جامعة قاصدي مرباح  -ورقلة -
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي
امليدان :علوم اقتصادية ,علوم التسيري وعلوم جتارية
الشعبة :علوم مالية وحماسبية
ختصص :مالية مؤسسة

من إعداد الطالب :مكاوي نور اإليمان – مخلوف فاطمة الزهراء
بعنوان:

أثر سياسة إدارة األرابح على أسعار األسهم للشركات
الصناعية املدرجة يف سو األورا املالية للكويت
دراسة قياسية خالل الفرتة 5102 - 5102
نوقشت وأجيزت علنا بتاريخ:

أمام اللجنة املكونة من السادة :
د/

(جامعة قاصدي مرابح ورقلة )رئيسا

د  /زغ ـ ـود تبـ ـ ـر

( جامعة قاصدي مرابح ورقلة ) مشرفا

د/

(جامعة قاصدي مرابح ورقلة ) مناقشا
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جامعة قاصدي مرابح  -ورقلة -

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم علوم التسيري

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي
امليدان :علوم اقتصادية ,علوم التسيري وعلوم جتارية
الشعبة :علوم مالية وحماسبية
ختصص :مالية مؤسسة
من إعداد الطالب :مكاوي نور اإلميان – خملوف فاطمة الزهراء
بعنوان:

أثر سياسة إدارة األرابح على أسعار األسهم للشركات
الصناعية املدرجة يف سو األورا املالية للكويت
دراسة قياسية خالل الفرتة 5102 - 5102
نوقشت وأجيزت علنا بتاريخ:

أمام اللجنة املكونة من السادة :
د/

(جامعة قاصدي مرابح ورقلة )رئيسا

د  /زغ ـ ـود تب ـ ـ ـر

( جامعة قاصدي مرابح ورقلة ) مشرفا

د/

( جامعة قاصدي مرابح ورقل ة ) مناقشا

الموسم الجامعي0202 / 0291:
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احلمد هللا والصالة والسالم علي أشرف اخللق وسيد املرسلني وبعد :
أهدي مثرة جهدي إىل اليت سهرت علي تربييت ورعاييت اىل نبع احلنان أمي الغالية.
إىل من شجعين يف فرتة الدراسة أيب العزيز رمحه هللا.
إىل مجيع عائليت صغري او كبري وخاصة إخويت.........

إىل مجيع أصدقائي وصديقايت .
اىل كل من شجـعين ولو بكل ــمة طيي ــبة
مكاوي نور اإلميان

III

احلمد هلل الذي أانر عقلي بسراج العلم وأعانين على إجناز هذا العمل املتواضع
والذي أهديه:
 إىل أعز إنسانة على قليب وأقرب روح إىل روحي ،رفيقة دريب وسندي يفاحلياة إىل أمي الغالية .
 إىل الذي ليس له مثيل وال بديل وله الفضل األول يف جناحي إىل أيب العزيز . إىل من تقامست معه دفئ العائلة والذي ساعدين يف تقدمي إىل زوجيالغايل.
 إىل من أمتىن هلم السعادة واهلناء إىل إخويت وأخيت وأبناءها . إىل فرحة حيايت ابنيت احلبيبة نورهان . إىل كل عائليت كبريا وصغريا إىل عائلة خملوف وايزي وميموين . إىل كل أقاريب من قريب أومن بعيد . إىل كل من علمين حرفا يف مشوار دراسيت وأعانين من معلمني وأساتذةالذين كان هلم الفضل يف جناحي وخترجي يف كل األطوار الدراسية .
خملوف فاطمة الزهراء
IV

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
عمال بقوله تعاىل " لئن شكرمت ألزيدنكم "
أمحد هللا تعاىل ملنه علي وتوفيقه يل على إمتام هذا البحث الذي بني أيديكم
واقتداء بسنة نبينا" دمحم ،عليه الصالة والسالم " القائل
" من مل يشكر الناس مل يشكر هللا "
أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل أستاذيت املشرفة على هذا العمل "زغود ترب " على
نصائحه ا وإرشاداهتا اليت كانت عوان لنا يف أمتام هذا العمل .
كما أتوجه ابلشكر إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد يف إمتام هذا
البحث وإىل كل أألساتذة واملعلمني الذين كان هلم الفضل يف جناحي وخترجي يف
كل األطوار الدراسية طوال مشواري الدراسي
إىل كل هؤالء
شكرا جزيال . . .

V

: امللخص
هدفت هذه الد راسة للتعرف على مدى أتثري إدارة األرابح على أسعار األسهم للشركات الصناعية
 وقد مشلت عينة،5102  إىل سنة5102 املدرجة يف السوق الرئيسي لبورصة الكويت خالل الفرتة املمتدة من سنة
)  وقد اعتمدان لقياس متغري إدا رة األرابح ( املتغري املستقل، شركة صناعية مدرجة يف بورصة الكويت55 الدراسة
 يف حني مت قياس أسعار األسهم (املتغري التابع) من خالل املتوسطات، 1995  املعدلJones على منوذج
 ولد راسة عالق ة التأثري بني املتغريين مت بناء منوذج،5102- 5102 احلسابية السنوية ألسعار اإلغالق خالل الفرتة
.Eviews  ولتقدير النموذج القياسي متت االستعانة ب ربانمج،بياانت ابنل
وقد توصلت الد راسة إىل عدم وجود عالقة ب ني إدارة األ رابح وأسعار األسهم يف الشركات الصناعية
. 5102- 5102 املدرجة بسوق األوراق املالية للكويت خالل الفرتة
. قطاع الصناعة، سوق الكويت لألوراق املالية،  أسعار األسهم، إدارة األ رابح: الكلمات املفتاحية

Summary:

This study amied to define the impact of profit management on stock
prices of industrial companies listed on the main market of the kuwait s tock
Exchange during the period from 2015 to 2019, the study sample included 22
industrial companies listed on the kuwiat stock Exchange, and we adopted to
measure the profit management variable (the independent variable) on the
modified Jones model 1995, while the share prices (the dependent variable)
were measured through the annual arithmetic averages of the closing prices
during the period 2015-2019, To study the effect relationship between the two
variables, a Panel deta model was built, and to estimate the standard model,
Eviews was used.

Key words :

Profits management, stock prices, Kuwait Stock Exchange, industry Sector.
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املقدمة

املقدمة
أ  -توطئة:
لقد تزايد االهتمام يف قطاع األعمال حنو اإلعتماد على املدخل األخالقي يف جماالت اإلدارة األعمال ،التدقيق ،احملاسبة
حيث أن النقطة اليت تشرتك فيها هذه اجملاالت هي احلاجة إىل السلوك املقبول وغري املقبول وهذا من اجلانب األخالقي ،كما أنه
من أهم املتطلبات املهنية والقانونية على الشركات االلتزام بتقدمي قوائم مالية خالية من أي خطأ تعرب عن نتائج أعماهلا احلقيقة
ومركزها املايل ،وهذا مايهتم به الكثري من مستخدمي القوائم املالية من مستثمرين ومقرضني ودائنني والبعض من اجلهات احلكومية
إال أنه بعد ظهور بعض النتائج غري املرضية لبعض اجلهات املستفيدة قد تقوم إدارة الشركة بتحسني صورة القوائم املالية من أجل
أهدافها أو غاايت بعض املستخدمني من هنا ظهرت عملية إدارة األرابح واليت ظهرت فكرهتا يف الثمانينات من القرن املاضي.
كانت يف وقتها الشركات تتعرض لضغوطات بشأن الربح وتعظيمه أيضا .حيث أصبح مفهوم إدارة األرابح موضوع مهم
وحمل تركيز واهتمام من احملاسبني واملدققني خالل السنوات األخرية خاصة وبرتكيز جد كبري بعد األزمة العاملية اليت كان من أحد
أسباهبا التالعب يف القوائم املالية واحلساابت وذلك من أجل أغراض داخلية أو خارجية ،وذلك عن طريق استغالل القوانني
املوجودة أو جتاهل بعضها أو كلها ،وكذلك استغالل معرفتهم ابلقواعد احمل اسبية ملعاجلة األرقام الظاهرة يف حساابت الشركة ،وقد
عرفت هذه ابحملاسبة اإلبداعية.
و لقد أدى التوسع يف عمليات التجارة يف مجيع أحناء العامل خاصة الشركات اليت تقوم إبدارة األرابح ،والتحريف املتعمد
لألرابح حسب البيئة اليت متارس فيها هاته الشركات أعماهلا إىل تقدمي قوائم مالية مضللة للمستثمرين يف األسواق املالية ،واليت
ميكن أن تؤثر على العوائد غري العادية لألسهم ،من خالل التأثري على أسعار األسهم السوقية.

ب  -طرح اإلشكالية:
إنطالقا مما سبق ميكن صياغة اإلشكالية الرئيسية كالتايل :
 5102؟

ما مدى أثر إدارة األرابح على أسعار األسهم ل لشركات الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت للفرتة من  5102إىل

وملعاجلة هذه اإلشكالية والعمل على اإلحاطة ابجلوانب اليت تشكل حماور هذه الدراسة مت طرح األسئلة الفرعية التالية :
 - 0هل متارس الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت إدارة األرابح خالل الفرتة  5102إىل 5102؟
 - 5ما طبيعة العالقة بني ممارسة إدارة األرابح وأسعار األسهم ل لشركات الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت خالل الفرتة 5102

إىل 5102؟
ت  -فرضيات الدراسة :
بناءا على ما مت طرحه من األسئلة الفرعية السابقة ميكن حتديد فرضيتني اليت نسعى إلختبارمها وهم على النحو التايل :
 - 0متارس الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت إدارة األرابح خالل الفرتة  5102إىل.5102
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 - 5توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني ممارسة إدارة األرابح وأسعار األسهم يف الشركات الصناعية املدرجة يف
بورصة الكويت خالل الفرتة  5102إىل.5102

ث  -أسباب اختيار املوضوع :
ألن موضوع إدارة األرابح يعترب من أهم املواضيع احلديثة اليت تشغل إهتمامات مستخدمي القوائم املالية ،خصوصا
املستثمرين يف األسواق املالية.
ج  -أهداف الدراسة :
هندف من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من أهداف منها:
 -توضيح مفاهيم عامة حول إدارة األرابح واألسهم.

 التطرق اىل أساليب إدارة األرابح وطرق الكشف ومناذج قياسها. توفري معلومات للمهتمني ابملوضوع. -معرفة أثر إدارة األرابح على سعر السهم السوقي للشركات الصناعية الكويتية.

 دراسة العالقة بني ممارسة إدارة األرابح وأسعار األسهم يف الشركات الصناعية املسامهة املدرجة يف بورصة الكويت.ح  -أ مهية الدراسة:
تربز أمهية الدراسة من خالل مايلي:
 تتناول هذه الدراسة موضوع على قدر كبري من األمهية حيث تستند أمهيتها من سعيها للتحقق من أن إدارة األرابح هلاأتثري على أسعار األسهم يف الشركات الصناعية املسامهة املدرجة يف بورصة الكويت.
 كما تتبع أمهية الدراسة من أهنا تتناول متغريات قد يكون هلا أثر كبري يف أسعار األسهم يف الشركات الصناعية املسامهةاملدرجة يف بورصة الكويت.

خ  -حدود الدراسة :

احلدود املكانية :وتشمل مجيع الشركات الصناعية املسجلة واملدرجة يف بورصة الكويت والبالغ عددها  22شركة.

احلدود الزمانية :وكانت فرتة الدراسة من  2102لغاية . 2102
د  -منهج الدراسة املتبع:
لإلطاحة مبختلف جوانب الدراسة ،واإلجابة على معظم التساؤالت املطروحة استخدم املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب
النظري ،اما اجلانب التطبيقي فقد مت اإلعتماد على أسلوب دراسة احلالة ،ابإلضافة إلستخدام الربانمج اإلحصائي () Eviews 9
لتقدير منوذج الدراسة القياسية (منوذج بياانت ابنل) .

ج

املقدمة
ذ  -صعوابت الدراسة :
تزامن فرتة إعداد املذكرة مع تفشي وابء كوفيد ،02وما ترتب عليه من صعوابب فيما خيص املكتبة واحلصول على
املراجع الالزمة العداد املذكرة ،اضافة إىل صعوبة التواصل.
ر  -هيكل الدراسة :
تتكون خطة البحث من مقدمة عامة وفصلني األ ول النظري ويضم مفاهيم عامة حول إدارة األرابح واألسهم ،وهذا
الفصل يشمل ثالث مباحث وكل مبحث ينطوي على مطلبني ،والفصل الثاين (التطبيقي) يشمل مبحثني ،املبحث األول حول
طريقة وأدوات الدراسة والثاين حول عرض ومناقشة النتائج .

د

الفصل األول :اإلطار النظري والتطبيقي
إلدارة األرابح وأسعار األسهم

اإلطار النظري والتطبيقي إلدارة األ رابح وأسعار أسهم

الفصل األول:
متهيد:

يعترب سوق األوراق املالية أو ما يعرف ابلبورصة أ نه سوق يعتمد ع لى االستثمار يف األوراق املالية ،شراء وبيع األسهم
والسندات وغريها من األوراق املالية من طرف الشركات املدرجة يف البورصة ،وقد متارس هذه األخرية إدارة األرابح لتحقيق غاايهتا
يف التأثري على سعر السهم السوقي مبا يوافق متطلباهتا.
وسوف يتم يف هذا الفصل التطرق اىل األدبيات النظرية ،اليت تضم مفاهيم عامة حول إدارة األرابح من جهة وأيضا سوق
االوراق املالية (األسهم) ،واألدبيات التطبيقية (الدراسات السابقة).
وكان تقسيم الفصل كما يلي:
املبحث األول :أساسيات حول إدارة األرابح
املبحث الثاين :أساسيات حول األوراق املالية (األسهم )
املبحث الثالث :الدراسات السابقة
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املبحث األول :أ ساسيات حول إدارة األ رابح
املطلب األول :مفهوم ودوافع ممارسة إدارة األرابح
أوال :مفهومها:
لقد تعددت مفاهيم إدارة األرابح من حماسب آلخر ،ويعود هذا الختالف للفكر احملاسيب الذي ينتمي اليه هؤالء
احملاسبني ولكنهم أمجعوا كلهم على أ هنا عبارة عن ممارسات وطرق احتيالية هتدف للتأثري على الدخل ويف ما يلي عرض لبعض
املفاهيم :1

 /0عرفت إدارة األرابح أبهنا :اإلجراءات احملاسبية اليت تلجأ اليها إدارات املؤسسات يف بعض األحيان سعيا وراء احداث
حتسني شكلي اما يف رحبها او مركزها املايل ،وذلك عن طريق استغالل الثغرات املتواجدة يف اساليب املراجعة بشكل عام  ،وقدم
االقتصادي «ادم مسيث وفق خربته كمحلل استثماري مفهوم يقول فيه « ل قد شعران ابن الكثري من النمو الظاهري يف األرابح اليت
حدثت يف الثمانيات كانت نتيجة خلفة يد الرباعة احملاسبية و ليس نتيجة للنمو االقتصادي احلقيقي.
/ 2عرفت إدارة األرابح أبهنا  :حتكم أ و تالعب املديرين أبرقام القوائم املالية لتحقيق اهداف خاصة وعدم اظهار الصورة
احلقيقية عن الدخل واألرابح االمر الذي يؤدي بدوره اىل تقدمي ارقام حماسبية قد ختتلف بشكل أساسي عما ميكن ان تكون عليه

يف غياب التالعب.2

 /3وأيضا عرفت أبهنا  :استعمال او استخدام العوامل املساعدة على ظهور إدارة األرابح من توقيت تنفيذ عمليات
حماسبية وحرية االختيار والتقدير احملاسيب ،واملرونة للتأثري على القوائم احملاسبية من طرف اإلدارة لتحقيق أهدافها املسطرة ومكاسبها

الشخصية . 3

وعليه مما سبق ميكن تعريف إدارة األرابح أبهنا:
 تقليل أو تعظيم الدخل من طرف اإلدارة حسب املستوى املرغوب فيه.
 سلوك تقوم به اإلدارة للتأثري على الدخل (األرابح) الذي تظهره القوائم املالية يف املدى القصري وتنعكس هذه
السلوكات على املنشأ الحقا مبرور الزمن.

 1الذنيبات خال " ،إدا رة األرابح من خالل التالعب ابألنشطة التشغيلية " أطروحة دكتوراه غري منشورة  ،االكادمية العربية للعلوم املالية واملصرفية  ،األردن  ، 2112 ،ص 32
2

املرجع نفسه .

 3جناة دمحم مرعي يونس "،أتثري اإلفصاح عن الدخل الشامل االخر على إدارة األ رابح " دراسة تطبيقية على قطاع البن وك يف ب ورصة األوراق املالية املص رية ،اجمللة العلمية لإلقتصاد
والتجارة  ،جامعة جدة  ، 2102 ،ص 011
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اثنيا:دوافع وأسباب إدارة األرابح.
سنتطرق اىل أهم الدوافع وراء ممارسة عملية إدارة األرابح أو اهم األ هداف الرائجة عند خمتلف الشركات واليت تسعى

لتحقيقها بواسطة هذه املمارسات وهي : 1

 - 0دوافع تتعلق بتوقعات وتقييم أسوا املال:
أشارت بعض الدراسات اىل ان االستخدام السائد للمعلومات احملاسبية من قبل املستثمرين واحملللني املاليني يف تقييم
األسهم ميكن ان يولد دافعا أو حافزا للمديرين للتالعب ابألرابح للتأثري على أداء أسعار األسهم يف املدى القصري ،حيث تعد
أسعار األسهم وعوائدها من العوامل املؤثرة.
 - 5دوافع تعاقدية:
استخدام البياانت احملاسبية للمساعدة يف تنظيم العقود بني الشركة واملالك املتعددين ،حيث يؤدي ذلك إلجياد دافع لدى
املدراء للتالعب يف األرابح بغرض إمتام التعاقدات ابلشكل الذي حيقق أهدافهم ،ويوجد نوعان من التعاقدات النوع األول
التعاقدات اخلاصة ابالقرتاض اما النوع الثاين تعاقدات خاصة ابلتعويضات (املكافآت) لإلدارة.
 - 0دوافع تتعلق ابلتشريعات ( التنظيمات):
تنشأ من خالل تعرض الشركة للمسائلة القانونية أو الضغوطات من طرف احلكومة ،فيلجأ مديرون الشركة لتبين سياسات
حماسبية تظهر مستوايت منخفضة لألرابح.
 - 1دوافع تتعلق ابلضريبة :
تعد من الدوافع اليت تولد إلدارة الشركات ضرورة ممارسة إدارة األرابح لتحقيق رغبتها يف ختفيض املبالغ املرتتبة على
الشركة للضريبة ،وحتاول اإلدارة قدر املستطاع ختفيض هذه املبالغ عن طريق التالعب يف القوائم املالية ،خاصة قائمة الدخل ألهنا
توضح قدر األرابح اليت حققتها الشركة.
 - 2دوافع تتعلق بتعظيم أرابح الشركة:
ويكون إما لتعظيم ثروة املالك أو لتعظيم القيمة السوقية للم نشأ من أجل رفع قيمة أسهم الشركة ابلسوق املايل.

1خالد اللوزي ،بعن وان " اثر ممارسات إدا رة األرابح على أسعار األسهم "- ،راسة اختب ارية على الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة عمان ،مذكرة ماجستري يف احملاسبة ،جامعة
الشرق األوسط  ، 5102 ،ص . 02 – 01
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املطلب الثاين :أساليب ومناذج قياس ممارسات إدارة األرابح.
أوال  :أساليب إدارة األرابح : 1
 /0تنظيف القوائم املالية :ويقصد هبا إعادة هيكلة نظام املايل للشركة ،حيث تقوم إدارة الشركة بتحميل املصاريف كلها
لسنة واحدة هبدف زايدة الربح لسنوات مقبلة ،وابلتايل السنة اليت محلت هلا مجيع املصاريف ستمر بوضع مايل سيء اما السنوات
املقبلة فتحقق أرابحا حسب ما خطط له أي تكون بوضع مايل جيد.
 /5التقديرات احملاسبية أو التالعب ابلدفاتر :ويشمل استخدام الشركة لعدد من األساليب والطرق للتالعب ابألرقام
(امليزانية ،قائمة الدخل ،التدفقات النقدية ،قائمة حقوق امللكية ) و وفقا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها من طرف املدراء لتحقيق
غرض معني .
 /0احملافظ االستثمارية  :تقوم الشركة ابإلستثمار يف األوراق املالية ،ابلشراء أو البيع أو تداول األوراق املالية وتسجيل أي
ربح أو خسارة تطرا على العمليات يف الدخل التشغيلي ،وميكن إلدارة الشركة ممارسة إدارة األرابح على حمفظتها االستثمارية
ابألساليب التالية:

الدخل.

 حتديد توقيت بيع األوراق املالية اليت اكتسبت قيمة أو فقدهتا وتسجيلها يف الدخل التشغيلي.
 تغيري النية :عن ط ريق حتويل استثمار األوراق املالية املقدمة للبيع اىل التداول وابلتايل تسجيل أي ربح أو خسارة يف
 تراجع قيمة األوراق املالية.

 /1استخدام أدوات املشتقات املالية :تستخدم للحماية (التغطية) من بعض املخاطر مثل :خمطر سعر الفائدة ،التغري يف
سعر البضاعة ،أسعار حتويل العمالت األجنبية (سعر الصرف).
 /2إعادة شراء األسهم :شراء أسهم اخلزينة يؤثر على حصة السهم من الربح.
 /0جتنب مشاكل الشركات التابعة :حيث تستخدم عدة أساليب للتخلص منها :اما ببيعها أو حتويل الشركة التابعة
لشركة مستقلة ويف هذه حالة يتم توزيع حصص الشركة التابعة على املسامهني احلاليني أو تبادل معهم.
 /2مبدأ االستحواذ.
 /8التغيري يف املعايري احملاسبية اإلختيارية :وتتضمن التحول من طريقة حماسبية ألخرى.

1

عماد دمحم أبو عجيلة ،عالم محدان " ،أثر احلوكمة املؤسسية على إدارة األرابح ( دليل األردن )  ،ملتقى علمي الدويل حول ،األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية21 ،

–  20أكت وبر  ، 2112جامعة فرحات عباس ،سطيف ،ص . 2. – 1
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الفصل األول:

 /2اختيار التوقيت املناسب لتطبيق سياسة حماسبية إلزامية :عند صدور معيار جديد حتدد السلطة املعنية توقيت
تطبيقه ،غري أ نه ال يوجد اعرتاض يف تطبيقه قبل توقيته وابلتايل تصبح الفرص متاحة أمام الشركات لتنفيذ املعيار أو انتظار موعد
تطبيقه.
اثنيا :مناذج قياس ممارسة إدارة األرابح
 /1منوذج :1 "1891 ,"Healy
يقوم هذا النموذج على تقسيم املستحقات الكلية إىل مستحقات اختيارية وغري اختيارية ،وأن قيمة املستحقات
االختيارية هي اليت حتدد درجة ممارسة إدارة األرابح ،ومن خالل هذا النموذج يتم استخدام معدل املستحقات الكلية لفرتة
التقدير لقياس املستحقات غري االختيارية ،ومتثل فرتة التقدير الفرتة السابقة للفرتة املدروسة ،فمحددات هذا النموذج مقدرة
ابستخدام معطيات فرتة التقدير واليت ال توجد فيها ممارسات إدارة أرابح متوقعة ،ويظهر هذا النموذج من خالل املعادلة التالية:
NDAt+1 =1/n∑ti=t-1 TAi/Ai-1

حبيث:
 :NDAt+1املستحقات الغري اختيارية للفرتة املدروسة.
 :t+1الفرتة املدروسة.

 :tسنوات فرتة التقدير.
 :Nجمموع سنوات فرتة التقدير.
 :TAiاملستحقات الكلية للسنة (.)i
 :Ai-1جمموع األصول لبداية الفرتة ( .)i-1
 /2منوذج :2 "0280 ,"DeAngelo

طور هذا النموذج كتعديل لنموذج "  ،"Healyومن خالله طورن طريقة أخرى حلساب املستحقات الغري اختيارية ،من
خالهلا استخدم جمموع املستحقات الكلية للفرتة السابقة للفرتة املدروسة لقياس املستحقات الغري اختيارية ،ويظهر هذا النموذج
من خالل املعادلة التالية:
NDAt+1 =TAt-1 /At-1

1
2

 أمينة فداوي" ،حنو مفاضلة إحصائية بني مناذج قياس ممارسة إدا رة األرابح "  ،أطروحة دكت وراه غري منشورة ،جامعة عنابة،سنة  ، 5102ص.051 -طالل حسن دمحم الكندري " ،درجة ممارسة اإلدارة يف الشركات املسامهة العامة الك ويتية ألساليب إدارة األرابح وأثرها على رحبية تلك الشركات – رسالة م اجستري ،جامعة الشرق

األوسط ، 2102 ،ص .32
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الفصل األول:
حبيث :

 :NDAt+1املستحقات غري االختيارية إىل إمجايل األصول للسنة ( .)t+1
 :TAt-1املستحقات الكلية للسنة ).(t-1
 :At-1جمموع األصول للسنة (. (t-1
 /3منوذج :1 "0220 "Dechow `, Sloan
ويسمى أيضا بنموذج قطاع النشاط ،ويفرتض هذا النموذج أن التغري يف املستحقات غري االختيارية مشرتك ابلنسبة لكل
الشركات اليت تنتمي لنفس قطاع النشاط ويقدر هذا النموذج املستحقات غري االختيارية كما يلي:
) NDAt+1 =y0y5 Median1 (TAt+1 /At-1

حبيث:
 :NDAt+1املستحقات غري االختيارية للسنة ).(t+1
) :Median1(TAt+1/At-1القيمة الوسيطة للمستحقات الكلية مقسومة على إمجايل أصول بداية الفرتة لكل الشركات التابعة
لنفس قطاع النشاط .I
 :5y ،0yمتثل معامل خاصة يتم تقديرها من خالل طريقة املربعات الصغرى العادية خالل فرتة التقدير وانطالقا من املعادلة اآلتية:
TA1 /At-1 = y0+y 5 Median1 (TAt+1 /At-1 )+ԑt

حبيث:
 :TA1املستحقات الكلية للسنة ). (t
 :At-1جمموع األصول للسنة ). (t-1
 :ԑtابقي االحندار املرتبط ابملستحقات االختيارية.

 - 1أمينة فداوي ،مرجع سبق ذك ره  ،ص .052 -051
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الفصل األول:
/4منوذج جونز :1 0220 Jones

ويستخدم هذا النموذج لقياس إدارة األرابح بواسطة منوذج اإلحندار لقياس املستحقات اإلختيارية ويفصلها عن
املستحقات الكلية ويفرض هذا النموذج متغريان ي عربان عن مستوى املستحقات الكلية ،ومها مستوى امللكية الكلية والتغري يف
حساب راس املال العامل مثل :التغري يف اإليراد.
وقد اشارت دراسة  1991 Jonesأ ن هذا النموذج انجح ،كما ووجه له انتقاد يتمثل يف فصل املستحقات الكلية من
انحية اإليرادات ،ويعرب على شكل النموذج عن طريق املعادلة التالية :
)NDACijt/Aijt-1= α1(1/Ait-1)+α2[(∆REVijt-∆RECijt)/Aijt-1]+α3(PPEijt/Aijt-1)+ԑi ;t…….(3

حيث :
 :NDAitاملستحقات غري اإلختيارية للشركة ( )iخالل الفرتة ()t
 :A iT - 1إمجايل أصول الشركة ( )iيف هناية الفرتة ()t - 1
 : ∆REV Itالتغري يف رقم أعمال الشركة ( )iخالل الفرتة ( )t

 :PPEitقيمة العقارات واآلالت واملمتلكات للشركة (  )iيف هناية فرتة ( )t
 :α3 ،α2 ،α1معامل خاصة ابلنموذج يتم حساهبا ابستخدام طريقة املربعات الصغرى انطالقا من التموذج اآليت:
TACi,t/Ai,t-1=α1 (1/Ai ,t-1 )+α2 (∆REVi ,t-1 )+α3 (PPEi ,t/Ai,t-1 )+Ɛi ,t

حيث :
 :TACi,tمتثل املستحقات الكلية للسنة ).(t
 /5منوذج " :2 0222 Modified Jones
من أجل مواجهة االنتقاد املوجه لنموذج "  "0220 Jonesقام كال من"  "Sloan , Dechow Sweenعام 0222م
بتعديل منوذج "  "Jonesمع األخذ بعني اإلعتبار التغري يف حساب الزابئن ،هذه التسوية تفرتض ضمنيا أن التغري يف املبيعات
على احلساب ميكن أن يتأثر ابلتحريف املمارس من طرف املسري ،حيث يقدم منوذج  Jonesاملعدل كما يلي:
1

 -عبد الغين بن عمارة ،مسعود كسكس ،دمحم زرقون " ،ممارسة إدا رة األرابح يف شركات قطاع اإلتصاالت ابجلزائر "  -دراسة تطبيقية خالل الفرتة (  ، )2102- 2112اجمللة اجلزائ رية

للتنمية اإلقتصادية  ،جامعة ورقلة (اجلزائر) ، 5101 ،ص . 20

2

 -نفس املرجع السابق ونفس الصفحة.
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الفصل األول:

NDAi,t/Ai,t-1=α1 (1/Ai ,t-1 )+α2 (∆REVi ,t-∆ARi ,t/Ai,t-1 )+α0 (PPEi,t/Ai,t-1 )+ԑi,t

حبيث:
 :∆ARi ,tميثل التغري يف حساب الزابئن للشركة ) (iيف السنة ).(t
وعليه فإن معامل النموذج  α3، α2،α1يتم حساهبا ابستخدام طريقة املربعات الصغرى انطالقا من النموذج اآليت:
TACC it / A it – 1 = α1( 1 / A it - 1 )+α2 (∆REV It –∆REC it ) / A it – 1
+ α3( PEE it / A it – 1 )+ Ɛit

حبيث:
 : TACC itاملستحقات الكلية للشركة ( )iخالل الفرتة (.)t
 : A it - 1إمجايل أصول الشركة ( )iهناية فرتة ( .)t
 :∆REV itالتغري يف إيرادات الشركة ) ( iخالل الفرتة ).(t

 : ∆REC itالتغري يف حساابت الذمم املدينة للشركة ( ( iخالل الفرتة (.) t

 :PEE itقيمة العقارات واآلالت واملمتلكات للشركة ) (iخالل الفرتة ()t
 :ԑitاخلطأ العشوائي.

املبحث الثاين:أساسيات حول األسهم
تعترب األسواق املالية اليت يتم التعامل هبا يف األسهم أو أسواق امللكية هي األسواق اليت يتم فيها تداول األسهم العادية
واألسهم املمتازة وتعرف أبسواق األسهم أو اإلصدارات اجلديدة.
وبذلك تعد األسهم أبرز األدوات اليت يتم التعامل هبا يف السوق وذلك التساع االعتماد عليها يف توفري التمويل الالزم
للشركات وابلذات الشركات اإلنتاجية وبذلك تعد السوق املالية حاقة متويل من خالل األسهم طرفيه املدخرين واملستثمرين.
املطلب األول :تعريف األسهم
تعترب األوراق املالية أدوات متويل يف سوق األوراق املالية ،وتعترب أصول مالية من جهة نظرا للمستثمرين فيها ،وهذه األوراق
هي سندات أو صكوك تعطي حلاملها احلق يف احلصول على جزء من الربح أو العقد أو احلقني معا ،مبا أهنا تضمن حق أصحاهبا
يف اسرتداد القيمة األصلية للورقة يف هناية مدة معينة أو احلق يف احلصول على جزء من األصول املادية املقابلة هلا يف ظروف معينة،
وكذلك حق التصرف يف الورقة ذاهتا.
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األسهم عبارة عن صكوك متساوية القيمة ،سواء كانت نقدية أو عينية ومتثل حق ملكية للمكتتب هبا قابلة للتداول وفق

القانون التجاري ،حيث متثل املشاركة يف رأس املال شركة األموال .1
املطلب الثاين :أنواع األسهم و قيم األسهم.
أوال :أنواع األسهم:

ميكن تصنيف األسهم من حيث احلقوق اليت يتمتع هبا صاحبها إىل :2
 /0األسهم العادية :و تعرف أبهنا أداة ملكية متثل حصة صاحبه يف رأس مال الشركة ويصدر عادة بقيمة امسية متساوية
قابلة للتداول ،أما عائد األسهم العادية ميثل مقسوم األرابح ويعين حصة السهم من األرابح السنوية اليت قررت الشركة توزيعها بعد
دفع التزاماهتا وحصة األسهم املمتازة واحتجازها نسبة من صايف األرابح لغرض االستثمار ،كما حيق لصاحبها االطالع على دفاتر
الشركة السنوية.
 /5األسهم املمتازة :حيث يتميز هذا النوع أبنه مستند ملكية يعطي مالكه احلق يف احلصول على توزيعات األرابح قبل
مالكي األسهم العادية وكذلك األسبقية يف احلصول على موجودات الشركة يف حالة التصفية ،وله قيمة إمسية وسوقية وقيمة دفرتية
شأ نه شأن األسهم العادية.
اثنيا :قيم األسهم العادية:
للسهم عدة قيم وهي كالتايل : 3
 القيمة االمسية للسهم:
هي قيمة السهم عند إصداره أول مرة ،وهي عادة أقل من القيمة السوقية ،وهي قيمة نظرية لتغطية رأس املال ،وهي
منصوص عليها يف عقد التأسيس ،ومن أهم وظائف هذه القيمة هو حتديد حصة السهم الواجب يف ملكية املؤسسة.
 القيمة الدفرتية أو القيمة احملاسبية للسهم:
وهي تعادل قيمة السهم عند التصفية ،وحتسب من خالل مجع قيم املوجودات املادية واملالية والنقدية مطروحا منها قيم
االلتزامات ،مبا فيها احلصص املقررة مبعدالت اثبتة ألصحاب ا ألسهم املمتازة والسندات املستحقة ،ومن مث جيري تقدمي
الناتج على عدد األسهم العادية .4

1

 -حسن دمحم ج واد رزاق الدعمي" ،إمكانية استخدام أسع ار األسهم كمؤشر للحالة االقتصادية"  ،جملة اإلدارة واإلقتصاد  ]،على خط[  ،العدد احلادي عشر ،سنة ( - 5111

2

 -نفس املرجع السابق  ،ونفس الصفحة .

 ،)5100متاح على،[https://www.iasj.net ] :ص .512

 3دمحم ج اسم دمحم" ،أثر مكوانت إدا رة األرابح وفقا لنموذج  kothari el at 5112على قيمة الشركة "  -حتليل حالة جملموعة من املصارف املدرجة يف أس واق العراق لألوراق املالية
للمدة من (  ، )5102 - 5112جملة الغري لل علوم االقتصادية واإلدا رية ،العدد األول ،سنة  ، 5101ص .222

 4نفس امل رجع السبابق  ،ونفس الصفجة .
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الفصل األول:

 القيمة السوقية للسهم:
هي سعر السهم خالل التداول يف األسواق الثانوية ،الذي خيضع لظروف العرض والطلب ،علما أبن هذه الظروف كثريا
ما تعكس البيئة االقتصادية ،السياسية واالجتماعية احمليطة وخاصة ابلنسبة لظروف التبادل الدولية والداخلية ،وانعكاس التقلبات
االقتصادية السوقية ،واختناقات االقتصاد احمللي ،هذا فضال عن واقع الشركة املعنية من حيث مستوايت رحبيتها ،وسياسات توزيع
حصص املسامهني من األرابح اخلاضعة للتوزيع ،والدور الذي متارسه إدارة السوق املالية يف تكريس االستقرار وجتاوز االختناقات
ونشر املعلومات .1
 القيمة احلقيقية للسهم:
وختتلف عن القيمة السوقية للسهم اي أن القيمة احلقيقية ختتلف عن القيمة السوقية الفعلية للسهم .2

املبحث الثالث :الدراسات السابقة
املطلب األول  :الدراسات العربية
 .1دراسة فتحي جابر ,أسامة وجدي بديع ()2018

3

وهدفت الدراسة لوضع إطار مقرتح لقياس أثر ممارسات إدارة األرابح على كل من عوائد الغري عادية لألسهم واملخاطر
الغري منتظمة لألسهم وحتليلها ،كما هتدف لبيان مدى مالئمة االطار املقرتح للتطبيق ،واستخدم منوذج "جونز املعدل" لقياس
ممارسات إدارة األرابح ومنوذج "تسعري األصول الرأمسالية  "CAPMلتحليل عوائد األسهم ابإلضافة ملؤشر "عوائد مؤشر مصر 21
" املؤشر الرئيسي للسوق ،لقياس عوائد الغري عادية وخماطر غري منتظمة لألسهم.
وقد توصلت للنتائج التالية :وجود اتثري ملمارسات إدارة األرابح على املخاطر الغري منتظمة لألسهم دون الغري عادية،
وهذا راجع ألثر التنويع على املخاطر الغري منتظمة اىل جانب إخنفاض كفاءة بورصة املصرية .
 .2دراسة دمحم جاسم دمحم ()2017

4

وهدفت الدراسة لبيان أ ثر مكوانت إدارة األرابح وفقا لنموذج  kothari el at 2005كمتغري مستقل على قيمة الشركة
كمتغري اتبع ،للفرتة ( ،)5102- 5112حيث استخدم املنهج التحليلي يف اختبار فرضيات البحث بعد مجع البياانت اليت لديها
عالقة بعينة الدراسة ،وقد توصل الباحث الستنتاجات أمهها حتقيق الفرضيتني الرئيسيتني ومها :
ال توجد عالقة ارتباط بني مكوانت إدارة األرابح وفقا لنموذج  kothari el at 2005وأسعار األسهم1
2
3
4

نفس املرجع السابق ،ص .211
نفس املرجع السابق ،ص .210
 فتحي جابر  ،أسامة وجدي بديع " اطار مقرتح لقياس إدارة األ رابح على الع وائد الغري عادية والغري منتظمة لالس هم ".5101 ، -دمحم جاسم دمحم مرجع سبق ذكره .
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الفصل األول:

 ال توجد عالقة أ ثر بني مكوانت إدارة األرابح وفقا لنموذج  kothari el at 2005وأسعار األسهم . .3دراسة هبة عمر دمحم التل () 2015

1

وهدفت هذه الدراسة لبيان أثر إدارة األرابح على األسعار السوقية ألسهم الشركات اهلندس ية واإلنشائية األردنية ،حيث
مشلت عينة الدراسة على الشركات اهلندسية واإلنشائية األردنية املسجلة يف بورصة عمان لألوراق املالية ،واليت بلغ عددها 1
شركات خالل الفرتة  ،5102- 5100كما اعتمدت اجلانب الوصفي التحليلي جلمع البياانت ،وأيضا اختبار االحندار املتعدد لبيان
أتثري إدارة األرابح على األسعار السوقية لألسهم ،واختبار االحندار البسيط من أجل إختبار أتثري كل متغري مستقل على املتغري
ال تابع ( األسعار السوقية لألسهم ) ،وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية ملمارسات إدارة األرابح جمتمعة
( التدفق النقدي م ن العملية التشغيلية ،التغري يف ايرادات الشركة ،التغري يف حساابت حتت التحصيل) على األسعار السوقية
ألسهم الشركات اهلندسية واإلنشائية األردنية املدرجة ببورصة عمان خالل فرتة الدراسة . 5102- 5100
 .4دراسة جميد عبد احلسني هاتف املرايين ,عالء عبد احلسني صاحل الساعدي () 2015

2

هدفت هذه الدراسة اىل الكشف عن العالقة بني ممارسات إدارة األرابح بعوائد األسهم ،والتعرف على مدى وجود
هذه الظاهرة يف الشركات الصناعية اإلماراتية ،عينة الدراسة بلغ عددها  02شركة يف فرتة ممتدة من  5112لغاية  ،5102وقد مت
تطبيق منوذج جونز املعدل لقياس ممارسات إدارة األرابح ،إبحتساب املستحقات الكلية واملستحقات الغري إختيارية عن طريق
البياانت املالية لشركات عينة الدراسة ،والتحليل املقطعي للسالسل الزمنية وقد توصل أصحاب هذه الدراسة للنتائج التالية :ان
شركات الصناعة اإلماراتية عينة دراسة قد مارست إدارة األرابح خالل سنوات .5100, 5101, 5112
كما توصلت لوجود عالقة سلبية تقر بعدم وجود داللة إحصائية بني إدارة األرابح وعوائد األسهم يف شركات الصناعة
اإلماراتية قد يعود لعدم ممارستها إلدارة األرابح ابجململ.
 .1دراسة عماد يوسف أ محد الشيخ () 2014

3

حيث هدفت الدراسة لتوضيح مفهوم األرابح واحملاسبة اإلبداعية وبيان اثر أساليب إدارة األرابح يف سعر السهم السوقي
للشركات الصناعية ،وتشمل عينة دراسة شركات صناعية مسامهة العامة يف األردن املدرجة يف سوق عمان املايل بشرط ان تكون
مستمرة يف نشاطها وقد توصل للنتائج التالية :أن خالل فرتة الدراسة يوجد  % 22من الشركات ال متارس إدارة األرابح مبتوسط
امجايل  51شركة ،أما  % 22متارس إدارة األرابح مبتوسط امجايل  55شركة صناعية .
وقد توصل الباحث إىل وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني إدارة األرابح وسعر السهم السوقي ،أي ان
الشركات اليت متارس إدارة األرابح كانت أسعار أسهمها اعلى من الشركات اليت مل متارس إدارة األرابح.

1
2

 هبة عمر دمحم التل بعن وان " اثر ادا رة االرابح على االسع ار السوقية لالسهم "  ،رسلة ماجستري يف احملاسبة ،جامعة الشرق االوسط .5102 ، -جميد عبد احلسني ه اتف املرايين ،ع الء عبد احلسني صاحل الساعدي ،إهلام جعفر محيد الشاوي ،بعن وان "إدا رة األرابح وعالقتها بع وائد األسهم"  ،جملة البحوث االقتصادية

واملالية.5102 ،

3

 .-عماد يوسف امحد الشيخ بعن وان " أتثري عملية إدا رة األرابح يف سعر السهم للشركات الصناعية املسامهة العامة يف األردن يف سوق عمان املايل" .5102 ،
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 .6دراسة خالد اللوزي ()2013
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1

وهدفت هذه الدراسة اىل حتليل إدارة األرابح يف الشركات الصناعية املسامهة العامة املدرجة يف بورصة عمان ،وأتثريه على
أسعار السهم هلذه الشركات يف السوق املايل ،والبالغ عددها  11شركة لعام  ،5100وتتمثل متغرياهتا يف :حجم الشركة ،حجم
مكتب التدقيق ،نسبة املديونية ،وقد خلصت الدراسة إىل أن  %22.2من الشركات متارس إدارة األرابح بينما  %22.2ال متارس
إدارة األرابح ،وأن إدارة األرابح تؤثر على سعر السهم يف بورصة عمان ،حيث يتذبذب السعر حسب ممارسة إدارة األرابح.
 .7دراسة هاين دمحم األشقر (.2 )2010
وهدفت هذه الدراسة للتعرف على إدارة األرابح وعالقتها بعوائد األسهم يف سوق فلسطني لألوراق املالية ،ومعرفة مدى
اهتمام هذه الشركات هبا ،ومتت الدراسة على عينة من الشركات عددها  52شركة ،وقد متثلت متغريات الدراسة يف إدارة األرابح
كمتغري مستقل وعوائد االسهم كمغري اتبع ،حيث اعتمدت الدراسة على منوذج جونز املعدل . 0222
 وتوصل الباحث للنتائج التالية :أ ن معظم شركات املدرجة يف سوق فلسطني متارس إدارة األرابح . وأيضا وجود عالقة ذات داللة عند مستوى داللة بني كل من صايف الربح التشغيلي ،التدفق النقدي من العمليةالتشغيلية.
 التغري يف إيرادات حتت التحصيل للشركة مع عوائد األسهم يف شركات مدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية ،حيثتبني عدم وجود عالقة ذات داللة عند مستوى داللة إحصائية  a = 0.05بني التغري يف حساابت حتت التحصيل.
املطلب الثاين  :الدراسات األجنبية.
 .1دراسة ).3 Qiang and terry (2005
هدفت الدراسة اىل الكشف عن مدى قيام الشركات األمريكية مبمارسة إدارة األرابح لزايدة قيمة حصصهم خالل الفرتة
( ،) 5111 - 0222فقط على الشركات االمريكية اليت توفرت بياانهتا يف سوق املال.
وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية:
 أن املديرين الذين حيصلون على حوافز ملكية عالية هم أ كثر ميال للقيام ببيع حصصهم يف املستقبل ،وأهنم أكثر مياللتقدمي تقارير أرابح تتوافق مع أو ضد ت تنبؤات احملللني.
 أن حوافز حقوق األسهم تؤدي إىل إدارة األرابح ،فاملديرين الذين ميتلكون حوافز ملكية عالية ينتفعون من إدارة األرابحهبدف رفع أسعار األسهم وزايدة قيمة حصصهم (من األسهم) لكي تباع يف املستقبل.

1
2

خالد اللوزي  ،مرجع سبق ذك ره.
هاين دمحم األشقر " إدا رة األرابح وعالقتها ابلع وائد الغري متوقعة للسهم ومدى أتثر العالقة حبجم الشركة "  -رسالة ماجستري ،-جامعة غزة . 5101 ،
- Qiang and terry 2005"The extent to which us corporate managers practice profit management to increase the value of their stakes".
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الفصل األول:
 .2دراسة (.1 Oriole et. Al , )2003

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى ممارسة الشركات اإلسبانية إلدارة أرابحها ،ومشلت عينة الدراسة على  22شركة
مدرجة ابلسوق املايل اإلسباين وقد استخدمت بعض العوامل كمؤشرات ملمارسة إدارة األرابح مثل التغريات يف املعايري احملاسبية من
سنة ألخرى ،وتقارير التدقيق املتعلقة بتلك الشركات خالل فرتة الدراسة ..إخل .
وتوصلت الدراسة اىل النتائج التالية:
 إن من أسباب إصدار تقارير حتفظية ،قيام بعض الشركات ببعض املمارسات اليت من شأهنا ان تؤثر على ارقام الواردةيف التقارير املالية ،واليت متثلت يف حتميل بعض املصاريف على االحتياطات بدال من حتميلها على حساب الربح
واخلسارة (إطفاء الشهرة ،وإعادة التقييم ) ،وعدم االحتفاظ مبخصصات واحتياطات كافية ،ابإلضافة اىل ختفيض يف
االيرادات نتائج خسائر مستقبلية.
 وجود بعض املؤشرات على ممارسة إدارة األرابح من قبل شركات معينةما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
تناولت هذه الدراسة كبقية الدراسات السابقة إشكالية أ ثر سياسة إدارة األرابح على أسعار األسهم ،واليت تدرس العالقة
بني إدارة األرابح وأسعار األسهم ،غري أهنا ختتلف عن الدراسات السابقة لتغيري البيئة اليت درسنا فيها اشكالية الدراسة وهي
الشركات الصناعية املدرجة واملسجلة يف بورصة الكويت.

خالصة الفصل:
متثل سياسة إدارة األرابح نظاما فعاال للشركات ،حيث تعمل على التأثري على أسعار األسهم ،كما أن النظام اجليد
ألسعار األسهم يوفر إطارا حاميا ومانعا لظهور ممارسات إدارة األرابح ،فهي تسعى لتحسني صورة الشركات وكذلك مصداقيتها.
ومن خالل دراسة مفهوم إدارة األرابح وأسعار األسهم يتضح أهنا أصبحت من املواضيع املهمة على صعيد اقتصادايت
دول العامل ،فهما يشكالن عنصرا هاما لتعزيز النجاح واإلصالح اإلقتصادي والتنظيمي يف ظل العوملة انفتاح اقتصادايت الدول
على بعضها البعض واملناقشة الشديدة ،وذلك من خالل جمموعة من الضوابط واملعايري واإلجراءات اليت حتقق اإلنضباط املؤسسي
يف إدارة الشركات وفقا للمعايري واألساليب العلمية.

- Oriole et. Al , 2003," La mesure dans laquelle les entreprises espagnoles pratiquent la gestion de leurs bènèfices".
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متهيد:
قد مت التطرق يف الفصل السابق إىل األدبيات النظرية بغية شرح وتقدمي مفاهيم متعلقة ابلدراسة واألدبيات التطبيقية املتمثلة
يف الدراسات السابقة اليت هلا صلة مبوضوع الدراسة .
وسنحاول يف ه ذا الفصل إسقاط اجلانب النظري على الدراسة من أجل اختبار الفرضيات على مستوى أرض الواقع
وذلك بدراسة عينة من شركات الصناعة الكويتية خالل فرتة  2سنوات هندف من خالهلا إىل اإلجابة على إشكالية الدراسة،
وتوضيح العالقة بني املتغريات ،من خالل معرفة مدى أتثري سياسة إد ارة األرابح على أسعار األسهم للشركات املدروسة ،من
اختبار الفرضيات ،والقيام ابلتحليل والتفسري النتائج املتوصل إليها للعينة املستهدفة بغية الوصول لتحقيق أغراض هذه الدراسة،
واإلجابة على صحة أو رفض فرضيتها ،سيتم من خالل هذا املبحث استخدام األساليب اإلحصائية ابستخدام الربانمج
اإلحصائي ،ومن مث حتديد نتائج الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة ،وإعطاء نتائج فيما يتعلق ابختبار فرضيات هذه الدراسة ،ومن
أجل ذلك قسمنا هذا الفصل إىل مبحثني.
املبحث األول  :الطريقة واألدوات
املبحث الثاين  :عرض ومناقشة النتائج
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املبحث األول:الطريقة واألدوات
املطلب األول :التعريف مبجتمع وعينة الدراسة.
أوال :جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من مجيع املؤسسات الكويتية املسامهة املدرجة يف بورصة الكويت،أما عينة الدراسة فتتكون من 55

مؤسسة صناعية واليت توفر البياانت الالزمة إلجراء إختبارات الدراسة خاصة قائمة التدفقات النقدية املسجلة حلساب املستحقات
الكلية ،وذلك خالل الفرتة املمتدة من 5102إىل .5102
اثنيا :عينة الدراسة:
تتمثل عينة الدراسة يف  55مؤسسة صناعية مدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية كما يبينه اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)0- 5عينة الدراسة
القطاع
عدد املؤسسات
نسبة املؤسسات من العينة

الصناعة

اجملموع

55

55

011

011

املصدر :من إعداد الطالبتان
وجتدر اإلشارة إىل أن اختيار عينة الدراسة قد مت وفق أسس حمددة كالتايل:
 إدراج شركات العينة يف سوق الكويت لألوراق املالية للسنوات . 5102- 5102 توفر مجيع بياانت شركات العينة للسنوات . 5102- 5102املطلب الثاين :حدود ومصادر بياانت الدراسة.
أوال :حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة الزمنية يف الفرتة املمتدة من  5102إىل  ،5102وتعترب فرتة مقبولة إلجراء الدراسة ،أما احلدود
املكانية فتتمثل يف سوق الكويت لألوراق املالية.
اثنيا :مصادر احلصول على البياانت
مت االعتماد يف مجع البياانت واملعلومات هلذه الدراسة على عدة مصادر ،وتقسم هذه املصادر إىل:
 .1مصادر أولية:
 تتمثل يف القوائم املالية لشركات الصناعة الكويتية اليت ينشرها املوقع الرمسي لبورصة الكويت على موقع االنرتنت.07
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 .2مصادر اثنوية:
 كتب علمية متخصصة يف جمال البحوث. نتائج الدراسات والبحوث العلمية ذات صلة مبوضوع الدراسة . املقاالت واجمللة املنشورة ذات العالقة مبوضوع الدراسة على اإلنرتنت .املطلب الثالث :طر قياس متغريات الدراسة
متثل إدارة األرابح املتغري املستقل لدراسة احلالية ،يف حني تعترب املتوسطات احلسابية السنوية ألسعار إغالق األسهم الشركات
الصناعية خالل الفرتة  2019-2015املتغري التابع للدراسة احلالية ،كما مت إضافة معدل ال نمو وحجم املؤسسة كمتغريات مستقلة
ضابطة (رقابية) .
الشكل رقم ( :)0- 5منوذج الدراسة
املتغريات املستقلة
إدارة األرابح
معدل النمو

املتغري التابع
أسعار األسهم

حجم املؤسسة
املصدر :من إعداد الطالبتان
أ  -املتغريات املستقلة:
 إدارة األرابح ( : )X1

سيتم إستخدام منوذج جونز املعدل لقياس إدارة األرابح وذلك خالل فرتة  2سنوات ( )5102 - 5102وذلك ل ـ ـ 55

شركة مسامهة صناعية مدرجة يف بورصة الكويت ،وهو يقوم على أساس حساب املستحقات اإلختيارية كدليل على قيام الشركة
مبمارستها إلدارة األرابح ،حيث يتم إحتساهبا وفقا للخطوات التالية :
 .1قياس املستحقات الكلية:
ميكن قياسها بطريقة التدفق النقدي اليت حتتسب فيها املستحقات الكلية ابلفرق بني صايف الدخل التشغيلي ،والتدفق
النقدي من العمليات التشغيلية ،من خالل النموذج التايل:

)TACit = ONIit - OCFit……………………………………………….(1

حيث أن:
 = TACitاملستحقات الكلية للشركة  iخالل الفرتة .t
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 = ONIitالنتيجة الصافية املوحدة للشركة  iخالل الفرتة .t
 = OCFitالتدفق النقدي من العمليات التشغ يلية للشركة  iخالل الفرتة .t
 .2تقدير معامل النموذج:
يتم تقدير معامل النموذج الذي سيتم من خالله احتساب املستحقات غري اإلختيارية وذلك عن طريق معادلة اإلحندار
التالية واليت تتم جملموعة شركات العينة من ) (NDACCitاإلختيارية من كل لسنة على حدى ،وذلك وفقا للنموذج التايل:
)TACit/Ait- 1= α1(1/Ait-1)+ α2[(∆REVit- ∆RECit)/Ait-1]+α 3(PPEit/Ait-1)+eit………...(2

حيث أن:
 =TACit/Ait-1املستحقات الكلية للشركة  iخالل الفرتة.t

 =∆REVijtالتغري يف رقم أعمال الشركة  iبني الفرتة  tو .t-1
 =∆RECijtالتغري يف رصيد حساب العمالء للشركة  iبني الفرتة tو .t- 0
 =PPEijtإمجايل العقارات واملمتلكات واآلالت للشركة  iخالل الفرتة .t-1
 =Ait-1إمجايل أصول الشركة  iبداية الفرتة .t-1
 =eitاخلطأ العشوائي ويعرب عن قيمة املستحقات اإلختيارية للشركة  iخالل الفرتة.t
 =1α ,α5 ,α2معامل النموذج خاصة ابلشركة .i
 .3حساب املستحقات غري اإلختيارية:
يتم يف هذه املرحلة تقدير قيمة املستحقات غري اإلختيارية ( املستحقات العادية ) لكل شركة من شركات عينة الدراسة
خالل سنوات الدراسة ،5102- 5101- 5101- 5102- 5102 :وذلك إبستخدام معامل النموذج السنوية املقدرة يف املرحلة
السابقة من خالل املعادلة التالية:
)NDACit/Ait-1=α1( 1/Ait-1)+ α2[(∆REVit-∆RECit)/Ait-1]+α 3( PPEit/Ait-1)….……...(3

حيث أن:
 =DACitقيمة املستحقات غري اإلختيارية للشركة  iخالل الفرتة .t
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 .4حساب املستحقات اإلختيارية:
يتم احتساب املستحقات اإلختيارية لكل شركة ابلفرق بني املستحقات الكلية واملستحقات غري اإلختيارية خالل فرتة معينة
كما يلي:
)DACit/Ait-1= TACit/Ait-1-NDACit/Ait-1………………………………………….…(4

حيث أن:
 =DACit/Ait-1قيمة املستحقات اإلختيارية للشركة  iخالل الفرتة .t
 معدل النمو (  :)X2مت قياس هذا املتغري من خالل معدل تغري رقم األعمال من سنة إىل أخرى.


حجم املؤسسة (  :)X3مت قياس حجم املؤسسة إبستخدام اللوغاريتم الطبيعي جملموع أصوهلا يف هناية كل سنة السنة.

ب  -املتغري التابع:
 أسعار األسهم ( : )Yميثل املتغري التابع للدراسة احلالية و الذي مت قياسه من خالل املتوسطات احلسابية السنوية ألسعار
إغالق األسهم الشركات الصناعية خالل الفرتة . 2019-2015

املبحث الثاين :عرض ومناقشة نتائج الدراسة .
املطلب األول :عرض نتائج الدراسة.
إن عملية عرض النتائج ومناقشتها تتطلب استخدام أدوات وطرق قياسية خمتل فة لتسهيل حل إشكالية الدراسة ،حيث
سنقوم بتحليل هذه النتائج حتليال علميا يساعد على إعطاء توصيات وحلول تساهم يف رفع فعالية وأداء الشركات.
بعد القيام بتجميع وتلخيص املعلومات املتحصل عليها ،سيتم فيما يلي عرض النتائج املتوصل إليها.
يف الواقع يهدف اإلقتصاد القي اسي إىل بناء مناذج قياسية قابلة لإلختبار القياسي وامليداين وذلك من خالل:
 حل مشكلة تصور منوذج لتفسري الظاهرة حمل الدراسة. استعمال النماذج بغرض التنبؤ يف التحليل اإلقتصادي واإلحصائي.أوال  :قياس مدى ممارسات الشركات الصناعية الكويتية إلدارة األرابح:
بعد احلصول على قيم املستحقات اإلختيارية لكل شركة على حدى وكل سنة وأخذها كمؤشر للحكم على شركات عينة
الدراسة وتصنيفها اىل شركات ممارسة إلدارة األرابح وغري ممارسة إلدارة األرابح ويكون ب:
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 الشركة ممارسة إلدارة األرابح إذا كانت القيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية يف السنة تساوي أو تزيد عن قيمة متوسطاملستحقات اإلختيارية .
 بينما تعترب الشركة غري ممارسة إذا إخنفضت قيمتها املطلقة للمستحقات اإلختيارية عن متوسط مستحقاهتا اإلختيارية .اجلدول رقم ( :)2- 2تكرارت ونسب ممارسة وعدم ممارسة الشركات إلدارة األرابح خالل سنوات الدراسة
5102- 5102

السنوات
5102
5102
5101
5101
5102

الشركات املمارسة

الشركات غري املمارسة

اجملموع

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

01
01
14
5
8

%22.22
%22.22
%63.64
%22.73
%36.36

05
05
8
17
14

%54.54
%54.54
%36.36
%77. 27
%63.64

22
22
22
22
22

100%
100%
100%
100%
100%

املصدر  :من اعداد الطالبتني بناءا على معطيات امللحق رقم .6
نالحظ أن خالل سنيت  5102 ،5102كانت نسبة الشركات املمارسة إلدارة األرابح  %45.45أقل من الشركات غري
املمارسة إلدارة األرابح واليت كانت بنسبة  ،%22.22أما ابلنسبة لسنة  5101فبلغت أعلى معدل ملمارسة إدارة االرابح بنسبة
 %63.64وهي نسبة أكرب من نسبة الشركات غري املمارسة إلدارة األرابح واليت كانت بنسبة %36.36أ ما ابلنسبة لسنة 5101
فكانت نسبة الشركات املمارسة إلدارة األرابح  %22.73أقل من الشركات غري املمارسة  %77. 27إلدارة األرابح ,أما يف سنة
 5102فنسبة الشركات اليت مارست إدارة األرابح كانت  %36.36أقل من الشركات غري املمارسة إلدارة األرابح . %63.64
اثنيا  :املفاضلة بني النماذج:
سوف نقوم هنا ابختبارات املفاضلة بني مناذج االحندار اليت تساعد ابختيار النموذج األحسن لتم ثيل العالقة بني
املتغريات املستقلة واملتغري التابع.
 اختبار :Hsiao Test
نركز على الفرضية  H2حيث تفيدان يف إمكانية تقدير مناذج الدراسة مبعطيات ابنل:
جدول رقم ( :)3- 5يبني نتائج اختبار  Hsiao Testللعالقة بني  x1و y
Hypotheses
H1
H2
H3

F-Stat
51.11102
1.212122
22.22022

P-Value
2.22E-29
0.988523
4.38E-44

املصدر :خمرجات برانمج .EViews 9
نالحظ من خالل اجلدول ( )3- 5أن اختبار هاسيو اتست قيمته االحصائية ابلنسبة للمتغري ( x1إدارة األرابح) تساوي .0.98
وابلتايل هذا املتغري متجانس.
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جدول رقم ( :)4- 2يبني نتائج اختبار  Hsiao Testللعالقة بني X2و : y
F-Stat
39.06025
1.825418
63.61960

Hypotheses
H1
H2
H3

P-Value
2.29E-33
0.033664
8.42E-44

املصدر :خمرجات برانمج .EViews 9

وابلنسبة للمتغري ( x2معدل النمو) كانت القيمة االحصائية تساوي  ،0.033وهي أقل من ( 1.12درجة املعنوية).
وعليه يعترب هذا املتغري غري متجانس ،غري أن ذلك لن يؤثر على نتائج الدراسة إبعتبار أنن هذا املتغري رقايب (ضابط) وليس متغري
رئيسي للدراسة ،ولذلك سوف يتم تقدير معلمة هذا املتغري ابلنسبة لكل شركة على حدى.
جدول رقم ( :)5- 2يبني نتائج اختبار  Hsiao Testللعالقة بني X3و : y
F-Stat
36.31472
1.410314
64.80114

Hypotheses
H1
H2
H3

P-Value
2.17E-32
0.146243
4.01E-44

املصدر :خمرجات برانمج .EViews 9
يف حني كانت القيمة االحصائية ابلنسبة للمتغري ( x3حجم املؤسسة) تساوي  0.14وهي أكرب من ( 1.12درجة
املعنوية) وعل يه يعترب هذا املتغري متجانس.
وللمفاضلة بني النماذج التالية :النموذج التجميعي ،منوذج التأثريات الثابتة ،منوذج التأثريات العشوائية ،إن اختيار أحد
هذه النماذج الثالثة يتم من خالل إجراء  2إختبارات:
 /0اختبار )مضاعف الغرونج :(Breusch-Pagan (LM
اختبار  LMيسمح ابملفاضلة بني منوذج التأثريات الفردية العشوائية ومنوذج االحندار التجميعي ،فرضياته كالتايل :
 :H0نقبل منوذج االحندار التجميعي.
 :H1نقبل منوذج التأثريات الفردية العشوائية.
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جدول رقم ( :)6- 5يبني نتائج اختبار Breusch-Pagan

املصدر :خمرجات برانمج .EViews 9
نالحظ من خالل اجلدول ( )6- 5أن القيمة االحتمالية إلحصائية بروش ابقا تساوي ( 1.12<0.0000درجة املعنوية)،
ومنه نقبل الفرضية  H1ونرفض الفرضية  ، H0يعين أن منوذج التأثريات العشوائية أفضل من النموذج التجميعي.
 /2اختبار :Fisher
اختبار فيشر يسمح ابملفاضلة بني من وذج التأثريات الفردية الثابتة ومنوذج االحندار التجميعي فرضياته كالتايل :
 :H0نقبل منوذج االحندار التجميعي.
 :H1نقبل منوذج التأثريات الثابتة.
جدول رقم ( :)7- 5يبني نتائج اختبار Fisher

املصدر :خمرجات برانمج .EViews 9
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نالحظ من خالل اجلدول ( )7- 5أن لقيمة االحتمالية إلحصائية فيشر واليت تساوي ( 1.12<1.1111درجة املعنوية)
وابلتايل نرفض الفرضية  H0ونتجه لقبول الفرضية البديلة  H1واليت تفيد أبن منوذج التأثريات الثابتة هو األفضل.
مبا أن نتائج االختبارات السابقة أشارت إىل أفضلية منوذج التأثريات العشوائية ومنوذج ال تأثريات الثابتة ،نتجه فيما يلي إىل
اختبار  HAUSMANللمفاضلة بني هذين النموذجني.
 /0اختبار :Haus man
فرضياته كالتايل :
 :H0نقبل منوذج التأثريات العشوائية.
 :H1نقبل منوذج التأثريات الثابتة.
جدول رقم ( :)8- 5يبني نتائج اختبار Haus man

املصدر :خمرجات برانمج .EViews 9
اختبار  HAUSMANيفاضل بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية ،من خالل اجلدول رقم ()8- 5

نالحظ القيمة االحتمالية إلحصائية كاي مربع ( )5χاملقدرة ب  ،1.12> 1.3023وابلتايل نقبل فرضية العدم  H0واليت تفيد
أن منوذج التأثريات الفردية العشوائية هو املناسب.
اثنيا :تقدير النموذج املناسب
بعد املفاضلة بني النماذج قمنا بتقدير النموذج األفضل وهو منوذج التأثريات الفردية العشوائية بطريقة املربعات الصغرى
(  ،)PLSوابستخدام برانمج  EViews9كانت النتائج كما يلي:
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جدول رقم ( :)9- 5تقدير منوذج التأثريات الفردية العشوائية

املصدر :خمرجات برانمج .EViews 2

25

الفصل الثاين

الدراسة القياسية ألثر إدارة األرابح على أسعار الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت

رابعا :االختبارات اإلحصائية:

 .1إختبار معنوية املعامل املقدرة :
نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )9- 5مايلي:
 أن  B0معلمة احلد الثابت  Cغري معنوية إحصائيا ابلنظر للقيمة اإلحتمالية إلحصائية ستودنت والتـي تس ـ ـ ـ ـاوي ،1.12> 1.0225وتفيد هذه القيمة أنه إذا انعدمت املتغريات املستقلة فإن أسعار األسهم  Yتساوي 1419.738
وحدة يف الشركات حمل الدراسة.
 أن  B1معلمة إدارة األرابح (  )X1غري معنوية إحصائيا ابلنظر للقيمة اإلحتمالية إلحصائية ستودنت واليت تساوي،1.12> 1.2122
 أن  B2معلمة حجم املؤسسة (  )X3غري معنوية إحصائيا ابلنظر للقيمة اإلحتمالية إلحصائية ستودنت واليت تساوي،1.12> 1.5222
 أن  B3معامل معدل النمو ( )X2غري معنوية إحصائيا ابلنظر للقيمة اإلحتمالية إلحصائية ستودنت ،واليت مجيع قيمهاوابلنسبة لكل مؤسسة على حدى أكرب من ،1.12

 .2معنوية النموذج فيشر و:R2

نالحظ أن املعامل  R2معنوي إحصائيا ابلنظر إىل القيمة االحتمالية إلحصائية فيشر اليت تساوي 1.12< 0.000

وابلتايل النموذج ككل معنوي

إحصائيا.

خامسا  :االختبارات القياسية
الشكل رقم( :)5- 5القيم الفعلية واملقدرة لتكلفة رأس املال للشركات حمل الدراسة
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نالحظ من الشكل ( )2- 2أن السلسلة املقدرة تقرتب من السلسلة الفعلية للمتغري تكلفة رأس املال ،ونالحظ كذلك
أن أخطاء التقدير حتوم حول متوسط صفري بتباين اثبت نسبيا.
الشكل رقم ( :)0- 5يبني اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي
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Series: Standardized Residuals
Sample 2015 2019
Observations 110
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0.727439
201.7249
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Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

52.39002
0.000000

Jarque-Bera
Probability

20

16

12

8

4

0
200

160

120

80

40

0

-40

-80

-120

املصدر :خمرجات برانمج .EViews 2

من خالل الشكل يظهر أن بواقي التقدير ،توزيعها حول متوسطها معتدل ،ومن خالل القيمة االحتمالية إلحصائية جاك
بريا تساوي  1.12 › 0.000هذا يعين أن التوزيع غري طبيعي لكن هذه الن تيجة ال تؤثر على االستدالل اإلحصائي ابعتبار أن عينة
الدراسة كبرية ( 001مشاهدة).
املطلب الثاين :حتليل ومناقشة نتائج الدراسة
سنحاول يف هذا املطلب حتليل نتائج الدراسة املتمثلة يف أتثري ممارسة أثر إدارة األرابح على أسعار األسهم للشركات حمل
الدراسة:
أشارت نتائج الدراسة إىل أن عدد الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت واملمارسة إلدارة األرابح بلغت نسبتها
 % 22.22يف سنيت  ،5102 ،2015ونسبة  %63.64سنة  ،5101ونسبة  %22.73سنة  ،5101ونسبة  %36.36سنة
.5102
أشارت الن تائج املتحصل عليها من خالل النموذج املقدر يف اجلدول رقم ( )9- 5إىل عدم وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بني متغري إدارة األرابح وأسعار األسهم لشركات الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت ،كما أن معدل منو رقم األعمال
وحجم أصول الشركات الصناعية الكويتية ال تؤثر على أسعارها السوقية ،وهو ما يفسر بوجود متغريات أخرى تؤثر على األسعار
السوقية ألسهم الشركات الصناعية الكويتية.
تتوافق نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة دراسة هبة عمر دمحم التل ( )2015اليت توصلت أيضا إىل عدم وجود عالقة ذات
داللة احصائية ملمارسات إدارة األرابح جمتمعة ( التدفق النقدي من العملية التشغيلية ،التغري يف ايرادات الشركة ،التغري يف
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حساابت حتت التحصيل) على األسعار السوقية ألسهم الشركات اهلندسية واإلنشائية األردنية املدرجة ببورصة عمان خالل فرتة
الدراسة .5102- 5100

خالصة الفصل:
لقد اتضح من خالل هذه الدراسة التطبيقية ،ومن خالل النتائج املتحصل عليها من أن املستحقات االختيارية تعترب
مقياسا إلدارة األرابح يف الشركات الكويتية ،وأن املستحقات االختيارية ال تؤثر على أسعار أسهم الشركات الصناعية الكويتية.
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اخلامتة
يف إطار دراستنا ملوضوع "أثر إدارة األرابح على أسعار األسهم للشركات الصناعية املدرجة ببورصة الكويت" قسمت
الدراسة إىل فصلني إثنني ،األول كان عرضا لألدبيات النظرية عن إدارة األرابح األسهم .أما الفصل الثاين فكان تطبيقا للجانب
النظري على العينة املأخوذة من جمتمع الدراسة ،يف فرتة زمنية حمددة.
أوال  :إختبار الفرضيات
لقد قامت دراستنا على فرضيتني :
أ  -الفرضية األوىل املتمثلة يف :متارس الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت إدارة ألرابح خالل الفرتة  5102إىل
.5102
ب  -الفرضية الثانية املتمثلة يف :توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني إدارة األرابح و أسعار األسهم يف الشركات
الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت.
اثنيا  :نتائج إختبار الفرضيات
أفضت نتائج اختبار الفرضيات إىل ما يلي :
أ  -ابلنسبة للفرضية األوىل  :متارس الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت إدارة ألرابح ،حيث وجدان أن عدد
الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت واملمارسة إلدارة األرابح بلغت نسبتها  % 22.22يف سنيت ،2015
 ،5102ونسبة  %63.64سنة  ،5101ونسبة  %22.73سنة  ،5101ونسبة  %36.36سنة  ،5102وعليه تقبل
الفرضية األوىل.
ب  -ابلنسبة للفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني إدارة األرابح وأسعار األسهم يف الشركات الصناعية
املدرجة يف بورصة الكويت ،ويربر ذلك بعدم وجود عوامل أخرى مؤثرة على أسعار األسهم ،وعليه نرفض الفرضية
الثانية.
اثلثا :التوصيات
من خالل هذه الدراسة ،وبناءا على النتائج العامة املتوصل إليها يف ظل أتثري سياسة إدارة األرابح على أسعار األسهم،
ميكننا تقدمي بعض التوصيات:
 توعية املستثمرين واجلهات املعنية بضرورة املعرفة يف التحليل املايل والنسب املالية ،أو االستفادة من املكاتباملتخصصة يف جمال االستشارات املالية واإلدارية والتحليل املايل.
 يفضل للمستثمرين االعتماد على قائمة التدفقات النقدية كأساس لالستثمار أيضا وليس قائمة الدخل فقط. تضييق نطاق البدائل للشركات وإلزامها بسياسات اثبتة تعمم على كافة القطاع الصناعي ،ويكون من خالل تضييقجماالت البدائل املتاحة يف القياس احملاسيب.
 -التزام الشركات بشكل عام بقانون الشركات ونسب االحتياطات املفروضة من قبل قانون الشركات الكوييت.
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اخلامتة
رابعا :أفا الدراسة:
من أجل فتح أفاق جديدة لبحوث أخرى تعاجل نقاط مل نتطرق إليها نقرتح بعض املواضيع اآلتية :
-

مدى أتثري جلان التدقيق يف حقيق إدارة األرابح يف الشركات
إجراء الدراسة ابستخدام طرق وأساليب أخرى من أجل ضبط نتائج الدراسة.
إعادة إجراء هذه الدراسة عن طريق مقارنة بني بورصتني.
استخدام متوسط أسعار إقفال األسهم كمقياس لإلدارة األرابح.
دراسة عوامل ومتغريات أخرى لتوضيح أتثريها على سعر السهم ابلسوق وعلى قطاعات اقتصادية أخرى.
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قائمة املصادر واملراجع
أوال :املراجع ابللغة العربية.
 - 1املذكرات واألطروحات:
.0
.2
.3
.1

.2

الذنيبات خالد "،إدارة األرابح من خالل التالعب ابألنشطة التشغيلية" - ،أطروحة دكتوراه  ،األكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفية ،األردن ،سنة .،5112
أمينة فداوي " ،حنو مفاضلة إحصائية بني مناذج قياس ممارسة إدارة األرابح"  -أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة
عنابة. 2019 ،
خالد دمحم اللوزي "،أثر إدارة األرابح على أسعار األسهم"  -دراسة اختبارية على الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة
عمان  ،-رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،سنة .5102
طالل حسن دمحم الكندري " ،درجة ممارسة اإلدارة يف الشركات املسامهة العامة الكويتية ألساليب إدارة األرابح وأثرها على
رحبية تلك الشركات – رسالة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف احملاسبة  ،-جامعة الشرق
األوسط ،كلية األعمال ،قسم احملاسبة ،يونيو .5105
جناة دمحم مرعي يونس"،أتثري دور اإلفصاح اآلخر على إدارة األرابح" – دراسة تطبيقية على قطاع البنوك يف بورصة األوراق
املالية املصرية  ،-جامعة جدة ،سنة .5102

 - 5املداخالت وامللتقيات:
 /0عماد دمحم أبو عجيلة ،عالم محدان "،أثر احلوكمة املؤسسية على إدارة األرابح ( دليل األردن)،يف :خمرب الشراكة واالستثمار يف
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب ،امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة
العاملية 50- 51،أكتوبر،الزاوية الغربية ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،سنة .5112
 - 0املقاالت من اجملالت:
 .0حسن دمحم جواد رزاق الدعمي" ،إمكانية استخدام أسعار األسهم كمؤشر للحالة االقتصادية" ،جملة اإلدارة واإلقتصاد ]،على
خط[ ،العدد احلادي عشر ،سنة (  ،)5100- 5111متاح على.[https://www.iasj.net ] :
 .2خالد فتحي جابر ،أسامة وجدي وديع " ،إطار مقرتح لقياس أثر إدارة األرابح على العوائد الغري عادية واملخاطر الغري منتظمة
"  -دراسة تطبيقية يف بورصة مصر ،جملة اإلسكندرية للبحوث احملاسبية ،العدد األول ،يونيو .5101
 .3عبد الغين بن عمارة ،مسعود كسكس ،دمحم زرقون " ،ممارسة إدارة األرابح يف شركات قطاع اإلتصاالت ابجلزائر"  -دراسة
تطبيقية خالل الفرتة ( ،)5102- 5112اجمللة اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية  ،جامعة ورقلة(اجلزائر)5101. ،

 /1دمحم جاسم دمحم "،أثر مكوانت إدارة األرابح وفقا لنموذج  Kothari el at 2005على القيمة السوقية ( أسعار األسهم )" -
حتليل حالة جملموعة من املصارف املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية للفرتة املمتدة من  ،- 5102- 5112جملة الغري للعلوم
االقتصادية واإلدارية ،العدد األول ،سنة .5101
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 املراجع ابللغة األجنبية:اثنيا
1. Qiang and terry 2005"The extent to which us corporate managers practice
profit management to increase the value of their stakes ".
2. Oriole et. Al , 2003," La mesure dans laquelle les entreprises espagnoles
pratiquent la gestion de leurs bènèfices".
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امللحق رقم  :11شركات عينة الدراسة.
اسم السهم
امسنت

قطاع النشاط
الصناعة

الشركة
امسنت الكويت

كابالت
سفن

الصناعة
الصناعة

اخلليج للكابالت والصناعات الكهرابئية
الصناعات الثقيلة وبناء السفن

بورتالند
ورقية

الصناعة
الصناعة

امسنت بورتالند كويت
الشعبية الصناعية

معادن

الصناعة

املعادن والصناعات التحويلية

اسيكو
اهلالل

الصناعة
الصناعة

اسيكو للصناعات
امسنت اهلالل

وطنية م ب
املعدات

الصناعة
الصناعة

الصناعات االوطنية
املعدات القابضة

صلبوخ
تنظيف

الصناعة
الصناعة

الصلبوخ التجارية
الوطنية للتنظيف

املعامل

الصناعة

الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

رماية
املشرتكة

الصناعة
الصناعة

الوطنية للرماية
اجملموعة املشرتكة للمقاوالت

مربد
يوابك

الصناعة
الصناعة

مربد القابضة
املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية

شارقة أ
امسنت اخلليج

الصناعة
الصناعة

الشارقة لألمسنت والتنمية الصناعية
امسنت اخلليج

فجرية أ

الصناعة

صناعات امسنت الفجرية

امسنت أبيض
اخلصوصية

الصناعة
الصناعة

راس اخليمة لصناعة االمسنت واملواد االنشائية
جمموعة اخلصوصية القابضة

املصدر :من إعداد الطالبتان اعتماد على القوائم املالية للشركات الدراسة املنشورة يف بورصة الكويت
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امللحق رقم  :12املستحقات الكلية للشركات الصناعية الكويتية خالل الفرتة ( ) 5102 – 5102
CFOit

TACit

السنة

Niit

الشركة

-7 005 326,000

26 300 019,000

19 294 693,000

 2015امسنت الكويت

2 061 911,000

17 434 634,000

19 496 545,000

2016

-7 264 697,000

24 460 195,000

17 195 498,000

2017

-8 917 823,000

16 860 838,000

7 943 015,000

2018

-11 083 424,000

15 099 598,000

4 016 174,000

2019

-50 486 303,000

18 812 021,000

-31 674 282,000

-3 955 414,000

10 798 944,000

6 843 530,000

2016

7 989 822,000

280 625,000

8 270 447,000

2017

-2 043 317,000

10 478 285,000

8 434 968,000

2018

-6 000 429,000

10 215 234,000

4 214 805,000

2019

-6 627 588,000

11 287 141,000

4 659 553,000

 2015الصناعات اهلندسية ا لثقيلة وبناء السفن

-12 298 398,000

18 629 624,000

6 331 226,000

2016

-1 155 754,000

7 221 358,000

6 065 604,000

2017

-13 727 463,000

23 369 040,000

9 641 577,000

2018

7 523 235,000

3 702 764,000

11 225 999,000

2019

-4 527 250,000

9 347 562,000

4 820 312,000

 2015امسنت بورتالند الكويت

8 689 718,000

-548 800,000

8 140 918,000

2016

-5 438 459,000

14 634 169,000

9 195 710,000

2017

1 340 579,000

8 975 387,000

10 315 966,000

2018

2 421 389,000

5 167 190,000

7 588 579,000

2019

342 464,000

1 367 456,000

1 709 920,000

 2015الشعبية الصناعية

-2 741 227,000

4 612 436,000

1 871 209,000

2016

1 950 551,000

-49 287,000

1 901 264,000

2017

695 754,000

304 426,000

1 000 180,000

2018

-1 146 031,000

1 465 362,000

319 331,000

2019

-3 748 178,000

1 296 632,000

-2 451 546,000

-216 004,000

796 192,000

580 188,000

2016

-828 217,000

1 209 187,000

380 970,000

2017

-1 028 408,000

-71 900,000

-1 100 308,000

2018

-2 480 244,000

2 304 987,000

-175 257,000

2019

7 766 102,000

1 975 227,000

9 741 329,000

 2015اسيكو للصناعات

9 508 942,000

-180 672,000

9 328 270,000

2016

-18 357 400,000

25 915 678,000

7 558 278,000

2017

-7 543 123,000

11 156 036,000

3 612 913,000

2018

-19 545 077,000

22 683 398,000

3 138 321,000

2019
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 2015اخلليج للكابالت والصناعات الكهرابئية

 2015املعادن والصناعات التحويلية

املالحق
-2 090 836,000

2 389 011,000

298 175,000

 2015امسنت اهلالل

-713 921,000

841 168,000

127 247,000

2016

-1 818 102,000

923 656,000

-894 446,000

2017

-2 346 500,000

2 408 799,000

62 299,000

2018

-3 672 714,000

2 438 514,000

-1 234 200,000

2019

1 361 507,000

6 662 760,000

8 024 267,000

-4 594 768,000

5 173 646,000

578 878,000

2016

-6 696 753,000

9 668 068,000

2 971 315,000

2017

-924 284,000

4 697 109,000

3 772 825,000

2018
2019

 2015الصناعات الوطنية

-4 145 333,000

8 172 176,000

4 026 843,000

-2 765 360,000

1 351 087,000

-1 414 273,000

 2015املعدات القابضة

5 428 296,000

-9 204 580,000

-3 776 284,000

2016

-4 953 513,000

187 702,000

-4 765 811,000

2017

-947 588,000

-1 542 512,000

-2 490 100,000

2018

-401 429,000

389 617,000

-11 812,000

2019

7 374 019,000

-1 744 926,000

5 629 093,000

-2 201 872,000

1 726 867,000

-475 005,000

2016

-905 660,000

497 459,000

-408 201,000

2017

-1 121 507,000

310 155,000

-811 352,000

2018

-2 390 873,000

653 879,000

-1 736 994,000

2019

-9 551 001,000

10 026 665,000

475 664,000

 2015الوطنية للتنظيف

-8 654 965,000

8 960 013,000

305 048,000

2016

-12 386 040,000

13 717 392,000

1 331 352,000

2017

-4 472 433,000

5 987 174,000

1 514 741,000

2018

-6 956 193,000

8 536 968,000

1 580 775,000

2019

3 133 345,000

-1 591 896,000

1 541 449,000

 2015الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

-309 724,000

1 511 835,000

1 202 111,000

2016

-8 082 478,000

10 426 442,000

2 343 964,000

2017

-8 238 588,000

12 475 230,000

4 236 642,000

2018

6 857 954,000

-1 882 277,000

4 975 677,000

2019

-8 056 616,000

5 085 629,000

-2 970 987,000

 2015الوطنية للرماية

-1 927 520,000

-670 905,000

-2 598 425,000

2016

-2 264 723,000

-84 744,000

-2 349 467,000

2017

-454 672,000

-41 940,000

-496 612,000

2018

-3 846 844,000

12 928,000

-3 833 916,000

2019

2 760 285,000

1 862 227,000

4 622 512,000

 2015اجملموعة املشرتكة للمقاوالت

17 013 368,000

-13 844 516,000

3 168 852,000

2016
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 2015الصلبوخ التجارية
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-32 267 241,000

36 450 457,000

4 183 216,000

2017

-14 710 456,000

20 083 895,000

5 373 439,000

2018

-21 225 157,000

26 446 504,000

5 221 347,000

2019

1 652 464,000

138 721,000

1 791 185,000

 2015مربد القابضة

2 440 673,000

-1 166 605,000

1 274 068,000

2016

867 600,000

981 926,000

1 849 526,000

2017

176 803,000

1 533 008,000

1 709 811,000

2018

100 099,000

917 734,000

1 017 833,000

2019

-4 191 543,000

10 971 053,000

6 779 510,000

 2015املشريع املتحدة للخدمات اجلوية

-1 698 361,000

10 116 964,000

8 418 603,000

2016

688 590,000

8 986 812,000

9 675 402,000

2017

2 328 947,000

7 423 084,000

9 752 031,000

2018

2 167 657,000

6 780 154,000

8 947 811,000

2019

-47 416,000

73 514,000

26 098,000

1 813,000

106 460,000

108 273,000

2016

-16 397,000

81 182,000

64 785,000

2017

-1 053,000

5 895,000

4 842,000

2018
2019

 2015الشارقة لالمسنت والتنمية الصناعية

-45 180,000

57 250,000

12 070,000

-51 122 600,000

122 562 130,000

71 439 530,000

 2015امسنت اخلليج

-64 104 566,000

114 220 261,000

50 115 695,000

2016

-32 912 210,000

73 525 661,000

40 613 451,000

2017

-72 457 157,000

39 466 706,000

-32 990 451,000

2018
2019

-24 367 334,000

-2 431 965,000

-26 799 299,000

-27 735 561,000

78 384 386,000

50 648 825,000

 2015صناعات امسنت الفجرية

-81 642 223,000

138 365 586,000

56 723 363,000

2016

-18 553 289,000

55 605 117,000

37 051 828,000

2017

-3 544 275,000

17 129 592,000

13 585 317,000

2018
2019

19 690 343,000

-10 954 492,000

8 735 851,000

-8 024 478,000

23 561 059,000

15 536 581,000

 2015رأس اخليمة لصناعات االمسنت وامل واد االنشائية

-28 752 808,000

70 955 708,000

42 202 900,000

2016

-42 668 868,000

73 087 069,000

30 418 201,000

2017

-21 967 710,000

34 967 934,000

13 000 224,000

2018

-35 535 163,000

54 941 696,000

19 406 533,000

2019

1 082 457,000

-4 449 529,000

-3 367 072,000

 2015جمموعة اخلصوصية القابضة

-9 053 252,000

6 032 186,000

-3 021 066,000

2016

-3 888 813,000

855 142,000

-3 033 671,000

2017

-39 640,000

1 532 005,000

1 492 365,000

2018
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2 121 773,000

-799 467,000

1 322 306,000

2019
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امللحق رقم  :13معادالت اإلحندار لعينة الدراسة خالل الفرتة ()5102- 5102
PPEijt/Aijt-1

(∆REVijt∆RECijt)/Aijt-1

1/Aijt-1

TACijt/Aijt-1

السنة

الشركة

 2015امسنت الكويت

0,53374727404183

0,00000000324483 0,03296980604951

-0,02273109882547

0,55197599121296

0,00000000340857 -0,01614285977768

0,00702816578569

2016

0,53305684945185

0,00000000332902 -0,00865082493250

-0,02418433166923

2017

0,51329328378969

0,00000000327071 0,00275921355055

-0,02916764823518

2018

0,50432530851994

0,00000000331223 -0,02818680387781

-0,03671083416434

2019

0,03603292857423

0,00000000477634 -0,07522180552625

-0,24113981174767

 2015اخلليج للكابالت والصناعات الكهرابئية

0,03618214946156

0,00000000581174 -0,03877003008912

-0,02298783759744

2016

0,03139568414150

0,00000000564353 -0,10882773476946

0,04509078212590

2017

0,03231579299784

0,00000000562209 0,12010270313530

-0,01148770307922

2018

0,04333709005747

0,00000000564253 -0,07119550654746

-0,03385762671575

2019

0,40001542075662

0,00000000828360 0,07493241863352

-0,05490031237967

 2015الصناعات الثقيلة وبناء السفن

0,40583519591697

0,00000000731151 -0,85406981348739

-0,08991990032477

2016

0,40404490090871

0,00000000677054 1,03580851612906

-0,00782507648609

2017

0,43201317289775

0,00000000618899 0,14513707549280

-0,08495915621266

2018

0,37228380171480

0,00000000553173 -0,16461598723322

0,04161648237810

2019

0,07046838403146

0,00000001125327 0,13936080432049

-0,05094635190754

0,04094862172563

0,00000001263727 -0,28345051557850

0,10981431237802

2016

0,07428405999106

0,00000001206407 -0,00906781582272

-0,06560996726004

2017

0,06395305662336

0,00000001047845 0,27294903104349

0,01404719135966

2018

0,05325303306589

0,00000001091248 -0,23758508963569

0,02642335347926

2019

0,42227964435831

0,00000004887175 0,07568694867166

0,01673681554990

 2015الشعبية الصناعية

0,46934337843834

0,00000004547930 -0,02926475017786

-0,12466909826318

2016

0,41795581033871

0,00000004209838 -0,00170047994681

0,08211504123831

2017

0,39494915591563

0,00000004132523 -0,05097252318469

0,02875219457638

2018

0,36838209708715

0,00000004273661 -0,00006624174510

-0,04897747960160

2019

0,10284170161244

0,00000004235252 -0,20841891012905

-0,15874478312249

 2015املعادن والصناعات التحويلية

0,09127841981230

0,00000004400058 -0,04913105226385

-0,00950430217912

2016

0,09402329206968

0,00000004508375 0,14057546704513

-0,03733912990162

2017

0,07558586273394

0,00000004421881 0,05326473875904

-0,04547497655408

2018

0,08674795589015

0,00000004475704 0,04286632124677

-0,11100837381794

2019

0,27304394109038

0,00000000335714 0,11520852114977

0,02607186890552
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 2015امسنت بورتالند كويت

 2015اسيكو للصناعات
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0,25927196890257

0,00000000269465 -0,02862682177652

0,02562322474586

2016

0,25040358927284

0,00000000249720 0,00041867797672

-0,04584209073117

2017

0,12574148632131

0,00000000245274 -0,13547444656291

-0,01850128187780

2018

0,46322234279139

0,00000000322199 -0,00020378145722

-0,06297412165913

2019

0,26851404915934

0,00000004492654 0,09261777808048

-0,09393403597250

 2015امسنت اهلالل

0,21523002263785

0,00000004428635 0,09844178034493

-0,03161695531255

2016

0,17638572775394

0,00000004518238 -0,35765476704372

-0,08214617385222

2017

0,21718404121172

0,00000004715558 0,10960221106867

-0,11065057397539

2018

0,14957826127560

0,00000004468281 -0,03782109627493

-0,16410719049221

2019

0,24397129767890

0,00000000901320 -0,01222353144970

0,01227153575628

0,24618812044765

0,00000000879026 -0,08830654354552

-0,04038919144026

2016

0,25236729135462

0,00000000885639 0,06101984786455

-0,05930906754045

2017

0,27279173395549

0,00000000879209 0,06609055011774

-0,00812639090912

2018

0,28073117245574

0,00000000892600 -0,04178713609278

-0,03700125434441

2019

0,63273180110016

0,00000003115515 -0,07962985561986

-0,08615520854464

 2015املعدات القابضة

0,28487640818180

0,00000002476457 -0,00040291962444

0,13442943980898

2016

0,47865472629927

0,00000003253518 -0,08414498573837

-0,16116343328260

2017

0,50000532858174

0,00000003624886 -0,05719920754202

-0,03434898034507

2018

0,59158852565300

0,00000004855691 -0,09599516217813

-0,01949215106714

2019

0,08271986853842

0,00000008161666 -0,15927637366750

0,60184277351027

0,12832326028219

0,00000006179533 -0,04368126659668

-0,13606541208959

2016

0,11131303399361

0,00000006513408 -0,08074554551289

-0,05898933012596

2017

0,10705937040905

0,00000007047418 -0,03124768756597

-0,07903728605625

2018

0,09378278563668

0,00000007734172 -0,17613848745746

-0,18491421991637

2019

0,47298497263947

0,00000001063278 0,00568273157383

-0,10155368833314

 2015الوطنية للتنظيف

0,42248472207791

0,00000001028570 0,00979911834647

-0,08902240944307

2016

0,43428072852119

0,00000001077264 0,08297493643009

-0,13343040491419

2017

0,43935185557060

0,00000001162444 -0,01693089389476

-0,05198953414366

2018

0,82172224026782

0,00000001265568 -0,01273322623755

-0,08803538640856

2019

0,37070039441868

0,00000002347199 -0,25870992855454

0,07354585251523

0,24056496061000

0,00000002185801 0,02712643018903

-0,00676995176089

2016

0,37332307183136

0,00000002497445 0,18956349206944

-0,20185544179028

2017

0,21003708324895

0,00000001451683 0,59475805883817

-0,11959820310646

2018
2019

 2015الصناعات الوطنية

 2015الصلبوخ التجارية

 2015الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

0,16989690051012

0,00000001503046 -0,30695102734776

0,10307820674762

0,01653696627426

0,00000001357082 -0,00369572768077

-0,10933488084101

 2015الوطنية للرماية

0,01937345904189

0,00000001325242 0,00055501129345

-0,02554430201393

2016

0,01768998681894

0,00000001276122 0,00185996066226

-0,02890062977900

2017
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0,01693904282729

0,00000001300271 -0,00344680964990

-0,00591196691290

2018
2019

0,01586490806189

0,00000001315119 0,00152256551671

-0,05059056457046

0,10087426707032

0,00000000346656 0,14519865697069

0,00956868917366

 2015اجملموعة املشرتكة للمقاوالت

0,10539843008917

0,00000000385973 -0,02700255049093

0,06566702336370

2016

0,13181885685040

0,00000000385833 0,02042375642677

-0,12449763494072

2017

0,09091928393782

0,00000000303635 0,12864446056605

-0,04466610086704

2018
2019

0,08706055015975

0,00000000346440 -0,27449421088055

-0,07353234152259

0,07589116260876

0,00000004547450 0,03337209731161

0,07514497156411

 2015مربد القابضة

0,06487309381688

0,00000004003672 -0,01195208101446

0,09771653387889

2016

0,06721002271762

0,00000004285616 -0,04425270886258

0,03718200036333

2017

0,06341944596933

0,00000004177460 0,03295193259551

0,00738587522954

2018

0,05946523261984

0,00000003993847 -0,00908684153887

0,00399780130713

2019

0,00592583019153

0,00000002695900 0,02423481739377

-0,11299979554297

 2015املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية

0,00700016408835

0,00000002492607 -0,00529659150134

-0,04233347344280

2016

0,00652662809256

0,00000002301512 -0,00061052212219

0,01584798236213

2017

0,00407102949149

0,00000001881191 -0,00777009104232

0,04381194656883

2018

0,00244569687277

0,00000001405072 -0,00405080926753

0,03045714714382

2019

0,06039836816104

0,00000052933663 -0,03474936175236

-0,02509902565007

0,06055942227533

0,00000054021233 -0,00718374349854

0,00097940494532

2016

0,80990818927841

0,00000009266416 0,00412318439639

-0,00151941420684

2017

0,66533947675250

0,00000067748337 -0,08178850188781

-0,00071338998449

2018

0,69463273781800

0,00000069310444 -0,03398706944352

-0,03131445871315

2019

0,47837945199304

0,00000000065836 -0,04648009340561

-0,03365719640172

 2015امسنت اخلليج

0,53762321078704

0,00000000069200 -0,05045500859718

-0,04436020278451

2016

0,57727299023938

0,00000000072492 0,01244460242914

-0,02385859438855

2017

0,62539510799831

0,00000000076665 -0,06625575339011

-0,05554928882962

2018

0,00963948355577

0,00000000080253 -0,03334843350291

-0,01955562806616

2019

0,74839713089730

0,00000000057705 -0,00577798382452

-0,01600473691853

 2015صناعات امسنت الفجرية

0,73049494468842

0,00000000057645 -0,00369147951687

-0,04706281102323

2016

0,74226926825142

0,00000000059740 -0,03568600843300

-0,01108371512602

2017

0,70019618976878

0,00000000057389 0,02440435316344

-0,00203403311537

2018

0,66417603335235

0,00000000055847 -0,07045448809763

0,01099637170174

2019

0,43899022657459

0,00000000079614 -0,04835362891392

-0,00638857540328

 2015راس اخليمة لصناعة االمسنت وامل واد االنشائية

0,53095900911761

0,00000000087639 -0,02462312573522

-0,02519871510076

2016

0,48339260747511

0,00000000082262 -0,02410969800927

-0,03510044113738

2017

0,50968409275850

0,00000000090701 -0,00822815241702

-0,01992501579174

2018

0,52333383281305

0,00000000097079 0,00789812659341

-0,03449708128024

2019
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املالحق
 2015جمموعة اخلصوصية القابضة

0,04948265750793

0,00000002347976 -0,05699756639319

0,02541583185354

0,05163472285887

0,00000002528177 -0,13245044514492

-0,22888220938982

2016

0,05751407941225

0,00000002942452 0,16410452166308

-0,11442645681020

2017

0,05657129201786

0,00000003181584 0,14123370802525

-0,00126117972673

2018

0,04566006969088

0,00000002852162 -0,07731097321603

-0,02280209791383

2019

املصدر :من إعداد الطالبتان إعتمادا على القوائم املالية املنشورة يف بورصة الكويت
امللحق رقم ( : )14معامل النموذج خالل سنوات الدراسة
السنوات

α0

α5

α0

5102
5100
5102
5108
5102

55814.02
-24227.10
37682.28
32658.55
-31068.39

-0.313579
0.064761
-0.048338
-0.148262
-0.012952

-0.058527
-0.066968
-0.083711
-0.068533
-0.065741

املصدر :خمرجات برانمج Eviews9
امللحق رقم ( :)11املستحقات االختيارية واملستحقات غري االختيارية خالل الفرتة ()2118- 2111
رقم
املستحقات االختيارية

املستحقات غري اختيارية

املستحقات الكلية

السنة

0.0186650596
0.0451209014

-0.0413961580
-0.0380927357

-0.0227310988
0.0070281658

2015
2016

0.0198947816

-0.0440791132

-0.0241843317

2017

1

0.0063121501
-0.0038181539

-0.0354797984
-0.0328926802

-0.0291676482
-0.0367108342

2018
2019

1
1

-0.2628854779

0.0217456660

-0.2411398117

2015

-0.0179132039
0.0422457702

-0.0050746337
0.0028450119

-0.0229878376
0.0450907821

2016
2017

2
2

0.0083500530

-0.0198377561

-0.0114877031

2018

2

-0.0317554228

-0.0021022039

-0.0338576267

2019

2

-0.0084537182

-0.0464465940

-0.0549003124

2015

-0.0072543770

-0.0826655234

-0.0899199003

2016

3

0.0758117090
-0.0340358078

-0.0836367854
-0.0509233484

-0.0078250765
-0.0849591562

2017
2018

3
3

0.0641305474

-0.0225140650

0.0416164824

2019

-0.0037495172
0.1312192629

-0.0471968350
-0.0214049505

-0.0509463519
0.1098143124

2015
2016

-0.0602844962

-0.0053254711

-0.0656099673

2017

4

0.0585558444
0.0271860922

-0.0445086531
-0.0007627387

0.0140471914
0.0264233535

2018
2019

4
4

0.0624576850

-0.0457208700

0.0167368155

2015

43

الشركة
امسنت الكويت

اخلليج للكابالت والصناعات الكهرابئية

الصناعات الثقيلة وبناء السفن

الشركة
1
1

2

3

3

امسنت بورتالند كويت

الشعبية الصناعية

4
4

5

املالحق
-0.0902410647
0.1154339793

2016
2017

5
5

-0.0344280335
-0.0333189380

-0.1246690983
0.0821150412

5
5

0.0469123347

-0.0181601402

0.0287521946

2018

-0.0234327725

-0.0255447071

-0.0489774796

2019

-0.2204454247

0.0617006420

-0.1587447831

2015

0.0008562137

-0.0103605158

-0.0095043022

2016

6

-0.0243720677
-0.0338418361

-0.0129670622
-0.0116331405

-0.0373391299
-0.0454749766

2017
2018

6
6

-0.1033597428

-0.0076486311

-0.1110083738

2019

0.0779919092

-0.0519200400

0.0260718689

2015

0.0449053350

-0.0192821103

0.0256232247

2016

7

-0.0249544180
-0.0300496558

-0.0208876727
0.0115483739

-0.0458420907
-0.0185012819

2017
2018

7
7

-0.0324239588

-0.0305501628

-0.0629741217

2019

7

-0.0516832550
-0.0225056895

-0.0422507810
-0.0091112659

-0.0939340360
-0.0316169553

2015
2016

-0.0863716394

0.0042254655

-0.0821461739

2017

8

-0.0810564900
-0.1533754018

-0.0295940840
-0.0107317887

-0.1106505740
-0.1641071905

2018
2019

8
8

0.0222143382

-0.0099428020

0.0122715358

2015

-0.0179706829
-0.0355673008

-0.0224185086
-0.0237417667

-0.0403891914
-0.0593090675

2016
2017

9
9

0.0200804251

-0.0282068160

-0.0081263909

2018

9

-0.0188096168

-0.0181916376

-0.0370012543

2019

9

-0.0758324591

-0.0103227490

-0.0861552085

2015

0.1541331104

-0.0197036706

0.1344294398

2016

10

-0.1263881675
-0.0097464191

-0.0347752657
-0.0246025612

-0.1611634333
-0.0343489803

2017
2018

10
10

0.0196647258

-0.0391568769

-0.0194921511

2019

10

0.5521830396

0.0496597340

0.6018427735

2015

-0.1231458958

-0.0129195163

-0.1360654121

2016

11

-0.0560286835
-0.0786346154

-0.0029606466
-0.0004026707

-0.0589893301
-0.0790372861

2017
2018

11
11

-0.1786273089

-0.0062869110

-0.1849142199

2019

-0.0726827697
-0.0611148605

-0.0288709190
-0.0279075489

-0.1015536883
-0.0890224094

2015
2016

-0.0934714262

-0.0399589787

-0.1334304049

2017

12

-0.0247692790
-0.0337862736

-0.0272202551
-0.0542491128

-0.0519895341
-0.0880353864

2018
2019

12
12

املعادن والصناعات التحويلية

6

6

اسيكو للصناعات

امسنت اهلالل

الصناعات الوطنية

املعدات القابضة

الصلبوخ التجارية

7

8
8

9

10

11

11

الوطنية للتنظيف

الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

12
12

0.0128057675

0.0607400850

0.0735458525

2015

0.0081130241
-0.1623821683

-0.0148829758
-0.0394732735

-0.0067699518
-0.2018554418

2016
2017

13
13

-0.0174978111

-0.1021003920

-0.1195982031

2018

13

0.1107387414

-0.0076605346

0.1030782067

2019

13

44

13

املالحق
الوطنية للرماية

-0.1102833664
-0.0239617756

0.0009484860
-0.0015825264

-0.1093348808
-0.0255443020

2015
2016

-0.0278107484

-0.0010898814

-0.0289006298

2017

14

-0.0056867639
-0.0491192832

-0.0002252030
-0.0014712814

-0.0059119669
-0.0505905646

2018
2019

14
14

0.0608103245
0.0745675677

-0.0512416350
-0.0089005443

0.0095686892
0.0656670234

2015
2016

-0.1126210937

-0.0118765412

-0.1244976349

2017

15

-0.0194612074
-0.0712565097

-0.0252048935
-0.0022758318

-0.0446661009
-0.0735323415

2018
2019

15
15

0.0875133280

-0.0123683560

0.0751449716

2015

0.1038049575
0.0390542135

-0.0060884236
-0.0018722131

0.0977165339
0.0371820004

2016
2017

16
16

0.0152534216

-0.0078675463

0.0073858752

2018

16

0.0090302365

-0.0050324352

0.0039978013

2019

-0.1065581347

-0.0064416610

-0.1129997955

2015

-0.0409177874

-0.0014156861

-0.0423334734

2016

17

0.0154975593
0.0423245674

0.0003504231
0.0014873792

0.0158479824
0.0438119466

2017
2018

17
17

0.0310019969

-0.0005448498

0.0304571471

2019

17

-0.0620051657
0.0185879528

0.0369061400
-0.0176085478

-0.0250990257
0.0009794049

2015
2016

0.0629863199

-0.0645057342

-0.0015194142

2017

18

0.0106325691
0.0354448307

-0.0113459591
-0.0667592894

-0.0007133900
-0.0313144587

2018
2019

18
18

-0.0202710093
-0.0050723697

-0.0133861870
-0.0392878331

-0.0336571964
-0.0443602028

2015
2016

0.0250397356

-0.0488983300

-0.0238585944

2017

19

-0.0225373341
-0.0193289142

-0.0330119547
-0.0002267138

-0.0555492888
-0.0195556281

2018
2019

19
19

اجملموعة املشرتكة للمقاوالت

مربد القابضة

14
14

15
15

16

16

املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية

الشارقة لالمسنت والتنمية الصناعية

امسنت اخلليج

صناعات امسنت الفجرية

17

18
18

19
19

0.0259526402

-0.0419573770

-0.0160047369

2015

0.0021100041
0.0493048860

-0.0491728151
-0.0603886011

-0.0470628110
-0.0110837151

2016
2017

20
20

0.0495520081

-0.0515860412

-0.0020340331

2018

20

0.0537647924

-0.0427684207

0.0109963717

2019

20

0.0040970874

-0.0104856630

-0.0063885754

2015

0.0119743985

-0.0371731136

-0.0251987151

2016

21

0.0041684245
0.0137556200

-0.0392688656
-0.0336806358

-0.0351004411
-0.0199250158

2017
2018

21
21

0.0000398656

-0.0345369468

-0.0344970813

2019

0.0091281636

0.0162876680

0.0254158319

2015

-0.2162342081

-0.0126480013

-0.2288822094

2016

22

-0.1027881944
0.0225163536

-0.0116382625
-0.0237775333

-0.1144264568
-0.0012611797

2017
2018

22
22

45

رأس اخليمة لصناعة االمسنت واملواد االنشائية

20

21

21

جمموعة اخلصوصية القابضة

22

املالحق
-0.0199155700

-0.0028865279

-0.0228020979

22

2019

امللحق رقم ( :)6تصنيف الشركات إىل ممارسة أو غري ممارسة إلدارة األرابح خالل فرتة ()2118 – 2111
مدى ممارسة

متوسط القيمة املطلقة

القيمة املطلقة

إدارة األرابح

رقم

للمستحقات االختيارية

للمستحقات االختيارية

املستحقات االختيارية

السنة

0.0187622093

0.0186650596

0.0186650596

2015

1

0.0451209014

0.0451209014

2016

1

1
0

0.0198947816
0.0063121501

0.0198947816
0.0063121501

2017
2018

1
1

0

0.0038181539

-0.0038181539

2019

1

0.2628854779
0.0179132039

-0.2628854779
-0.0179132039

2015
2016

0

0.0422457702

0.0422457702

2017

2

0
0

0.0083500530
0.0317554228

0.0083500530
-0.0317554228

2018
2019

2
2

0.0084537182

-0.0084537182

2015

0
1

0.0072543770
0.0758117090

-0.0072543770
0.0758117090

2016
2017

3
3

0

0.0340358078

-0.0340358078

2018

3

1

0.0641305474

0.0641305474

2019

3

0

1
0

0

0

0.0726299856

0.0379372319

اخلليج للكابالت والصناعات الكهرابئية

الصناعات الثقيلة وبناء السفن

امسنت بورتالند كويت

1

2
2

3

0.0037495172

-0.0037495172

2015

1
1

0.1312192629
0.0602844962

0.1312192629
-0.0602844962

2016
2017

4
4

1

0.0585558444

0.0585558444

2018

4

0

0.0271860922

0.0271860922

2019

4

0.0624576850

0.0624576850

2015

1

0.0902410647

-0.0902410647

2016

5

1
0

0.1154339793
0.0469123347

0.1154339793
0.0469123347

2017
2018

5
5

0

0.0234327725

-0.0234327725

2019

0.2204454247
0.0008562137

-0.2204454247
0.0008562137

2015
2016

0

0.0243720677

-0.0243720677

2017

6

0
1

0.0338418361
0.1033597428

-0.0338418361
-0.1033597428

2018
2019

6
6

0

1
0

1

0.0561990426

الشركة
امسنت الكويت

الشركة

0.0676955672

0.0765750570

5

5

املعادن والصناعات التحويلية

اسيكو للصناعات

6
6

0.0779919092

0.0779919092

2015

1
0

0.0449053350
0.0249544180

0.0449053350
-0.0249544180

2016
2017

7
7

0

0.0300496558

-0.0300496558

2018

7

0

0.0324239588

-0.0324239588

2019

0.0516832550

-0.0516832550

2015

0.0225056895

-0.0225056895

2016

0
0

0.0420650554

الشعبية الصناعية

4

0.0789984951

46

7

7

امسنت اهلالل

8
8

املالحق
1
1

0.0863716394
0.0810564900

-0.0863716394
-0.0810564900

2017
2018

1

0.1533754018

-0.1533754018

2019

0.0222143382
0.0179706829

0.0222143382
-0.0179706829

2015
2016

1

0.0355673008

-0.0355673008

2017

9

0
0

0.0200804251
0.0188096168

0.0200804251
-0.0188096168

2018
2019

9
9

0.0758324591
0.1541331104

-0.0758324591
0.1541331104

2015
2016

1

0.1263881675

-0.1263881675

2017

10

0
0

0.0097464191
0.0196647258

-0.0097464191
0.0196647258

2018
2019

10
10

0.5521830396

0.5521830396

2015

0
0

0.1231458958
0.0560286835

-0.1231458958
-0.0560286835

2016
2017

11
11

0

0.0786346154

-0.0786346154

2018

11

0

0.1786273089

-0.1786273089

2019

0.0726827697

-0.0726827697

2015

1

0.0611148605

-0.0611148605

2016

12

1
0

0.0934714262
0.0247692790

-0.0934714262
-0.0247692790

2017
2018

12
12

0

0.0337862736

-0.0337862736

2019

12

0.0128057675
0.0081130241

0.0128057675
0.0081130241

2015
2016

1

0.1623821683

-0.1623821683

2017

13

0
1

0.0174978111
0.1107387414

-0.0174978111
0.1107387414

2018
2019

13
13

0.1102833664
0.0239617756

-0.1102833664
-0.0239617756

2015
2016

0

0.0278107484

-0.0278107484

2017

14

0
1

0.0056867639
0.0491192832

-0.0056867639
-0.0491192832

2018
2019

14
14

0
0

0
1

1

1

0
0

1
0

0

0.0229284728

0.0771529764

0.1977239086

0.0571649218

0.0623075025

0.0433723875

8

الصناعات الوطنية

املعدات القابضة

الصلبوخ التجارية

9
9

10
10

11

11

الوطنية للتنظيف

الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

الوطنية للرماية

اجملموعة املشرتكة للمقاوالت

12

13
13

14
14

0.0608103245

0.0608103245

2015

1
1

0.0745675677
0.1126210937

0.0745675677
-0.1126210937

2016
2017

15
15

0

0.0194612074

-0.0194612074

2018

15

1

0.0712565097

-0.0712565097

2019

15

0.0875133280

0.0875133280

2015

1

0.1038049575

0.1038049575

2016

16

0
0

0.0390542135
0.0152534216

0.0390542135
0.0152534216

2017
2018

16
16

0

0.0090302365

0.0090302365

2019

0.1065581347

-0.1065581347

2015

1

1

0.0677433406

8
8

0.0509312314

0.0472600091
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مربد القابضة

15

16

16
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17

املالحق
0
0

0.0409177874
0.0154975593

-0.0409177874
0.0154975593

2016
2017

17
17

0

0.0423245674

0.0423245674

2018

17

0

0.0310019969

0.0310019969

2019

17

0.0620051657

-0.0620051657

2015

0

0.0185879528

0.0185879528

2016

18

1
0

0.0629863199
0.0106325691

0.0629863199
0.0106325691

2017
2018

18
18

0

0.0354448307

0.0354448307

2019

0.0202710093

-0.0202710093

2015

0

0.0050723697

-0.0050723697

2016

19

1
1

0.0250397356
0.0225373341

0.0250397356
-0.0225373341

2017
2018

19
19

1

0.0193289142

-0.0193289142

2019

19

0.0259526402
0.0021100041

0.0259526402
0.0021100041

2015
2016

1

0.0493048860

0.0493048860

2017

20

1
1

0.0495520081
0.0537647924

0.0495520081
0.0537647924

2018
2019

20
20

0.0040970874

0.0040970874

2015

1
0

0.0119743985
0.0041684245

0.0119743985
0.0041684245

2016
2017

21
21

1

0.0137556200

0.0137556200

2018

21

0

0.0000398656

0.0000398656

2019

21

0.0091281636

0.0091281636

2015

1

0.2162342081

-0.2162342081

2016

22

1
0

0.1027881944
0.0225163536

-0.1027881944
0.0225163536

2017
2018

22
22

0

0.0199155700

-0.0199155700

2019

22

1

1

0
0

0

0

0.0379313677

0.0184498726

0.0361368661

0.0068070792

0.0741164979

الشارقة لالمسنت والتنمية الصناعية
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امسنت اخلليج

صناعات امسنت الفجرية

راس اخليمة لصناعة االمسنت وامل واد االنشائية

جمموعة اخلصوصية القابضة

املصدر :من إعداد الطالبتان إعتمادا على القوائم املالية املنشورة يف بورصة الكويت.
امللحق رقم ( :)7متوسط أسعار اإلغال للشركات الصناعية املدرجة يف بورصة الكويت خالل الفرتة ()5102- 5102
متوسط أسعار اإلغال

السنوات

اسم الشركة

345,000

2015

امسنت الكويت

410,000

2016

470,000

2017

431,750

2018

261,250

2019

48

18

19

20
20

21

22

املالحق
455,417

2015

342,500

2016

431,333

2017

352,333

2018

395,917

2019

125,833

2015

168,000

2016

207,000

2017

192,917

2018

367,667

2019

1 075,000

2015

890,000

2016

900,417

2017

1 080,857

2018

1 001,500

2019

340,917

2015

231,958

2016

241,000

2017

240,000

2018

105,917

2019

70,750

2015

56,833

2016

85,264

2017

59,600

2018

69,500

2019

277,083

2015

258,333

2016

249,583

2017

200,417

2018

130,833

2019

136,500

2015

117,500

2016

163,000

2017

86,000

2018

101,600

2019

185,833

2015

187,308

2016

اخلليج للكابالت والصناعات الكهرابئية

الصناعات الثقيلة وبناء السفن

امسنت بورتالند كويت

الشعبية الصناعية

املعادن والصناعات التحويلية

اسيكو للصناعات

امسنت اهلالل

الصناعات الوطنية

49

املالحق
207,000

2017

179,500

2018

176,900

2019

69,500

2015

50,417

2016

45,575

2017

27,000

2018

20,358

2019

133,167

2015

61,000

2016

57,517

2017

46,660

2018

42,936

2019

71,875

2015

37,000

2016

46,550

2017

54,891

2018

61,527

2019

271,000

2015

172,000

2016

147,875

2017

202,000

2018

228,000

2019

24,375

2015

26,042

2016

24,933

2017

17,963

2018

11,158

2019

744,167

2015

643,333

2016

489,500

2017

398,727

2018

226,167

2019

81,333

2015

54,583

2016

67,800

2017

63,627

2018

املعدات القابضة

الصلبوخ التجارية

الوطنية للتنظيف

الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

الوطنية للرماية

اجملموعة املشرتكة للمقاوالت

مربد القابضة

51

املالحق
59,933

2019

641,667

2015

670,000

2016

585,000

2017

670,000

2018

434,111

2019

75,583

2015

74,083

2016

79,100

2017

79,167

2018

65,818

2019

76,250

2015

69,083

2016

73,400

2017

77,970

2018

58,036

2019

68,000

2015

69,667

2016

74,092

2017

67,313

2018

52,173

2019

98,917

2015

90,000

2016

82,000

2017

76,038

2018

68,670

2019

86,917

2015

73,167

2016

80,958

2017

61,683

2018

73,155

2019

املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية

الشارقة لالمسنت والتنمية الصناعية

امسنت اخلليج

صناعات امسنت الفجرية

راس اخليمة لصناعة االمسنت وامل واد االنشائية

جمموعة اخلصوصية القابضة

املصدر :من إعداد الطالبتان إعتمادا على القوائم املالية املنشورة يف بورصة الكويت.
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