
املجلة العربية لإلدارة، مج 38، ع 4 - ديسمبر )كانون األول( 2018

55

 إدارة األرباح باستخدام حسابات االستحقاق: 
دراسة تطبيقية في الشركات السعودية

د. علي فايع محمد آل حسن

 أستاذ مساعد – قسم املحاسبة
 كلية العلوم اإلدارية واملالية

 جامعة امللك خالد
اململكة العربية السعودية

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى تحديــد مــدى ممارســة اإلدارة فــي الشــركات الســعودية فــي قطــاع البتـــروكيماويات ألســاليب إدارة 
األربــاح لألعــوام مــن 2011-2015 م. وقــد اســتخدم الباحــث نمــوذج )Modified Jones Model 1995( لدراســة فرضيــات 

البحــث. وكانــت النتائــج اإلحصائيــة كمــا يلــي:

عــدم وجــود ممارســة إدارة األربــاح لشــركة رابــغ للبتـــروكيماويات خــال األعــوام )2011، 2012، 2013(، بينمــا أظهــرت 	 
نتائــج نمــوذج جونـــز أن ممارســة األربــاح لــدى الشــركة كانــت إيجابيــة خــال عامــي )2014، 2015(. 

أما فيما يتعلق بالشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، فقد أظهرت نتائج نموذج جونـز املعدل أن الشركة 	 
الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك( لــم تمــارس إدارة األربــاح خــال أعــوام )2012، 2013، 2014، 2015(، وأن 

أفضل الســنوات ملمارســة األرباح لدى الشــركة كانت إيجابية خال عام )2011(. 

أظهرت نتائج نموذج جونـز املعدل أن شركة التصنيع الوطنية كانت تمارس إدارة األرباح خال أعوام )2011، 2012، 	 
2013، 2014(، بينما لم تمارس إدارة األرباح بصورة إيجابية في عام )2015(.

أكدت نتائج نموذج جونـــز املعدل أن شركة الصحراء للبتـــروكيماويات كانت	 أيًضا	 تمارس إدارة األرباح خال أعوام 	 
)2011، 2012، 2013، 2014(، بينمــا لــم تمــارس إدارة األربــاح بصــورة إيجابيــة فــي عــام )2015(.

فيما يتعلق بشركة ينبع الوطنية للبتـروكيماويات )ينساب(، ومن خال املؤشرات اإلحصائية واملتحصل عليها أكدت 	 
نتائــج نمــوذج جونـــز املعــدل أن شــركة ينبــع الوطنيــة للبتـــروكيماويات )ينســاب( مارســت إدارة األربــاح خــال أعــوام 

)2011، 2012، 2013(، بينمــا لــم تمــارس إدارة األربــاح بصــورة إيجابيــة فــي عامــي )2014 ، 2015(.

الكلمات املفتاحية: إدارة األرباح، Modified Jones Model 1995، قطاع البتـروكيماويات في الشركات السعودية.

املقدمة

هناك كثيـر من األساليب التي تستخدمها اإلدارة من قرارات تتحكم من خالها في املعلومات املحاسبية التي تعتمد عليها 
األطــراف املهتمــة بالوحــدة االقتصاديــة، وقــد تــؤدي مثــل هــذه القــرارات إلــى التأثيـــر إيجابًيــا أو ســلبًيا علــى صافــي الدخــل، ممــا قــد 
يعتبـــره البعــض نوًعــا مــن التحايــل أو التاعــب باملعلومــات املحاســبية، طاملــا توافــرت فــي هــذا األســلوب صفــة التعمــد، بينمــا قــد 
يعتبـره البعض اآلخر	 على الرغم من توافر صفة التعمد وتضليلها مستخدمي البيانات املالية	 أسلوبا قانونًيا مشروًعا، حتى 

ا غيـــر أخاقــي طاملــا أنــه حقــق مصلحــة الوحــدة االقتصاديــة )عي�ســى، 2008(.
ً
ولــو كان ســلوك

* تم استالم البحث يف نوفمبـر 2016، وقبل للنرش يف فربايـر 2017.

هدفــت الدراســة إلــى تحديــد مــدى ممارســة اإلدارة فــي الشــركات الســعودية فــي قطــاع البتـــروكيماويات ألســاليب إدارة األربــاح 
لألعوام من 2011-2015. وقد استخدم الباحث نموذج )modified Jones Model 1995( لدراسة فرضيات البحث. وكانت النتائج 
اإلحصائيــة كمــا يلــي: 	 عــدم وجــود ممارســة إدارة األربــاح لشــركة رابــغ للبتـــروكيماويات خــال األعــوام )2011، 2012، 2013(، بينمــا 
أظهــرت نتائــج نمــوذج جونـــز أن ممارســة األربــاح لــدى الشــركة كانــت إيجابيــة خــال عامــي )2014، 2015(.  	 أمــا فيمــا يتعلــق بالشــركة 
الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك(، فقــد أظهــرت نتائــج نمــوذج جونـــز املعــدل أن الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية 
)ســابك( لــم تمــارس إدارة األربــاح خــال أعــوام )2012، 2013، 2014، 2015(، وأن أفضــل الســنوات ملمارســة األربــاح لــدى الشــركة 
كانت إيجابية خال عام )2011(.  	 أظهرت نتائج نموذج جونـز املعدل أن شركة التصنيع الوطنية كانت تمارس إدارة األرباح خال 
أعــوام )2011، 2012، 2013، 2014(، بينمــا لــم تمــارس إدارة األربــاح بصــورة إيجابيــة فــي عــام )2015(. 	 أكــدت نتائــج نمــوذج جونـــز 
املعــدل أن شــركة الصحــراء للبتـــروكيماويات كانــت	 أيًضــا	 تمــارس إدارة األربــاح خــال أعــوام )2011، 2012، 2013، 2014(، بينمــا 
لــم تمــارس إدارة األربــاح بصــورة إيجابيــة فــي عــام )2015(. 	 فيمــا يتعلــق بشــركة ينبــع الوطنيــة للبتـــروكيماويات )ينســاب(، ومــن خــال 
املؤشــرات اإلحصائية واملتحصل عليها أكدت نتائج نموذج جونـــز املعدل أن شــركة ينبع الوطنية للبتـــروكيماويات )ينســاب( مارســت 

إدارة األربــاح خــال أعــوام )2011، 2012، 2013(، بينمــا لــم تمــارس إدارة األربــاح بصــورة إيجابيــة فــي عامــي )2014 ، 2015(.
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 عرفهــا 
ً
 مــن هــذه األســاليب مــا يســمى بــإدارة األربــاح، ولهــا تعريفــات متعــددة يتداولهــا األكاديميــون واملهنيــون، فمثــا

)Schipper,1989( بأنهــا تدخــل مقصــود تمارســه اإلدارة لــدى إعــداد التقاريـــر الخارجيــة التــي تصدرهــا الشــركة مــن أجــل تحقيــق 
مكاســب خاصــة ملصلحتهــا. فــي دراســة )Healy & Wahlen, 1999( تــم ربــط إدارة األربــاح باســتخدام املديـريـــن التنفيذييـــن 
لتقديـــراتهم الشــخصية لــدى إعــداد القوائــم املاليــة املنشــورة مــن أجــل تضليــل مســتخدمي تلــك القوائــم أو بقصــد التأثيـــر علــى 
مستوى إنجازات الشركات التي يديـرونها ألغراض تخدم العاقة التعاقدية فيما بينهم وبيـن املاك التي تنشأ في نطاق املفاهيم 

التــي تقــوم عليهــا نظريــة الوكالــة.

 لذلك تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل ظاهرة إدارة األرباح في الشركات املساهمة السعودية باختيار عينة مناسبة 
للبحث من قطاع البتـروكيماويات لتحديد مدى ممارسة اإلدارة في الشركات املساهمة العامة السعودية ألساليب إدارة األرباح 
 للدراســات الســابقة، خصوًصــا فــي البيئــة الســعودية 

ً
وانعكاســات ذلــك علــى موثوقيــة بياناتهــا املاليــة املنشــورة، وذلــك اســتكماال

التي كانت في تاريخ 2010.

مشكلة الدراسة

فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة التــي أعقبــت األزمــة املاليــة العامليــة، ظهــرت أســاليب املحاســبة اإلبداعيــة، ومنهــا إدارة 
األرباح التي تمارسها شركات كثيـرة بهدف تعظيم ربحيتها، وتحسيـن وضعها املالي الذي تعكسه بياناتها املالية املنشورة. وتلجأ 
اإلدارات التنفيذية في تلك الشركات إلى هذه املمارسات، إما إلرضاء مساهميها أو للحد من هبوط أسعار أسهمها املتداولة في 
السوق املالي أو لتافي عملية التصفية اإلجبارية التي تهددها بسبب التدني الكبيـر واملستمر في أرباحها التشغيلية، أو لتحقيق 
أغــراض خاصــة بهــا. مــن هنــا تأتــي هــذه الدراســة لقيــاس مــدى ممارســة الشــركات الســعودية فــي قطــاع البتـــروكيماويات إلدارة 
األربــاح، وخصوًصــا أن الدراســة تغطــي فتـــرة زمنيــة حديثــة مــن2011-2015، وهــي امتــداد للدراســات الســابقة، ســواء العربيــة 
واألجنبية التي ال تـزال محل جدل فيما بيـن الباحثيـن، وتقدم فائدة لكل املهتميـن للمهنة في سوق األوراق املالية. لذلك تأتي 
هــذه الدراســة لبحــث وتحليــل مــدى اســتخدام أســاليب املحاســبة االحتـــرافية أو اإلبداعيــة. وعلــى هــذا األســاس يمكــن تلخيــص 

مشــكلة الدراســة بالبحــث فــي ســؤال رئيــس هــو:

هــل تمــارس اإلدارة فــي الشــركات الســعودية فــي قطــاع البتـــروكيماويات إدارة األربــاح بأســاليبها وإجراءاتهــا املتعــددة 
لتعظيــم الربحيــة وتحسيـــن وضعهــا املالــي؟

فروض الدراسة

يمكن طرح فرضيتيـن لهذا البحث:

ال تمــارس إدارة الشــركات فــي قطــاع البتـــروكيماويات الســعودي إدارة األربــاح عنــد إعــداد التقاريـــر املاليــة لتعظيــم - 
الربحيــة وتحسيـــن وضعهــا املالــي.

تمــارس إدارة الشــركات فــي قطــاع البتـــروكيماويات الســعودي إدارة األربــاح عنــد إعــداد التقاريـــر املاليــة لتعظيــم - 
الربحيــة وتحسيـــن وضعهــا املالــي.

الدراسات السابقة  

تناولــت العديــد مــن الدراســات الســابقة فــي الفكــر املحاســبي موضــوع إدارة األربــاح مــن عــدة جوانــب بالدراســة والتحليــل، 
ويشيـــر الباحــث إلــى وجــود العديــد مــن الدراســات املهمــة املتعلقــة بموضــوع البحــث علــى النحــو التالــي:

 - Earnings Management and Initial Public Offerings: 2014( بعنــوان( Tarek Miloud, Inseec Alpes دراســة
An Empirical Analysis، وهدفــت إلــى دراســة وجــود إدارة األربــاح فــي االكتتابــات العامــة األوليــة فــي الشــركات الفرنســية. 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن الشــركات الفرنســية التــي طرحــت لاكتتــاب العــام فــي الســنوات 	1995 2008 فــي بورصــة 
»يورونكســت« فــي باريــس. وقــد اســتخدم الباحــث مبــدأ االســتحقاق الختبــار فرضيــات البحــث. وخلصــت هــذه الدراســة 
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إلــى أن شــركات االكتتــاب العــام 	 وفًقــا ألعلــى املســتحقات الحاليــة التقديـــرية إلــى حــد كبيـــر  	 دون املســتوى باملقارنــة مــع 
الشــركات املماثلــة فــي الســنة الثالثــة بعــد االكتتابــات.

دراســة الشــرقاوي )2014( بعنــوان: »تفعيــل دور مجلــس اإلدارة للحــد مــن املمارســات املحاســبية الخاطئــة لتحقيــق - 
جــودة التقاريـــر املاليــة: دراســة ميدانيــة« وهدفــت إلــى تقييــم مــدى قــدرة مجلــس اإلدارة علــى الحــد مــن املمارســات 
املحاسبية الخاطئة وعمل آلية لتفعيل دور املجلس، والتحقق من مدى قابلية تلك اآللية املقتـرحة للتطبيق العملي، 
للوصــول إلــى تحقيــق جــودة التقاريـــر املاليــة مــن خــال القيــام بدراســة ميدانيــة. وقــد تــم إجــراء الدراســة مــن خــال قوائــم 
استقصاء لعينة من األكاديمييـــن واملراجعيـــن الداخلييـــن واملراقبيـــن املالييـــن بجمهورية مصر العربية من خال توزيع 
250 اســتبانة، وقــد تــم تحليــل 158 اســتبانة قابلــة للتحليــل، أي بمعــل 63.2%، وتعتبـــر هــذه النســبة نســبة مرتفعــة. 
وخلصــت الدراســة إلــى أن تفعيــل دور مجلــس اإلدارة يحــد مــن املمارســات املحاســبية الخاطئــة، ويحقــق جــودة التقاريـــر 
املالية، وكذلك الحاجة إلى إصدار معاييـر في املحاسبة واملراجعة لتغطية نقاط الضعف، وضرورة تفعيل دور الجهات 
الرقابيــة املنظمــة لســوق املــال املصــري ملعرفــة مــدى التـــزام الشــركات املدرجــة بــه بقواعــد حوكمــة الشــركات وتفعيــل دور 
مجالــس اإلدارات، مــن خــال أن يكــون األعضــاء مــن ذوي الخبـــرة والنـــزاهة، ووجــود عقوبــات للحــد مــن ممارســة التاعــب.

دراســة .Jiang et al )2013( بعنــوان: CEO’S Financial Experience and Earnings Management  وهدفــت إلــى - 
معرفة: هل وجود رئيس تنفيذي يتمتع بخبـرة مالية عالية سيـزيد من عمليات إدارة األرباح أم يحد منها، وذلك بالتطبيق 
علــى الشــركات املســاهمة الصينيــة، مقارنــة مــع الرئيــس التنفيــذي الــذي ال يملــك الخبـــرة املاليــة. وخلصــت الدراســة إلــى 
أن وجــود رئيــس تنفيــذي لديــه الخبـــرة املاليــة العاليــة يقلــل مــن إدارة األربــاح، ولــم يتــم التوصــل إلــى دليــل علــى أن الرئيــس 
التنفيــذي ذا الخبـــرة املاليــة يؤثـــر علــى عمليــات إدارة األربــاح، وكذلــك فــإن الرئيــس التنفيــذي عديــم الخبـــرة املاليــة يـــزيد 
مــن إدارة األربــاح، وهــذا يؤكــد علــى أهميــة توافــر الخبـــرة املاليــة للرئيــس التنفيــذي بالشــركة، ألن ذلــك ســيؤدي إلــى توفيـــر 

معلومــات ماليــة أكثـــر دقــة وجــودة عاليــة تنعكــس إيجابًيــا علــى جــودة القوائــم املاليــة.

 - Deferred Taxes, Earnings Management, and Corporate: بعنــوان   )2013(  Stockmans et al. دراســة 
Governance Malaysian Evidence هدفــت إلــى تفسيـــر العاقــة بيـــن حوكمــة الشــركات، والحــد مــن إدارة األربــاح التــي 
توجد في الكثيـــر من الشــركات املاليـــزية، وذلك باســتخدام الضرائب املؤجلة كأحد أســاليب التاعب في األرباح لتجنب 
انخفــاض األربــاح، ومحاولــة الحفــاظ علــى أربــاح مرتفعــة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن الشــركات ذات هيــكل امللكيــة 
املركــزة ينتشــر فيهــا أســلوب إدارة األربــاح مــن خــال اســتخدام الضرائــب املؤجلــة، وأن الشــركات التــي تتميـــز بانخفــاض 
اســتقالية مجالــس إداراتهــا يوجــد بهــا تاعــب باألربــاح مقارنــة بالشــركات التــي يتمتــع أعضــاء مجالســها باالســتقالية، 
حيث إن حجم مجلس اإلدارة يـرتبط بإدارة األرباح من خال الضرائب املؤجلة، بمعنى أن الشركات التي لديها مجلس 
إدارة منخفــض االســتقالية يوجــد بهــا تاعــب باألربــاح مقارنــة مــع الشــركات التــي لديهــا مجلــس إدارة ذو حجــم اســتقالية 

مرتفــع.

 - The Conditional Nature of Board Characteristics: 2013( بعنــوان( Kasipillai and Mahenthiran دراســة
in Constraining Earnings Management in Private Family Firms وهدفــت إلــى فحــص مــدى تأثيـــر دليــل مجلــس 
اإلدارة 	 كأحــد عناصــر حوكمــة الشــركات 	 فــي عمليــة الحــد مــن إدارة األربــاح، وذلــك فــي الشــركات العائليــة والخاصــة 
التي تختلف عن الشــركات املســاهمة، من خال اســتقالية مجلس اإلدارة والفصل بيـــن منصب رئيس مجلس اإلدارة 
ومنصــب الرئيــس التنفيــذي للحــد مــن عمليــات إدارة األربــاح. وقــد تــم االعتمــاد علــى قائمــة اســتقصاء، وكذلــك دراســة 
تطبيقيــة مــن خــال تحليــل القوائــم املاليــة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى وجــود عاقــة قويــة بيـــن اســتقالية أغلــب أعضــاء 
مجالــس اإلدارات والحــد مــن القــدرة علــى التاعــب وإدارة األربــاح، و	 أيًضــا 	 إلــى أن عــدم الجمــع بيـــن منصــب رئيــس 
املجلــس ومنصــب الرئيــس التنفيــذي يـــزيد مــن اســتقالية مجلــس اإلدارة، ويحــد مــن عمليــات التاعــب وإدارة األربــاح.

دراسة اللوزي )2013( بعنوان »أثـر ممارسة إدارة األرباح على أسعار األسهم: دراسة اختبارية على الشركات الصناعية - 
املســاهمة املدرجــة فــي بورصــة عمــان« هدفــت إلــى تحليــل إدارة األربــاح فــي الشــركات الصناعيــة املســاهمة العامــة املدرجــة 
فــي بورصــة عمــان وتأثيـــره علــى ســعر الســهم لهــذه الشــركات فــي الســوق املالــي. وقــد تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي 
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الذي يقوم على وصف خصائص ظاهرة معينة، وجمع معلومات عنها. وتم من خال دراسة حالة إجراء الدراسة على 
الشــركات الصناعيــة املدرجــة ببورصــة عمــان والبالــغ عددهــا علــى 77 شــركة، حســب دليــل الشــركات لعــام 2011 التــي 
تتوافر تقاريـــرها املالية للمدة املقررة من الباحث للفتـــرة من 2008 – 2011. وقد خلصت الدراســة إلى أن 53.5% من 

الشــركات الصناعيــة موضــوع عينــة الدراســة تمــارس إدارة األربــاح، فــي حيـــن أن 46.5% لــم تمــارس إدارة األربــاح.

 - )2011( Leslie G. Eldenburg; Katherine A. Gunny; Kevin W. Hee and Naomi Soderstrom دراســة
بعنــوان :Earnings Management Using Real Activities: Evidence from Nonprofit Hospitals. هدفــت إلــى 
التعرف على وجود مؤشرات إلدارة األرباح من خال قرارات التشغيل الحقيقية على أنواع النفقات )األساسية مقابل 
قرارات التشــغيل غيـــر الرئيســة التي تعمل مقابل أنشــطة غيـــر تشــغيلية(، وهل تتأثـــر بأســاليب إدارة األرباح. وبعد اتباع 

املنهجيــة املناســبة للبحــث، أســفرت النتائــج عــن اســتخدام قــرارات التشــغيل الحقيقيــة إلدارة األربــاح.

دراسة القثامي )2010( »إدارة األرباح في الشركات املساهمة السعودية: دراسة تطبيقية« هدفت 	 بشكل رئيس	 إلى دراسة - 
وتحليل ظاهرة إدارة األرباح في الشركات املساهمة السعودية التي تتداول أسهمها في سوق األسهم السعودي، وتمثل قطاع 
الصناعة والخدمات والزراعة باستخدام نموذج )Modified Jones Model 1995(. وقد خلصت الدراسة لتؤكد ممارسة 
الشــركات الســعودية الصناعيــة والخدميــة ألســاس االســتحقاق بطريقــة ســالبة، فــي حيـــن أن الشــركات الزراعيــة تمــارس 

االستحقاق االختياري باتجاه موجب. كذلك الشركات ذات الربحية تمارس إدارة األرباح بشكل سالب والعكس.

دراســة األشــقر )2010( »إدارة األربــاح وعاقتهــا بالعوائــد غيـــر املتوقعــة للســهم ومــدى تأثيـــر العاقــة بحجــم الشــركة« - 
هدفــت إلــى التعــرف علــى إدارة األربــاح وعاقتهــا بعوائــد األســهم فــي ســوق فلسطيـــن لــألوراق املاليــة، والوقــوف علــى مــدى 
اهتمــام تلــك الشــركات بــإدارة األربــاح وعاقتهــا بعوائــد األســهم. واعتمــدت الدراســة التطبيقيــة علــى نمــوذج جونـــز املعــدل 
علــى مجتمــع الدراســة املكــون مــن الشــركات املدرجــة فــي ســوق فلسطيـــن لــألوراق املاليــة وعددهــا 23 شــركة، وقــد تــم 
جمع املعلومات من خال األرقام الواردة بالقوائم املالية لكل شركة، وكذلك بمسح التقاريـر املالية السنوية للشركات 
نفســها ملعرفــة إدارة األربــاح وعاقتهــا بعوائــد األســهم. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن معظــم الشــركات املدرجــة فــي ســوق 

فلسطيـــن لــألوراق املاليــة تمــارس إدارة األربــاح. 

دراسة طارق وأسامه )2010( »دور املحاسبة اإلبداعية في نشوء األزمة املالية العاملية وفقدان املوثوقية في البيانات - 
املالية 	 من وجهة مدققي الحسابات واألساتذة الجامعييـن«. هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب األزمات املالية وأثـرها 
علــى مهنــة املحاســبة ومفهــوم املحاســبة اإلبداعيــة وأهــم أســاليب املحاســبة االبداعيــة. وقــد تــم إجــراء الدراســة علــى 
عينــة عشــوائية مــن مدققــي الحســابات فــي األردن، واملعاهــد األكاديميــة فــي بعــض الجامعــات األردنيــة. واعتمــد الباحــث 
فــي الدراســة امليدانيــة علــى املقابــات الشــخصية، باإلضافــة إلــى اســتمارة االســتبانة بوصفهــا مصــدًرا مهًمــا للحصــول علــى 

البيانــات الازمــة إلجــراء الدراســة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى مــا يلــي:

إن أسباب املحاسبة اإلبداعية بأنواعها املختلفة تعتمد املصدر األسا�سي لنشوء األزمات املالية العاملية.أ	 

إن أكثـــر األســاليب املســتخدمة فــي التاعــب فــي قائمــة املركــز املالــي تتمحــور فــي بنــد املدينيـــن، بهــدف إخفــاء أي ديــون ب	 
متعثـــرة أو معدومــة للوصــول إلــى نتيجــة تخفيــض قيمــة مخصــص الديــون املشــكوك فيهــا أو بهــدف إجــراء أخطــاء 

متعمــدة فــي تصنيــف تلــك الحســابات بهــدف تحسيـــن ســيولة الشــركة.

إن أكثـر األساليب املحاسبية اإلبداعية التي تؤدي إلى نشوء األزمات املالية وفقدان املوثوقية للبيانات واملعلومات في ج	 
)قائمة التدفقات النقدية( ناتجة عن التاعب بالتدفقات النقدية التشغيلية بهدف التهرب جزئًيا من دفع الضرائب.

إن فقــدان موثوقيــة البيانــات املاليــة نتيجــة التبــاع أســاليب املحاســبة اإلبداعيــة هــو عــدم االهتمــام بجوهــر وحقيقــة د	 
املعلومــات واالكتفــاء فقــط بالشــكل القانونــي.

دراســة القــرى )2010( »دوافــع وأســاليب املحاســبة اإلبداعيــة فــي شــركات املســاهمة فــي اململكــة العربيــة الســعودية... - 
دراســة ميدانية«. هدفت الدراســة إلى التعرف على مفهوم املحاســبة اإلبداعية وصورها وأســباب انتشــارها والبحث في 
دوافع وأساليب املحاسبة اإلبداعية التي وردت في أدبيات املحاسبة، وكذلك معرفة ومناقشة وجهات النظر األكاديمية 
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ن  واملهنيــة فيمــا يتعلــق بدوافــع وأســاليب ممارســة أســاليب املحاســبة اإلبداعيــة فــي الشــركات املســاهمة الســعودية. وتكــوَّ
مجتمع الدراســة من فئتيـــن رئيستيـــن معنيتيـــن باملحاســبة في اململكة العربية الســعودية، وهم األكاديميون واملهنيون، 
حيث تم اختيار عينة عشوائية منتظمة من أعضاء هيئة التدريب في أقسام املحاسبة في كليات إدارة األعمال التابعة 
لبعــض الجامعــات الســعودية. أمــا عنــد املهنيــة فقــد تــم اختيــار مجموعــة عشــوائية مــن مراجعــي الحســابات العامليـــن فــي 
املكاتــب املهنيــة املرخــص لهــا بمزاولــة املهنــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وكان عــدد االســتبانات املوزعــة 350 اســتبانة 
تــم توزيعهــا علــى مجموعتــي العينــة ثــم اســتعادتها. وقــد خلصــت الدراســة إلــى ممارســة بعــض الشــركات املســاهمة فــي 

الســعودية ألســاليب املحاســبة اإلبداعيــة، وإدارة األربــاح.

دراسة الرفاعي )2009( »دراسة جودة أنشطة املراجعة الداخلية ودورها في الحد من ممارسات إدارة األرباح: دراسة - 
تطبيقية على البيئة السعودية«. هدفت الدراسة إلى اختبار ما إذا كان بجودة أنشطة املراجعة الداخلية تأثيـر عك�سي 
علــى ممارســات إدارة األربــاح، واملتغيـــر التابــع فــي هــذه العاقــة هــو إدارة األربــاح، بينمــا املتغيـــر املســتقل هــو جــودة أنشــطة 
املراجعة الداخلية. تم الحصول على البيانات الخاصة باملتغيـر التابع من التقاريـر املالية املنشورة للشركات املساهمة 
السعودية خال الفتـرة 2006 – 2008 على موقع تداول.  وأجرى الباحث التحليل اإلحصائي للبيانات على 35 شركة 
من أصل 67 شركة تمثل حجم املجتمع، بعد استبعاد قطاع البنوك وقطاع التأميـن وقطاع الشركات الزراعية.  وقد 
خلصت الدراســة إلى وجود عاقة عكســية ذات تأثيـــر معنوي بيـــن جودة املراجعة الداخلية وإدارة األرباح في الشــركات 
املســاهمة الســعودية. وقــد اعتبـــر الباحــث هــذه العاقــة نتيجــة منطقيــة، نظــًرا ألن ممارســات إدارة األربــاح غالًبــا يتــم 
تطبيقها في مرحلة إعداد وعرض التقاريـر املالية. لذلك كلما كانت املراجعة الداخلية تمارس أنشطتها في هذه املرحلة، 

كان لهــا دور أكبـــر فــي كشــف ممارســات إدارة األربــاح والعمــل علــى الحــد منهــا.

دراسة عي�سى )2008( »أثـر جودة املراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح مع دراسة تطبيقية«. هدفت الدراسة - 
إلــى املســاعدة فــي فهــم جــودة عمليــة املراجعــة، وتقييــم مــدى ســامة حجــم منشــأة املراجعــة، وبعــض العوامــل األخــرى 
التــي حظيــت باهتمــام الكتابــات الســابقة كمؤشــرات للجــودة. وقــد تــم إجــراء الدراســة التطبيقيــة علــى عينــة مــن مديـــري 
املراجعــة بمكاتــب املراجعــة الخارجيــة بمصــر عددهــم 74 مفــردة، وتــم تجميــع البيانــات باســتخدام أســلوب قائمــة 
االستقصاء، وباستخدام أسلوب تحليل االنحدار املتعدد التدريجـي في اختبار العاقة بيـن جودة املراجعة كمتغيـر تابع 
والعوامل املؤثـرة فيها كمتغيـرات مستقلة، واستخدام تحليل االنحدار البسيط في تحليل العاقة بيـن جودة املراجعة 
كمتغيـــر مســتقل وســلوك إدارة األربــاح كمتغيـــر تابــع. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن أداء عمليــة املراجعــة بجــودة عاليــة 
يؤدي إلى اكتشاف ومعالجة األخطاء واملخالفات الجوهرية التي من بينها سلوك إدارة األرباح، مما ينعكس إيجابًيا على 

جــودة القوائــم املاليــة املنشــورة.

خالصة الدراسات السابقة

باســتعراض الدراســات الســابقة يتبيـــن وجــود األســاس العلمــي الــذي اســتند إليــه الباحــث فــي صياغــة فرضيــات البحــث 
املنهجيــة العلميــة املناســبة الختبــار فرضيــات البحــث. وبمقارنــة النتائــج التــي حصــل عليهــا الباحــث فــي الدراســة الحاليــة مــع 
الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إدارة األرباح الذي ال يـزال محل اهتمام وجدل بيـن الباحثيـن. يـرى الباحث أن النتائج 

التــي تــم التوصــل إليهــا تضــاف للدراســات الســابقة فــي املوضــوع محــل الدارســة، كمــا تفيــد املهتميـــن فــي املحاســبة واملراجعــة.

منهجية البحث 

اعتمــد الباحــث علــى نمــوذج جونـــز املعــدل )Modified Jones  Model 1995( لقيــاس ممارســة إدارة الشــركات إلدارة 
األرباح، بالتطبيق على بعض شركات قطاع البتـروكيماويات. وسيتم التطبيق باستخدام البيانات املنشورة على موقع تداول 
من القوائم املالية املعتمدة خال الفتـرة من 2011 إلى 2015 لكل من الشركات التالية: شركة رابغ للتكريـر والبتـروكيماويات 
)بتـــرورابغ(. والشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك(. وشــركة التصنيــع الوطنيــة )التصنيــع(. وشــركة الصحــراء 

للبتـــروكيماويات )الصحــراء(. وشــركة ينبــع الوطنيــة للبتـــروكيماويات )ينســاب(.
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مجتمع وعينة الدراسة 

- مجتمع الدراســة: تمثل مجتمع الدراســة من جميع الشــركات املدرجة بســوق املال الســعودي خال النصف الثاني من 
ً
أوال

العام الجامعي 1437هـ /2017 التي يبلغ عددها )174( شركة.

جدول )1( 
التوزيع التكراري والنسبي لشركات مجتمع الدراسة 

%عدد الشركاتاسم القطاع

6.9%12املصارف

8.0%14البتـروكيماويات

8.0%14األسمنت

9.2%16التجزئة

1.7%3الطاقة واملرافق العامة

9.2%16الزراعة والصناعات الغذائية

2.3%4االتصاالت وتقنية املعلومات

20.1%35التأميـن

4.0%7شركات االستثمار املتعدد

8.6%15االستثمار الصناعي

9.8%17التشييد والبناء

5.2%9التطويـر العقاري

2.9%5النقل

1.7%3اإلعام والنشر

2.3%4الفنادق والسياحة

174%100

ثانًيا- عينة الدراسة: فيما يتعلق بعينة الدراسة واختصاًرا للوقت، وتوفيـــًرا للجهد الازَميـــن لتغطية كامل مجتمع الدراسة 
بصورة شاملة، فقد عمد الباحث إلى استخدام أسلوب العينة العنقودية وفًقا للخطوات التالية:

 تم تقسيم مجتمع شركات سوق املال السعودية إلى مجموعات بناًء على نوع ونشاط كل شركة.1	 

تم تـرقيم قطاعات شركات سوق املال السعودي في بطاقات متسلسلة من 1 إلى 174، وهي كل شركات مجتمع الدراسة.2- 

تــم اختيــار إحــدى البطاقــات عشــوائًيا، والتــي أظهــرت أن القطــاع املختــار يتمثــل فــي قطــاع البتـــروكيماويات والــذي 3	 
يتكــون مــن )14( شــركة.

الخطوة التالية تم فيها تـرقيم قطاع البتـروكيماويات في بطاقات متسلسلة بدًءا من الرقم 1 إلى الرقم 4.14	 

الخطــوة األخيـــرة تــم ســحب 5 بطاقــات مــن قطــاع البتـــروكيماويات بصــورة عشــوائية ليتضــح للباحــث أن عينــة 5- 
الدراســة النهائية تتمثل في الشــركات التالية: شــركة رابغ للتكريـــر والبتـــروكيماويات )بتـــرورابغ(. والشــركة الســعودية 
للبتـــروكيماويات  الصحــراء  وشــركة  )التصنيــع(.  الوطنيــة  التصنيــع  وشــركة  )ســابك(.  األساســية  للصناعــات 

)الصحــراء(. وشــركة ينبــع الصحــراء للبتـــروكيماويات )الصحــراء(.

الجدول رقم )2( يتضمن حجم مجتمع الدراسة الكلي وحجم الدراسة الفرعي وعينة الدراسة النهائية:
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جدول )2(
عدد شركات مجتمع الدراسة )سوق املال السعودي(

وعدد شركات قطاع البتـروكيماويات وعينة الدراسة املختارة  

مجتمع 
الدراسة

إجمالي عدد شركات قطاع عينة 
الدراسة )البتـروكيماويات(

عدد الشركات املختارة عشوائًيا 
من البتـروكيماويات 

الفتـرة الزمنية 
للبيانات

نسبة عينة الشركات 
املختارة من القطاع 

35.7%2011 	52015 شركات14 شركة174 شركة

وبناًء على ذلك يتضح للباحث أن إجمالي مجتمع شركات البتـروكيماويات يمثل )8.1%( من إجمالي مجتمع سوق املال 
السعودي، وأما عينة الدراسة فهي تمثل )35.7%( من املجتمع الكلي لقطاع البتـروكيماويات املستهدف بالدراسة.

 

  

35.7%

مجتمع وعينة الدراسة

قطاع البتروكيماويات عينة الدراسة

شكل)1(

التوزيع النسبي ملجتمع البتـروكيماويات ونسبة عينة الدراسة 

 - ،)Modified Jones Model 1995( متغيـــرات الدراســة: أمــا فيمــا يتعلــق ببيانــات الدراســة املطلوبــة الختبــار نمــوذج
فقــد تمثلــت فــي بيانــات املتغيـــرات التاليــة:

 -.TACi,t املستحقات الكلية للشركة في السنة

 -.NIi,t صافي الدخل للشركة في السنة

 -.CFOi,t التدفق النقدي التشغيلي للشركة في السنة

 -.Ai,t	1   إجمالي األصول

 -TACi, t./Ai,t	1

∆ REVi,t التغيـر في إيـرادات الشركة  	- 
∆ RECi,t التغيـر في الحسابات تحت التحصيل - 
 -.PPEi,t الحجم اإلجمالي للممتلكات

هــذا وقــد اعتمــدت املــدة الزمنيــة لبيانــات الدراســة علــى 5 ســنوات )2011، 2012، 2013، 2014، 2015(، هــذا وقــد 
تــم الحصــول علــى جميــع بيانــات املتغيـــرات املطلوبــة مــن مواقــع الشــركات مــن خــال التقاريـــر املاليــة والقوائــم املاليــة للشــركات.
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مــن أجــل اختبــار فرضيــة مــدى تواجــد مؤشــرات ذات داللــة إحصائيــة علــى قيــام شــركات البتـــروكيماويات واملدرجــة فــي 
ســوق املاليــة الســعودية بممارســة إدارة األربــاح خــال الفتـــرة 2011 – 2015، تــم تطبيــق نمــوذج »جونـــز، Jones« املعــدل، 

وذلــك باتبــاع الخطــوات التاليــة:

الخطوة األولى- حساب املستحقات الكلية. 

وذلك باالعتماد على منهج التدفقات النقدية خال سنوات الدراسة 2012، 2013، 2014، كل سنة حدة، كما يلي:

TAC
i,t
 = NI

i,t
 – CFO

i,t
………………………..  )1(

 من:
ً
بحيث تمثل كا

 - .t في السنة i املستحقات الكلية للشركة :TAC
i,t

 -.t في السنة i صافي الدخل للشركة :NI
i,t

 -.t في السنة i التدفق النقدي التشغيلي للشركة :CFO
i,t

الخطوة الثانية - حساب املستحقات غيـر االختيارية. 

لحســاب املســتحقات غيـــر االختياريــة قمنــا بتقديـــر معالــم نمــوذج جونـــز املعــدل، مــن خــال معادلــة االنحــدار ملجمــوع 
شــركات العينــة فــي كل ســنة علــى حــدة، وذلــك وفًقــا لنمــوذج جونـــز املعــدل كمــا يلــي: 

TACi,t/Ai,t-1= α0+ α1 )1/Ai,t-1(+ α2[)∆REVi,t-∆RECi,t(/ Ai,t-1]

+α3)PPEi,t/Ai,t-1(+ei,t………)2(

 من:
ً
بحيث تمثل كا

 -.t في السنة i املستحقات الكلية إلى إجمالي األصول  للشركة :TACi,t/Ai,t	1

 -.t في السنة i مجموع األصول  للشركة :Ai,t	1

 - .t	1 و t بيـن السنتيـن i التغيـر في إيـرادات للشركة :REVi,t∆
 - .t	1 و t بيـن السنتيـن i التغيـر في حسابات تحت التحصيل للشركة :RECi,t∆
 -.t في السنة i الحجم اإلجمالي للعقارات والتجهيـزات واملمتلكات للشركة : PPEi,t

ei,t: الخطأ العشوائي.- 

األساليب اإلحصائية 

الختبــار مــا إذا كانــت شــركات البتـــروكيماويات واملدرجــة بســوق املــال الســعودي تمــارس إدارة األربــاح، تــم اســتخدام 
األســاليب اإلحصائيــة التاليــة:

التكرارات والنسب املئوية لتوصيف عينة الدراسة. 1	 

الرسم البياني لتوضيح تمثيل عينة الدراسة من مجتمع البتـروكيماويات.2- 

 	3 α1، α2،( تحليــل االنحــدار املتعــدد مــن أجــل الحصــول علــى املؤشــرات األساســية ملتغيـــرات الدراســة التــي تتمثــل فــي
.Eviews8.1 باســتخدام الحزمــة اإلحصائيــة )α3
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خطوات اختبار نموذج جونـز املعدل ملمارسة األرباح للشركات الخمس بقطاع البتـروكيماويات:

حساب املستحقات الكلية: 1	

وذلك باالعتماد على منهج التدفقات النقدية خال سنوات الدراسة )2011، 2012، 2013، 2014، 2015(:

TACі, t = NIі, t – CFOі, t
 -t, TACі ، t في السنة i تمثل املستحقات الكلية للشركة 

للشركة i في السنة t, NIі ، t :  صافي الدخل- 

 -t, CFOі ، t في السنة i التدفق النقدي التشغيلي للشركة

حساب املستحقات غيـر االختيارية: 2-

لحســاب املســتحقات غيـــر االختياريــة، قمنــا بتقديـــر معالــم نمــوذج جونـــز املعــدل مــن خــال معادلــة االنحــدار لجمــوع 
شــركات العينــة فــي كل ســنة علــى حــدة، وذلــك وفًقــا لنمــوذج جونـــز املعــدل كمــا يلــي:

TACі,t/ Aі,t	1 = α0 + α1 )l / Aі,t	1 ( + α2 [)∆REVі,t – ∆RECі,t ( / Aіt	1 ]+ α3 ) PPEі,t / Aі,t	1 ( + eі,t
 مــن : t,Aі/ t,TACі	1 : املســتحقات الكليــة إلــى إجمالــي األصــول  للشــركة i فــي الســنة 1  ، t	t  الســنة 

ً
بحيــث تمثــل كا

فــي i للشــركة األصــول  مجمــوع 1 t,REVі	Aі,t : ∆التغيـــر فــي إيـــرادات للشــركة i بيـــن السنتيـــن t و t	t,RECі ، 1 : ∆ التغيـــر فــي 
الحســابات تحــت التحصيــل للشــركة i بيـــن السنتيـــن t و t	1 ، فــي الســنة t,PPEі ، t : الحجــم اإلجمالــي للعقــارات والتجهيـــزات 

واملمتلــكات للشــركة i t,eі : الخطــأ العشــوائي.

تــم الحصــول بنــاًء علــى ذلــك علــى عــدد مــن االنحــدار املتعــدد لــكل مــن الســنوات الخمــس )2013،2012،2011، 2014، 
.) α3، α2،α1( وباســتخدام معالــم نمــوذج االنحــدار الســنوية املقــدرة ،)2015

وقام الباحث بتقديـر قيمة املستحقات غيـر االختيارية ملجموع شركات العينة، من خال املعادلة التالية :

NDACі,t/ Aі,t	1 = α1 ) l / Aі,t	1 ( + α2 [)∆REVі,t – ∆RECі,t ( / Aі,t	1 ] + α3 ) PPEі,t / Aі,t	1
.t في السنة i 1 : املستحقات الغيـر االختيارية إلى إجمالي األصول  للشركة	t,Aі ÷ t,NDACі

حساب املستحقات االختيارية: 3	

تمثــل املســتحقات االختياريــة الفــرق بيـــن املســتحقات الكليــة واملســتحقات غيـــر االختياريــة خــال فتـــرة معينــة مــن خــال 
املعادلــة التاليــة:

DACі,t/ Aі,t	1 = TACі,t/Aіt	1 – NDACі,t /Aі,t	1
بحيث تمثل:

.t في السنة i 1: املستحقات االختيارية إلى إجمالي األصول  للشركة	t,Aі/ t,DACі

تقريـر مدى ممارسة شركات البتـروكيماويات املدرجة في سوق املال السعودي إلدارة األرباح: 4	

بعــد حســاب املســتحقات االختياريــة لــكل شــركة خــال ســنوات الدراســة، يجــب حســاب القيمــة املطلقــة للمســتحقات 
االختيارية للشركة خال سنوات فتـرة الدراسة ومتوسط هذه القيمة، فإذا كانت القيمة املطلقة للمستحقات االختيارية في 
عطى متغيـًرا وهمًيا )1(، أما إذا كانت 

ُ
سنة معينة تفوق املتوسط، فإن الشركة قد مارست إدارة األرباح خال هذه السنة وت

القيمــة املطلقــة للمســتحقات االختياريــة فــي ســنة معينــة تقــل عــن املتوســط، فــإن الشــركة لــم تمــارس إدارة األربــاح خــال هــذه 
عطى متغيـــًرا وهمًيا )0(.

ُ
السنة، وت
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النتائج

جدول )3( 
 املؤشرات اإلحصائية ملتغيـرات الدراسة 

شركة رابغ للتكريـر والبتـروكيماويات )بتـرو رابغ( )األرقام باآلالف(

20112012201320142015الـبـيـان

TACi,t  1.786.0352.405.4611.487.9743.282.0493.362.454املستحقات الكلية

Ai,t	1   49.851.69747.775.54945.593.8194.935.79151.341.049إجمالي األصول

TACi, t/Ai,t	13.58% 5.13% 3.26% 8.02% 6.55

REVi,t08.604.58910.661.2052.887.30228.657.587التغيـر في اإليـرادات للشركة

RECi,t01.260.0092.272.0772.092.3025.664.365التغيـر في حسابات تحت التحصيل

PPEi,t 30.196.94328.119.08426.393.45424.526.08840.535.528الحجم اإلجمالي للممتلكات

جدول )4( 
املؤشرات اإلحصائية ملعامالت املتغيـرات األساسية املرتبطة بنموذج جونـز املعدل

ملمارسة إدارة األرباح -شركة بتـرورابغ للتكريـر والبتـروكيماويات

املمتلكات
حسابات

االستحقاق
االختيارية

PPEtPPEt/AtAt/1ΔREVt/AtPPEt/AtNDAtABS_DAEM

α0α1α2α3
 Non

 Discretionary
Accruals

 Discretionary
Accruals

متوسط 
حسابات 

االستحقاق 
االختيارية

 Earnings
Management

Yes = 1 
No = 0

)Constant(At/1REVt/AtPPEt/At

33.111-0.94	0.1

2011301969430.6133.110.000.00	0.0633.051786001.95No0

2012281190840.5933.110.000.14	0.0633.202405427.80No0

2013263934540.5833.110.000.17	0.0633.231487940.77No0

2014245260884.9733.110.000.15	0.5032.763282016.24Yes1

2015405355280.7933.110.000.42	0.0833.453362420.552,464,761Yes1

فيمــا يتعلــق بممارســة إدارة األربــاح مــن جانــب شــركة بتـــرورابغ للبتـــروكيماويات، أظهــرت نتائــج تحليــل االنحــدار 
 ،)33.11 = α0( للمتغيـــرات األساســية أن قيمــة الثابــت للتأثيـــرات املباشــرة للمتغيـــرات املاليــة املتضمنــة بالجــدول تســاوي
بينمــا كانــت قيــم املؤشــرات األساســية )α3 ،α2 ،α1 ،α0( ملعامــات )PPEt/At ،REVt/At ،At/1( تســاوي )	1، 0.94، 	0.1( 
على التوالي ، وبناًء على ذلك تصبح الصورة العامة لنموذج جونـز املعدل في صورته العامة  الختبار ممارسة األرباح كما يلي:

TAC
i,t

/A
i,t	1

= 33.11+ )	1( )1/A
i,t	1

(+ )0.94([)∆REV
i,t

-∆REC
i,t
(/ A

i,t	1
]

+)	0.1( )PPE
i,t

/A
i,t	1

(+e
i,t
………)2(
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 ،)A
i,t	1

وبالتعويــض بمؤشــرات املتغيـــرات األساســية )α3 ، α2 ،α1 ، α0( لــكل ســنة  فــي نمــوذج جونـــز املعــدل ))1/
( أظهــرت نتائــج ممارســة األربــاح لشــركة رابــغ للبتـــروكيماويات أن ممارســة األربــاح 

 
)PPE

i,t
/A

i,t	1
(+e

i,t،
)∆REV

i,t
-∆REC

i,t
(/ A

i,t	1 

للشركة كانت معدومة خال األعوام )2011، 2012 ، 2013( بينما أظهرت نتائج نموذج جونـز ممارسة األرباح لدى الشركة 
كانــت إيجابيــة خــال األعــوام )2014 ، 2015( كمــا يتضــح مــن الشــكل رقــم )2(.

 

  

0 0 0

1 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Axis Title

شكل )2(

واقع ممارسة األرباح خالل السنوات الخمس لدى شركة رابغ للتكريـر والبتـروكيماويات بيانًيا

جدول )5( 
املؤشرات اإلحصائية ملتغيـرات الدراسة

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

20112012201320142015الـبـيـان

TACi,t  35.008.799()30.547.408()35.402.886()25.212.366(12.902.711املستحقات الكلية(

Ai,t	1   332.783.648337.437.888339.070.569340.041.079328.219.154إجمالي األصول

TACi, t/Ai,t	13.887.4710.448.9810.67

REVi,t-)600.512(35.290)841.058(41.199.441التغيـر في إيـرادات الشركة

RECi,t-)182.166()96.862(4.252.64815.338.827التغيـر في حسابات تحت التحصيل

PPEi,t 173.157.717)168.871.048(165.434.911)165.440.316(165.804.557الحجم اإلجمالي للممتلكات

أمــا فيمــا يتعلــق بالشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك(، ومــن خــال التعويــض بمؤشــرات املتغيـــرات 
 ،PPE

i,t
/A

i,t	1
(+e

i,t
(
 (، 

REV
i,t

-∆REC
i,t
(/ A

i,t	1
∆( ،)A

i,t	1
األساســية )α3 ، α2 ،α1 ، α0( لكل ســنة  في نموذج جونـــز املعدل )1/

أظهرت نتائج نموذج جونـز املعدل أن الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( لم تمارس إدارة األرباح خال األعوام 
)2012، 2013، 2014، 2015( وأن أفضــل الســنوات ملمارســة األربــاح لــدى الشــركة كانــت إيجابيــة خــال العــام )2011(، كمــا 

يتضــح مــن الشــكل رقــم )3(.
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جدول )6( 
املؤشرات اإلحصائية ملعامالت املتغيـرات األساسية املرتبطة بنموذج جونـز املعدل

ملمارسة إدارة األرباح - الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

املمتلكات
حسابات 

االستحقاق 
االختيارية

PPEtPPEt/AtAt/1ΔREVt/AtPPEt/AtNDAtABS_DAEM

α0α1α2α3
Non Dis-

 cretionary
Accruals

 Discretionary
Accruals

متوسط حسابات 
االستحقاق 

االختيارية

 Earnings
Manage-

ment
Yes = 1 
No = 0

)	Conالسنة
)stantAt/1REVt/AtPPEt/At

33.11	10.94	0.1
20111658045570.4981-2.82E-090.0000001-12,902,712Yes1
2012165440316-0.490-1-2.79E-090.0001201-25,212,365-No0
20131654349110.4881-2.77E-090.00004-01-35,402,885-No0
2014168871048-0.497-1-2.76E-090.0015001-30,547,407-No0
20151731577170.5281-2.86E-090.00788-01.01-35,008,797.992-22,653,748.6-No0

 

  

1 1 1 1

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

شكل )3(

واقع ممارسة األرباح خالل السنوات الخمس لدى الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( بيانًيا

جدول )7( 
املؤشرات اإلحصائية ملتغيـرات الدارسة – شركة التصنيع الوطنية

20112012201320142015الـبـيـان
TACi,t  4.401.051()1.471.219()2.292.759()1.237.745()2.191.394(املستحقات الكلية(

Ai,t	1   39.927.57945.609.93047.270.23247.891.71444.975.048إجمالي األصول
TACi, t/Ai,t	1)5.49()2.71()4.85()3.07()9.79(

∆ Δالتغيـر في اإليـرادات الشركةREVi,t-)1.478.443(135.362463.499)3.883.516(

∆ Δالتغيـر في حسابات تحت التحصيلRECi,t-)13.283(285.2841.162.663)1.639.295(
PPEi,t 17.830.48917.746.11517.436.79823.992.63822.749.453الحجم اإلجمالي للممتلكات
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جدول )8( 
 املؤشرات اإلحصائية ملعامالت املتغيـرات األساسية املرتبطة بنموذج جونـز املعدل 

ملمارسة إدارة األرباح - شركة التصنيع الوطنية

املمتلكات
حسابات 

االستحقاق 
االختيارية

PPEtPPEt/AtAt/1ΔREVt/AtPPEt/AtNDAtABS_DA

α0α1α2α3
 Non

 Discretionary
Accruals

 Discretionary
Accruals

متوسط حسابات 
االستحقاق 

االختيارية
 Earnings

Management

Constant(At/1REVt/AtPPEt/At(السنة
33.11	10.94	0.1

2011178304890.4471-2.354E	08001-2,191,393-Yes
2012177461150.3891-2.061E	080.00301-1,237,744-Yes
2013174367980.3691-1.989E	083E	0401-2,292,758-Yes
2014239926380.5011-1.963E	080.00101-1,471,218-Yes
2015227494530.5061-2.09E	080.00501-4,401,050-2,318,832-No

مــن خــال املؤشــرات اإلحصائيــة واملتحصــل عليهــا بالجــدول الســابق، ومــن خــال التعويــض بمؤشــرات املتغيـــرات 
 ،)∆REV

i,t
-∆REC

i,t
(/ A

i,t	1 ،) 
)PPE

i,t
/A

i,t	1
(+e

i,t
 ،)A

i,t	1
األساسية )α3 ، α2 ،α1 ، α0( لكل سنة  في نموذج جونـز املعدل ))1/

تظهر نتائج نموذج جونـز املعدل أن شركة التصنيع الوطنية كانت تمارس إدارة األرباح خال األعوام )2011، 2012، 2013، 
2014( بينمــا لــم تمــارس إدارة األربــاح بصــورة إيجابيــة فــي العــام )2015( كمــا يتضــح مــن الشــكل التالــي:
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شكل )4(

واقع ممارسة األرباح خالل السنوات الخمس لدى الشركة الوطنية بيانًيا

جدول )9( 
املؤشرات اإلحصائية ملتغيـرات الدارسة – شركة الصحراء للبتـروكيماويات )األرقام باآلالف(

20112012201320142015الـبـيـان

TACi,t  442.292(159.41273.635193.01788.242املستحقات الكلية(

Ai,t	1   8.371.4938.500.7718.678.3618.490.0958.491.049إجمالي األصول
TACi, t/Ai,t	1% 1.90% 0.87% 2.22% 1.04% )5.21(

REVi,t-38.266839.679)478.210(436.530 التغيـر في إيـرادات الشركة
RECi,t-)3.840(256.495)79.167(66.413 التغيـر في حسابات تحت التحصيل

PPEi,t 3.885.6303.671.6583.536.3463.478.0853.612.563الحجم اإلجمالي للممتلكات
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جدول )10(
املؤشرات اإلحصائية ملعامالت املتغيـرات األساسية املرتبطة بنموذج جونـز املعدل

ملمارسة إدارة األرباح – شركة الصحراء للبتـروكيماويات

املمتلكات
حسابات االستحقاق 

االختيارية

PPEtPPEt/AtAt/1ΔREVt/AtPPEt/AtNDAtABS_DAEM

α0α1α2α3

 N
on

di
sc

re
tio

na
ry

Ac
cru

als

 D
isc

re
tio

na
ry

Ac
cr

ua
ls

ت 
ابا

س
 ح

ط
وس

مت
ق 

قا
تح

الس
ا

ية ر
تيا

الخ
ا

 E
ar

ni
ng

s
M

an
ag

em
en

t

Yes = 1 
No=  0

)Constant(At/1REVt/AtPPEt/At

-0.940.1-33.111السنة

20113,885,6300.4641-1.1229E	07001-159,413.000Yes1

20123,671,6580.4321-1.1058E	070.0005-01-73,636.000Yes1

20133,536,3460.4071-1.0832E	070.00672-01.01-193,018.007Yes1

20143,478,0850.4101-1.1072E	070.004701-88,242.995Yes1

20153,612,5630.4251-1.1070E	070.00436-01-442,290.996-14,403.801No0

فيمــا يتعلــق بشــركة الصحــراء للبتـــروكيماويات، ومــن خــال املؤشــرات اإلحصائيــة واملتحصــل عليهــا بالجــدول الســابق، 
 ،)A

i,t	1
ومــن خــال التعويــض بمؤشــرات املتغيـــرات األساســية)α3 ،α2 ،α1 ،α0( لــكل ســنة  فــي نمــوذج جونـــز املعــدل ))1/

PPE تظهــر نتائــج نمــوذج جونـــز املعــدل أن شــركة الصحــراء للبتـــروكيماويات كانــت	 
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أيًضــا	 تمــارس إدارة األربــاح خــال األعــوام )2011، 2012، 2013، 2014(، بينمــا لــم تمــارس إدارة األربــاح بصــورة إيجابيــة فــي 
العــام )2015( كمــا يتضــح مــن الشــكل التالــي:
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واقع ممارسة األرباح خالل السنوات الخمس لشركة الصحراء للبتـروكيماويات بيانًيا
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جدول )11(
املؤشرات اإلحصائية ملتغيـرات الدراسة – شركة ينبع الوطنية للبتـروكيماويات ) ينساب (

20112012201320142015الـبـيـان

TACi,t  2.224.018()1.579.296()976.059()899.005()125.570(املستحقات الكلية(

Ai,t	1   22.975.14222.388.45622.900.76222.467.43020.968.257إجمالي األصول

TACi, t/Ai,t	1 %)0.55( %)4.02( %)4.26( %)7.03( %)10.61( 

)REVi,t-)391.278(52.474139.327)2.584.809التغيـر في اإليـرادات الشركة

RECi,t-360.910)154.762()67.439(1.333.834التغيـر في حسابات تحت التحصيل

PPEi,t 17.588.01716.497.75615.623.37514.637.76714.356.900الحجم اإلجمالي للممتلكات

جدول )12(
 املؤشرات اإلحصائية ملعامالت املتغيـرات األساسية املرتبطة بنموذج جونـز املعدل 

ملمارسة إدارة األرباح – شركة ينبع الوطنية للبتـروكيماويات )ينساب(

املمتلكات
حسابات 

االستحقاق 
االختيارية
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Yes = 1 
No = 0

Constant(At/1REVt/AtPPEt/At(السنة

33.111-0.940.1-

2011175880170.7661-4.091E	080.0000E+0001-125,569-Yes1

2012164977560.7371-4.199E	083.3597E	0301-899,004-Yes1

2013156233750.6821-4.105E	089.0493E	04-01-976,058-Yes1

2014146377670.6521-4.184E	089.2029E	04-01-1,579,295-No0

2015143569000.6851-4.483E	081.8688E	0200.98-2,224,017-1,160,789-No0

أخيـًرا وفيما يتعلق شركة ينبع الوطنية للبتـروكيماويات ) ينساب (، ومن خال املؤشرات اإلحصائية واملتحصل عليها 
بالجــدول الســابق، ومــن خــال التعويــض بمؤشــرات املتغيـــرات األساســية )α3 ،α2 ،α1 ،α0( لــكل ســنة  فــي نمــوذج جونـــز 
PPE تظهــر نتائــج نمــوذج جونـــز املعــدل أن شــركة ينبــع الوطنيــة 
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للبتـــروكيماويات )ينســاب( مارســت إدارة األربــاح خــال األعــوام )2011، 2012، 2013( بينمــا لــم تمــارس إدارة األربــاح بصــورة 
إيجابيــة فــي األعــوام )2014، 2015( كمــا يتضــح مــن الشــكل التالــي:
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واقع ممارسة األرباح خالل السنوات الخمس لدى شركة ينبع الوطنية للبتـروكيماويات )ينساب( بيانًيا

ملخص نتائج الدراسة 

مــن خــال نتائــج التحليــات اإلحصائيــة لنمــوذج جونـــز املعــدل ملمارســة إدارة األربــاح بشــركات قطــاع البتـــروكيماويات 
الخمــس املختــارة، يخلــص الباحــث إلــى النتائــج التاليــة:

أظهرت نتائج ممارسة األرباح لشركة رابغ للبتـروكيماويات أن ممارسة األرباح للشركة كانت معدومة خال األعوام - 
)2011، 2012، 2013( بينمــا أظهــرت نتائــج نمــوذج جونـــز أن ممارســة األربــاح لــدى الشــركة كانــت إيجابيــة خــال 

األعــوام )2014، 2015( 

أمــا فيمــا يتعلــق بالشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك(، فقــد أظهــرت نتائــج نمــوذج جونـــز املعــدل أن - 
الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك( لــم تمــارس إدارة األربــاح خــال األعــوام )2012، 2013، 2014، 

2015(، وأن أفضــل الســنوات ملمارســة األربــاح لــدى الشــركة كانــت إيجابيــة خــال العــام )2011(.

أظهــرت نتائــج نمــوذج جونـــز املعــدل أن شــركة التصنيــع الوطنيــة كانــت تمــارس إدارة األربــاح خــال األعــوام )2011، - 
2012، 2013، 2014(، بينمــا لــم تمــارس إدارة األربــاح بصــورة إيجابيــة فــي العــام )2015(.

أكــدت نتائــج نمــوذج جونـــز املعــدل أن شــركة الصحــراء للبتـــروكيماويات كانــت	 أيًضــا	 تمــارس إدارة األربــاح خــال - 
األعــوام )2011، 2012، 2013، 2014( بينمــا لــم تمــارس إدارة األربــاح بصــورة إيجابيــة فــي العــام )2015(.

فيمــا يتعلــق بشــركة ينبــع الوطنيــة للبتـــروكيماويات )ينســاب(، ومــن خــال املؤشــرات اإلحصائيــة واملتحصــل عليهــا - 
أكــدت نتائــج نمــوذج جونـــز املعــدل أن شــركة ينبــع الوطنيــة للبتـــروكيماويات )ينســاب( مارســت إدارة األربــاح خــال 

األعــوام )2011، 2012، 2013(، بينمــا لــم تمــارس إدارة األربــاح بصــورة إيجابيــة فــي األعــوام )2014 ، 2015(.
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ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of Modified Jones Model in detecting earnings management 
among the companies offerings that are listed between 2011 – 2015 in the Saudi Stock Exchange )SSE(. 
Prior research documented that the Modified Jones model is effective in detecting earning management 
in mostly developed economies. Results of our study confirmed that Modified Jones model is effective in 
detecting earnings management in the context of Saudi Arabia. We employed the modified Jones model to 
detect earning management in context of the Saudi Stock Exchange )SSE( and found out that:

Rabigh petrochemical industries, results showed that the administration did not practice earnings 
management during the years from 2012 	2015, while the results showed the practice of earnings 
management in the year 2011.

Saudi Basic Industries Corporation )SABIC(, results showed that the administration did not practice 
earnings management during the years from 2011 	2013, while the results showed the practice of earnings 
management in the years 2014 and 2015.

National Industrialization Company, results showed that the administration do practice earnings 
management during the years from 2011 	2014, while the results showed the practice of earnings 
management in the year 2015.

Sahara Petrochemical Company, results showed that the administration do practice earnings 
management during the years from 2011 	2014, while the results showed did not practice of earnings 
management in the years 2015 .

Yanbu National Petrochemical Company )Yansab(, results showed that the administration do practice 
earnings management during the years from 2011 	2013, while the results showed did not practice of 
earnings management in the years 2014 and 2015 .

 This study then attempted to extend the modified Jones model and found it to be very successful. 
Therefore it is concluded that the modified Jones model is effective in estimating the extent of earnings 
management practiced in the Saudi Stock Exchange )SSE( in petrochemical industries.

Key Words: Earnings Management, Modified Jones Model 1995, Petrochemical sector companies in 
Saudi Arabia.


