

1

0,021855831

-0,023117011

2018

1

-0,002095144 -0,020308223 0,020308223

2019

0,017451726

0,021855831
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رأس اخليمة لصناعة
األمسنت وادلواد
اإلنشائية (ش,ـ,ع)

رلموعة اخلصوصية
القابضة

المالحق
الملحق رقم ( : )06تكلفة رأس المال للشركات الصناعية الكويتية خالل الفترة ()2019-2015
Wd*Rd We*Re WACC

Wd

T

1-T

We

0,045

0,0097 0,0358

0,955

0,691

2015 0,032 0,052 0,045 0,309

0,045

0,0102 0,0354

0,955

0,699

2016 0,034 0,051 0,045 0,301

0,041

0,0118 0,0298

0,955

0,718

2017 0,042 0,042 0,045 0,282

0,036

0,0108 0,0258

0,955

0,714

2018 0,038 0,036 0,045 0,286

0,022

0,0102 0,0127

0,955

0,732

2019 0,038 0,017 0,045 0,268

0,009

0,0094 0,0000

0,955

0,718

2015 0,033 0,000 0,045 0,282

0,049

0,0065 0,0427

0,955

0,794

2016 0,032 0,054 0,045 0,206

0,050

0,0048 0,0456

0,955

0,858

2017 0,033 0,053 0,045 0,142

0,069

0,0042 0,0647

0,955

0,930

2018 0,060 0,070 0,045 0,070

0,092

0,0026 0,0892

0,955

0,960

2019 0,064 0,093 0,045 0,040

0,035

0,0149 0,0203

0,955

0,551

2015 0,033 0,037 0,045 0,449

0,054

0,0141 0,0404

0,955

0,611

2016 0,036 0,066 0,045 0,389

0,068

0,0120 0,0561

0,955

0,611

2017 0,031 0,092 0,045 0,389

0,065

0,0134 0,0525

0,955

0,635

2018 0,037 0,083 0,045 0,365

0,013

0,0140 0,0000

0,955

0,589

2019 0,034 0,000 0,045 0,411

0,042

0,0000 0,0417

0,955

1,000

2015 0,000 0,042 0,045 0,000

0,084

0,0000 0,0838

0,955

1,000

2016 0,000 0,084 0,045 0,000

0,092

0,0000 0,0916

0,955

1,000

2017 0,000 0,092 0,045 0,000

0,093

0,0000 0,0930

0,955

1,000

2018 0,000 0,093 0,045 0,000

0,034

0,0000 0,0341

0,955

1,000

2019 0,000 0,034 0,045 0,000

0,056

0,0018 0,0543

0,955

0,976

2015 0,072 0,056 0,045 0,024

0,057

0,0025 0,0548

0,955

0,910

2016 0,028 0,060 0,045 0,090

0,057

0,0041 0,0533

0,955

0,919

2017 0,050 0,058 0,045 0,081

0,045

0,0033 0,0415

0,955

0,941

2018 0,055 0,044 0,045 0,059

0,034

0,0057 0,0289

0,955

0,942

2019 0,099 0,031 0,045 0,058

0,010

0,0103 0,0000

0,955

0,890

2015 0,094 0,000 0,045 0,110

0,010

0,0102 0,0000

0,955

0,868

2016 0,077 0,000 0,045 0,132

0,013

0,0133 0,0000

0,955

0,871

2017 0,103 0,000 0,045 0,129

0,012

0,0128 0,0000

0,955

0,849

2018 0,085 0,000 0,045 0,151
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Re

Rd

السنوات

الشركة

أمسنت الكويت

اخلليج للكابالت
والصناعات
الكهربائية

الصناعات اذلندسية
الثقيلة وبناء السفن

أمسنت بورتالند
كويت

الشعبية الصناعية

ادلعادف والصناعات
التحويلية

المالحق
0,014

0,0150 0,0000

0,955

0,811

2019 0,079 0,000 0,045 0,189

0,045

0,0265 0,0197

0,955

0,400

2015 0,044 0,049 0,045 0,600

0,047

0,0267 0,0212

0,955

0,391

2016 0,044 0,054 0,045 0,609

0,046

0,0333 0,0138

0,955

0,375

2017 0,053 0,037 0,045 0,625

0,041

0,0331 0,0098

0,955

0,428

2018 0,058 0,023 0,045 0,572

0,025

0,0257 0,0000

0,955

0,365

2019 0,041 0,000 0,045 0,635

0,004

0,0046 0,0000

0,955

0,922

2015 0,059 0,000 0,045 0,078

0,004

0,0038 0,0000

0,955

0,928

2016 0,053 0,000 0,045 0,072

0,003

0,0036 0,0000

0,955

0,931

2017 0,053 0,000 0,045 0,069

0,140

0,0048 0,1358

0,955

0,905

2018 0,050 0,150 0,045 0,095

0,007

0,0074 0,0000

0,955

0,855

2019 0,051 0,000 0,045 0,145

0,094

0,0000 0,0937

0,955

1,000

2015 0,000 0,094 0,045 0,000

0,010

0,0000 0,0101

0,955

1,000

2016 0,000 0,010 0,045 0,000

0,035

0,0000 0,0353

0,955

1,000

2017 0,000 0,035 0,045 0,000

0,050

0,0000 0,0499

0,955

1,000

2018 0,000 0,050 0,045 0,000

0,055

0,0012 0,0535

0,955

0,977

2019 0,050 0,055 0,045 0,023

0,013

0,0133 0,0000

0,955

0,675

2015 0,041 0,000 0,045 0,325

0,014

0,0149 0,0000

0,955

0,620

2016 0,039 0,000 0,045 0,380

0,004

0,0044 0,0000

0,955

0,516

2017 0,009 0,000 0,045 0,484

0,002

0,0016 0,0000

0,955

0,512

2018 0,003 0,000 0,045 0,488

0,000

0,0004 0,0000

0,955

0,533

2019 0,001 0,000 0,045 0,467

0,043

0,0028 0,0406

0,955

0,859

2015 0,020 0,047 0,045 0,141

0,006

0,0063 0,0000

0,955

0,849

2016 0,041 0,000 0,045 0,151

0,006

0,0064 0,0000

0,955

0,869

2017 0,049 0,000 0,045 0,131

0,007

0,0074 0,0000

0,955

0,877

2018 0,060 0,000 0,045 0,123

0,008

0,0080 0,0000

0,955

0,889

2019 0,072 0,000 0,045 0,111

0,011

0,0113 0,0000

0,955

0,480

2015 0,022 0,000 0,045 0,520

0,010

0,0105 0,0000

0,955

0,515

2016 0,022 0,000 0,045 0,485

0,012

0,0125 0,0000

0,955

0,587

2017 0,030 0,000 0,045 0,413

0,064

0,0109 0,0531

0,955

0,611

2018 0,028 0,087 0,045 0,389

0,008

0,0082 0,0000

0,955

0,427

2019 0,014 0,000 0,045 0,573

0,026

0,0066 0,0194

0,955

0,741

 2015 0,026 0,026 0,045 0,259الكويتية لبناء ادلعامل
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أسيكو للصناعات

أمسنت اذلالؿ

الصناعات الوطنية

ادلعدات القابضة

الصلبوخ التجارية

الوطنية للتنظيف

المالحق
0,031

0,0115 0,0199

0,955

0,694

2016 0,038 0,029 0,045 0,306

0,050

0,0076 0,0429

0,955

0,737

2017 0,029 0,058 0,045 0,263

0,101

0,0033 0,0975

0,955

0,970

2018 0,110 0,100 0,045 0,030

0,105

0,0017 0,1029

0,955

0,939

2019 0,027 0,110 0,045 0,061

0,054

0,0563 0,0000

0,955

0,581

2015 0,135 0,000 0,045 0,419

0,046

0,0481 0,0000

0,955

0,557

2016 0,108 0,000 0,045 0,443

0,045

0,0473 0,0000

0,955

0,524

2017 0,100 0,000 0,045 0,476

0,000

0,0000 0,0000

0,955

0,513

2018 0,000 0,000 0,045 0,487

0,001

0,0006 0,0000

0,955

0,449

2019 0,001 0,000 0,045 0,551

0,028

0,0161 0,0129

0,955

0,517

2015 0,033 0,025 0,045 0,483

0,035

0,0235 0,0126

0,955

0,431

2016 0,041 0,029 0,045 0,569

0,052

0,0361 0,0175

0,955

0,445

2017 0,065 0,039 0,045 0,555

0,056

0,0324 0,0252

0,955

0,488

2018 0,063 0,052 0,045 0,512

0,034

0,0361 0,0000

0,955

0,549

2019 0,080 0,000 0,045 0,451

0,115

0,0000 0,1149

0,955

1,000

2015 0,000 0,115 0,045 0,000

0,031

0,0000 0,0315

0,955

1,000

2016 0,000 0,031 0,045 0,000

0,230

0,0000 0,2304

0,955

1,000

2017 0,000 0,230 0,045 0,000

0,049

0,0126 0,0367

0,955

0,925

2018 0,168 0,040 0,045 0,075

0,014

0,0141 0,0000

0,955

0,751

2019 0,057 0,000 0,045 0,249

0,058

0,0042 0,0540

0,955

0,851

2015 0,028 0,063 0,045 0,149

0,080

0,0086 0,0718

0,955

0,854

2016 0,059 0,084 0,045 0,146

0,068

0,0092 0,0589

0,955

0,878

2017 0,075 0,067 0,045 0,122

0,074

0,0089 0,0657

0,955

0,870

2018 0,068 0,076 0,045 0,130

0,076

0,0078 0,0686

0,955

0,895

2019 0,074 0,077 0,045 0,105

0,007

0,0066 0,0007

0,955

0,815

2015 0,036 0,001 0,045 0,185

0,007

0,0062 0,0009

0,955

0,857

2016 0,044 0,001 0,045 0,143

0,006

0,0053 0,0008

0,955

0,928

2017 0,074 0,001 0,045 0,072

0,006

0,0055 0,0008

0,955

0,938

2018 0,088 0,001 0,045 0,062

0,009

0,0091 0,0000

0,955

0,906

2019 0,097 0,000 0,045 0,094

0,988

0,0024 0,9857

0,955

0,921

2015 0,030 1,070 0,045 0,079

1,245

0,0022 1,2427

0,955

0,940

2016 0,037 1,322 0,045 0,060

0,954

0,0018 0,9527

0,955

0,961

2017 0,046 0,991 0,045 0,039
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وادلقاوالت

الوطنية للرماية
(ش,ـ,ع,ؾ)

اجملموعة ادلشًتكة
للمقاوالت

ادلشاريع ادلتحدة
للخدمات اجلوية

مربد القابضة

الشارقة لألمسنت
والتنمية الصناعية
(ش  ,ـ  ,ع )
أمسنت اخلليج
(ش  ,ـ  ,ع )

المالحق
0,644

0,0012 0,6428

0,955

0,985

2018 0,083 0,653 0,045 0,015

0,002

0,0025 0,0000

0,955

0,949

2019 0,049 0,000 0,045 0,051

0,427

0,0101 0,4172

0,955

0,617

2015 0,026 0,676 0,045 0,383

0,533

0,0083 0,5247

0,955

0,663

2016 0,025 0,791 0,045 0,337

0,494

0,0077 0,4870

0,955

0,664

2017 0,023 0,734 0,045 0,336

0,482

0,0114 0,4713

0,955

0,638

2018 0,031 0,739 0,045 0,362

0,017

0,0182 0,0000

0,955

0,600

2019 0,045 0,000 0,045 0,400

0,528

0,0042 0,5243

0,955

0,828

2015 0,024 0,633 0,045 0,172

0,629

0,0046 0,6248

0,955

0,773

2016 0,020 0,809 0,045 0,227

0,432

0,0072 0,4256

0,955

0,779

0,549

0,0082 0,5409

0,955

0,830

0,006

0,0065 0,0000

0,955

0,865

 2017 0,032 0,546 0,045 0,221رأس اخليمة لصناعة
2018 0,048 0,652 0,045 0,170
األمسنت وادلواد
 2019 0,048 0,000 0,045 0,135اإلنشائية (ش,ـ,ع)

0,001

0,0005 0,0000

0,955

0,942

2015 0,009 0,000 0,045 0,058

0,000

0,0000 0,0000

0,955

1,000

2016 0,000 0,000 0,045 0,000

0,000

0,0000 0,0000

0,955

1,000

2017 0,000 0,000 0,045 0,000

0,000

0,0000 0,0000

0,955

1,000

2018 0,000 0,000 0,045 0,000

0,000

0,0000 0,0000

0,955

1,000

2019 0,000 0,000 0,045 0,000
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