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 ملخص الدراسة
قياس مدى ممارسة إدارة األرباح وأثرها على األداء المالي  إلىهدفت هذه الدراسة 

للمصارف الفلسطينية المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين، ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار 
 ،( مصارف6لتي يبلغ عددها )جميع المصارف المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين وا

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم قياس المتغيرين )إدارة األرباح ونسب 
األداء المالي( وذلك باالعتماد على البيانات التي تتضمنها التقارير المالية المنشورة للمصارف 

. حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية (650. – 669.دراسة خالل الفترة )محل ال
قد توصلت  ،حليل البيانات وقياس العالقة بين المتغيرين ومناقشة وتفسير النتائج المالئمة لت

أنه في  ،أن المصارف الفلسطينية غير ممارسة إلدارة األرباح في أغلب السنوات إلىالدراسة 
حالة ممارسة المصارف إلدارة األرباح في سنة معينة فإن ذلك يؤثر على تقييم األداء المالي 

وذلك من خالل التأثير على النسب المالية والتي تعد من األدوات الهامة  ،فلتلك المصار 
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كذلك أظهرت النتائج وجود عالقة طردية دالة إحصائيا بين ممارسة  ،لقياس األداء المالي 
بينما أظهرت وجود عالقة عكسية  ،إدارة األرباح وكل من نسب )السيولة والربحية والسوق(

صت الدراسة بضرورة  حث أو قد  ،دارة األرباح ونسب النشاط ا بين إغير دالة إحصائي  
المصارف الفلسطينية على الحد من ممارسة إدارة األرباح لما لها من انعكاسات سلبية على 
أداء تلك المصارف في األجل الطويل وعلى التنمية االقتصادية الفلسطينية، و ضرورة 

 كون قادرة على التغلب على األساليب التياستخدام طرق أخرى لقياس األداء المالي بحيث ت
 يستخدمها المدراء للتالعب باألرقام المحاسبية. 

 الكلمات المفتاحية:
              ، األداء المالي، المصارف الفلسطينية.إدارة األرباح

Abstract 

    This study aimed to measure the extent using of  the earnings 

management and  its effect on  financial performance in the Palestinian 

banks. To achieve this objective، all banks listed its shares on the 

Palestine Stock Exchange where selected and which number (7) 

banks، the study relied descriptive and analytical approach، then 

measuring variables (earnings management and the ratios of financial 

performance) relying on bank data through the financial reports 

published for banks during the period under study (2009 - 2016). 

Statistical methods were used to analyze the data، and measure the 

relationship between two variables، then discuss and interpret the 

results. The study found that the Palestinian banks are not  practice of 

earnings management in most years، In the case of Banks practice of 

earnings management in a given year، its financial performance 

evaluation is affected through the impact on financial ratios، which are 

important tools to measure financial performance، The results showed 
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also a positive statistically significant relationship between the 

practice of earnings management and all of the ratios (liquidity، 

profitability and market)، while it showed the presence of an inverse 

non-significant relationship between earnings management and 

activity ratios. The study also recommended the need to urge 

Palestinian banks to limit the practice of earnings management 

because of their negative impact on the performance of those banks in 

the long term and on Palestinian economic development and the need 

to use other ways to measure the financial performance so that they 

are able to overcome the tactics used by managers to manipulate of 

accounting figures. 

Keywords: Earnings management. Financial Performance. 

Palestinian banks 

  

 المقدمة
تزايد أهمية التحليل المالي في العقود األخيرة نتيجة تزايد الدور الذي تلعبه عوامل 
مشتركة عديدة منها ارتفاع حدة المنافسة بين الوحدات االقتصادية المختلفة مما يتطلب معه 

 عتزايد أهمية توفير األسواق المالية واألدوات التحليلية والمؤشرات المالية المناسبة لمواكبة اتسا
ات والتطور الهائل في تكنولوجيا المعلوم المختلفة،حجم وسرعة إنجاز العمليات االقتصادية 

 واستخداماتها المختلفة 
يحتل تقييم األداء للمصارف أهمية خاصة في كل المجتمعات والنظم االقتصادية 

تبر من أهم يع لندرة الموارد االقتصادية والمالية مقارنة باالحتياجات الكبيرة لها. لهذا انظر  
التحديات التي يواجهها مدراء المصارف هو كيفية استخدام الموارد المالية المتاحة لهم أفضل 
استخدام. ويتجلى هدف تحليل وتقييم األداء المالي للمصارف في توفير المعلومات المالية 
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النسب  ا تعدكم فيه،لكل األطراف المهتمة بنشاط المصرف للوقوف على نقاط القوة والضعف 
 في تقييم األداء.  اواستخدام   االمالية من أدوات التحليل األكثر شيوع  

قد أثارت الكثير من النماذج السلوكية المثيرة للجدل ما تتخذه اإلدارة  من قرارات 
تتحكم من خاللها في المعلومات واألرقام المحاسبية التي تعتمد عليها األطراف المهتمة 

ى األرقام عل اسلبي   أو االتأثير إيجابي   إلىوقد تؤدى هذه القرارات  ،بالوحدة االقتصادية 
لمعلومات التالعب با أومن التحايل  االمحاسبية وصافى الربح ، مما قد يعتبره البعض نوع  

 ،المحاسبية طالما توافر في هذا السلوك صفة التعمد، هذا ما يطلق عليه "إدارة األرباح "
 لى قرارات اإلدارة  والمتمثلة في التالعب باألرقام المحاسبية فقد سعتا لآلثار المترتبة عونظر  

تفسير العالقة بين إدارة األرباح واألداء المالي للمصارف الفلسطينية لما  إلىهذه الدراسة 
 لهذه العالقة من األثر الكبير على قرارات األطراف المهتمة بالمصارف الفلسطينية .

 مشكلة الدراسة
 لفلسطيني،اع المصرفي أحد الركائز األساسية التي يعتمد عليها االقتصاد يعتبر القطا

بحيث أصبح من الضروري العمل على تخطيط ورقابة نشاطها الوظيفي سواء من ناحية 
لمستوى ا إلىمن ناحية استخدام تلك األموال بحيث يمكنها التوصل  أوالحصول على األموال 

ان في ظل ممارسة الكثير من اإلدارات ممارسات تتمثل المطلوب من السيولة والربحية واألم
 ة)إدار في التالعب والغش من خالل استغالل المرونة في المبادئ والمعايير المحاسبة 

 األرباح( وبهذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:
 هل المصارف الفلسطينية تمارس إدارة األرباح؟ -5
 ما هي طبيعة العالقة بين إدارة األرباح واألداء المالي للمصارف الفلسطينية؟  -.
 كيف يمكن قياس تلك العالقة وتفسيرها؟ -4
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 أهداف الدراسة
قياس مدى ممارسة إدارة األرباح وأثرها على األداء المالي  إلىتهدف هذه الدراسة  

صيل اف بشيء من التفللمصارف المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين، ويمكن عرض األهد
 كاآلتي:

 قياس مدى ممارسة المصارف الفلسطينية إلدارة األرباح. -5
 قياس األداء المالي للمصارف الفلسطينية من خالل مؤشرات األداء المالي. -.
 قياس وتفسير العالقة بين إدارة األرباح واألداء المالي للمصارف الفلسطينية. -4

 أهمية الدراسة
 التعرف على العالقة بين إدارة األرباح والنسب لتهااو محتكمن أهمية هذه الدراسة في 

المالية المتعلقة بقياس األداء المالي ، وقد قامت الدراسة بقياس فروقات األداء للمصارف 
أكد والتحقق الت إلىباستخدام بعض النسب المالية، حيث يهدف هذا النوع من التحليل المالي 

مركز المصرف المالي، ويبين تناسق توزيع الموارد المالية المتاحة للمصرف على من سالمة 
اس مدى ومن ثم قي  ،اعتباره وسيلة هامة للتخطيط والرقابة إلىجه التوظيف، باإلضافة أو 

ممارسة تلك المصارف إلدارة األرباح وبيان العالقة بين ممارسة إدارة األرباح و النسب 
 المالية .

 الدراسةفرضيات 
 ين:تم صياغة الفرضيتين التاليت تساؤالتها،لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على 

لى: ال تمارس المصارف الفلسطينية إدارة األرباح في أغلب السنوات محل و الفرضية األ
 الدراسة.
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داللة إحصائية بين إدارة األرباح واألداء المالي  عالقة ذاتالفرضية الثانية: ال يوجد 
 ارف الفلسطينية.للمص

 والختبار هذه الفرضية تم صياغة الفرضيات الفرعية اآلتية: 
 ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة األرباح ونسب السيولة للمصارف الفلسطينية. 
 ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة األرباح ونسب الربحية المصارف الفلسطينية. 

 ت داللة إحصائية بين إدارة األرباح ونسب النشاط للمصارف الفلسطينية. ال يوجد عالقة ذا
 ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة األرباح ونسب السوق للمصارف الفلسطينية. 

 متغيرات الدراسة 
اشتملت الدراسة على متغيرين وهما المتغير المستقل )إدارة األرباح( والمتغير التابع 

ول على لكترونية للحصالمالية المنشورة في المواقع اإل مالي( وتم استخدام البيانات)األداء ال
المعلومات الالزمة لتحليل النسب المالية المستخدمة في الدراسة وكذلك البيانات الالزمة 

المالية  وتعددت النسب ،لقياس إدارة األرباح وتفسير العالقة بين إدارة األرباح واألداء المالي
التي تم استخدامها لقياس أداء المصارف وهي: نسب السيولة، ونسب الربحية، ونسب النشاط، 
ونسب السوق، ولتحقيق الهدف المتعلق بقياس وتفسير العالقة بين إدارة األرباح واألداء 

 لعالقة.ا المالي ، فقد تم استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات لتفسير تلك
 محددات الدراسة

اقتصرت الدراسة على التطبيق على المصارف الفلسطينية المدرجة أسهمها في بورصة  -   
اناتها حيث أن بي ؛المصارف المالية لتلكفلسطين وذلك لسهولة الحصول على البيانات 

 منشورة على مواقع االنترنت.
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تنسجم مع طبيعة عمل المصارف اقتصرت الدراسة على بعض النسب المالية والتي  -   
 والتقارير المالية الصادرة عنها.

 الدراسات السابقة
 واإلسالمية دارسة التقليدية البنوك أداء " تقييمبعنوان (5) (2014،دراسة )رتيبة بركبية  -

خالل  الجزائري  البركة وبنك الشعبي الجزائري  القرض بين والمخاطرة العائد بطريقة مقارنة
 "(.65.-666.الفترة )
 العائد بطريقة واإلسالمية التقليدية البنوك في األداء تقييم إلىهدفت هذه الدراسة        

 تم والنتائج ولتحقيق هدف الدراسة  الطريقة من حيث الصنفين بين والمقارنة  والمخاطرة
 ( وتم استخدام 2012 – (2007 من الممتدة الفترة في السنوية المالية التقارير بيانات استخدام

 واإلسالمية، التقليدية البنوك حول العامة بالمفاهيم النظري المتعلق الجانب في الوصفي المنهج
 تقييم أجل من والمخاطرة العائد بمؤشرات مستعينين حالة دراسة أسلوب اعتماد تم وكذلك
 على العائد،الملكية  حقوق  على بينهما وذلك باستخدام بعض المؤشرات مثل العائد األداء

المالي.  وأهم ما توصلت  الرفع معامل،األصول  منفعة معدل،الربح  هامش معدل ،األصول
 عن التقليدية البنوك في المطبقة األداء تقييم في مؤشرات إليه الدراسة أن هناك اختالف

 البنكين فيها يشترك المخاطرة مؤشرات بعض لطبيعة عملها حيث تبين أن نظرا اإلسالمية
 التي الموارد على باالعتماد الدخل صافي صت الدراسة بضرورة تحسينأو كما  ،تختلف وآخر

                                                             

الشعبي  القرض بين والمخاطرة العائد بطريقة مقارنة واإلسالمية دارسة التقليدية البنوك أداء تقييم ،( رتيبة بركبية5) 
 وعلوم والتجارة االقتصادية العلوم ماجستير، كلية ، رسالة(.65.-666.خالل الفترة ) الجزائري  البركة وبنك الجزائري 

 م.653.، الجزائر مرباح، قاصدي جامعةالتسيير، 
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 مجاالت في االستثمارية والتنويع المحفظة في رفعه وضرورة التنويع إلى تؤدي أن شانها من
 .اإلسالمية للبنوك بالنسبة اإلسالمية الشريعة مع التي تتالءم الجديدة واالبتكارات النشاط

 بعنوان " إدارة األرباح في الشركات المساهمة الليبية" ،2013) ،الشريف الطيب )محمددراسة 
 إدارة لظاهرة الليبية المساهمة الشركات ممارسة مدى بيان في الدراسة أهمية تكمن

 الشركات في األرباح إدارة ممارسات وعرض وتحليل ،المالية راقو لأل ليبيا سوق  في األرباح
 للتعرف ،األرباح إدارة وأساليب ومفهوم طبيعة عرض إلى الدراسةالليبية، وهدفت  المساهمة

 .األرباح إدارة على الشركة سيولة ،الشركة حجم ،الشركة مديونية ،الشركة ربحية تأثير على
 عند المالية الليبية راقو سوق األ تواجه التي والعقبات المشكالت في الدراسة مشكلة تمثلت

اعتمدت  .رباحاأل إدارة ظاهرة الليبية المساهمة الشركات ممارسة عدم ،األرباح إلدارة ممارستها
 الجانب ةلتغطي التطبيقي والمنهج النظري  الجانب ةللتغطي الوصفي المنهج الدراسة على

 الدراسة توصلت .اإلحصائية األساليب باستخدام وذلك التحليليةالدراسة  خالل في العلمي
 المساهمة الشركة ربحية بين إحصائيةداللة  ذات طردية عالقة توجد ،منها نتائج الي

 في األرباح ممارسة إدارة بين عالقة هناك ،األرباح إلدارة الشركة تلك ممارسة ومستوى 
مستوى  برفع الدراسة صتأو  .الشركات تلك في السيولة توفر ومدى الليبية المساهمة الشركات

 القوائم أن من والتأكد ليبيا المالية راقو األ بسوق  المدرجة للشركات المالية التقارير جودة
 .البنود من بند أي في األرباح إدارة من ممارسات خالية المالية

 :اإلسالمية للمصارف المالي األداء تقييم "بعنوان، (2010،عاصي محمد )إمارة دراسة -
  "واالستثمار األردني للتمويل اإلسالمي البنك حالة دراسة

 هيكل تأثير أي اإلسالمية، للمصارف المالي األداء تقييم إلى الدراسة هذه هدفت
 اإلسالمي البنك على الدراسة طبقت حيث للمصرف اإلسالمي، واالستخدامات الموارد



 

- 91 - 

 

 القوائم من جمع البيانات تم وقد ،2008 إلى 2003 سنة من واالستثمار للتمويل األردني
 المنهج على الباحثة اعتمدت فرضياته واختبار الموضوع معالجة أجل ومن .للبنك المالية

 إلى الدراسة خلصت األخير وفي .األداء تقييم مؤشرات من مجموعة االستقرائي، فاستخدمت
المصرف  إتباع على يدل مما الملكية حقوق  على العائد نسبة في مستمر تزايد هناك أن

 والودائع لألصول بالنسبة المالية المالءة نسبة وأن الملكية، حقوق  تعظم استراتيجية اإلسالمي
 .مرتفعة تصل لمعدالت لم اإلسالمي المصرف في
" مقارنة أداء المصارف (، بعنوان2007 ،وعنان والسروجى ،دراسة )منذر المومنى -

  اإلسالمية والتقليدية باستخدام النسب المالية "

مقارنة أداء البنك اإلسالمي األردني مع أداء المصارف التقليدية  إلىهدفت هذه الدراسة  
( باستخدام مجموعة من النسب المالية. وتلخصت 665.-.599في األردن خالل الفترة )

(، في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء البنك tنتائج التحليل باستخدام اختبار)
ما باقي أ ليدية فيما يتعلق بالنسب التي تمثل الربحية.اإلسالمي األردني وأداء المصارف التق

صت أو قد و  النسب فقد أظهرت فروق متوسطاتها أنها تتمتع بمعنوية ذات داللة إحصائية.
حث المصارف اإلسالمية على زيادة نسبة السيولة بمجموعة من التوصيات أهمها الدارسة 

ة على و المحافظمصارف التقليدية، والمحافظة على ربحيتها مقارنة مع باقي الالسريعة، 
شغيل زيادة مقدرتها على ت إلىاستمرارها في استثمار ودائعها بالشكل المناسب، باإلضافة 

لها تعمل  بفتح فروع اكذلك حث المصارف التقليدية على التفكير جدي   مواردها بشكل عام و
نحو المصارف  األشخاص وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك نتيجة الزدياد توجه

 اإلسالمية.
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 Financial Accounting"بعنوان:  ، (5)(،.Schrroder،et ،al،2005)دراسة  -
Theory and Analysis، Text Reading and Cases" 

اإلدارة  التأثير علي رقم  لةاو محقدمت الدراسة تعريف إلدارة األرباح علي أنها 
األرباح المعلن عنه في األجل القصير لتحقيق مصالح ذاتية وقد أكدت الدراسة علي أن 

م ات المحاسبية التي تستخدمها إلعداد وعرض القوائجراءاإلدارة  لديها حرية كبيرة الختيار اإل
ن : حقيق هدفين أساسييالمالية، هذه الحرية المتاحة لإلدارة  توفر لها األدوات الالزمة لت

ت زيادة  اإليرادا إلىالسياسات المحاسبية التي تؤدي  أوات جراءل تطبيق اإلو الهدف األ
ن رباح ألنفس الفترة بهدف زيادة األالخاصة بالفترة الحالية وتخفيض المصروفات الخاصة ب

السوقية  القيمةمكافآت اإلدارة  عادة ترتبط باألرباح المقررة. أما الهدف الثاني فهو تعظيم 
أن فشلها  ارة تعلمواإلدا بتوقعات المحللين لألرباح الربع سنوية للشركة حيث أنها تتأثر كثير  

في تحقيق أرباح تتفق مع توقعات المحللين سوف يترتب عليه انخفاض القيمة السوقية 
ة يادز  إلىات المحاسبية التي تؤدي جراءاختيار اإل علىا للشركة لذلك سوف تعمل أيض  

 األرباح لالتفاق مع تنبؤات المحللين الماليين. 
 للتنبؤ بتعثر المالية النسب استخدام  "بعنوان ،( 2004الغصين، بسام دراسة )هال -

 :غزة قطاع في التاو المق قطاع على تطبيقية دراسة ،"الشركات
 للتنبؤ استخدامها يمكن التي المالية ألفضل النسب التوصل إلى الدراسة هذه هدفت

 للجهات مبكر ا امؤشر   التنبؤ هذا يعطي حيث ،غزة قطاع في التاو المق قطاع شركات بتعثر
 هذه من االستفادة ويمكن ،وتعثرها الشركة فشل قبل المناسب القرار واتخاذ للتدخل المعنية

                                                             
(1)  Schrroder، R.G.، Clark، M.W.، and Cathey، J.m. (2005)، "Financial Accounting 

Theory and Analysis، Text Reading and Cases"، (8th ed). Hoboken، New Jersey: John 

Wiley & Sons، Inc.    
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 لدى القرار اتخاذ عند نتائجه من االستفادة وكيفية المالي التحليل دور في توضيح ،الدراسة
 مالية نسبة .. احتساب تم ، الدراسة أهداف ولتحقيق .البنوك مثل القطاعات من العديد
 سنوات لثالث المالية القوائم خالل من متعثرة غير شركة 16 و متعثرة شركات 10 لعينة

 اإلحصائي األسلوب باستخدام النسب هذه تحليل وتم 2000،2001،2002 وهي متتالية
 من يمكن النسب المالية من نموذج أفضل إلى للتوصل اللوجستي باالنحدار المعروف

 التوصل تم الذي النموذج المتعثرة، استطاع وغير المتعثرة التاو المق شركات بين التمييز
شركات  مجموعتي ضمن التحليل عينة في التاو المق شركات تصنيف إعادة من إليه
 المالية النسب استخدام يمكن أنه إلى الدراسة وخلصت ،ةالمتعثر  وغير المتعثرة التاو المق
 وباالعتماد المالية القوائم االهتمام بإعداد بزيادة الدراسة صتأو  كما الشركة، بوضع التنبؤ في

 القوائم. لهذه المالية النسب تحليل على
"تحليـل وتقييـم األداء المالـي للبنوك  (، بعنوان2002،وثائر قدوميدراسة )إياد التميمي  -

 :مقارنة " ( دراسة2002 – 1998التجارية األردنية للفترة )
التعرف على مستوى األداء المالي لعينة مختارة من البنوك  إلىهدفت هذه الدراسة 

(، وذلك .66.- 1998التجارية األردنية وهي البنوك االستثمارية األردنية خالل السنوات )
باستخدام النسب المالية المعتمدة في تقييم األداء المالي للبنوك، لمعرفة مستوى أدائها مقارنة 
مع مستوى األداء المالي للبنوك التجارية األخرى العاملة في السوق األردني خالل سنوات 

ة مهدف الدراسة تم استخراج متوسط المؤشرات المالية المستخد وألغراض تحقيق الدراسة.
في تقييم نشاط البنوك االستثمارية عينة الدراسة وكفاءة تشغيل رأسمالها ونسب ربحيتها، كما 

مقارنة يمثلون مجتمع الدراسة، ثم تمت ال اتم استخراج المتوسط للمؤشرات ذاتها ألحد عشر بنك  
بنوك واستخدامها لدى ال إدارة األموالضعف  إلىفيما بين المتوسطين. وقد توصلت الدراسة 
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ذلك من خالل وجود فائض كبير في كمية النقد الذي تحتفظ  األردنية، وأتضحاالستثمارية 
كما أظهرت  األخرى،لدى البنوك  أوبه البنوك االستثمارية سواء على صورة نقد في الصندوق 

 إلى اسةالدراسة انخفاض في معدل العائد على رأس المال المدفوع للبنوك. وخلصت الدر 
مجموعة من التوصيات التي يمكن األخذ بها لمواجهة انخفاض العوائد التي حققتها البنوك 

 عينة الدراسة خالل السنوات التي تم بحثها.
بعنوان " تقييم األداء المالي للمصارف التجارية  ،(5) (2000،مروان أحمد غانم دراسة ) -

 ( "1998 – 1978األردنية )
-1978تقييم أداء المصارف التجارية األردنية خالل الفترة ) إلىهدفت هذه الدراسة 

(، وتحديد أهم العوامل التي أثرت على أدائها. حيث اعتمد الباحث أدوات التحليل 5996
 اأن هناك انخفاض   إلىالمالي للتعرف على أداء المصارف محل الدراسة. وتوصلت الدراسة 

 اطفيف   ا( وتحسن  .599-1982في أداء المصارف التجارية األردنية خالل السنوات ) املحوظ  
-1978السنوات )( مقارنة مع مستوى األداء في 5996-1993لهذا األداء خالل السنوات )

596..) 
 التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين أن بعضها ركزت على تقييم أداء 
المصارف والمنشآت والمقارنة بين أداء المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية واستخدام 
النسب المالية للتنبؤ بتعثر المنشآت بينما البعض اآلخر من الدراسات ركزت على تعريف 

                                                             

("، رسالة ماجستير غير 1998 – 1978"تقييم األداء المالي للمصارف التجارية األردنية ) غانم،مروان أحمد 5) )
 .(2000)، البيت، األردن منشورة، جامعة آل
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لى األرباح المعلنة ودوافعها ودراسة بعض العوامل التي تعمل إدارة األرباح ومدى تأثيرها ع
 األرباح.على الحد من ممارسة إدارة 

إن ما يميز هذه الدراسة أنها شملت المتغيرين )إدارة األرباح واألداء المالي( وقياس 
 كل منهما وتبيان وقياس العالقة بينهما ونوع هذه العالقة وتفسيرها.

  اإلطار النظري للدراسة

 إدارة األرباح :ال  أو 

 مقدمة  

 المتعلقة يعتبر المدراء هم من يمتلكون القدرة على الفهم واإللمام بكل المعلومات
 داخل ومطلقة كبيرة صالحيات من هؤالء المدراء به يتمتع لما االشركات، نظر   بأعمال

 استراتيجية إفصاح المديرين هؤالء لدى يكون  أن ضرورة إلى يدعو الذي األمر الشركات،
 بمجريات واإللمام الخبرة من الكثير ينقصها التي الخارجية لألطراف المعلومات تلك عن

 غير أو دائنين أو مستثمرين أو مساهمين فيها يكونوا أن إما والتي داخل الشركات، األحداث
 جميع عن الكامل واإلفصاح الشفافية توازن بين أن االستراتيجية لهذه ينبغي كما .ذلك

 تتطلب حماية التي والسرية ناحية، من المالئم الوقت في للشركة المادية المعلومات
 التوازن  هذا على الحفاظ أن حيث .أخرى  ناحية من للجميع تتاح إال يجب التي المعلومات

 موضوع هو األرباح إلدارة األخالقي الوضع إن .للشركةاإلدارة الجيدة المؤشر على  هو
اإلدارة  تقصد هل أي أم ال، اأخالقي   مبررة ممارستها كانت إذا ما على يعتمد كبير، خالف

للتضليل  أو المستقبلية، باستراتيجياتها المتعلقة الجوانب لبعض الجوهري  التحسين ذلك من
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 لكنه ا،أخالقي   ال ادائم   ليس الخداع نإف األحوال كل وفى .العالقة ذات لألطراف المتعمد
 .(5)الخداع لممارسة امبرر   نجد أن يمكن ال الخداع، عن يتوفر بديل فعندما تبرير، إلى بحاجة

 يفضي الذي األمر لألرباح، المتعمد التحريف" أنها األرباح بإدارة يقصد مفهوم إدارة األرباح:
 التالعب، غياب في عليه تكون  أن يمكن عما أساسي بشكل تختلف محاسبية أرقام إلى بدوره
 على التعديل لمجرد بل استراتيجية ألسباب تخضع ال قرارات المديرون  يتخذ عندما وذلك

 (.).األرباح

 األرباح تحدثبأن" إدارة  (4)( Healy and Whalen،1999)من  وعرف كال  
ت والتحكم في استخدام التقارير المالية وفي هيكلة العمليا شركة السيطرةال مدراء عندما يمتلك

للتغيير في التقارير المالية إما لتضليل بعض أصحاب المصالح حول األداء االقتصادي 
 ".محاسبيةال للتأثير على النتائج التعاقدية التي تعتمد على األرقام أواألساسي للشركة 

 غاللخاللها باستالمدراء من  عملية يقوم"وعليه يمكن استنتاج أن إدارة األرباح هي 
والخداع  أساليب الغش والقيام ببعض ،المرونة التي تسمح بها المعايير والقواعد المحاسبية

وذلك  ؛ات والخيارات المحاسبية بما يخدم مصالحهم الشخصيةجراءفي اإل بواسطة التغيير
 وأ  العقود.بهدف عدم اختراق أحد شروط  أو اتو والعالبغرض الحصول على المكافآت 

ام محاسبية أرق إلىهي مفهوم يتعلق بالتحريف والغش والتالعب المتعمد لألرباح للوصول 
ار بسالمة المضمون من خالل اختي اتتفق مع رغبات المدراء، وقد  يكون هذا التأثير متعلق  

                                                             
(1) Gaa، J. Dunmore، P. (2007). "The Ethics of Earnings Management" Chartered 

Accountants Journal. 

(2) Parfet، W، 2000. commentary: accounting subjectivity and earnings management: A 

preparer perspective، Accounting Horizons، Vol. 14، No.4، pp. 481-488. 

(3) Healy، P. and Whalen، J. (1999). “A review of the earning management literature 

and its implications for standard setting”، Accounting Horizons، pp. 365-383. 
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 وأثير على جودة األرباح زيادة  التأ إلىاإلدارة  للقواعد واألساليب المحاسبية التي تؤدي 
 لالستراتيجية التي  تهدف إليها في التأثير على مستخدمي القوائم المالية ، وفضال   اوفق   اخفض  

 من خالل التالعب في عرض ؛على الناحية الشكلية اعن ذلك فقد يمتد هذا التأثير أيض  
على قدرة مستخدم القوائم المالية نحو إدراك حقيقة  اعناصر القوائم المالية والتي تترك أثر  

 األداء المالي للمنشأة .
 األرباحإدارة  دوافع  
  :المالي السوق  وتقييم بتوقعات المتعلقة الدوافع-5

 الماليين والمحللين المستثمرين قبل من المحاسبية للمعلومات السائد االستخدام إن
 وذلك باألرباح، للتالعب للمديرين احافز   أو دافع ا يولِّد يمكن أن األسهم، تقييم في للمساعدة

 الدراسات بعض أظهرت ولقد .القصير المدى في السهم سعر أداء على للتأثير منهم لةاو مح
 المستثمرين والمحللين توقعات مع لتتوافق تستخدم األرباح أن األرباح، بإدارة المتعلقة السابقة
 اإلدارة. أو الماليين

 )5)التعاقدية الدوافع- 0
 والمالك الشركة بين العقود وتنظيم رصد في للمساعدة المحاسبية البيانات تستخدم

 مصالح بين للمالئمة والضمنية الصريحة اإلدارية عقود المكافآت تنشأ حيث المتعددين،
 نوعان وهناك .اآلخرين المصالح وبين أصحاب الحوافز، أو المكافآت في والمتمثلة اإلدارة

 لإلدارة.الحوافز  أو المكافآت وعقود الديون، أو اإلقراض عقود هما العقود، من
 

                                                             

(1) Watts، R.L، and Zimmerman، J. (1978)، " Towards a Positive Theory of The 

Determination of Accounting Standards" The Accounting Review، Vol. 53، pp. 

112-134. 
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 اإلقراض عقود-أ 
 أصحاب تفيد التياإلدارة  تصرفات من للحد محددة بطريقة االقتراض عقود تكتب

 حوافز تولد العقود هذه بأن البعض يرى  حيث .الدائنين على حساب الشركة في المصالح
 بإدارة القيام عدم حالة في التعويضات والدائنين للجان المحتملة تكلفتها بسبب األرباحإلدارة 

 األرباح.
 اإلدارة  مكافآت عقود-ب

 إدارة دوافع لمعرفة المكافآت أو التعويضات عقود الدراسات، من العديد لتاو تن لقد
 بعض تدفع اإلقراض وعقود المكافآت عقود أن بعض حيث أشارت .المديرين عند األرباح

 الوظيفي، الوضع تحسين على وتعمل المكافآت، من تزيد لكي إلدارة أرباحها الشركات
 الدين.لمواثيق  المحتملة المخالفات حدة من التخفيف إلى باإلضافة

 السياسية  الدوافع-ج 
ح الرغبة في تقليص تكلفة االلتزام باللوائ إلدارة األرباحتشمل الدوافع السياسية 

زيادة العائد نتيجة اإلذعان لتلك اللوائح والقوانين فقد قام  أو ،والقوانين الحكومية
(1978،Watts & Zimmerman بصياغة ما يسمى بفرضية التكلفة السياسية والتي )

لجهات لتدخل اتركز بشكل أساسي على وجود دافع قوى لدى الشركات التي تواجه احتمال 
الحكومية أن تمارس إدارة  األرباح بالعمل على تقليل الدخل بهدف تجنب التكاليف المرتبطة 

 بهذا التدخل.
 التنظيمية  الدوافع-3

 التنظيمية الدوافع أشكال من شكلين تأثيرات باستطالع الدراسات بعض قامت لقد
 :االحتكار بمكافحة الخاص والتنظيم بالصناعة، التنظيم الخاص وهما األرباح، إدارة على
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  الصناعي التنظيم-أ
 الصناعي، التنظيم على للتحايل األرباح بإدارة اهتمامهم المعايير واضعو أبدى لقد

 إلى أشارت حيث أغراضها، بمختلف األمريكية على الشركات الدراسات أغلب كانت وقد
 مراقبة إلى األخر البعضوخضوع  التنظيم، من لدرجة عمليا الصناعات جميع خضوع
التأمين،  وشركات المصرفية، األعمال) صريحة بصورة المالية بالبيانات ترتبط تنظيمية
 المالءمة متطلبات توفير المصارف من المصرفية األنظمة تتطلب حيث) ،الخدمات وقطاع
 من األدنى الحد تحقق اشروط   المؤمنون  يستوفى بأن نظم التأمين تقضى كما .المالية

 يسمح والذي النظامي تخضع للتصنيف الخدمية المرافق نإف المقابل وفى المالية السالمة
 على أن تأكيد هناك وبالتالي .المستثمرة أصولها على فقط عادى عائد على بالحصول لها

 .المنظمين تهم التي الموازنة جدول ومتغيرات الدخل قائمةإلدارة  حوافز تولد األنظمة هذه مثل
 :االحتكار مكافحة تنظيم-ب

 أثبتت حيث األرباح، إلدارة حوافز للشركات توفر أن األخرى  التنظيم ألشكال يمكن
 مكافحة منطلق نم (االحتكار بقضايا التهامها الشركات المعرضة أن الدراسات بعض

 ربحية. أقل تظهر لكي إلدارة أرباحها دوافع لديها أخرى، سياسية قضايا أي أو ،) االحتكار
 الضرائب:-4

اح لدى المديرين إلدارة األرب ايمكن أن تخلق الضرائب التي تتحملها المنشأة حافز  
حيث قد يختار المديرون السياسات والطرق المحاسبية والتي يترتب عليها تخفيض األرباح 

ق وفورات بتحقي اوقد يكون ذلك مدفوع   ،ومن ثم تخفيض الضريبة التي تتحملها المنشأة 
حيث أن اختيار السياسة المحاسبية تتأثر  ،ة لتخفيف الضريبة المدفوعة نقدية كنتيج

ضحت أن الضرائب التي تدفعها الوحدات أو بالضرائب التي تدفعها الوحدة االقتصادية و 
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ن الوحدات أ إلىحيث أشار  ،االقتصادية قد تعتبر سبب جوهري لقيام اإلدارة  بإدارة  األرباح
من خالل المعامالت  ،ت أعمال حتى يسهل إدارة األرباحاالقتصادية قد تأخذ شكل تكتال

البينية بين شركات المجموعة بحيث يتم تخفيض األرباح لتخفيض مقدار الضرائب 
  .                  (5)المدفوعة

 طرق وأساليب إدارة األرباح   
ة مع بغرض تحسين العالق إدارة أرباحها إلىاإلدارة هناك العديد من الدوافع التي تحفز  
لفترات عن تقليل اآلثار السلبية لتقلبات الدخل خالل ا ئنين والمستثمرين والعاملين فضال  الدا

بين البدائل المحاسبية ما يعظم منفعتها مستغلة في ذلك ما  اإلدارة منلذلك تتخذ  المتتالية،
آخر  أواتجاه  لى األرباح فيتسمح به المرونة في تطبيقات المعايير المحاسبية والتي تؤثر ع

 يلي:ومن تلك الطرق واألساليب ما 
استخدام تقديرات متفائلة حول العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة بغرض تخفيض قسط  -

 اإلهالك وبالتالي تضخيم األرباح 
استخدام تقديرات متفائلة لدى تصنيف الديون والتسهيالت االئتمانية الممنوحة بما يتيح  -

 ألرباح.التخفيض المخصصات المكونة لمقابلة الديون المشكوك فيها وبالتالي تضخيم المجال 
ول الثابتة راق المالية واألصو التالعب في توقيت إثبات األرباح المتعلقة ببيع األصول كاأل -

 األرباح. التأثير في أرقام إلىمما يؤدي 
استخدام قيم سوقية متفائلة عند تقييم المخزون كأساس عند  إلىلجوء بعض المديرين  -

 األرباح.السوق، ومن ثم ممارسة إدارة  أوالمقارنة بين التكلفة 

                                                             
(1) Northcut ; W Dana and Cynthia C Vines ، (1998)" Earning management in response 

to political scrutiny of effective tax rates"، The Journal of the American Taxation 

Association ، Vol. 20 ، issue. 2، Available From www.proquest.com . 

http://www.proquest.com/
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 ىالقيام بمعالجة بعض مصروفات الصيانة على أنها مصروفات رأسمالية وتحميلها عل -
 المالية. قيمة األصل بغرض تدعيم األرباح

 المالي : األداءاثاني  
 مفهوم األداء المالي:

 مؤشرات استخدام على يركز حيث ألداء الشركات الضيق المفهوم األداء المالي يمثل 
 األساسي الدعم أنه حيثp أداء الشركات على ويعبر إنجاز األهداف مدى لقياس مالية

 الشركة وتزويد المالية الموارد إتاحة فيويساهم  ،الشركة تمارسها التي المختلفة لألعمال
 أصحاب احتياجات على تلبية تساعد والتي األداء المختلفة ميادين في استثمارية بفرص

 :(5)يعتبر األداء المالي فإن سبق ومما ،أهدافهم وتحقيق المصالح
 .االستثمارية القرارات التخاذ تحفيز أداة   -
 .تظهر قد التي المشاكل و القصور لتدارك أداة   -

هو عبارة عن مراجعة وتشخيص للوضع المالي للمنشأة  المالي:ويرى الباحث أن األداء  
لمعرفة هل المنشأة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ومعرفة مدى قدرتها على إضافة 

مستوى تستطيع فيه المنشأة الحفاظ على بقاءها وتحسين معدل  إلىقيمة والنهوض واالرتقاء 
لذلك فهو يتطلب من المنشأة التركيز على بعض  ،نمو األرباح في ظل وجود منافسين

 العناصر األساسية التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار:
 مدى قدرة المنشأة على تغطية المصاريف العامة. -
 المنشاة.مراجعة السياسات المالية في المنشأة ومعرفة مدى تأثيرها على أموال  -

                                                             

 ،" الشركات أسهم عوائد على وأثره المالي األداء :األداء المالي على المؤثرة لعواملا، محمود الخطيب محمد 5))
 ، 48ص، (2010) عمان، ،الحامد دار ،لىو األ الطبعة
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ل حقيق أرباح وإنجاز السياسات المالية بشكمعرفة مستوى نمو المنشأة ومدى قدرتها على ت -
 مالءم.

 اإللمام بالعوامل المؤثرة على اإليرادات. -
 األداء المالي: أهمية تقييم

 يلي: األداء فيما أهمية تقييم تكمن
 أكثر تكون  التي المسؤولية مراكز إلى في توجيه وتسخير اهتمامها العليا اإلدارة تساعد  -

 .اإلشراف إلى حاجة
 العناصر إبراز يتم حيث ،المستقبل في المؤسسة في البشرية الطاقة ترشيد على يقوم -

 .عنها االستغناء األمر يتطلب التي المنتجة غير العناصر إبرازوكذلك  تنميتها،و  الناجحة
 أنشطة تخضع توجيه خالل من األهداف تحقق التي القرارات اتخاذ على المدراء مساعدة -

 .الحكمو  للقياس
 :األداء تقييم لعملية األساسية الوظائف

ا رسمتها التي للخطط المؤسسة تحقيق لمدى متابعة عن األداء عبارة تقييم عملية   طبق 
 ذلك أساليب،عدة  باستعمال قياسها ويمكن لها،للخطط الموضوعة والسياسات المخطط 

وظائف تقييم  تلخيص يمكنو  مراقبتها،و  الخطط تلك تنفيذ على اإلشراف من المدراء لتمكين
 :التالية الوظائف األداء في

 لألهداف تحقيقها ذلك للتأكد من و الموضوعة من قبل المدراء الخطط تنفيذ متابعة - 
 التي اإلحصائيات و البيانات على وذلك باالعتماد المحددة خالل للفترة ا ومسبق   المعدة
 .وضوح و بدقة مسبقا األهداف تحديد على المدراء يجب لذلك ، المنشاة أقسام مختلف توفرها
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 بأعلى خططها تنفيذ و نشاطها بممارسة المنشأة قيام من األداء للتأكد كفاءة على الرقابة  -
وذلك بتشخيص االنحرافات وأسبابها والعمل على تفاديها في  ، من الكفاءة الممكنة درجة

 .ممكنة درجة بأعلى مواردها كل استخدمت قد المؤسسة أن التأكد من يجب وهنا ، المستقبل
 .تحدث التي االنحرافات عن المسؤولة اإلدارية المستويات و الجهات تحديد - 
 البديل اختيار ضرورة مع االنحرافات لمعالجة المناسبة الوسائل و الحلول عن البحث -

 .األفضل
 األداء:أسباب قياس 

النجاح ومواكبة  إلىإن قياس األداء من العوامل الهامة والجوهرية التي تقود المنشأة  
ات المنشاة مواجهة التحديات الكبيرة الناتجة عن التطور  عتستطي وذلك لكي ؛الحديثةالتطورات 

 التكنولوجية والمتغيرات البيئية المعقدة الداخلية والخارجية والتي تؤثر في أداء األفراد وأداء
 (5):األداءأسباب قياس  إلىكان البد من التطرق  الداخلية لذلكالمنشاة 

والرقابة والتقييم وتعنى القياس بهدف اتخاذ القرارات الخاصة بتخطيط ورقابة  التخطيط- 5
 .العمليات

ا داخل المقاييس فيها بتدعيم المبادرات البيئية ويتم القياس رأسي   إلىالتغيير تستند  إدارة- . 
 .ا داخل الوظائفالمستويات اإلدارية وأفقي  

ويطلب القياس في هذا المجال لتقليل التأثير الشخصي وحل المشكالت  االتصاالت- 4
 .ومتابعة التقدم وتقوية السلوك والتأكيد على التغذية العكسية

                                                             
(1)Sinclair، D. and Zairi، M. (1995). "Effect Process management through performance 

measurement-Part 111"، Business Process Re-engineering & Management Journal، 

issue.3،pp. 50-65. 
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بحيث يكون الهدف من القياس دعم التحسين لتقديم بطاقة أداء تعبر عن تقرير  التحسين- 3
 .يوضح كيفية تحقيق جهود التحسين

الموارد التي تساعد المقاييس على توجيه الموارد وخاصة النادرة بالنسبة  تخصيص- 1
 أنشطة التحسين األكثر جاذبية. إلىللمؤسسة 

النسب المالية المستخدمة في الدراسة لقياس األداء المالي أدوات التحليل المالي و 
  للمصارف:

 المالي هو األداة والوسيلة التي تمكن المنشآت المعنية بالتحليل من استنباطيعتبر التحليل  
 .(5)مجموعة من المؤشرات المالية عن أنشطتها

خدامها ويعود تاريخ است وأهمها،كما تعتبر النسب المالية من أقدم أدوات التحليل المالي  
وتنصب النسب المالية على دراسة قيم العناصر الظاهرة  عشر،منتصف القرن التاسع  إلى

ضفاء دالالت ذات مغزى وأهمية على البيانات الواردة إلقوائم المالية والمحاسبية بهدف في ا
 . (.)بهذه القوائم

ألخذ مع طبيعة الدراسة مع ا تتالءم المالية والتيفي هذه الدراسة تم اختيار أهم النسب  
بعين االعتبار إمكانية استخراج نسب مشتركة من البيانات المالية الصادرة عن المصارف 

ن ، وذلك لطبيعة اختالف تلك البيانات الصادرة عاسهمها في البورصة بكافة أنواعهاالمدرجة 
 كالتالي: وهيحيث تم استخدام أربع مجموعات من النسب  ،المصارف

                                                             

(، 2003) الحديثة في التحليل المالي واالئتماني، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، االتجاهات ،مطرمحمد  (1)
 .46- 24ص 

، ،عمان:دار وائل للنشر4، طالتحليل المالي مدخل صناعة القرارات منير شاكر محمد  وعبد الناصر نور ، ).)
(2008.) 
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: والتي تمثلها نسبة السيولة السريعة حيث  تعبر هذه نسبة عن مدى  نسب السيولة :ال  أو 
جلة ودائعه اآل إلىقدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته في الظروف الطارئة دون الحاجة 

لدى المصارف األخرى، وبالتالي كلما زادت هذه النسبة كان أداء المصرف أفضل من حيث 
حيث يتطلب من المصارف أن تكون  ،زاماته في الظروف الطارئةالقدرة على الوفاء بالت

مستعدة لمقابلة حركة السحوبات المفاجئة والعادية واالستمرار في تقديم التسهيالت االئتمانية 
السيولة  ويتم احتساب نسبة ،فقدان ثقة العاملين بالمصرف  إلىوأن انخفاض السيولة يؤدى 

 566لدى بنك مركزي+ نقد لدى مصارف أخرى/ الودائع(*: )نقد+ نقد (5) السريعة كالتالي
تسعى المصارف لتحقيق أعلى مستوى من األرباح حيث يعد هدف  :الربحيةثانيا: نسب 

ه أن المصرف من تحقيق الربحية علي يتمكن ولكي للمصرف،الربحية من األهداف الرئيسية 
يوظف األموال التى حصل عليها لكي تدر عليه عوائد مناسبة كالقروض واالستثمارات فكلما 

ة المصرف زيادة ربحي إلىزيادة إيراداتها وتخفيض نفقاتها سيؤدى ذلك  إلىسعت المصارف 
 :(.)ومن أهم مؤشرات الربحية في المصارف ما يلي

 ة للسهمالقيمة الدفتري -5
كلما زادت ف المساهمين،تقيس القيمة الدفترية للسهم النمو الذي تحقق على حقوق 

أفضل وكلما انخفضت هذه  وبالتالي أداءهذه النسبة دل ذلك على نمو ربحية المصرف 

                                                             

"تأثير خطر السيولة في عائد توظيفات األموال المصرفية دراسة تطبيقية لعينة من المصارف  الياس،ماهر ( 5)
 .46-40ص ،(661.)،، رسالة ماجستير،كلية اإلدارة  واالقتصاد،جامعة الموصلالتجارية العراقية

رسالة  ،،"تحليل ايرادات االنشطة المصرفية دراسة تطبيقية على عينة من المصارف العراقيةبشار الشكرجى  ).)
 .551ص ،(1999ماجستير،كلية اإلدارة  واالقتصاد،جامعة الموصل،)
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ة القيمة ويتم احتساب نسب النسبة دل ذلك على خطورة انخفاض نصيب السهم عند التصفية
 :(5)إلىالدفترية للسهم كالت

 القيمة الدفترية للسهم= )رأس المال+االحتياطيات(/عدد األسهم 
 العائد على السهم - 2

السهم من األرباح نتيجة لتوظيف الموارد االقتصادية للمصرف، فكلما زادت  وتقيس حصة
 :لىإويتم احتساب نسبة العائد على السهم كالت هذه النسبة دل ذلك على أداء أفضل

 .السهم = صافى الربح بعد الضريبة /عدد األسهمالعائد على 
 العائد على حقوق الملكية  -4

 ألنها تقيس العائد المالي المتحقق على، للربحية ا شامال  تمثل هذه النسبة مقياس  
لذلك تعتبر مؤشرا على المدى الذى استطاعت فيه  ،استثمارات المساهمين في المصرف 

درة ا على مدى قا أيض  كما تعتبر مؤشر   ،اإلدارة  استخدام هذه االستثمارات بشكل مربح 
ا لقرارات ا أساسي  الشركة على جذب االستثمارات إليها بحكم كون العائد على االستثمار محدد  

المصرف أفضل بالنسبة لمالكي هذا  فكلما زادت هذه النسبة كانت ربحية ،المستثمرين
 :  (.)ويتم احتساب نسبة العائد على حقوق الملكية كالتالي ،المصرف ومن ثم أداء أفضل

 566العائد على حقوق الملكية =) صافى الربح بعد الضريبة /حقوق الملكية(*
 
 

                                                             

 .46ص  ،مرجع سابق منذر المومنى، وعنان والسروجى ،( 5)

لطبعة ا والتحليل المالي"،مكتبة المجتمع العربى للنشر والتوزيع ، عمان،االردن،مفلح عقل،"مقدمة في اإلدارة  المالية  ).(
 .(2009)، لىو األ
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 العائد على االستثمار 4  -
تركز هذه النسبة على مدى قدرة الشركة على تحقيق عائد على جميع مصادر 

يس تقمصادر خارجية  أى أنها  أواألموال المستثمرة سواء كان مصدرها من حقوق الملكية 
نسبة العائد على استثمار الربح المتحقق عن كل دينار مستثمر في األصول، وكلما كانت 

رف أفضل ومردود االستثمار فيه أكثر جدوى، وبالتالي هذه النسبة أعلى كانت ربحية المص
 :(5)إلىويتم احتساب نسبة العائد على االستثمار كالت يكون أداؤه أفضل

  566األصول(* إلىالعائد على االستثمار = )صافى الربح بعد الضريبة /إجم
اردها المالية مو : تقيس هذه النسبة مدى كفاءة إدارة  المصارف في توزيع : نسب النشاطاثالث  

ا مدى كفاءتها في استخدام أصولهكما تقيس  ،ا على مختلف أنواع األصول ا مناسب  توزيع  
نتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات وتحقيق أكبر حجم ممكن من االستثمارات إل

ات وتضمن نسب النشاط جميعها المقارنة بين صافى المبيع ،تحقيق أعلى ربح ممكن  إلىوبالت
 . (.)و جميع االستثمارات في مختلف أنواع األصول

 ومن أهم مؤشرات نسب النشاط ما يلي:
 نسبة استثمار الودائع  -5

تقيس هذه النسبة نسبة الودائع المستثمرة، فكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة 
 ويتم احتساب نسبة استثمار الودائع ،ات، وبالتالي أداء أفضلتشغيل أفضل لالستثمار 

  :(4)كالتالي
                                                             

، دار الجامعية، ال ""التحليل المالي ألغراض تقسيم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصةأمين السيد أحمد لطفى ، )5)
 .(2006) اإلسكندرية،

 .46ص  ،مرجع سابق مفلح عقل،( .)
 .44ص، مرجع سابق مفلح عقل،( 4)
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 566استثمار الودائع= )االستثمارات/ الودائع(*
 نسبة توظيف الموارد -.

أموال  وبنسبة ما يوظفه المصرف من،تبين هذه النسبة عالقة االستثمارات بمصادر التمويل 
وتعد هذه النسبة من المؤشرات الهامة لتوضيح سياسة المصرف في  ،في نشاطه المالي

 :  (5)ويتم احتساب نسبة توظيف الموارد كالتالي ،التوظيف 
 566نسبة توظيف الموارد=االستثمارات/ )الودائع + حقوق الملكية( *

تعكس هذه النسب  العالقة بين  سعر السهم السوقى ومعدل العائد  : (0)ا: نسب السوق رابع  
 ،وتعطى هذه المؤشرات لإلدارة  داللة على مدى تقييم المستثمرين ألداء المصرف،للسهم 

 ويتم استخدام هذه النسب من قبل إدارة  المصرف في تحليل القيمة السوقية ألسهمها  .
 ومن أهم مؤشرات نسب السوق:

 القيمة الدفترية إلىالقيمة السوقية  -5
ضاع المصرف وتقييمه من قبل المستثمرين في أو عن  اتعطي هذه النسبة مؤشر       

في  ا( كان المصرف واعد  %566السوق المالي، فكلما زادت هذه النسبة )أي أكبر من 
( فتكون فرص تقدم %566كانت النسبة منخفضة )أقل من  إذاأدائه وربحيته. أما 

ة الدفترية القيم إلىويتم احتساب نسبة القيمة السوقية  ضئيلة.مصرف وتطور أدائه ال
 :كالتالي

 566* الدفترية(القيمة الدفترية = )القيمة السوقية للسهم/ القيمة  إلىالقيمة السوقية 
                                                             

 طبعة"،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،ال "أثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجارية ،نصر حمود فهد )5)
 .09-14(، ص2009) لى،و األ

(2) Brigham ، E. Ehrhardt،  M، (2011)،Financial management :theory and practice " 13th 

Edition ،library of congress control، USA،P:102. 
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   القيمة السوقية إلىعلى السهم  العائد- . 
تدل هذه النسبة على مدى قوة السهم في السوق المالي، مع العلم أنه كلما زادت هذه       

 لىإويتم احتساب نسبة العائد على السهم النسبة كان أداء المصرف في السوق أفضل. 
 :إلىالقيمة السوقية  كالت

 .566 *م( للسهالقيمة السوقية= )العائد على السهم/ القيمة السوقية  إلىالعائد على السهم 

 فرضياتها واختبار وتفسيرها الدراسة نتائج تحليل
 منهجية الدراسة

للبيانات،  المصادر الثانوية إلىلتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، تم اللجوء  
 لى تتمثل في الكتب،و فالمجموعة األ ،حيث اعتمدت الدراسة على مجموعتين من المصادر

دراسات سابقة ذات  إلىللوصول  (Internet)المعلومات الدولية  والمجالت العلمية، وشبكة
عالقة بالموضوع، خاصة فيما يتعلق بنشأة المصارف وعملياتها المصرفية، وتقييم أدائها. 
أما المجموعة الثانية من المصادر فهي االعتماد على المواقع االلكترونية للمصارف 

 نالفلسطينية على االنترنت وذلك للحصول على البيانات المالية السنوية عن الفترة ما بي
 .( كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة2016-2009)

 الدراسـة  مجتمــع وعينة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع المصارف المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين وقد تم    

 اختيار هذه المصارف لعدة أسباب منها:
أن المصارف ا باالقتصادية الفلسطينية، وذلك اعتقاد  تعتبر هذه المصارف من أهم الوحدات   -

 هي القطاع األهم الذي يعتبر الركيزة األساسية لالقتصاد الفلسطيني.
 ا.حجم رأس مال هذه الوحدات كبير نسبي   -
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إمكانية الحصول على المعلومات الالزمة من هذه المصارف، وذلك لوجود بياناتها على  -
 الفلسطينية.البورصة  أوشبكة االنترنت 

 البنك-طينيالفلساالستثمار  بنك-فلسطينبنك وقد بلغ مجتمع الدراسة سبعة مصارف وهي: )
العربي  البنك-الفلسطينياإلسالمي  البنك-القدس  بنك-الفلسطينيالتجاري  البنك-الوطني 

 .كافة أما عينة الدراسة فهي تشمل مجتمع الدراسة ،اإلسالمي(

 متغيرات الدراسة وطرق قياسها: 
 إدارة األرباح لدى المصارف المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين.  المستقل:المتغير   

قدمت الدراسات السابقة عدة نماذج لقياس إدارة األرباح، ففي هذه الدراسة تم استخدام نموذج 
يعتبر من أكثر ، والذي (Dechow، et، al.، 1995)( المعّدل من قبل 1991جونز )

في قياس إدارة األرباح، والذي يستخدم في الوجه المقابل كمقياس لجودة  االنماذج استخدام  
األرباح، وحيث إن إدارة األرباح هي التدخل المتعمد في إعداد التقارير المالية من أجل تحقيق 

اح ، ومن ذلك المنطلق فإن إدارة األرب(Schipper، 1989)مصالح شخصية لإلدارة  
انخفاض  إلىعلى جودة األرباح، أي أن الزيادة في إدارة األرباح يؤدي  ااالنتهازية تؤثر سلب  

 . )5)حاألربافي جودة 
ولقياس جودة األرباح باستخدام القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية من خالل الخطوات 

 التالية:
 التشغيلية: وصافي التدفقات النقدية. تقدير المستحقات الكلية وهو الفرق بين صافي الدخل 5

                                                             
(1) Baxter، P.، & Cotter، J. (2009). Audit committees and earnings quality. Accounting 

and  Finance، 49(1): 267-290. 
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iTACC،i= NI t،iOCF - t،t 
321تقدير ) .. ,, :) 
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 حيث:
iTACC،t المستحقات الكلية للمصرف :i في السنة ،t. 
iA،1-t مجموع الموجودات للمصرف :i.في السنة السابقة ، 
iREVΔ،t التغير في إيرادات المصرف :i بين العامين ،t 1و-t. 
iRECΔ،t التغير في الحسابات تحت التحصيل )التسهيالت( للمصرف :i بين العامين ،t 

 .t-1و
iPPE،t حجم العقارات والتجهيزات والممتلكات )األصول الثابتة( للمصرف :i في السنة ،t. 

ti ,الخطأ العشوائي :. 
321)غير االختيارية( باستخدام ) العادية تقدير المستحقات .4 ,, )  المتوقعة التي تم

 استخراجها في المعادلة السابقة.

   tititi

ti

ti PPERECREV
A

NACC ,3,,2

1,

1,

1
 


















 

 حيث:
iNACC،t المستحقات العادية )غير االختيارية( للمصرف :i في السنة ،t. 

 
 تقدير المستحقات غير العادية )االختيارية(: .3
iANACC،i= TACC t،iNACC - t،t 
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 حيث:
iANACC:،t  المستحقات غير العادية )االختيارية( للمصرفi في السنة ،t. 

إن انخفاض القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية عن متوسط المستحقات االختيارية     
 لىإاالنتهازية، وبالتالي ارتفاع جودة األرباح، وذلك يرجع  إدارة األرباحانخفاض  إلىيشير 

انخفاض التالعب والغش في األرباح، وبالتالي تكون األرباح معّبرة عن الواقع الفعلي 
 للمصرف

، فقد تم (Dechow، et، al. 1995)( المعدل من قبل1999وبناء على نموذج جونز )
 قياس إدارة األرباح للمصارف الفلسطينية من خالل اتباع الخطوات التالية :

قدي ثلة في الفرق بين صافي الربح التشغيلي، والتدفق النقياس المستحقات الكلية المتم .5
 من العمليات التشغيلية من خالل النموذج التالي:

iTACC،i= NI t،iOCF - t،t 
 حيث:

iTACC،t( المستحقات الكلية للمصرف :i( في السنة ،)t.) 
iNI،t( صافي الربح التشغيلي للمصرف :i( خالل فترة )t.) 
iOCF،t التدفق النقدي :( من العملية التشغيلية للمصرفi( خالل فترة )t.) 

لذلك فقد تم اســـتخراج النســـب المالية الالزمة لهذه النماذج من القوائم المالية لتلك المصـــارف 
 والتي تم الحصول عليها من خالل:

 التقارير السنوية المنشورة للمصارف. -
 الموقع االلكتروني الرسمي لبورصة فلسطين. -
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وضح هذه النسب الالزمة لتقدير معامالت االنحدار الخاصة بنموذج جونز والجدول التالي ي
 المعدل.

 النسب المالية الالزمة لتقدير معامالت انحدار جونز (5جدول ) 

اسم 
 البنك

 السنة
صافي الربح 

 التشغيلي

التدفق النقدي 
من العملية 

 التشغيلية

التغير في 
 اإليرادات

التغير في 
حسابات تحت 

 التحصيل

العقارات 
والممتلكات 

 واآلالت
 إجمالي األصول

المستحقات 
 الكلية

ربي
 الع

مي
سال

 اإل
بنك

ال
 

2009 1002050 42958932 -3121861 -20003231 6108771 293661399 -41956882 

2010 -2270207 16806024 -1110469 -14185668 7373841 285727916 -19076231 

2011 887058 -57226687 1286658 55239041 6971678 300088560 58113745 

2012 648513 -27675462 996475 38533202 7222117 373058769 28323975 

2013 3500463 -15445595 2431235 19565735 6470776 469814701 18946058 

2014 4129844 -17059137 19970307 247125470 7122567 561908064 21188981 

2015 5201692 45567730 22348949 311389595 8081492 650593114 -40366038 

2016 6220821 80479148 26769377 419694912 13680348 791442161 74258327 

مار
ستث

 اال
نك

ب
 

2009 2928340 -15167329 323648 29671984 1926684 245620515 18095669 

2010 1569530 6619529 2179767 14364775 3726058 265367906 -5049999 

2011 2552984 -2635513 -1938355 -16691635 5368856 243475131 5188497 

2012 1826277 2779382 174135 16349300 5451446 258689765 -953105 

2013 1958574 20218575 1640223 4132355 5331299 288414977 -18260001 

2014 2829494 18619422 11838453 102149259 9981012 320813772 -15789928 

2015 1721150 32509068 12673117 141670501 16313406 327770241 -30787918 

2016 3388202 7874094 14998078 181475269 20512879 352712692 -4485892 
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اسم 
 البنك

 السنة
صافي الربح 

 التشغيلي

التدفق النقدي 
من العملية 

 التشغيلية

التغير في 
 اإليرادات

التغير في 
حسابات تحت 

 التحصيل

العقارات 
والممتلكات 

 واآلالت
 إجمالي األصول

المستحقات 
 الكلية

طين
لس

ك ف
بن

 

2009 26929168 142073754 -2795644 60958935 29040311 1283017502 -11514458 

2010 30119468 53049147 15713553 204523259 31168875 1545038022 -22929679 

2011 33980673 -75393762 14139145 175146657 38926059 1653960732 109374435 

2012 38347397 30909281 7698835 256221880 38827061 2004494095 7438116 

2013 40438831 104786771 15938573 127246090 39587275 2348045943 -64347940 

2014 40222506 228487336 10254520 1151825644 47981522 2424773961 -18826483 

2015 43167433 -35813982 11565556 1388805441 50059029 2785203240 78981415 

2016 53055980 -107686980 14913573 2213463765 69320409 4118629230 160742960 

يني
سط

الفل
ي  ر

تجا
ك ال

البن
 

2009 2001967 -3639961 1882217 17028807 2136456 132031209 5641928 

2010 1794022 -1146648 1084500 17504698 2914620 171495617 2940670 

2011 589127 5225685 -1208914 6956657 4641278 168803636 -4636558 

2012 52167 -21193396 306512 17711091 4234871 186169212 21245563 

2013 114682 16150801 -566549 25321688 4234812 237296000 -16036119 

2014 1198637 -12411512 8679655 128793403 4278866 279352043 13610149 

2014 1198637 -12411512 8679655 128793403 4278866 279352043 13610149 

2015 2282592 -40973825 11787377 158105627 4322920 321408086 43256417 

س
لقد

ك ا
بن

 

2009 267253 66601520 5138086 -7331884 9690318 330132209 -66334267 

2010 4404155 -1878117 4602033 77762067 13256745 426533834 6282272 

2011 4581794 -39157232 6527354 89425355 19250122 467680177 43739026 
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اسم 
 البنك

 السنة
صافي الربح 

 التشغيلي

التدفق النقدي 
من العملية 

 التشغيلية

التغير في 
 اإليرادات

التغير في 
حسابات تحت 

 التحصيل

العقارات 
والممتلكات 

 واآلالت
 إجمالي األصول

المستحقات 
 الكلية

2012 3267925 13843466 33671 4486990 19320344 480906793 -10575541 

2013 4739649 66500223 1871742 -5513018 18927250 531873355 -61760574 

2014 7232904 43974845 28372985 336171649 22515085 669362172 -36741941 

2015 8018747 40418154 32024630 432396576 22267051 22267051 804160185 

2016 10470704 -51033360 37765746 616366932 26852823 960070324 61504064 

ني
سطي

الفل
ي 

الم
إلس

ك ا
البن

 

2009 370738 -9727086 3066422 1087714 3403030 299134104 10097824 

2010 1594453 -31564051 4051845 82172415 3581015 357481023 33158504 

2011 4034147 190462 4042543 16327779 3947498 392675894 3843685 

2012 5825988 20324532 752541 22038742 8496768 423109279 -14498544 

2013 6526862 -24795613 4227723 59373330 9838013 502251830 31322475 

2014 7537607 28378704 28772172 352961215 14400143 595259913 -20841097 

2015 10033817 -54602983 36031696 446357550 776893 675211338 64636800 

2016 12603589 -26433042 4642030 539950891 776893 809082569 39036631 

ني
وط

ك ال
البن

 
2009 1853977 25653657 5743491 5812328 3067463 162661833 -23799680 

2010 211087 1476307 -856042 -2851678 2853165 158139737 -1265220 

2011 568262 15242854 1414988 33302030 7257183 247399123 -14674592 

2012 2021100 18676260 4019168 66492459 7601176 350890034 -16655160 

2013 3600243 10396669 4567517 85497130 8280606 529598977 -6796426 
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اسم 
 البنك

 السنة
صافي الربح 

 التشغيلي

التدفق النقدي 
من العملية 

 التشغيلية

التغير في 
 اإليرادات

التغير في 
حسابات تحت 

 التحصيل

العقارات 
والممتلكات 

 واآلالت
 إجمالي األصول

المستحقات 
 الكلية

2014 4438380 52132640 16881409 298630685 8821633 679908084 -47694260 

2015 5441591 25584397 22328880 401781262 11109869 820268531 -20142806 

2016 7402240 -30552651 28634883 519317318 10545904 957088864 37954891 

321)تقدير معالم النموذج  .. ,,  ) الذي يتم من خالله احتساب المستحقات غير
( من خالل معادلة االنحدار التالية لمجموعة المصارف موضوع iNACC،tاالختيارية )

 المجتمع لكل سنة على حدة.

ti

ti

ti
XXX

A

TACC
,332211

1,

, 


 

1X :( المعكوس الضربي إلجمالي أصول المصرفi( خالل فترة )1-t.) 
2X الفرق بين التغير في إيرادات المصرف والتغير في حسابات تحت التحصيل للمصرف :

(i( خالل فترة )t )إلى ( إجمالي أصول المصرفi( خالل فترة )t-1.) 
3X( العقارات والممتلكات واآلالت للمصرف :i( خالل فترة )t )إجمالي أصول المصرف  إلى

(i( خالل فترة )t-1.) 
(، إضافة  1X،2X ،3X( المتغيرات )2وبناء  على ما سبق يوضح الجدول التالي رقم )

321)معامالت االنحدار إلى ,, )  لكل مصرف من المصارف موضوع الدراسة ولفترة
)(، حيث إنه تم احتساب كل من معامالت االنحدار  2016-2009ثمانية سنوات )

321 ,, ( لعام )وتم (، 2008 -2005( من خالل معادلة االنحدار من عام )2009
321)احتساب كل من معامالت االنحدار  ,, ( لعام )من خالل معادلة االنحدار 2010 )
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321)وتم احتساب كل من معامالت االنحدار  (،2009 -2006من عام ) ,,  لعام )
وتم احتساب كل من (، 2010 -2007( من خالل معادلة االنحدار من عام )2011)

321)معامالت االنحدار  ,, ( لعام )من خالل معادلة االنحدار من عام 2012 )
321)وتم احتساب كل من معامالت االنحدار (، 2011 -2008) ,, ( لعام )2013 )

وتم احتساب كل من معامالت ( (، 2012 -2009من خالل معادلة االنحدار من عام )
321)االنحدار  ,, ( لعام )2010( من خالل معادلة االنحدار من عام )2014- 

321)وتم احتساب كل من معامالت االنحدار  (2013 ,, ( لعام )من خالل 2015 )
)وتم احتساب كل من معامالت االنحدار  (2014 -2011معادلة االنحدار من عام )

321 ,, ( لعام )2015 -2012( من خالل معادلة االنحدار من عام )2016)  
 ( 2016-2005االنحدار لكل مصرف مقّدرة وفق الفترة )معامالت  (.جدول )

 tTACC / A X3 X2 X1  β5 β. β4-1 السنة اسم البنك

ربي
 الع

مي
سال

 اإل
بنك

ال
 

2009 -0.13779031 3.28409E-09 0.055439991 0.020061773 0.1724 40081330 -0.7238 -20.023 

2010 -0.06495995 3.40528E-09 0.044524745 0.025110011 -0.2821 29261480 -2.298 8.7558 

2011 0.203388405 3.49983E-09 -0.18882433 0.024399709 -3.68 1.183E+09 -0.6239 -15.3176 

2012 0.094385387 3.33235E-09 -0.1250855 0.024066619 -0.9578 227342104 -1.078 6.6379 

2013 0.05078572 2.68054E-09 -0.04592976 0.017345192 -0.3415 414751950 -0.8487 -43.7285 

2014 0.045101 2.1285E-09 -0.1120 0.012676 -.4150 326589552 -.7854 -22.56850 

2015 -0.07183744 2.1265E-09 -0.1101 0.01242173 -1.6992 757856118.4 -0.7264 -32.54664 

2016 -0.11413943 2.1335E-09 -0.1597 0.017285341 -1.86955 8.536545 -0.62938 -37.49953 

 بنك االستثمار

2009 0.084318067 4.65957E-09 -0.13675068 0.008977522 0.569 -301766873 -1.3482 82.1019 

2010 -0.02056017 4.07132E-09 -0.04960908 0.015169979 0.3833 -83365293 -1.1884 -8.1323 

2011 0.019552089 3.76835E-09 0.05559557 0.020231746 -2.6125 554978440 0.7996 24.527 
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 tTACC / A X3 X2 X1  β5 β. β4-1 السنة اسم البنك

2012 -0.00391459 4.1072E-09 -0.06643457 0.022390155 -1.7555 430587367 1.4506 3.5508 

2013 -0.07058648 3.86563E-09 -0.00963367 0.020608852 -3.5587 886384761 2.7287 4.2693 

2014 -0.05475 3.46723E-09 -0.0097 0.031112 2.26547 88638476 2.7287 4.2693 

2015 -0.09596819 3.44223E-09 -0.1206 0.049770858 -5.55256 1453466052 4.80558 -36.3295 

2016 -0.01368608 3.42223E-09 -0.1143 0.058157473 -6.59198 1742491644 5.88486 -50.72771 

طين
لس

ك ف
بن

 

2009 -0.1101036 9.5622E-10 -0.06096343 0.027768936 -0.0244 89298714 -1.5989 -9.6709 

2010 -0.01787168 7.79413E-10 -0.14716066 0.024293414 0.2276 1079679.4 -0.5331 -13.3698 

2011 0.070790772 6.47233E-10 -0.10420942 0.02519424 9.7872 730785411 11.7744 -355.7324 

2012 0.004497154 6.04609E-10 -0.15025934 0.023475201 -37.4106 -6.078E+09 -47.0388 1449.2656 

2013 -0.03210184 4.98879E-10 -0.05552898 0.01974926 -0.4808 -284314674 0.5308 31.3911 

2014 -0.08018 4.25886E-10 -0.0193 0.019788 .36548 -569985214 .456852 25.2365 

2015 -01101036 1.25886E-10 -0.06096343 0.017973205 -8.5668 -181404300 -11.5439 367.3287 

2016 0.05771318 1.25886E-10 -0.06096343 0.017973205 -8.5668 -181404300 -11.5439 367.32872 

يني
سط

الفل
ي  ر

تجا
ك ال

البن
 

2009 0.053558112 9.49287E-09 -0.14378467 0.020281108 1.5052 -119057490 -0.9555 -22.6231 

2010 0.022272537 7.57397E-09 -0.12436604 0.022075235 -1.489 73342955 1.0761 49.3592 

2011 -0.02703601 5.83105E-09 -0.04761388 0.027063537 -0.2839 14600416 -0.649 5.2028 

2012 0.125859629 5.92404E-09 -0.10310547 0.025087558 -3.5961 52017876 -6.5544 109.1389 

2013 -0.08613733 5.37146E-09 -0.13905756 0.022747112 -6.7344 171181291 -9.3919 194.4335 

2014 0.057355 4.21415E-09 -0.1104 0.015317 -5.65897 141565269 8.265487 124.25487 

2015 0.15484553 4.21415E-09 -0.0938 0.0134499 0.513266 20073529.27 -253.441 -24.8973 

2016 0.22682280 3.21415E-09 0.0815 0.01201486 2.446566 -6801027.6 -345.668 -85.8227 

س
لقد

ك ا
بن

 

2009 -0.25557496 3.85284E-09 0.048044732 0.037335193 0.2705 -1731237.8 -191.01 -12.7119 

2010 0.019029564 3.02909E-09 -0.22160829 0.040155867 -0.7228 110628557 -1.327 2.805 
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 tTACC / A X3 X2 X1  β5 β. β4-1 السنة اسم البنك

2011 0.102545267 2.34448E-09 -0.1943527 0.045131524 0.871 -203488877 -0.4861 -8.5502 

2012 -0.02261276 2.13821E-09 -0.00952215 0.041311018 -0.0986 -98423344 -0.6467 6.7853 

2013 -0.12842525 2.07941E-09 0.015355907 0.039357419 -2.9558 310720675 0.8086 55.1076 

2014 -0.06908 1.88015E-09 -0.0894 0.033637 4.265487 326548975 .7854 54.7855 

2015 -.048403403 1.87015E-09 -.1383 0.027689 -0.6235 373287342 2.1254 -52.6785 

2016 0.076482354 1.89015E-09 -.2216 0.027969 -0.6235 37325565 2.325 -51.548 

ني
سطي

الفل
ي 

الم
إلس

ك ا
البن

 

2009 0.033464262 3.31401E-09 0.006557453 0.011277666 -0.6235 373287342 2.1271 -52.6785 

2010 0.11084829 3.34298E-09 -0.26115568 0.01197127 -0.6992 649908473 -0.5445 -125.6927 

2011 0.010752137 2.79735E-09 -0.03436612 0.011042539 -0.9135 13967105 -0.0805 79.9136 

2012 -0.03692242 2.54663E-09 -0.05420807 0.02163812 -0.1531 68523514 -0.2905 -3.4222 

2013 0.074029279 2.36346E-09 -0.13033419 0.023251707 0.8284 -256048472 -1.1091 -12.6347 

2014 -0.0415 1.99103E-09 -0.1576 0.024191 -.987546 85965222 1.02458 22.25548 

2015 0.1085858 2.99103E-09 -0.1447 0.0011505 0.8284 -256048472 -1.1091 -12.6347 

2016 0.0578139 1.98503E-09 -0.1232 0.00096 0.8283 -236048472 -1.2291 -15.9847 

ني
وط

ك ال
البن

 

2009 -0.23814268 1.00061E-08 -0.00068879 0.030693432 1.7066 69163229 -0.0676 -85.9095 

2010 -0.00777822 6.14772E-09 0.012268619 0.01754047 0.2466 76386619 -0.8026 -40.7128 

2011 -0.0927951 6.32352E-09 -0.20163839 0.045890951 0.3608 -13706675 -1.6128 -15.0822 

2012 -0.06732101 4.04205E-09 -0.25252026 0.030724345 0.3426 -76414803 1.1321 6.0172 

2013 -0.01936911 2.8499E-09 -0.23064096 0.023598863 0.2003 -41924275 0.6758 2.3599 

2014 -0.09006 1.88822E-09 -0.1301 0.012975 .32148 56987452 0.32154 5.3256 

2015 -0.02962577 1.87922E-09 -0.1437 0.0135441 0.2003 -31924277 0.5858 2.3533 

2016 0.0462713 1.32422E-09 -0.1356 0.011018 0.2004 -51924275 0.6655 2.3544 
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)لكل مصرف على حدة باستخدام  iNACC(،)tتقدير المستحقات غير االختيارية  .4
321 ,, ( المتوقعة التي تم استخراجها من الجدول رقم ).:باستخدام المعادلة التالية ) 

   tititi

ti

ti PPERECREV
A

NACC ,3,,2

1,

1,

1
 


















 

الفرق بين ( لكل مصرف، والمتمثلة في iANACC،tيتم احتساب المستحقات االختيارية ) .3
 المستحقات الكلية، والمستحقات غير االختيارية:

iANACC،i= TACC t،iNACC – t،t 
يتم حساب متوسط المستحقات االختيارية لكل مصرف على حدة، وذلك لغرض المقارنة  .1

 (.إلدارة األرباحمصارف )ممارسة وغير ممارسة  إلىوالتصنيف 
، ويكون إلدارة األرباحغير ممارســــة  أو إلدارة األرباحممارســــة  إلىتصــــنف المصــــارف  .0

إذا كانت القيمة المطلقة للمســــــــتحقات االختيارية في  إلدارة األرباح االمصــــــــرف ممارســــــــ  
مصرف غير يعتبر ال تزيد عن قيمة متوسـط مستحقاته االختيارية، بينما أو ي او تسـالسـنة 

نة ية في الســــــــاألرباح إذا انخفضــــــــت القيمة المطلقة للمســــــــتحقات االختيار  ممارس  إلدارة
 عن قيمة متوسط مستحقاته االختيارية.

والجدول التالي يبين المستحقات االختيارية )الفرق يبين المستحقات الكلية 
غير ممارس إلدارة  أووالمستحقات غير االختيارية( ومن ثم تصنيف كل مصرف )ممارس 

لبية ختيارية ألغاألرباح(، حيث يتضح من خالل الجدول أن القيمة المطلقة للمستحقات اال
 .إلدارة األرباحالمصارف المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين غير ممارسة 
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 تصنيف المصارف حسب ممارستها إلدارة األرباح (4جدول )

 السنة اسم البنك
المستحقات 

 الكلية
المستحقات غير 

 االختيارية
المستحقات 

 االختيارية

القيمة المطلقة 
المستحقات 

 االختيارية

متوسط 
المستحقات 

 االختيارية

تصنيف ادارة 
 األرباح

ربي
 الع

مي
سال

 اإل
بنك

ال
 

 ممارس 16677909.76 41956881.56 41956881.56 0.44182217- 41956882- 2009
 غير ممارس 20876165.26 19076231.12 19076231.12 0.117541328 19076231- 2010
 ممارس 33313728.17 58113745.26 58113745.3- 0.25594093- 58113745 2011
 غير ممارس 36867708.13 28323974.71 28323974.7- 0.294596712 28323975 2012
 غير ممارس 31115002.61 18946058.72 18946058.7- 0.71949754- 18946058 2013
 غير ممارس 31643190.02 21188981.38 21188981.38 38589745.- 21188981 2014
 ممارس 45716394 76552567.76 76552567.7- 0.35234266- 76552567.4 2015
 ممارس 50202967 93473176.4 93473176.4- 0.39017219- 93473176 2016

مار
ستث

 اال
بنك

 
 

 غير ممارس 23679793.53 18095668.08 18095668.1- 0.921443581 18095669 2009
 غير ممارس 19878955.64 5049998.936 5049998.936 0.06441386- 5049999- 2010
 غير ممارس 15180994.74 5188496.459 5188496.46- 0.540677738 5188497 2011
 غير ممارس 7321817.495 953104.9831 953104.9831 0.01686602- 953105- 2012
 ممارس 7362900.417 18260001.06 18260001.06 0.061698496 18260001- 2013
 ممارس 10047882.72 15789928.37 15789928.3- 0.37569875 15789928- 2014

2015 
-

39847616.6 
 ممارس 1771903.9 39847616.14 39847616.14 0.52329879-

2016 
-

51571865.6 
 ممارس 5680951.1 51571864.9 51571864.9 0.76278841-
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طين
لس

ك ف
بن

 
 

2009 
-

115144586 
 غير ممارس 120173508 115144585.8 115144585.8 0.17107661-

 غير ممارس 115071538.4 22929678.75 22929678.75 0.24633874- 22929679- 2010
 ممارس 91439848.11 109374445.2 109374445- 10.1894112- 109374435 2011
 غير ممارس 63721704.68 7438074.91 7438074.91- 41.08981634 7438116 2012
 ممارس 51022542.47 64347940.59 64347940.59 0.590477131 64347940- 2013

2014 
-

188264830 
 ممارس 92356322.57 188264829.6 188264829- 4356842.-

 ممارس 28310726 78960388 78960388 21.27684906 78981415 2015
 ممارس 8102073.3 16074269 16074269 26.66679321 160742960 2016

ني
سطي

الفل
ي  ر

تجا
ك ال

البن
 

 

 غير ممارس 9402239.504 5641928.321 5641928.32- 0.32143207- 5641928 2009
 غير ممارس 8523768.781 2940669.044 2940669.04- 0.955789797 2940670 2010
 غير ممارس 5970623.694 4636558.172 4636558.172 0.171709063 4636558- 2011
 ممارس 8616178.118 21245559.59 21245559.6- 3.413822874 21245563 2012
 ممارس 11214727.53 16036124.73 16036124.73 5.728816518 16036119- 2013
 غير ممارس 13882092.65 13610128.11 13610128 20.895452 13610149 2014
 ممارس 13813277 37655918.79 37655918.79 27.486544 43256417 2015
 ممارس 16411826 55083762.64 55083762.64 36.22562 72902685 2016

س
لقد

ك ا
بن

 
 

 ممارس 34796075.16 66334257.35 66334257.35 9.65162473- 66334267- 2009
 غير ممارس 33826462.77 6282271.593 6282271.59- 0.406711095 6282272 2010
 ممارس 39698447.77 43739026.29 43739026.3- 0.29140218- 43739026 2011
 غير ممارس 31732776.42 10575541.29 10575541.29 0.286464918 10575541- 2012
 ممارس 30589353.27 61760576.18 61760576.18 2.181309874 61760574- 2013
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 غير ممارس 38204270.72 36741939.11 36741939.1- 1.898965- 36741941- 2014
 غير ممارس 33589353 32399404.81 32399404.81 2.1813 32399407 2015
 غير ممارس 67589353.3 61504065.89 61504065.89 1.89- 61504064 2016

ني
سطي

الفل
ي 

الم
إلس

ك ا
البن

 
 

 غير ممارس 28136778.26 10097824.58 10097824.6- 0.58014243- 10097824 2009
 غير ممارس 35637888.62 33158505.36 33158505.4- 1.36248973- 33158504 2010
 غير ممارس 28332174.27 3843684.115 3843684.12- 0.885215277 3843685 2011
 غير ممارس 15399639.24 14498543.94 14498543.94 0.05830137- 14498544- 2012
 ممارس 20705801.97 31322475.15 31322475.2- 0.14922675- 31322475 2013
 ممارس 17626450.02 20841096.86 20841096.8- 1498524.- 20841097- 2014
 ممارس 13852832.9 64636800.8 64636800.8 808546.- 64636800 2015
 ممارس 10039646.7 39036632 39036632 1.32576- 39036631 2016

ني
وط

ك ال
البن

 

 ممارس 13348796.54 23799677.36 23799677.36 2.63681156- 23799680- 2009
 غير ممارس 11393647.69 1265219.276 1265219.276 0.72396859- 1265220- 2010
 ممارس 13251456.24 14674591.63 14674591.63 0.36694277- 14674592- 2011
 ممارس 14098663.06 16655159.9 16655159.9 0.10101494- 16655160- 2012
 غير ممارس 9847849.456 6796425.9 6796425.9 0.10016824- 6796426- 2013
 ممارس 21455109.34 47694259.93 47694259.9- 079822147.- 47694260- 2014
 غير ممارس 9847849.46 20142806.1 20142806.1 0.10016823- 20142806- 2015
 ممارس 16958384.4 20142806.1 37954891.1 100123.- 37954891 2016

وام ا إلدارة األرباح في األعيتضح من الجدول السابق أن البنك اإلسالمي العربي كان ممارس  
-.65.-656.ا لها في األعوام )( و غير ممارس  655. -650.- 651.-669.)

-654.ممارس إلدارة األرباح في األعوام )( و كذلك تبين أن بنك االستثمار 653.-654.
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(. .65.-655.-656.-669.( وغير ممارس في األعوام )651. -650. -653.
ا إلدارةفلسطين  أن بنكفي حين   651.-654.-655.األرباح في األعوام ) كان ممارس 

أما البنك  (..65.-656.-669.( وغير ممارسا لها في األعوام )653. -650. -
-651.-654.-.65.ا إلدارة األرباح في األعوام )التجاري الفلسطيني فكان ممارس  

(.  كذلك تبين أن 653.-655.-656.-669.ا لها في األعوام )( وغير ممارس  650.
ا ( وغير ممارس  654. - 655.-669.ا إلدارة األرباح في األعوام )بنك القدس كان ممارس  

كذلك البنك اإلسالمي  (.651. -650.—653.-.65.-656.لها في األعوام )
( وغير 653.-650.—651.—654.ا إلدارة األرباح في األعوام )الفلسطيني كان ممارس  

ا أظهرت البيانات أن البنك وأخير   (..65.-655.-656.-669.ا لها في األعوام )ممارس  
( 650.- 653.- .65.- 655.-669.الوطني كان ممارس إلدارة األرباح في األعوام )

 (.654.-656.وغير ممارس لها في األعوام )
األداء المالي للمصارف المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين خالل  التابع:المتغير  

  (0250 -0229الفترة )
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 يوضح النسب المالية المستخدمة في الدراسة (3جدول )
ـــــان النسبة ــــ ــــ  البيـ

 : نسب السيولةال  أو 
 نسبة السيولة السريعة -5 (522نقد لدى بنك مركزي+ نقد لدى مصارف أخرى/ الودائع(*نقد+ 

 ا: نسب الربحيةثاني  
 القيمة الدفترية للسهم -5 س المال+االحتياطيات(/عدد االسهمأ)ر 

 العائد على السهم -0 صافى الربح بعد الضريبة /عدد االسهم
  العائد على حقوق الملكية  -3 522صافى الربح بعد الضريبة /حقوق الملكية*

 العائد على االستثمار -4 522االصول* إلىجمإصافى الربح بعد الضريبة /
 ا : نسب النشاطثالث  

 نسبة استثمار الودائع  -5 522)االستثمارات/ الودائع(*
 نسبة توظيف الموارد -0 522االستثمارات/ )الودائع + حقوق الملكية( *

 ا: نسب السوق رابع  
القيمة  إلىالقيمة السوقية  -5 522القيمة السوقية للسهم/ القيمة الدفترية *

 الدفترية
القيمة  إلىالعائد على السهم  -0 522العائد على السهم/ القيمة السوقية للسهم*

   السوقية

استخدمت هذه الدراسة النسب المالية كمؤشر ومقياس لألداء المالي حيث تم استخدام أربع 
لتعرف و ل (،ونسب السوق  النشاط،ونسب  ،نسب الربحية السيولة،)نسب  وهينسب مالية 

على النسب المالية للمصارف قام الباحثان باستخدام المتوسط واالنحراف المعياري للنسب 
(، والنتائج الخاصة بذلك 650.-669.)الفلسطينية خالل الفترة  المالية في المصارف

 موضحة من خالل الجدول التالي:
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 (650.-669.)حصاءات وصفية للنسبة المالية في المصارف الفلسطينية إ (1جدول )
 االنحراف المعياري  المتوسط النسب المالية

 81.8 114.2 نسبة السيولة
 3.5 2.4 نسبة الربحية

 44.2 108.6 السوق نسبة 
 49.3 36.5 نسبة النشاط

 
 عرض نتائج الدراسة واختبار الفرضيات وتفسيراتها

" ال تمارس المصارف الفلسطينية إدارة األرباح في أغلب السنوات  لى:و اختبار الفرضية األ 
 محل الدراسة".

ومن خالل تحليل بياناته أن غالبية المصارف  ( السابق3يتضح من الجدول رقم )
الفلسطينية غير ممارسة إلدارة األرباح في أغلب السنوات محل الدراسة باستثناء البنك 

لى التي تنص على أن المصارف الفلسطينية ال و الوطني مما يدل على صحة الفرضية األ
 إدارة األرباح في أغلب السنوات محل الدراسة.تمارس 

داللة إحصائية بين إدارة األرباح واألداء المالي  داللة ذات"ال يوجد  الثانية:اختبار الفرضية 
 للمصارف الفلسطينية".

 والختبار هذه الفرضية تم اختبار الفرضيات الفرعية التالية:
ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة األرباح و نسب لى: )و الفرضية الفرعية األ 

 (. للمصارف الفلسطينية السيولة
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والختبار صحة هذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين إدارة األرباح 
في المصارف المدرجة  Pearson’s Correlation Coefficient)وبين نسبة السيولة )

أسهمها في بورصة فلسطين وكذلك حسب تصنيف المصارف من حيث الممارس وغير 
 (:0الخاصة بذلك موضحة في جدول رقم) ، والنتائجاألرباحإلدارة  الممارس

 يوضح معامل ارتباط بيرسون بين إدارة األرباح و بين نسبة سيولة المصارف (0جدول )
 عام حسب التصنيف والمصارف بشكل

النسبة 
 المالية

إلدارة المصارف الممارسة 
 األرباح

المصارف غير الممارسة إلدارة 
 كل المصارف األرباح

معامل  
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 000.** 753. 015.** 289. 000.** 893. نسبة السيولة

     6665** دالة عند 
يتضح من خالل النتائج السابقة أن معامل االرتباط بين إدارة األرباح ونسب السيولة في 

ففي حين كان  ،(  وهو ارتباط قوي ودال إحصائيا بعالقة طردية 753.المصارف ككل )
ن معامل االرتباط للمصارف غير الممارسة إ(  ف893.معامل االرتباط للمصارف الممارسة )

لوحظ بان قوة العالقة بين إدارة األرباح ونسبة السيولة في المصارف الممارسة ( حيث 289.)
ا على أن نسبة السيولة  تتأثر أعلى منها في المصارف غير الممارسة، مما يعطي مؤشر  

وتربطها عالقة وطيدة بممارسة المصارف إلدارة األرباح ، وهذا يدل على أنه كلما اتجهت 
ارتفاع نسبة السيولة. وللتعرف على مدى  إلىاألرباح أدى ذلك  المصارف نحو ممارسة إدارة

االختالف في طبيعة العالقة بين المصارف الممارسة إلدارة األرباح )من خالل متوسط 



 

- 54. - 

 

أظهرت النتائج عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين إدارة األرباح  االختيارية(المستحقات 
دارة سواء التي تم تصنيفها على أنها ممارسة إلوبين نسبة السيولة للمصارف الفلسطينية 

غير ممارسة إلدارة األرباح، مما يعني بأن إدارة األرباح متغير يؤثر على نسبة  أواألرباح 
السيولة.  وهذا يدل على أن ممارسة إدارة األرباح المتمثلة بالتالعب باألرقام المحاسبية 

غير  إظهار أرباح إلىارسات والتي تؤدى والتغيير بالسياسات المحاسبية وغيرها من المم
نها التأثير على نتائج تحليل األداء المالي وم إلىحقيقية ونتائج غير دقيقة سيؤدى بدوره 

نسب السيولة وسوف تعطى معلومات مضللة متمثلة في ارتفاع نسبة السيولة وبالتالي زيادة 
الحد من ممارسة إدارة األرباح لهذا يجب العمل على  بالتزاماته،قدرة المصرف على الوفاء 

في المصارف لما لها من تأثير على تقييم أداء المصارف متمثل في إعطاء تحليل مالي 
 مضلل. 

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة األرباح و ) :اختبار الفرضية الفرعية الثانية
 نسب الربحية للمصارف الفلسطينية( 

الختبار صحة هذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين إدارة األرباح 
سب ح فلسطين وكذلكوبين نسب الربحية في المصارف المدرجة أسهمها في بورصة 

ن الخاصة بذلك موضحة م الممارسة، والنتائجالتصنيف للمصارف من حيث الممارسة وغير 
 (:6)رقم خالل جدول 
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 يوضح معامل ارتباط بيرسون بين إدارة األرباح وبين نسب ربحية المصارف (6جدول )
 حسب التصنيف والمصارف بشكل عام

النسبة 
 المالية

المصارف الممارسة إلدارة 
 األرباح

المصارف غير الممارسة إلدارة 
 كل المصارف األرباح

معامل  
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  
 االرتباط

 الداللةمستوى 
معامل  

 االرتباط
مستوى 

 الداللة
نسبة 

 الربحية 
.653 **.006 -.030 //.928 .260 //.126 

 // غير دالة    6665** دالة عند         
يتضح من خالل النتائج السابقة أن معامل االرتباط بين إدارة األرباح ونسب الربحية 

إحصائيا ففي حين كان معامل االرتباط (  وهي عالقة طردية ولكن غير دالة 260.بلغ )
( 030.-فان معامل االرتباط للمصارف غير الممارسة ) ،( 653.للمصارف الممارسة )

حيث لوحظ بان قوة العالقة بين إدارة األرباح ونسب الربحية في المصارف الممارسة أعلى 
ين إدارة ة بمنها في المصارف غير الممارسة ،  ففي حين لوحظ وجود عالقة عكسية ضعيف

األرباح ونسب الربحية في المصارف غير الممارسة إلدارة األرباح، لوحظ وجود عالقة طردية 
بين إدارة األرباح ونسبة الربحية في المصارف الممارسة إلدارة األرباح ، وهذا يدل على أنه 

مما  ، ارتفاع نسب الربحية  إلىكلما اتجهت المصارف نحو ممارسة إدارة األرباح أدى ذلك 
يعني بأن إدارة األرباح متغير مؤثر على نسب الربحية، مما يعطي مؤشر على أن نسب 
الربحية  تتأثر وتربطها عالقة وطيدة بممارسة المصارف إلدارة األرباح . وهذا يدل على أن 
ممارسة إدارة األرباح المتمثلة بالتالعب باألرقام المحاسبية والتغيير بالسياسات المحاسبية 

إظهار أرباح غير حقيقية ونتائج غير دقيقة هذا  إلىتؤدى  الممارسات والتييرها من وغ
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التأثير على نتائج تحليل األداء المالي ومنها نسب الربحية وسوف تعطى  إلىسيؤدى بدوره 
معلومات مضللة متمثلة في ارتفاع نسب الربحية وبالتالي حول اعتماد المصرف على أرباح 

لهذا يجب العمل على الحد من ممارسة إدارة األرباح في المصارف  حقيقية،وإيرادات غير 
 لما لها من تأثير على تقييم أداء المصارف متمثل في إعطاء تحليل مالي مضلل.

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة األرباح ) :الثالثةاختبار الفرضية الفرعية 
 ونسب النشاط للمصارف الفلسطينية(.

الختبار صحة هذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين إدارة األرباح 
وبين نسب النشاط في المصارف المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين وكذلك حسب 

 الخاصة بذلك موضحة من الممارس، والنتائجالتصنيف للمصارف من حيث الممارس وغير 
 (:6)رقم خالل جدول 

 يوضح معامل ارتباط بيرسون بين إدارة األرباح وبين نسب النشاط المصارف (6جدول )
 حسب التصنيف والمصارف بشكل عام

 النسبة المالية

المصارف الممارسة إلدارة 
 األرباح

المصارف غير الممارسة إلدارة 
 كل المصارف األرباح

 معامل االرتباط 
مستوى 

 الداللة
معامل  

 االرتباط
 مستوى الداللة

معامل  
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 178.// 207.- 572.// 221.- 177.// 315.- نسبة النشاط

 // غير دالة   6665** دالة عند     
يتضح من خالل النتائج السابقة أن معامل االرتباط بين إدارة األرباح ونسب النشاط 

 ففي حين كان معامل االرتباط ،ا(  وهي عالقة عكسية ولكنها غير دالة إحصائي  207.-بلغ )
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( 221.-ن معامل االرتباط للمصارف غير الممارسة )إف ،( 315.-للمصارف الممارسة )
منها  قلأنسب النشاط في المصارف الممارسة ن العالقة بين إدارة األرباح و أبحيث لوحظ 

نسب  نبين إدارة األرباح وبي عكسيةوبشكل عام يوجد عالقة  في المصارف غير الممارسة،
غير ممارسة ، ولكنها  أونشاط المصارف سواء  كانت المصارف ممارسة إلدارة األرباح 

ا، وهذا يدل على أنه كلما اتجهت المصارف نحو ممارسة إدارة األرباح غير دالة إحصائي  
ولة الداللة اإلحصائية المقب إلىانخفاض نسب النشاط ولكن العالقة لم تصل   إلىأدى ذلك 

لنشاط اانخفاض في نسب النشاط. مما يدل على أن نسب  أوشر على ارتفاع لكي تعطي مؤ 
ة  ممارسة إدارة األرباح  ال تؤثر على كفاءة إدار  األرباح وبالتالي ا بإدارةتأثر  النسب األقل  من

وال تؤثر على كفاءة ،صول نواع األأوزيع مواردها المالية على مختلف المصارف في ت
ذلك  وقد ترجع ،كبر قدر ممكن من السلع والخدمات أصولها إلنتاج أمصارف في استخدام ال

أن نسب النشاط تختلف عن النسب االخرى في أن بيانات تلك النسب ال تعتمد  إلىالنتيجة 
بل على حجم االستثمارات والودائع في حين أن إدارة األرباح تؤثر بشكل   ؛على األرباح

 مباشر على األرباح.
ال يوجد عالقة ذات داللة إحصــــــــائية بين إدارة األرباح ونســــــــب ) :الرابعةاختبار الفرضــــــية 

 السوق للمصارف الفلسطينية(.
الختبار صحة هذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين إدارة األرباح 

 وكذلك حسب ،وبين نسبة السوق في المصارف المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين
ة من ذلك موضحالخاصة ب الممارس، والنتائجالتصنيف للمصارف من حيث الممارس وغير 

 (:9خالل جدول رقم )
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 يوضح معامل ارتباط بيرسون بين إدارة األرباح وبين نسب السوق للمصارف (9جدول )
 :حسب التصنيف والمصارف بشكل عام

 النسبة المالية

إلدارة المصارف الممارسة 
 األرباح

إلدارة المصارف غير الممارسة 
 كل المصارف األرباح

معامل  
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 000.** 822. 000.** 789. 000.** 855. نسبة السوق 

 // غير دالة  6665** دالة عند 
أن معامل االرتباط بين إدارة األرباح ونسب السوق يتضح من خالل النتائج السابقة 

 ففي حين كان ؛ا بعالقة طردية(  وهو ارتباط قوي ودال إحصائي  822.في المصارف ككل )
ن معامل االرتباط للمصارف غير الممارسة إ(  ف855.معامل االرتباط للمصارف الممارسة )

نسب السوق في المصارف الممارسة ( حيث لوحظ بان قوة العالقة بين إدارة األرباح و 789.)
أعلى منها في المصارف غير الممارسة، مما يعطي مؤشر على أن نسب النشاط  تتأثر 

، وهذا يدل على أنه كلما اتجهت حة بممارسة المصارف إلدارة األرباوتربطها عالقة وطيد
ى مدى ف علارتفاع نسبة النشاط ، وللتعر  إلىالمصارف نحو ممارسة إدارة األرباح أدى ذلك 

االختالف في طبيعة العالقة بين المصارف الممارسة إلدارة األرباح )من خالل متوسط 
أظهرت النتائج عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين إدارة األرباح  ،المستحقات االختيارية (

وبين نسب النشاط للمصارف الفلسطينية سواء التي تم تصنيفها على أنها ممارسة إلدارة 
غير ممارسة إلدارة األرباح، مما يعني بأن إدارة األرباح متغير يؤثر على نسب  أوباح األر 

النشاط. وهذا يدل على أن ممارسة إدارة األرباح المتمثلة بالتالعب باألرقام المحاسبية والتغيير 
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ة إظهار أرباح غير حقيقي إلىبالسياسات المحاسبية وغيرها من الممارسات  والتي تؤدى 
ب التأثير على نتائج تحليل األداء المالي ومنها نس إلىغير دقيقة هذا بدوره سيؤدى  ونتائج

السوق وسوف تعطى معلومات مضللة متمثلة في ارتفاع نسب السوق وبالتالي المغاالة في 
حد من لهذا يجب العمل على ال ،النسب المتعلقة بتقييم أداء المصرف من قبل المستثمرين 

اح في المصارف لما لها من تأثير على تقييم أداء المصارف متمثل في ممارسة إدارة األرب
 إعطاء تحليل مضلل فيما يتعلق بتقييم المستثمرين ألداء المصارف.

 النتائج والتوصيات
: النتائجال  أو   

بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة ومناقشة 
 بالنتائج التالية:نتائجها فإنه يمكن الخروج 

 المصارف الفلسطينية غير ممارسة إلدارة األرباح في أغلب السنوات محل الدراسة. أن-5
ييم ن ذلك يؤثر على تقإف ،ينةأنه في حالة ممارسة المصارف إلدارة األرباح في سنة مع -.

وذلك من خالل التأثير على النسب المالية والتي تعد من  ؛األداء المالي لتلك المصارف
 األدوات الهامة لقياس األداء المالي.

ا بين ممارسة إدارة األرباح وكل من نسب )السيولة تبين وجود عالقة طردية دالة إحصائي    -4
ة األرباح ا بين إدار بينما أظهرت وجود عالقة عكسية غير دالة إحصائي   ؛والربحية والسوق(
 ونسب النشاط. 
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 : التوصياتاثاني  
 إليه الدراسة من نتائج تم اقتراح التوصيات التالية: بناء على ما توصلت   
ضرورة حث المصارف الفلسطينية الممارسة إلدارة األرباح على الحد من ممارسة إدارة  -5

األرباح لما لها من انعكاسات سلبية على أداء تلك المصارف في األجل الطويل وعلى 
 التنمية االقتصادية الفلسطينية.

مزيد من الدراسات التي تتعلق بقياس العالقة بين ممارسة إدارة األرباح واألداء  إجراء -.
المالي باستخدام مقاييس أخرى غير المستخدمة في الدراسة لما لها أثار سلبية على 

 .على الوحدات االقتصادية بشكل عامالمصارف و 
لى التغلب ع ضرورة استخدام طرق أخرى لقياس األداء المالي بحيث تكون قادرة على -4

 األساليب التي يستخدمها المدراء للتالعب باألرقام المحاسبية. 
 مراجع ال
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