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 قياس درجة ممارسات إدارة األرباح 
في القطاع املصرفي املصري

د. رنا محمد البطرني

 مدرس باملعهد الكندي العالي 
 لتكنولوجيا الهندسة واإلدارة

جمهورية مصر العربية

امللخص 1

درجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة تمــارس إدارة األربــاح عنــد 
ُ
هــدف البحــث إلــى تحديــد مــا إذا كانــت البنــوك امل

إعــداد بياناتهــا املاليــة. وقــد تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد ضــمَّ مجتمــع البحــث البنــوك املدرجــة فــي بورصــة 
األوراق املاليــة املصريــة، وقــد تــم اختيــار عينــة مــن خمســة بنــوك ُمدرجــة وهــي: )البنــك التجــاري الدولــي، وبنــك قطــر األهلــي 
الوطنــي، والبنــك املصــري الخليجــي، وبنــك الكويــت الوطنــي- مصــر، وبنــك التعميـــر واإلســكان(، وذلــك خــال الفتـــرة مــا بيـــن 
العاميـــن )2015 - 2019( تــم االعتمــاد علــى التقاريـــر الســنوية والبيانــات املاليــة املنشــورة علــى املواقــع اإللكتـــرونية للبنــوك 
عينــة البحــث لقيــاس ممارســات إدارة األربــاح، كمــا تــم اختبــار الفرضيــات باســتخدام البـــرنامج اإلحصائــي spss اإلصــدار 24، 

.one sample t-test باســتخدام اختبــار

درجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة بممارســات إدارة األربــاح عنــد إعــداد 
ُ
لــت الّدراســة إلــى قيــام البنــوك امل وقــد توصَّ

التوعيــة  الّدراســة بضــرورة نشــر  ــا وبدرجــات مختلفــة، كمــا أوصــت 
ً
فــي االتجاهيـــن )صعــوًدا وهبوط املاليــة، وذلــك  بياناتهــا 

مــن ِقبــل الجهــات الوصائيــة والرقابيــة، مثــل: هيئــة األوراق املاليــة املصريــة وبورصــة األوراق املاليــة املصريــة والبنــك املركــزي 
املصــري، حــول املخاطــر التـــي قــد تتـــرتب عــن ممارســات إدارة األربــاح وخاصــة علــى املــدى البعيــد، إضافــة إلــى فــرض العقوبــات 

علــى البنــوك التـــي يثبــت تورطهــا بممارســات إدارة األربــاح بطرقهــا وآلياتهــا كافــة.

الكلمات املفتاحية: إدارة األرباح، املحاسبة اإلبداعية، تمهيد الدخل، محاسبة تنظيف الدفاتـر.

املقدمة
الخدمــات  مــن  مجموعــة  تقديمــه  خــال  مــن  وذلــك  دولــة،  أي  فــي  االقتصاديــة  القطاعــات  أهــم  أحــد  البنــوك  قطــاع  يعــدُّ 
ــاٍل فــي تسييـــر عجلــة  املتنوعــة املتمثلــة فــي الوســاطة املاليــة وإدارة املخاطــر االئتمانيــة، وغيـــرها مــن الخدمــات التـــي تســاهم بشــكٍل فعَّ
ــي فــي ســامة االقتصــادات املحليــة واســتقرارها. النمــو االقتصــادي، لذلــك فــإنَّ ســامة هــذا القطــاع واســتقراره تؤثـــر بشــكل إيجابـ

تعــدُّ القوائــم املاليــة لهــذه البنــوك محــور اإلبــاغ الرئيــس التـــي تعكــس وضــع البنــك وســامة مركــزه املالــي، حيــث تلعــب 
 فــي مســاعدة املستثمريـــن وصنــاع القــرار اآلخـريـــن فــي اختيــار أفضــل البدائــل املاليــة املتاحــة، 

ً
 تقييميــا

ً
القوائــم املاليــة دورا

فــي  املاليــة  القوائــم  تحليــل  إنَّ  إذ  البنــوك وربحيتهــا،  أداء  تقييــم  فــي  املاليــة  بالقوائــم  الــواردة  املحاســبية  املعلومــات  وتؤثـــر 
ــن مــن: تحديــد نقــاط القــوة والضعــف، وفــرص االســتثمار، وتقديــم 

ّ
إطــار عمليــة تقييــم األداء يســاعد فــي تقديــم نتائــج تمك

معلومــات للمستثمريـــن والدائنيـــن، واألطــراف األخـــرى. وبالتالــي، البــد مــن الحصــول علــى تقاريـــر ماليــة خاليــة مــن التاعــب 
تعبـر بدرجة موثوق بها عن: املركز املالي، واألداء املالي للبنك، وهو ما يؤثـر إيجابًيا في: قرارات املستثمريـن، وتنشيط سوق 
األوراق املاليــة، وكذلــك املحافظــة علــى اســتمرارية نجــاح البنــوك وســمعتها االقتصاديــة، وإنَّ اســتخدام هــذه املعلومــات 
مــن ِقَبــل املستثمريـــن واملحلليـــن املالييـــن وغيـــرهم مــن مســتخدمي تلــك املعلومــات، قــد يخلــق لــدى اإلدارة الحافــز التبــاع 
ممارســات إدارة األربــاح، للتأثيـــر فــي رقــم الربــح املســتهدف؛ وذلــك باســتثمار املرونــة املتاحــة فــي معاييـــر املحاســبة الدوليــة 
ي القوائــم املاليــة، وســمحت باســتخدام سياســات وإجـــراءات  ِعــّدِ

ُ
التـــي فتحــت املجــال لاجتهــادات والتقديـــرات الشــخصية مل
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درجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة تمــارس إدارة األربــاح عنــد إعــداد 
ُ
هــدف البحــث إلــى تحديــد مــا إذا كانــت البنــوك امل

بياناتهــا املاليــة. تــمَّ اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد ضــمَّ مجتمــع البحــث البنــوك املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة،  
فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة بممارســات إدارة األربــاح عنــد إعــداد بياناتهــا  درجــة 

ُ
لــت الّدراســة إلــى قيــام البنــوك امل وقــد توصَّ

( وبدرجــات مختلفــة، كمــا أوصــت الّدراســة بضــرورة نشــر التوعيــة مــن ِقبــل الجهــات 
ً
 وهبوطــا

ً
املاليــة، وذلــك فــي االتجاهيـــن )صعــودا

الوصائيــة والرقابيــة، مثــل: هيئــة األوراق املاليــة املصريــة وبورصــة األوراق املاليــة املصريــة والبنــك املركــزي املصــري، حــول املخاطــر 
التـــي قــد تتـــرتب عــن ممارســات إدارة األربــاح وخاصــة علــى املــدى البعيــد، إضافــة إلــى فــرض العقوبــات علــى البنــوك التـــي يثبــت تورطهــا 

بممارســات إدارة األربــاح بطرقهــا وآلياتهــا كافــة
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ظهــر البنــوك بوضــع أفضــل ممــا هــي عليــه مــن خــال تغييـــر مكونــات 
ُ
محاســبية بديلــة تخــدم اإلدارة واملالكيـــن، وبالتالــي، ت

املساهميـــن  بمصالــح  ــرر  الضَّ ُيلحــق  قــد  ممــا  املاليــة،  بالبيانــات  التاعــب  احتمــال  زيــادة  فــي  يســاهم  الــذي  األمــر  األربــاح، 
وأصـــحاب املصالــح الذيـــن يعتمــدون علــى القوائــم املاليــة فــي اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية )بــدوي، 2018: 1(.

مراجعة الدراسات السابقة
ــركات 

ّ
دراســة (Shattarat, 2017)، وهدفــت إلــى التعريــف بــإدارة األربــاح الحقيقيــة وعاقتهــا بــأداء الشــركات فــي الش

ــركات البـــريطانية التـــي ال تحقــق األربــاح، تميــل إلــى: التاعــب فــي املبيعــات، وتقليــل 
ّ

البـــريطانية وتوصلــت الّدارســة إلــى إنَّ الش
النفقــات التقديـــرية فــي وقــت واحــد، وزيــادة اإلنتــاج، وممارســة إدارة األربــاح علــى أســاس االســتحقاق.

دراســة  (Elkalla, 2017)، والتــي بينــت اختبــار إدارة األربــاح فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وتوصلــت 
الّدارســة إلــى أنَّ مــن أهــم محــددات إدارة األربــاح القائمــة علــى تغييـــر االســتحقاق، هــي: معــدل نمــو الناتــج املحلــي، والرافعــة 

املاليــة، والربحيــة، ودورة التشــغيل، ومرونــة إدارة األربــاح، وتـــرتبط بشــكل إيجابـــي مــع املســتحقات التقديـــرية.

بيـــن خصائــص مجلــس اإلدارة وإدارة األربــاح  إلــى بيــان العاقــة  دراســة (C. A. Kankanamage, 2015)، وهدفــت 
ــركات املدرجــة فــي ســريانكا، واســتخدام نمــوذج )كوثـــري( لقيــاس ممارســات إدارة األربــاح، وقــد 

ّ
مــن خــال التطبيــق علــى الش

كشــفت النتائــج عــن العاقــة قويــة بيـــن خصائــص مجلــس اإلدارة والحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح فــي ســريانكا، وبمجـــرد 
وجــود مجلــس إدارة قــوي، فإنــه يســاهم فــي تحسيـــن جــودة التقاريـــر املاليــة للشــركات.

دراسة (Prawitt, Smith, Wood, 2009)، التي استخدمت نموذج كوثـــري لقياس ممارسات إدارة األرباح، حيث تم 
قيــاس إدارة األربــاح بأسلوبيـــن: األول: عــن طريــق املســتحقات االختياريــة، وتــمَّ احتســابها بنــاًء علــى نمــوذج كوثـــري، والثانــي: عــن 

طريق مدى التطابق مع توقعات املحلليـــن املالييـــن. خالل الفتـــرة 2000 إلى العام 2005.

ــركات التـــي لديهــا مســتوى 
ّ

وتوصلــت الّدراســة إلــى وجــود تأثيـــر عك�ســي لجــودة التدقيــق الداخلــي فــي إدارة األربــاح، فالش
 فــي 

ً
 مهمــا

ً
جــودة أعلــى للتدقيــق الداخلــي أظهــرت مســتحقات اختياريــة أقــل، وبالتالــي، فــإنَّ إدارة التدقيــق الداخلــي تلعــب دورا

تحسيـــن جــودة التقاريـــر املاليــة.

التعقيب على الدراسات السابقة
تشــابهت الّدراســة الحاليــة مــع بعــض الدراســات الســابقة مــن حيــث الهــدف فــي الكشــف عــن ممارســات إدارة األربــاح فــي 
ــت فيهــا الّدراســة، وباســتخدام نمــوذج حديــث للكشــف  الشــركات، إال أنَّ هنــاك اختافــات تتمثــُل فــي اختــاف البيئــة التـــي تمَّ
عــن ممارســات إدارة األربــاح فــي القطــاع املصرفــي املصــري، وحســب علــم الباحثــة، فإنهــا مــن أوائــل الدراســات التـــي تناولــت هــذا 

النمــوذج فــي بيئــة األعمــال املصريــة.

ومــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة وممارســات إدارة األربــاح فــي الشــركات التـــي تناولتهــا، ونمــاذج قياســها تســتطيع 
الباحثــة اختيــار نمــوذج لقيــاس ممارســات إدارة األربــاح فــي البنــوك املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة.

مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤل اآلتي:

هل تمارس البنوك املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية إدارة األرباح عند إعداد بياناتها املالية؟

أهداف البحث
هــدف البحــث إلــى تحديــد مــا إذا كانــت البنــوك املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة تمــارس إدارة األربــاح عنــد 

إعــداد بياناتهــا املاليــة.

أهمية البحث
تتمثــُل أهميــة البحــث مــن: الجهــات الرقابيــة، وإدارة البنــوك، والقائميـــن علــى إعــداد حســاباتها وتدقيقهــا فــي الوقــوف 
فــي اتخــاذ اإلجـــراءات املناســبة؛ للحــد مــن تلــك  علــى قيــام البنــوك بممارســات إدارة األربــاح، وهــذا مــن شــأنه أن يســاعدها 
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املمارســات، وتحسيـــن جــودة التقاريـــر املاليــة، وزيــادة الثقــة بـــرقم األربــاح التـــي تتضمنهــا هــذه التقاريـــر، كمــا يمكــن أن يكــون 
 لدراســات مســتقبلية أخـــرى، فيمــا يتعلــق بممارســة إدارة األربــاح، وتطبيقاتهــا.

ً
منطلقــا

فروض البحث

ت صياغة الفرض اآلتي: لإلجابة على تساؤل الّدراسة تمَّ

تمارس البنوك املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية إدارة األرباح عند إعداد بياناتها املالية.

تصميم البحث
منهج البحث 1-

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي.

مجتمع وعينة البحث 2-

ا، وقــد تــمَّ 
ً
درجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة، والبالــغ عددهــا )12( بنــك

ُ
ــل مجتمــع الّدراســة فــي جميــع البنــوك امل

َّ
تمث

نــة مــن خمســة بنــوك مدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة، أي: بنســبة 41.66%. خــال الفتـــرة املمتــدة  اختيــار عينــة مكوَّ
بيـــن العاميـــن )2015-2019( وتتمثــل فــي )البنــك التجــاري الدولــي، وبنــك قطــر األهلــي الوطنــي، وبنــك الكويــت الوطنــي- مصــر، 

والبنــك املصــري الخليجــي، وبنــك التعميـــر واإلســكان(.

أداة جمع البيانات 3-

تــمَّ االعتمــاد علــى التقاريـــر الســنوية للبنــوك واإليضاحــات املتممــة لهــا خــال الفتـــرة واملنشــورة علــى املواقــع اإللكتـــرونية 
الخاصــة بالبنــوك عينــة الّدراســة، بواقــع )25( مشــاهدة )5 بنــوك ملــدة 5 ســنوات(.

قياس متغيـرات الدراسة 4-

املعــدل  نمــوذج جونــز  عــن  نمــوذج مطــور  نمــوذج كوثـــري، وهــو  فــي االعتمــاد علــى  األربــاح  إدارة  قيــاس ممارســات  تــمَّ 
الّدراســة. عينــة  البنــوك  فــي  األربــاح  إدارة  ممارســات  عــن  للكشــف 

كمــا تــمَّ االعتمــاد علــى البـــرنامج اإلحصائــي spss اإلصــدار 24 فــي تحليــل البيانــات التـــي تــم جمعهــا مــن التقاريـــر الســنوية 
للبنــوك عينــة البحــث، باســتخدام مجموعــة مــن األســاليب اإلحصائيــة التـــي تائــم متغيـــرات البحــث وتخــدم فروضــه، وهــي:

أساليب تحليل البيانات  -
تم االعتماد على البـــرنامج اإلحصائي spss اإلصدار 24، واحتساب اإلحصاءات الوصفية ملتغيـــرات البحث )الوسط 

.one sample t-test الحسابي، واالنحـراف املعياري، ومعامل االختاف( واختبار الفرضيات باستخدام اختبار

اإلطار النظري للبحث
إدارة األرباح: مفهومها وطرقها ومبـرراتها

نشــأت ظاهــرة إدارة األربــاح وتوســعت بفعــل مجموعــة عوامــل وظــروف أوجــدت لهــا أرضيــة خصبــة النتشــارها، وتنــوع 
أســاليب تنفيذهــا، واإلبــداع فــي تطبيقهــا، وكان مــن أهــم هــذه العوامــل والظــروف تعــارض املصالــح بيـــن اإلدارة واملالكيـــن، ممــا 

دفــع اإلدارة إلــى اإلفصــاح عــن املعلومــات التـــي تخــدم مصالحهــا بالدرجــة األولــى، وبالتالــي، اللجــوء إلــى ممارســة إدارة األربــاح.

مفهوم إدارة األرباح 1-

ــد تقــوم بــه اإلدارة، ويؤثـــر فــي الدخــل؛ بهــدف تضليــل مســتخدمي املعلومــات  عّرفــت إدارة األربــاح بأنهــا: ســلوك ُمتعمَّ
املحاسبية لتحقيق مكاسب خاصة )Elkalla, 2017: 12(< كما عّرفت بأنها: العملية التـي يتم من خالها التاعب باملعلومات 
املالية لتحسيـــن األداء واملركز املالي للشركة )Alghamdi, 2012: 29(. كما عّرفت بأنها: ســـــلوك إداري يتبعه بعـــــض املـدیريـــن 
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باســـتخدام طـــرق وأســاليب محـــددة للتأثيـــر فــي األربـــاح وفــَق مـــا يتفــق مـــع دوافعهـــم وأهـــدافهم، وبـــذلك فـــإّن األربــاح املقــررة ال 
2010: هـــ(. كمــا ُعّرِفــت مــن ِقبــل )Healy & Wahlen, 1998( بأنهــا:  تعكــس بدقــة حقيقــة الوضــع املالــي للمنشــأة )محمــد، 
استخدام املديـريـــن الحكم الشخ�سي في عملية إصدار التقاريـــر املالية وفي تنظيم العمليات؛ من أجل تغييـــر نتائج التقاريـــر 
املاليــة، إمــا لتضليــل بعــض األطــراف ذات العاقــة حــول األداء املالــي الحقيقــي للمنشــأة، أو للتأثيـــر فــي النتائــج التعاقديــة التـــي 

.)Healy, 1999: 368( تعتمــد علــى النتائــج املاليــة الــواردة فــي هــذه التقاريـــر

طرق إدارة األرباح: 2-

تناولــت األدبيــات املحاســبية العديــد مــن الطرائــق التـــي تتبعهــا اإلدارة للقيــام بــإدارة األربــاح، والتـــي مــن شــأنها تعديــل 
 ووفــَق دوافعهــا وغاياتهــا.

ً
القوائــم املاليــة بالشــكل الــذي تـــراه مناســبا

تمهيد الدخل:أ- 

 مــن إظهــار أربــاح متقلبــة مــع سلســلة 
ً
يتحقــُق تمهيــد الدخــل مــن الرغبــة فــي اإلبــاغ عــن اتجــاه ثابــت للنمــو فــي الربــح، بــدال

)Sanusi, 2014: 7 ( مــن الصعــود والهبــوط لهــذه األربــاح

وقــد عــرف تمهيــد الدخــل بأنــه: إدارة األربــاح املرغوبــة إلزالــة التذبــذب فــي مســار الدخــل الطبيعــي، وعــادة مــا يتضمــن 
خطــوات تخفيــض الدخــل فــي الســنوات ذات الدخــل املرتفــع مــن أجــل نقلهــا إلــى الســنوات ذات الدخــل املنخفــض، ويهــدف 
 مــن األربــاح بغــرض تخفيــض درجــة املخاطــرة، وزيــادة قيمــة املنشــأة فــي املــدى الطويــل، فاملخاطــرة 

ً
إلــى سلســلة مســتقرة نســبيا

ــت املخاطــر )فــداوي، 2014: 134(
ّ
تـــرتبط بدرجــة التقلــب، وكلمــا انخفــض التقلــب قل

محاسبة تنظيف الدفاتـر: Big Bath ب- 

 علــى التصريــح عــن 
ً
ــركة مــن التصريــح عــن الحــد األق�ســى للخســارة فــي عــاٍم واحــد؛ لتكــون قــادرة ــن الشَّ ِ

ّ
الحالــة التـــي تمك

ــركة إلــى تعظيــم الخســائر الظاهــرة فــي القوائــم املاليــة فــي ســنٍة  التحســن فــي األربــاح فــي الســنوات التاليــة، حيــث تســعى الشَّ
)Škoda, 2017: 74( واحــدة، حتـــى تظهــر الســنوات املســتقبلية بشــكل أفضــل

وتحــدث عمليــة تنظيــف الدفاتـــر فــي فتـــرات تغييـــر اإلدارة فــي املنشــأة، حيــث يقــوم املديـــرون التنفيذيــون الجــدد بتحميــل 
 
ً
أداء املنشــأة الســيئ علــى املديـريـــن التنفيذييـــن السابقيـــن، وتتــم عمليــة تنظيــف حســابات املنشــأة، بطريقــة تمكنهــم مســتقبا

مــن إظهــار نتائــج أفضــل، لُينســب الفضــل فــي تحســينات الســنوات الاحقــة ألنفســهم.

املحاسبة اإلبداعية:ج- 

تعــدُّ املحاســبة اإلبداعيــة بأنهــا: عمليــة تحـــريف األرقــام املاليــة عمــا هــي فــي الواقــع إلــى مــا يـــرغب بــه معــد التقاريـــر املاليــة 
عــن طريــق االســتفادة مــن القواعــد الحاليــة أو تجاهــل بعــض منهــا، أي: إنَّ املحاســبة اإلبداعيــة تســتخدم الثغــرات فــي املبــادئ 

.)Bhasin, 201 : 36( أو املعاييـــر املحاســبية إلظهــار النتائــج املطلوبــة

مبـررات إدارة األرباح: 3-

هناك َمن قسم مبـررات ممارسة أساليب إدارة األرباح إلى:

ــركة، ومــا هــو متعلــق بمصلحــة املمــارس وتبـريـــر  مــا هــو متعلــق بمصلحــة املمــارس نفســه، ولــو كانــت ضــد مصلحــة الشَّ
ــركة، وهــو بالحقيقــة ليــس ملصلحتهــا، وأّن ممارســتها بدافــع املصلحــة الشــخصية تواجــه رفًضــا أكبـــر  ذلــك بأنهــا ملصلحــة الشَّ

مــن ممارســتها بدافــع تحسيـــن املركــز املالــي للمنشــأة )القــري، 2010: 28(

حيــث يبـــررون هــذه املمارســات بهــدف التأثيـــر فــي ســمعة املنشــأة فــي الســوق، لتحسيـــن املركــز املالــي، وتعظيــم القيمــة 
املاليــة، ومــن ثــم تحسيـــن أســعار األســهم فــي الســوق املاليــة، ويـــرجع الســبب فــي تحسيـــن األداء املالــي للمنشــأة بهــدف تحقيــق 
مصالــح شــخصية، لعكــس صــورة إيجابيــة عــن أدائهــا لتحسيـــن صورتهــم أمــام املــاك )جبــار، 2015: 244( مستخدميـــن بذلــك 
أســاليب عــدة للتاعــب بالقوائــم املاليــة: )التاعــب باملصروفــات واإليـــرادات، والتاعــب فــي األصــول وااللتـــزامات، والتاعــب 

بالتدفقــات النقديــة( )الهــادي، ومجيــد، 2017: 71(.
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إدارة األرباح  طرق  

 

 تمهيد الدخل 

 

 المحاسبة اإلبداعية 

 

محاسبة تنظيف  
 الدفاتر 

الشكل رقم (1) طرق إدارة األرباح وآلياتهااملصدر: من إعداد الباحثة

اإلطار العملي للبحث
إدارة  قيــاس  وبهــدف  األربــاح،  إدارة  لدرجــة ممارســة  االختيــاري كمؤشــر  لاســتحقاق  املطلقــة  القيمــة  اســتخدام  تــمَّ 
املســتحقات  لتقديـــر  نمــوذج  وهــو   )Kothari et al., 200 ( نمــوذج  إلــى  اســتناًدا  االســتحقاق االختيــاري  تقديـــر  تــمَّ  األربــاح 
 )Modified Jones, 1991( نمــوذج  بتعديــل   2005 العــام  فــي    Kothari, Leone & Wasleyمــن كل  قــام  االختياريــة، حيــث 

االختياريــة  املســتحقات  نمــوذج  بـــ:  ســمي  وقــد 
 )Performance-adjusted بــاألداء  املعدلــة 
) Piscretionary Accruals, 200؛ وذلــك ألنــه 
 Prawitt,( ركة يـربط بيـن املستحقات وأداء الشَّ
1262 :2009( بحيــث يأخــذ بالحســبان العاقــة 
بيـــن املســتحقات والعائــد علــى األصــول كوســيلة 
الّدراســة  اعتمــدت  لــذا  ــركة،  الشَّ أداء  لقيــاس 
الحاليــة علــى هــذا النمــوذج، نظــًرا الســتخدامه 
علــى نطــاق واســع فــي معظــم الدراســات الحديثــة.

أربــع خطــوات  كوثـــري علــى  نمــوذج  يقــوم 
باآلتــي: تتمثــل  أساســية 

الخطوة األولى: حساب االستحقاق الكلي: 
يتــم حســاب االســتحقاق الكلــي مــن خــال 
العمليــات  مــن  النقــدي  التدفــق  صافــي  طــرح 
خــال  للبنــك  الدخــل  صافــي  مــن  التشــغيلية 
الفتـــرة املدروســة، ولــكل ســنة علــى حــدة كاآلتــي: 

TACC
i,t

 = NI
i,t

 - CFO
i,t

للبنــك  الكلــي  االســتحقاق   :TACC
i,t

  : إنَّ حيــث 
فــي   i للبنــك  الدخــل  صافــي   :NI

i,t
 ،t الســنة  فــي   i

CFO: التدفقــات النقديــة مــن 
i,t

 ،t نهايــة الســنة
العمليــات التشــغيلية للبنــك i فــي الســنة t بحيــث 
يكفــي  مــا  توليــد  علــى  البنــك  قــدرة  إلــى  تشيـــر 
أعمالــه  علــى  للحفــاظ  النقديــة  التدفقــات  مــن 

جدول رقم (1) 
االستحقاق الكلي خالل الفتـرة املمتدة بيـن العاميـن (2019-2015)

Bankyearاالستحقاق الكليالتدفق النقدي التشغيليصافي الدخل

البنك 
التجاري 

الدولي

20154,640,71818,724,869)14,084,1 1(
20165,950,55542,313, 78)36,363,023(
20177,  0,3391,743,686 ,806,6 3
20189,   ,7  27,099, 77)17, 43,822(
201911,803,   21,612,492)9,808,937(

بنك قطر 
األهلي 
الوطني

20153,080,161,4863,44 ,982,023)36 ,820, 37(
20164,033,593,21510,118,279,773)6,084,686,  8(
2017 ,293, 72, 1712,792,121,811)7,498, 49,294(
20186,917, 03,9164,884, 09,0612,032,994,8  
20198,321, 30,798)3,884, 46,120(12,206,076,918

بنك 
الكويت 
الوطني- 

مصر

2015 7 , 8 2,747,4 8)2,171,873(
2016848,89 )4,  3, 17(5,402,412
20171, 03,097)2,4 7,847(3,960,944
20182,002,381 ,281,893)3,279, 12(
20192,168,696)4,240,926(6,409,622

البنك 
املصري 
الخليجي

2015278,122,6666,030,09 ,479) ,7 1,972,813(
2016401, 01,1778,902,999,811)8, 01,498,634(
2017 00,619,820)47 ,271,166(97 ,890,986
2018 81, 92,8711,346,283,317)764,690,446(
201967 ,342,042)1,834,826,667(2, 10,168,709

بنك 
التعميـر 
واإلسكان

2015491,183,9432,387,302,493)1,896,118,  0(
2016644,161, 78)2,491,177,480(3,13 ,339,0 8
20171,312,018,31010,093,624,489)8,781,606,179(
20181,624,83 ,360) ,008,860,813(6,633,696,173
20191,9 1,089,343)2,82 ,002,287(4,776,091,630

املصــدر: إعــداد الباحثــة فــي االعتمــاد علــى التقاريـــر املاليــة للبنــوك خــال الفتـــرة املمتــدة بيـــن العاميـــن 
)2015م-2019م(
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ونمــوه، i: البنــوك عينــة الّدراســة مــن 1 إلــى 5 بنــوك، t: مؤشــر 
الســنوات وهــي الفتـــرة املمتــدة بيـــن العاميـــن 2015 إلــى 2019.

الخطوة الثانية: تقديـر معالم النموذج لحساب االستحقاق 
غيـر االختياري:

ملجموعــة   )a
1
, a

2
, a

3
, a

4
( النمــوذج  معالــم  تقديـــر  تــمَّ 

معادلــة  باســتخدام  حــدة  علــى  ســنة  ولــكل  العينــة  بنــوك 
االنحــدار الخطــي املتعــدد باســتخدام املعادلــة التاليــة، وذلــك 
غيـــر  االســتحقاق  لحســاب   

ً
تمهيــدا ؛ 

ً
إحصائيــا معالجتهــا  بعــد 

اآلتيــة: املعادلــة  وفــَق  حســب 
ُ
ت االختيــاري التـــي 

 ،  t-1 الســنة  فــي  األصــول  إجمالــي  إلــى  للبنــك  الكلــي  االســتحقاق  ويمثــل  االســتحقاق:  إجمالــي    : إنَّ  حيــث 
 i التغيـر في إيـرادات البنك :∆REV

i,t
a0: قيمة الثابت، وتعبـر عن إجمالي االستحقاقات التـي ال تتأثـر باملتغيـرات املستقلة، 

PPE: الحجم اإلجمالي 
i,t

  ،t-1و t بيـــن السنتيـــن i التغيـــر في الحســابات تحت التحصيل للبنك :∆REC
i,t

 ،t-1و t بيـــن الفتـرتيـــن
ROA: معــدل العائــد علــى األصــول للبنــك i فــي الفتـــرة t. الــذي تــمَّ حســابه 

i,t
 ،t فــي الفتـــرة i للعقــارات واملمتلــكات واآلالت للبنــك

e:  باقــي أجـــزاء النمــوذج وتعبـــر عــن الخطــأ العشــوائي أو البواقــي مــن النمــوذج 
i,t

بقســمة صافــي الدخــل علــى إجمالــي األصــول،  
تمثــل معالــم خاصــة بالنمــوذج.

 
:a

1
,a

2
,a

3
,a

4
  ،t فــي الســنة i التـــي تعبـــر عــن قيمــة االســتحقاق االختياريــة للبنــك

يمثــل االســتحقاق غيـــر االختيــاري املســتحقات غيـــر االختياريــة إلــى إجمالــي أصــول البنــك، وقــد تــمَّ تقديـــر االســتحقاق 
غيـــر االختيــاري لــكل بنــك خــال الفتـــرة )2015-2019( باســتخدام معالــم النمــوذج املقــدرة فــي الخطــوة الســابقة.

جدول رقم (3) 
االستحقاق غيـر االختياري خالل الفتـرة (2019-2015)

Bankyeara0 االستحقاق غيـر
االختياري

البنك 
التجاري 

الدولي

20150.12-0.00806 -0.2661-0.078760.006474-0.226 
20160.433-0.041938-0.0716-0.223 30.0028190.0987
2017-0.1170.000636-0.06 40.1318330.006186-0.0438
20180.0380.0084040.02230.0212440.0070320.0970
2019-0.0270.000106-0.01060.0316680.004731-0.0011

بنك قطر 
األهلي 
الوطني

20150.12-0.000011-0.0690-0.11 930.00 887-0.0 91
20160.433-0.0000 7-0.1027-0.418010.00268 -0.08 1
2017-0.1170.0000010.133 0.27 9920.00 8210.2983
20180.0380.0000110.06470.0386020.006880.1482
2019-0.0270.000000-0.02400.0477 70.0047960.0016

بنك 
الكويت 
الوطني- 

مصر

20150.12-0.041837-0.0738-0.109290.003829-0.1011
20160.433-0.199981-0.1449-0.24 440.001964-0.1  3
2017-0.1170.0031070.26380.141720.0061 20.2978
20180.0380.0419830.03800.0209120.0068660.14 8
2019-0.0270.00049 0.04400.02403 0.00 2260.0467

البنك 
املصري 
الخليجي

20150.12-0.00010 -0.20 9-0.074370.002977-0.1 74
20160.433-0.000322-0.19 8-0.306940.001111-0.0690
2017-0.1170.0000040.09180.2 13 70.0021 10.2284
20180.0380.0000440.01410.0437820.0023790.0983
2019-0.0270.0000010.01880.0 92180.001 310.0 2 

جدول رقم (2) 
تحديد معالم النموذج خالل الفتـرة املمتدة بيـن العاميـن 

(2019-2015)

a0a1a2a3a 4العام
20150.12-11 8 08.880.71 -10.2120.2 
20160.433-7 1 014.960. 31-29.9230.12 
2017-0.117167866.39-2.0  24. 910.241 
20180.03824772 1.4-0.7483.7910.2 2
2019-0.02736347.60.4214.9230.1  

spss املصدر: إعداد الباحثة في االعتماد على البـرنامج اإلحصائي



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 3 )تحت النشر(- سبتمبر )أيلول( 2023

9

Bankyeara0 االستحقاق غيـر
االختياري

بنك 
التعميـر 
واإلسكان

20150.12-0.0000  -0.0069-0.0012 0.0048460.1166
20160.433-0.000297-0.01  -0.386980.002 170.0327
2017-0.1170.00000 -0.017 0.401920.00 8870.2733
20180.0380.0000460.01 20.0490410.008 680.1108
2019-0.0270.000001-0.02600.0971210.00 8770.0 00

الخطوة الثالثة: حساب االستحقاق االختياري:

يمثل االستحقاق االختيارية الفرق بيـن االستحقاق الكلي واالستحقاق غيـر االختياري خال فتـرة محددة.

: حيث إنَّ

t-1 االستحقاق االختياري: ويمثل االستحقاق االختياري للبنك إلى إجمالي األصول في السنة

t-1 إجمالي االستحقاق: ويمثل االستحقاق الكلي للبنك إلى إجمالي األصول في السنة

t-1 االستحقاق غيـر االختياري: ويمثل االستحقاق غيـر االختياري للبنك إلى إجمالي األصول في السنة

الخطوة الرابعة: تقريـر درجة ممارسة البنوك إلدارة األرباح

تعــدُّ بعــض الدراســات بأنــه: تعــدُّ البنــوك غيـــر ممارســة إلدارة األربــاح إذا كانــت قيمــة اســتحقاقها االختيــاري تســاوي 
)الصفــر(، بينمــا تعــد ممارســة إلدارة األربــاح كلمــا ابتعــدت قيمــة اســتحقاقها االختيــاري عــن )الصفــر( ســواًء أكانــت لألعلــى أم 

األدنــى، تـــزيد ممارســة إدارة األربــاح )أبــو ريشــة، 2015: 738(

تشيـــر القيمــة املوجبــة لاســتحقاق االختيــاري إلــى أنَّ هنــاك إدارة لألربــاح فــي اتجــاه تصاعــدي )زيــادة متعمــدة(، بينمــا 
فــي اتجــاه تنازلــي )تخفيــض متعمــد(، أمــا إذا كانــت  تشيـــر القيمــة الســالبة لاســتحقاق االختيــاري إلــى وجــود إدارة لألربــاح 
لألربــاح  إدارة  عــدم وجــود  إلــى  ذلــك يشيـــر  فــإّن  الصفــر(،  مــن  )أو قريبــة  )الصفــر(  قيمــة االســتحقاق االختيــاري مســاوية 

134( وبالتالــي، فــإنَّ زيــادة قيمــة االســتحقاق االختيــاري تــؤدي لزيــادة ممارســات إدارة األربــاح.  :2010 )محمــود، 

بينمــا تعــدُّ دراســات أخـــرى أنــه بعــد حســاب االســتحقاق االختيــاري للبنــك خــال الفتـــرة املدروســة يجــب حســاب القيمــة 
املطلقــة لاســتحقاق االختيــاري ومتوســط هــذه القيمــة، فــإذا كانــت القيمــة املطلقــة للمســتحقات االختياريــة فــي ســنة محــددة 
أمــا إذا كانــت القيمــة املطلقــة للمســتحقات  ــركة قــد مارســت إدارة األربــاح خــال هــذه الســنة،  فــإنَّ الشَّ تفــوق املتوســط، 
ــركة لــم تمــارس إدارة أربــاح، وهــو مــا ســيتم اعتمــاده فــي هــذه الّدراســة. االختياريــة فــي ســنة محــددة تقــل عــن املتوســط، فــإنَّ الشَّ

ونتيجة تطبيق نموذج ) Kothari et al., 200( على بيانات عينة الّدراسة، فقد ظهرت قيم االستحقاق االختياري مغايـرة 
ا، وهذا ما أوضـحته نتائج حساب االستحقاق االختياري املوجب والسالب.

ً
)الصفر(، وذلك في اتجاهيـن )صعوًدا وهبوط

لـــ )5( بنــوك مــدة خمــس ســنوات، بينــت نتائــج حســاب االســتحقاق االختيــاري  ومــن خــال تحليــل البيانــات الفعليــة 
اختــاف درجــة ممارســة إدارة األربــاح فــي البنــوك، وذلــك حســب الغايــة التـــي تســعى إلــى تحقيقهــا، حيــث إنَّ معظــم البنــوك 
 إلــى تخفيــض أرباحهــا، وهــو مــا بينتــه االســتحقاقات االختياريــة الســالبة، وتعــزو الباحثــة 

ً
قامــت بممارســة إدارة األربــاح هادفــة

ذلــك إلــى أنَّ البنــوك تحــاول تخفيــض قيمــة الوعــاء الضريبـــي لتخفيــض الضرائــب املدفوعــة، أو اّدخــار األربــاح فــي احتياطيــات 
فــي الفتـــرات منخفضــة األربــاح إلنتــاج سلســلة مســتقرة نســبًيا مــن األربــاح بتخفيــض  مــن أجــل املســتقبل، لاســتفادة منهــا 
الدخــل فــي الســنوات املزدهــرة وتخـــزينه ملقابلــة انخفــاض الدخــل فــي الســنوات الرديئــة، بغــرض تخفيــض درجــة املخاطــرة، 

وزيــادة قيمــة البنــك علــى املــدى الطويــل.
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بينمــا يشيـــر ظهــور االســتحقاقات االختياريــة املوجبــة إلــى أنَّ البنــوك تميــل إلــى 
زيــادة أرباحهــا والحصــول علــى مكاســب حاليــة؛ بغيــة إظهــار وضــع جيــد لهــا، وتجميــل 

أدائهــا، أو للتأثيـــر فــي أســعار أســهمها.

 مــن حيــث ممارســة البنــوك املدروســة 
ً
يبيـــن الجــدول )6( أنَّ هنــاك اختافــا

إلدارة األربــاح، حيــث قامــت البنــوك بممارســة إدارة األربــاح فــي )3( مشــاهدات مــن 
أصل املشــاهدات الـ )5( خال ســنوات الّدراســة، أي: ما نســبته 60% مقابل %40، 

لعــدم ممارســة إدارة األربــاح.

حيــث كان العــام 2017 هــو أكثـــر األعــوام التـــي تتجلــى فيهــا ممارســات إدارة 
.2019 فــي العــام  األربــاح، بينمــا أقلهــا كان 

اإلحصاءات الوصفية ملمارسات إدارة األرباح:

تمَّ إجـراء التحليل الوصفي باستخدام عدد من املقاييس اإلحصائية الوصفية، وهي كاآلتي:

ــه مــن أشــهر مقاييــس النزعــة املركزيــة وأكثـــرها 1-  مقاييــس النزعــة املركزيــة: حيــث تــمَّ اختبــار الوســط الحســابي؛ ألنَّ
واســتخداًما. شــيوًعا 

وهــو: 2-  الحــاالت،  مــن  كثيـــر  فــي  وصاحيتــه  االســتخدام  بكثـــرة  متميـــز  مقيــاس  اســتخدام  وتــمَّ  التشــتت:  مقاييــس 

جدول رقم (5) 
درجة ممارسات إدارة األرباح خالل الفتـرة (2019-2015)

bankyear
القيمة املطلقة 

لالستحقاق 
االختياري

متوسط 
االستحقاق 

االختياري

ممارسات 
إدارة 
األرباح

البنك 
التجاري 

الدولي

20150.128411062

0.13 983066

0
20160.3016714391
20170.06 796 2 0
20180.1 6 177971
20190.027 18 080

بنك قطر 
األهلي 
الوطني

20150.0  474 81

0.123 7927 

0
20160.0386117370
20170.33824 6861
20180.1389693671
20190.046 9 00 0

بنك الكويت 
الوطني- 

مصر

20150.022677462

0.1 7618081

0
20160.299077181
20170.224477 731
20180.201382 131
20190.04047 6760

البنك 
املصري 
الخليجي

20150.362783631

0.197644242

1
20160.2949 222 1
20170.2067 39 1
20180.1119 4 240
20190.0117768770

بنك التعميـر 
واإلسكان

20150.20 8 0774

0.181424761

1
20160.091020 2 0
20170. 4788778 1
20180.012432 40
20190.0499321810

املصدر: إعداد الباحثة

جدول رقم (6) 
تقريـر مدى ممارسة إدارة األرباح في 

البنوك عينة الّدراسة

ممارسة إدارة السنة
األرباح

عدم ممارسة 
إدارة األرباح

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
20152%403%60
20163%602%40
20174%801%20
20183%602%40
20190%05%100

جدول رقم (4) 
االستحقاق االختياري خالل الفتـرة (2019-2015)

BankYear االستحقاق
الكلي

االستحقاق 
غيـر 

االختياري

االستحقاق 
االختياري

البنك 
التجاري 

الدولي

2015-0.0980-0.226 0.1284
2016-0.20290.0987-0.3017
20170.0220-0.04380.06 8
2018-0.0 9 0.0970-0.1 6 
2019-0.0286-0.0011-0.027 

بنك قطر 
األهلي 
الوطني

2015-0.0036-0.0 910.0   
2016-0.046 -0.08 10.0386
2017-0.03990.2983-0.3382
20180.00930.1482-0.1390
20190.04820.00160.0466

بنك 
الكويت 
الوطني- 

مصر

2015-0.0784-0.10110.0227
20160.1438-0.1  30.2991
20170.07330.2978-0.224 
2018-0.0  60.14 8-0.2014
20190.08720.04670.040 

البنك 
املصري 
الخليجي

2015-0. 202-0.1 74-0.3628
2016-0.3639-0.0690-0.29 0
20170.02160.2284-0.2068
2018-0.01360.0983-0.1120
20190.04070.0 2 -0.0118

بنك 
التعميـر 
واإلسكان

2015-0.08920.1166-0.20 9
20160.12370.03270.0910
2017-0.27460.2733-0. 479
20180.12320.11080.0124
20190.09990.0 000.0499

خــال  للبنــوك  املاليــة  التقاريـــر  علــى  االعتمــاد  فــي  الباحثــة  إعــداد  املصــدر: 
)2019-2015( العاميـــن  بيـــن  املمتــدة  الفتـــرة 
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املعيــاري. االنحـــراف 

مقاييــس 3-  أحــد  وهــو  االختــاف:  معامــل 
الــذي ُيســتخدم ملقارنــة  شــتت النسبـــي 

َّ
الت

ملجموعــة  التجانــس  أو  النسبـــي  التشــتت 
فالبيانــات ذات معامــل  بيانــات مختلفــة، 
النسبـــي  تشــتتها  يكــون  األكبـــر  االختــاف 
 ،

ً
تجانســا أقــل  تكــون  هــا  إنَّ أي:  أكبـــر، 

بنســبة  وُيقــاس  بالعكــس،  والعكــس 
االنحـــراف املعيــاري إلــى الوســط الحســابي.

 عن أعلى قيمة وأقلها.4- 
ً
فضا

لــه -  قيمــة  أكبـــر  بلغــت  وقــد   ،)0.1420( معيــاري  بانحـــراف   )0.1 44( االختيــاري   لاســتحقاق  الحسابـــي  املتوســط  بلــغ 
.)0.0118( قيمــة  أصغــر  بلغــت  كمــا   )0. 479(

لدى حساب معامل اختاف درجة ممارسة إدارة األرباح في البنوك الذي بلغ  92%، مما يعكس وجود تشتت كبيـر - 
في درجة ممارسة إدارة األرباح بيـن البنوك، وهذا يدلُّ على تفاوت ممارسة إدارة األرباح بيـن البنوك من عام آلخـر.

اختبار فروض البحث:

املاليــة  األوراق  بورصــة  فــي  املدرجــة  البنــوك  تمــارس 
وُيظِهــر  املاليــة.  بياناتهــا  إعــداد  عنــد  األربــاح  إدارة  املصريــة 
حيــث  واحــدة،  لعينــة   t اختبــار  نتائــج  الســابق  الجــدول 
أظهــرت نتائــج االختبــار أنَّ الوســط الحسابـــي لاســتحقاق 
املمتــدة  الفتـــرة  خــال  الّدراســة  عينــة  لكامــل  االختيــاري 
بيـــن عامــي )2015-2019( وبواقــع )25( مشــاهدة، يســاوي 
مــن  أكبـــر  وهــو   )0.137( معيــاري  بانحـــراف   )0.1 92(
بممارســة  قامــت  قــد  البنــوك  أنَّ  علــى  يــدل  ممــا  الصفــر، 
وهــذا  االختيــاري،  االســتحقاق  باســتخدام  األربــاح  إدارة 
ذات  وهــي   ،) .792( البالغــة  املحســوبة   t قيمــة  دتــه 

َّ
أك مــا 

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )sig=0.000( أصغــر 
البنــوك  تقــوم  الفرضيــة، أي  يتــم قبــول  5%، وبالتالــي  مــن 

املاليــة. بياناتهــا  إعــداد  عنــد  األربــاح  إدارة  بممارســة  املصريــة  املاليــة  األوراق  ببورصــة  املدرجــة 

النتائج واملقتـرحات
 - النتائج

ً
أوال

نتيجة اختبار الفرضيات تمَّ التوصل إلى قيام البنوك املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية بممارسات إدارة األرباح 
( وبدرجات مختلفة.

ً
 وهبوطا

ً
عند إعداد بياناتها املالية، من خال االستحقاق االختياري، وذلك في االتجاهيـن )صعودا

ثانًيا - املقتـرحات

في ضوء النتائج السابقة، فإن الباحثة تو�سي باآلتي:

التـــي يثبــت تورطهــا بممارســات إدارة 1-  ضــرورة قيــام الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة بفــرض العقوبــات علــى البنــوك 
األربــاح بطرقهــا وآلياتهــا كافــة.

ضــرورة نشــر التوعيــة مــن ِقبــل الجهــات الوصائيــة والرقابيــة، مثــل: هيئــة األوراق املاليــة املصريــة وبورصــة األوراق 2- 
املاليــة املصريــة حــول املخاطــر التـــي قــد تتـــرتب عــن ممارســات إدارة األربــاح وخاصــة علــى املــدى البعيــد.

الجدول رقم (7) 
اإلحصاءات الوصفية لالستحقاق االختياري خالل الفتـرة املمتدة بيـن 

العاميـن (2015م-2019م)

Descriptive Statistics

االستحقاق 
االختياري

املتوسط أكبـر قيمةأصغر قيمة
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

معامل 
االختالف

MinimumMaximumMeanStd. Deviation%c.v
0.01180. 4790.1 440.1420%92

spss املصدر: إعداد الباحثة في االعتماد على البـرنامج اإلحصائي

جدول رقم (8) 
 One sample T – test نتائج تحليل نتائج اختبار

One-Sample Statistics

N Mean  Std.
Deviation Std. Error Mean

25 0.1 92 0.13748 0.027 0

One-Sample Test
Test Value = 3

T Df  Sig.
(2-tailed)

 Mean
Difference

 95% Confidence
 Interval of the

Difference
Lower Upper

املستحقات 
االختيارية  .792 24 0.000 0.1 92  0.102  0.2160

spss املصدر: إعداد الباحثة في االعتماد على البـرنامج اإلحصائي
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املالحق
امللحق رقم (1) البيانات الالزمة لنموذج كوثـري

Bankyear األصول في السنة
السابقة

املمتلكات واملصانع إجمالي األصول
واملعدات

التغيـر في اإليـرادات والحسابات 
تحت التحصيل

البنك التجاري الدولي

2015143,646,92 179,193,0911,107,90 ) 3,461,872(
2016179,193,091263,8 2,0 71,338,629)24,162,980(
2017263,8 2,0 7294,771,3211,414,5198,402,7 1
2018294,771,321342,423,48 1,6 1,87 )8,79 ,9 4(
2019342,423,48 386,696,6 82,202,698)8,648,061(

بنك قطر األهلي 
الوطني

2015102,20 ,892,784130,794,4 4,0141,160,229,690)9,863,860,874(
2016130,794,4 4,014187,802, 23,6611,827,143,771)2 ,308,6  ,3  (
2017187,802, 23,661219,606,0 9,2092,107,761,02 )12,200,662,344(
2018219,606,0 9,2092 3,361,630, 762,236,1 0,168)19,00 ,074,233(
20192 3,361,630, 76268,920,961,9932,4 7,800,483)14,426,467,898(

بنك الكويت الوطني- 
مصر

201527,691,07337, 78,680296,3 6)2,8 8,606(
201637, 78,680 4,022,262308,236)10,2 1,477(
2017 4,022,262 9,006,348311,334)6,93 ,337(
2018 9,006,34873,496,11032 ,489)3,001,063(
201973,496,11064,324,0993 8,8227,677,683

البنك املصري 
الخليجي

201511,0 7,208,23923,3 9,3 1,97080, 27,623)3,184,432,964(
201623,3 9,3 1,9704 ,164, 97,809239,608,487)8,61 , 23,027(
20174 ,164, 97,809 6,203,374,143461,6 0, 04)2,018,6 6,19 (
2018 6,203,374,14361,611,703,712649,092,016)1,062,730,161(
201961,611,703,71268,388,820,716741,11 ,80 2,746,8 0,279

بنك التعميـر 
واإلسكان

201521,2 0,410,6062 ,337,981, 042, 94,643)20 ,714,198(
20162 ,337,981, 0431,98 ,422,04 327,680,36 )740,818,  9(
201731,98 ,422,04  3,823,3 6,184 22,776,026271,989,140
2018 3,823,3 6,18447,791,078,192696,266,067)1,091,022,1 0(
201947,791,078,192 1,460,042,919942,823,896)2,9 0,778,10 (

امللحق رقم (2) معادلة حساب االستحقاق غيـر االختياري خالل الفتـرة (2019-2015)

bankYearTACC/Ait-11/Ait-1ROAPPE/Ait-1(∆REV-∆REC)/Ait-1

البنك التجاري 
الدولي

2015-0.0980470070.000000006961 130.02 8978620.00771269  6-0.37218
2016-0.2029264790.00000000  80 720.022  26190.00747031 92-0.13484
20170.022007230.0000000037900030.02 61422 0.00 361030780.031846
2018-0.0 9 167190.0000000033924600.0279062490.00 60392034-0.02984
2019-0.02864 6320.0000000029203600.030 240680.00643267210-0.02 26

بنك قطر 
األهلي الوطني

2015-0.003 792 10.0000000000097840.023 496340.0113 188646-0.096 1
2016-0.046 209830.0000000000076460.0214778440.013969 8139-0.193 
2017-0.0399278410.00000000000 32 0.0241048 60.01122328382-0.06497
20180.0092 74620.000000000004  40.0273028870.010182  223-0.086 4
20190.048176 010.0000000000039470.0309441 10.00970076044-0.0 694

بنك الكويت 
الوطني- مصر

2015-0.0784322440.0000000361127210.01 3167970.01070222161-0.10323
20160.1437626870.0000000266108340.01 71380.00820241690-0.2728
20170.073320 880.000000018 108870.02 473480.00 763068 7-0.12838
2018-0.0   789690.0000000169473290.0272447210.00  1616921-0.0 086
20190.0872103 70.0000000136061620.03371 140.004882190360.104464

البنك املصري 
الخليجي

2015-0. 202011840.0000000000904390.0119062660.00728281690-0.288
2016-0.3639441130.0000000000428090.0088897320.0102 749718-0.36883
20170.0216074320.0000000000221410.0089072910.010221 12 7-0.0447
2018-0.01360 77 0.0000000000177930.0094396490.011 4898662-0.01891
20190.0407417 10.0000000000162310.00987 0360.01202881 310.044 83

بنك التعميـر 
واإلسكان

2015-0.0892273840.0000000000470 80.01938 2830.00012209849-0.00968
20160.123740680.0000000000394660.0201392240.01293237841-0.02924
2017-0.274  02680.0000000000312640.02437637 0.016344196 90.008 04
20180.1232493970.000000000018 790.0339987170.012936132 0-0.02027
20190.0999368880.0000000000209240.0379146470.019728031 0-0.06174
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ABSTRACT

The aim of the research is to determine whether the banks listed on the Egyptian Stock Exchange prac-
tice profit management when preparing their financial statements.

A descriptive and analytical approach was used, and the research community included banks listed 
on the Egyptian Stock Exchange, and a sample was selected from five banks listed, which are: )Commercial 
International Bank, Qatar National Bank, Egyptian Gulf Bank, and Kuwait Bank Al-Watani - Egypt, and the 
Housing and Development Bank(, during the period between the two years )201 -2019(.

The annual reports and financial data published on the banks’ websites of the research sample were 
relied on to measure profit management practices and the calculation of optional accrual, and the hypothe-
ses were tested using the statistical program SPSS version 24, using one sample t- test.

The study found that banks listed on the Egyptian Stock Exchange practice profit management prac-
tices when preparing their financial statements, in both directions )up and down( and in different degrees, 
with the aim of increasing their profits to increase the remuneration of their board members or reduce their 
profits in order to evade taxes.

The study recommended the necessity of spreading awareness by the guardianship and supervisory 
authorities, such as: the Egyptian Securities Authority, the Egyptian Stock Exchange and the Central Bank of 
Egypt, about the risks that may arise from profit management practices, especially in the long term, in ad-
dition to imposing sanctions on banks that prove their involvement in the practices of Profits management 
with all its methods and mechanisms.

Key words: Profit Management, Creative Accounting, Income Smoothing, Bookkeeping Accounting..
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