
1 

 

 

 

 

وخصائص مجلس  الأرباحاختبار العلاقة بين ممارسات إدارة 

 الإدارة والسيطرة العائلية والأزمة المالية العالمية

 : دراسة تطبيقية على القطاع المصرفى اللبنانى2008-2009 

 

 
 

 
 دكتور/ إكرامى سعيد مختار

 مدرس بقسم المحاسبة 

 جامعة دمنهور -  كلية التجارة 

 

 

 

 
 األزمةو السيطرة العائلية و  وخصائص مجلس اإلدارة األرباحممارسات إدارة  قة بينالعالاختبار 

 القطاع المصرفى اللبنانى على تطبيقية: دراسة 2009-2008 العالمية المالية



2 

 

 دكتور/ إكرامى سعيد مختار

 جامعة دمنهور -  كلية التجارة -بقسم المحاسبة مدرس 

 ملخص البحث
العالقة بين خصائص مجلس اإلدارة، السيطرة العائلية وممارسات إدارة األرباح فى  يهدف هذا البحث إلى اختبار

. وتتمثل خصائص مجلس اإلدارة فى إستقاللية مجلس اإلدارة، 2012إلى  2008البنوك التجارية اللبنانية خالل الفترة من 

إدارة األرباح أثناء األزمة المالية العالمية  حجم مجلس اإلدارة وثنائية األدوار. كما يهدف البحث إلى التعرف على ممارسات

والسنوات التالية لها. وتم قياس ممارسات إدارة األرباح من خالل استخدام مدخل االستحقاقات الخاصة حيث تم تقدير 

هدف  االستحقاقات االختيارية فى مصروف خسائر القروض. وتم استخدام القيم المطلقة لالستحقاقات االختيارية اتساقًا مع

األرباح سواء كانت تلك الممارسات موجهة نحو زيادة أو تخفيض الدخل. ويتكون  البحث، والذى يركز على ممارسات إدارة

 مشاهدة خالل فترة الدراسة.  173مجتمع الدراسة من البنوك التجارية اللبنانية المسجلة لدى مصرف لبنان وهو ما وفر عدد 

ك التجارية اللبنانية ذات مجلس اإلدارة كبير الحجم نسبيًا، التى تزيد فيه نسبة أن البنو  إلى الدراسةوتشير نتائج 

أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين والتى تنخفض فيها نسبة السيطرة العائلية تنخرط بشكل أقل فى ممارسات إدارة األرباح. 

الخبرات المالية والمحاسبية ألعضاؤه بما  اإلدارة تتنوع وزيادة نسبة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين فمع كبر حجم مجلس

من فاعلية دوره الرقابى ومساهمته فى الحد من ممارسات إدارة األرباح. كما يتغلب أثر الدفاع عن المصالح الشخصية  يزيد

و ما د المصالح، مما يدفع بالعائلة المسيطرة إلى تعظيم منافعها الخاصة على حساب المالك من األقلية، وهاتحإعلى أثر 

يؤدى إلى المزيد من ممارسات إدارة األرباح. ولم تتأثر ممارسات إدارة األرباح بثنائية األدوار أو بالتفاعل بين ثنائية األدوار 

بشكل أكبر فى ممارسات إدارة  انخرطتإلى أن البنوك التجارية اللبنانية  الدراسةوالسيطرة العائلية. وأخيرًا تشير نتائج 

(، 2012-2010( مقارنة بالفترة التالية لألزمة المالية العالمية )2009-2008األزمة المالية العالمية ) األرباح خالل فترة

 الحفاظ على ثقة المستثمرين. أو  استعادةبغرض تحسين األداء والمركز المالى لها رغبة منها فى 

 

 األساسية كلمات البحث

 إدارة األرابح. العاملية،الية السيطرة العائلية، األزمة امل اإلدارة،خصائص جملس 
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This study aims to examine the relationships between board of directors’ characteristics, 

family control and earnings management practices in the Lebanese commercial banks during 

the period 2008 to 2012. Board of directors characteristics include board independence, 

board size and role duality. The study also aims to identify earnings management practices 

during the global financial crisis (2008-2009) and the years following it (2010-2012). Earnings 

management practices were measured by using special accrual approach where the 

discretionary accrual of loan loss expense was estimated. Consistent with the objectives of 

the study, the absolute values of the discretionary accrual were used since the study aims at 

identifying earnings management practices whether such practices were directed towards 

increasing or decreasing income. The population of the study consists of Lebanese 

commercial banks registered at the Central Bank of Lebanon -Banque Du Liban- and this 

provides 173 observations during the study period. 

The results indicate that the Lebanese commercial banks with relatively large board size, 

which have high proportion of independent directors and which have low family control are 

less engaged in earnings management practices. Large boards have a variety of financial and 

accounting expertise for its members, which increase the effectiveness of the board 

oversight role and contribute in the mitigation of earnings management practices. The 

increase in the proportion of independent directors also support the effectiveness of the 

board of directors’ oversight role. Entrenchment effect overcomes alignment effect and 

therefore the controlling family will maximize their benefits even on the account of the 

minority shareholders, which in turn leads to more earnings management practices. In 

addition, role duality and the interaction between role duality and family control have no 

effect on earnings management practices. Finally, the results indicate that the Lebanese 

commercial banks are more engaged in earnings management practices during the period of 

the global financial crisis (2008-2009) compared to the following period (2010-2012), in 

order to improve their financial performance and position, and regain/maintain investors’ 

confidence. 

 

Keywords: Board of directors charactersitics, family control, Global financial crisis, earnings 

management.   

 

 

 البحث مقدمة-1

عن األحداث  الصادقتهدف التقارير المالية إلى تقديم معلومات تتسم بالمالءمة والتعبير 

 ،جودتها واتساقها وقابليتها للفهم والمقارنةعلومات بارتفاع أن تتميز تلك الم جبوي ،االقتصادية للوحدة

المعايير  إتسام بما يزيد من ثقة المستثمرين فى التقارير المالية ويدعم كفاءة أسواق المال. إال أن

http://www.bdl.gov.lb/
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عند تحديدهم المحاسبى  من حرية االختيار اً كبير  اً ن قدر يللمدير  تيحالمحاسبية بقدر كبير من المرونة، ي

 Saleh et)ما قد ينعكس على جودة القوائم المالية  ، وهوالمنشورة لقوائم الماليةلألرباح المفصح عنها با

al., 2005).  ائم المالية من خالل و إدارة األرباح إلى تضليل مستخدمى القممارسات حيث قد تؤدى

 ، وهو ما يشير(2007)عبد الفتاح، ر دقيقة عن األداء التشغيلى الحقيقى للشركة يتزويدهم بمعلومات غ

التأثير السلبى لممارسات إدارة األرباح على خاصيتى المالءمة والتعبير الصادق للمعلومات إلى 

 .(2015)حسين،  المحاسبية

وفى االختيار المحاسبى عند إعداد التقارير المالية  المديرون  يمارس األرباح عندما إدارةتحدث 

حقاق المحاسبى للمديرين قدرًا كبيرًا من حيث يوفر االست ،(Agarwal et al., 2007)هيكلة المعامالت 

من حيث التحكم فى مقدار المصروفات الفعلية وتوقيت  ،فى تحديد األرباح المفصح عنها االختيارحرية 

القوائم المالية  إعدادتزايد حاالت إعادة  معو  .(Xie et al., 2003)اإلعتراف بالمصروفات واإليرادات 

للعديد من خصبًا ، أصبحت إدارة األرباح مجااًل ركات العالميةوالفضائح المحاسبية لعدد من الش

 ;Abdul Rahman and Ali, 2006; Jouber and Fakhfakh, 2012)الدراسات المحاسبية 

Mohamad et al., 2012) امكانية االعتماد ، لما تثيره ممارسات إدارة األرباح من تساؤالت حول

 Leventis and)وكفاءة آليات الرقابة  المفصح عنها وخصوصًا األرباح على التقارير المالية

Dimitropoulos, 2012).  

دولة حيث تؤدى التقلبات فى يعد القطاع المصرفى من القطاعات االقتصادية الهامة داخل أى 

لتقييم ورقابة  اً هام اً وتعد حوكمة الشركات فى القطاع المصرفى عنصر  ،الرقابيةتدخل الجهات إلى  أدائه

إدارة البنك يمكنها أن تمارس إال أن . (Leventis and Dimitropoulos, 2012)المديرين  قرارات

حتى فى ظل رقابة الجهات سائر القروض على مقدار مصروف خإدارة األرباح من خالل التأثير 

ها ، ففى خالل فترات انخفاض الدخل تقوم إدارة البنك بإدارة األرباح وزيادت(Elleuch, 2015) التنظيمية

، وهو ما يشير إلى (Cornett et al., 2009)بمصروف خسائر القروض  االعترافعن طريق تأخير 

ه أنكما ، (Shrieves and Dahl, 2003)النقدية  هتدفقاتو  قدرة إدارة البنك على التأثير على أداء البنك

. (Elleuch, 2015)يتم إدارة األرباح بغرض تجنب عواقب عدم االلتزام بمعدالت كفاية رأس المال  قد
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خاصة  ،(Chen at al., 2007) ممارسات إدارة األرباحزادت الحاجة إلى وجود آليات للحد من عليه و 

 (.2013)الشريف، التى تمارس إدارة األرباح  االقتصادية القطاعاتمن أكثر القطاع المصرفى أن 

قة المستثمرين قد حظيت حوكمة الشركات باهتمام البحث المحاسبى لدورها فى تحسين ثو 

ومساهمتها فى تحقيق نزاهة التقارير المالية والحد من عدم تماثل المعلومات وتخفيض التعارض فى 

تدعم آليات حوكمة الشركات من  ، حيث(Mohamad et al., 2012)المصالح بين المالك والمديرين 

قة مستخدمى التقارير المالية ثالوظيفة الرقابية لمجلس اإلدارة وتدعم دوره فى استعادة والمحافظة على 

. وبالتالى تحسن حوكمة (Chen et al., 2007) المنشورة نزاهة التقارير الماليةزيادة العمل على فى و 

الشركات من إدراك المستثمرين بشأن امكانية االعتماد على األرباح كمؤشر لألداء المالى للشركات 

(Roodposhti and Chashmi, 2011) . ثل م–يد من توصيات حوكمة الشركات وضعت العدلذا

األرباح كأحد أهم بالتقارير المالية والحد من التالعب  جودة -المتحدةتوصيات لجنة كادبورى بالمملكة 

على دور مجلس اإلدارة فى الحد من ممارسات إدارة  كما أنها أكدت ،محاور حوكمة الشركات الفعالة

حيث يؤدى ضعف حوكمة  ،(Al-Fayoumi et al., 2010; Peasnell et al., 2000)األرباح 

 . (Jiang et al., 2008)الشركات إلى المزيد من إدارة األرباح وبالتالى انخفاض جودة التقارير المالية 

البحث  2008العالمية  المالية واألزمة 1997األزمة األسيوية حفزت  فقد ومن جهة أخرى 

ل فترات األزمات االقتصادية ودور حوكمة الشركات األرباح خالممارسات إدارة المحاسبى نحو دراسة 

 ;Al-Fayoumi et al., 2010; Argile´s-Bosch et al., 2015) الحد من تلك الممارساتفى 

Arthur et al., 2015; Filip and Raffournier, 2014). إلى  (2012) فقد أشار البرغوثى وعتمة

 .أثناء األزمات المالية ات إدارة األرباحالدور الهام لحوكمة الشركات فى الحد من ممارس

الرغم من تعدد الدراسات التى تتناول دور حوكمة الشركات فى الحد من ممارسات إدارة بو 

العالقة بين حوكمة الشركات وإدارة األرباح  تختبرهناك ندرة فى الدراسات التى ما زال  هإال أن ،األرباح

كما لم  .(Cornett et al., 2009; Leventis and Dimitropoulos, 2012) القطاع المصرفى فى

 Prencipe)تلق دراسة ممارسات إدارة األرباح فى الشركات العائلية اهتمامًا كافيًا فى البحث المحاسبى 

and Bar-Yosef, 2011) البحث الحالي. سيتم تناوله فى، وهو ما 

 وأسئلة البحث مشكلة-2
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إدارة األرباح فمنذ الثمانينيات من  ممارساتاس والتحليل لقد تعددت الدراسات التى تتناول بالقي

 Healyالقرن الماضى ظهرت محاوالت الباحثين لتطوير نماذج تقدير االستحقاقات االختيارية مثل 

(1985) ،DeAngelo (1986) وصواًل لنموذج ،Jones (1991)،  والذى تم تطويره بواسطة

Dechow et al. (1995)محاسبى نحو استجالء الدور المحتمل لحوكمة الشركات . ثم انتقل البحث ال

 ;Abdul Rahman and Ali, 2006)وخصائص مجلس اإلدارة فى الحد من ممارسات إدارة األرباح 

Jouber and Fakhfakh, 2012; Mohamad et al., 2012; Xie et al., 2003).  إال أنه من

في  لممارسات إدارة األرباح المتزايدتناول التمثل فى المالحظ وجود فجوة بحثية فى األدبيات المحاسبية ت

إلى وهو ما أدى  ،الدراسات التى تتناول ممارسات إدارة األرباح فى الدول الناميةمع ندرة  الدول المتقدمة

حيث أن العالقات التى  ،المحاسبية فى الدول النامية الممارساتألبعاد تلك  كافعدم فهمنا بشكل 

 تقدمة قد ال تظهر بنفس الشكل فى الدول األقل تقدمًا. تظهر فى الدول الم

من جهة أخرى، لم تحظ ممارسات إدارة األرباح فى القطاع المصرفى بدراسة كافية فى 

تلك الظاهرة فى القطاع المصرفى ما زالت تتميز  تاألدبيات المحاسبية، فالدراسات المحاسبية التى تتناول

 Cornett et al., 2009; Kanagaretnam et al., 2010; Leventis and) الشديدة بالندرة

Dimitropoulos, 2012) .مجااًل خصبًا للتعرف  2008العالمية المالية تعد األزمة  ،إضافة إلى ذلك

وهو ما تفتقر  العالمية،المالية  على التغيرات التى قد تطرأ على سلوك إدارة األرباح أثناء وبعد األزمة

 Arthur et al., 2015; Filip and)بية التى تناولت إدارة األرباح إليه األدبيات المحاس

Raffournier, 2014) لذا يمكن القول بأن فهمنا إلدارة األرباح ومحدداتها ما زال بحاجة إلى المزيد .

وعليه تكمن القضية األساسية لهذا البحث فى محاولة التعرف على دور خصائص  .من البحث والدراسة

ة يالعالم الماليةمة أز وبعد  أثناءممارسات إدارة األرباح  منوالسيطرة العائلية فى الحد  مجلس األدارة

وتم اختيار لبنان لتكون موضعًا للدراسة نظرًا لتطور الجهاز  القطاع المصرفى اللبنانى. فى 2008

ث اإلجابة يحاول البحو  اعتباره أحد أهم القطاعات المصرفية فى منطقة الشرق األوسط.ببها  المصرفي

 -التالية:  البحثية على التساؤالت

مجلس اإلدارة وممارسات إدارة األرباح فى البنوك التجارية  إستقالليةهل توجد عالقة بين  .1

 اللبنانية؟
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هل توجد عالقة بين حجم مجلس اإلدارة وممارسات إدارة األرباح فى البنوك التجارية  .2

 اللبنانية؟

مجلس اإلدارة وممارسات إدارة األرباح فى البنوك فى ر األدوا ثنائيةهل توجد عالقة بين  .3

 التجارية اللبنانية؟

هل توجد عالقة بين السيطرة العائلية على مجلس اإلدارة وممارسات إدارة األرباح فى  .4

 البنوك التجارية اللبنانية؟

رباح ممارسات إدارة األو التفاعل بين السيطرة العائلية وثنائية األدوار  توجد عالقة بينهل  .5

 فى البنوك التجارية اللبنانية؟

 األزمة المالية العالمية ختلف ممارسات إدارة األرباح فى البنوك اللبنانية أثناءتهل  .6

 عن ممارسات إدارة األرباح في السنوات التالية لألزمة المالية العالمية (2008-2009)

 ؟(2010-2012)

 ثالبح أهداف-3

 يمكن تحديد أهداف البحث في اآلتى:استنادًا إلى مشكلة واسئلة البحث 

والتعرف  ،إدارة األرباح فى البنوك التجارية اللبنانيةممارسات  استكشافيهدف البحث إلى  -1

مجلس اإلدارة، حجم مجلس اإلدارة، ثنائية  إستقالليةمثل  آليات حوكمة الشركاتعلى دور 

طرة العائلية على ممارسات إدارة األدوار، السيطرة العائلية والتفاعل بين ثنائية األدوار والسي

إدارة األرباح  ممارسات بتحديد. يقوم البحث 2012إلى  2008األرباح خالل الفترة من 

ثم تحديد تأثير  ،من خالل تقدير المكون االختيارى فى مصروف خسائر القروض

 زالمتغيرات المرتبطة بآليات حوكمة الشركات فى الحد من ممارسات إدارة األرباح

أثناء  في البنوك التجارية اللبنانية التعرف على سلوك إدارة األرباحإلى  البحث أيضاً  يهدف -2

 . (2012-2010) والسنوات التالية لها (2009-2008) العالمية المالية األزمة

 ثأهمية البح-4

في ضوء العرض السابق لمشكلة واسئلة البحث وكذلك أهدافه فأنه يمكن تحديد أهمية البحث 

 -ط التالية:في النقا
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يستمد البحث أهميته من محاولته تقديم مساهمة علمية فى أدبيات إدارة األرباح عن طريق  -1

تقديم فهم أفضل لممارسات إدارة األرباح فى القطاع المصرفى، بحيث يغطى البحث أحد 

والقطاع المصرفي بها، ويسد بذلك فجوة بحثية هامة فى أدبيات  -لبنان–الدول النامية 

ألرباح، نظرًا ألن الدول النامية والقطاع المصرفى لم يلقيا اهتمامًا كافيًا فى أدبيات إدارة ا

إن التركيز على صناعة واحدة يوفر القدرة على تحديد نموذج يأخذ فى  إدارة األرباح.

االعتبار خصائص الصناعة وبالتالى تكون له مقدرة تفسيرية مرتفعة ويوفر مقياس يمكن 

  .(Key, 1997)تحديد االستحقاقات االختيارية االعتماد عليه فى 

يستمد البحث أهميته من خالل دراسة تأثير السيطرة العائلية على إدارة األرباح، والتعرف  -2

على سلوك إدارة األرباح أثناء وبعد األزمة المالية العالمية مدعمًا بذلك الجهود البحثية 

 القليلة فى ذلك الصدد.

 البحث منهجية-5

حيث يعتمد ذلك المنهج إلى المنطق  ،المنهج الكمى فى البحث المحاسبى البحث يتبع هذا

فهو مدخل يهدف إلى اختبار  .االستداللى/االستنباطى الذى يبدأ من العموميات وينتهى إلى الجزئيات

حصائيًا إوتحليلها  ،ع البيانات عن عينة الدراسةيجمتحصائية و شتقاق الفروض اإلإالنظريات عن طريق 

بما يمكن من تأييد/عدم تأييد الفروض المراد اختبارها.  ،صاًل لنتائج قابلة للتعميم على مجتمع الدراسةتو 

بغرض اختبار العالقة  ،شتقاق عدد من الفروض االحصائيةإلالبحث الحالى إلى نظرية الوكالة  يستند

ح فى البنوك التجارية األربا بين عدد من خصائص مجلس اإلدارة والسيطرة العائلية وممارسات إدارة

 التجارية اللبنانية م تجميع البيانات من التقارير المالية للبنوكسيت .2012-2008اللبنانية خالل الفترة 

التى تساعد على تقديم فهم أفضل لممارسات  ،بما يمكن من الوصول إلى عدد من النتائج والتوصيات

    . فى القطاع المصرفى األرباح إدارة

 ثالبح حدود-6

يخرج عن نطاق البحث الحالى دراسة أثر الرفع المالى على ممارسات إدارة األرباح نظرًا ألن 

طبيعة النشاط المصرفى تتطلب وجود درجة مرتفعة من الرفع المالى بشكل عام. كما لم يتم دراسة سلوك 

امل. أيضًا لم يتم قياس العالمية لعدم توفر البيانات بشكل ك المالية إدارة األرباح فى الفترة قبل األزمة



9 

 

حيث أن البيانات المتاحة لم  ،إدارة األرباح من خالل المكاسب )الخسائر( المحققة على االستثمارات

وبالتالى  ،تظهر بشكل واضح مقدار المكاسب )الخسائر( المحققة على االستثمارات ضمن القوائم المالية

الحكم و  التقدير ة على االستثمارات قدر كبير منلة لتقدير المكاسب )الخسائر( المحققو سيكتنف أى محا

كما يخرج عن نطاق البحث الحالى  .قد يؤثر بشكل سلبى على صدق نتائج البحث بما ،الشخصى

 ضرورةألن النظام المصرفى اللبنانى يتطلب  ،دراسة أثر لجان المراجعة على ممارسات إدارة األرباح

وأخيرًا لم يتطرق البحث الحالى إلدارة األرباح فى البنوك . المسجلة لديه البنوكوجود لجان مراجعة ب

  االسالمية. 

 البحث تنظيم-7

 :لتحقيق أهداف البحث سيتم تنظيمه على النحو التالى

 .اإلطار النظرى إلدارة األرباح 

  شتقاق فروض البحثإالدراسات السابقة و. 

  الدراسة التطبيقيةمنهجية. 

 صائىتحليل ومناقشة نتائج التحليل االح. 

 خالصة البحث وتوصياته ومجاالت البحث المقترحة. 

 إلدارة األرباحالنظرى  اإلطار-8

 تعريف إدارة األرباح 8-1

لذا تعددت  ،ماهية إدارة األرباحتحديد أنه ال يوجد اتفاق على  إلى Beneish (2001)يشير 

رة األرباح بأنها "عملية القيام فعلى سبيل المثال تعرف إدا .محاوالت الباحثين نحو تعريف إدارة األرباح

لتحقيق مستوى من قيود المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا ما تفرضه بخطوات مقصودة داخل 

 .Davidson et al., 1987, citied in Schipper, 1989, p)عنها"  المفصحمرغوب من األرباح 

إعداد في عملية  المتعمدا "التدخل إدارة األرباح بأنه Schipper (1989, p. 92). وتعرف (921

واالمتداد البسيط لهذا التعريف يجب أن يشمل  ...تحقيق بعض المكاسب الخاصة  بهدفالتقارير المالية 

إدارة األرباح الحقيقية التي يتم تحقيقها من خالل توقيت قرارات االستثمار والتمويل لتغيير األرباح 

إدارة األرباح بأنها  Healy and Wahlen (1999, p.368)و بعض أجزائها". ويعرف أالمفصح عنها 
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يير التقارير التقارير المالية وهيكلة المعامالت لتغإعداد "استخدام المديرون للحكم الشخصى في عملية 

ليل بعض أصحاب المصالح بشأن األداء االقتصادى للشركة أو للتأثير على أما بهدف تض ،المالية

 Noronhaلى األرقام المحاسبية المفصح عنها". ومن جهة أخرى يعرف إ تندتسعوائد التعاقدات التي 

et al. (2008, p. 370) التقارير  إعداد إدارة األرباح بأنها "سلسلة من التدخالت العمدية في عملية

تراوح بين تحقيق شرعية األنشطة والغش الناتج عن الخروج على المبادئ والتى تالمالية الخارجية 

بنية تضليل بعض أصحاب المصالح بشأن األحداث االقتصادية الرئيسية  ،ة المقبولة قبواًل عاماً المحاسبي

 وأداء الشركة".

بالرغم من تعدد تلك التعريفات إال أنها تشير إلى التدخل العمدى من قبل اإلدارة فى عملية و 

صطلح إدارة األرباح يكون تشير تلك التعريفات إلى أن م(. كما 2000إعداد التقارير المالية )حسين، 

 حدود المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عاماً  فىالتقارير المالية المرتبطة بممارسات المقصورًا على 

(Dechow et al., 1996) وعلى خالف الغش في التقارير المالية، فإن إدارة األرباح تتضمن إختيار .

 معه لمبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا بشكل يصعبالبدائل المحاسبية والتقديرات التي تتوافق مع ا

ه يصعب ( أن1997ويرى أبو الخير ) ،(Koumanakos et al., 2005)تحديد ممارسات إدارة األرباح 

يصعب تقدير كما إدارة األرباح من خالل االستحقاقات االختيارية من قبل المراجع الخارجى  مالحظة

  تخدمى التقارير المالية.أثرها على األرباح بواسطة مس

في نطاق التقارير المالية بما فيها عمليات  أن إدارة األرباح قد تحدثتلك التعريفات  شيرتو 

حيث يتم تأجيل أو اإلسراع  ،من خالل توقيت قرارات االستثمار والتمويل أو إعادة هيكلة المعامالت

ية السنة المالية وهو ما يسمى بإدارة األرباح باإلنفاق االختيارى خالل فترة زمنية قصيرة األجل حول نها

تمثل  ويمكن تقسيم ممارسات إدارة األرباح إلى أربع مجموعات؛. (Beneish, 2001)الحقيقية 

بولة قبواًل عامًا، قمنها ممارسات محاسبية محايدة داخل نطاق المبادئ المحاسبية الم ىالمجموعة األول

أما المجموعة الثالثة  محاسبية متحفظة تهدف إلى تخفيض الدخل، تمثل ممارساتفأما المجموعة الثانية 

تمثل ممارسات فتهدف إلى زيادة الدخل، أما المجموعة الرابعة  متعسفةتمثل ممارسات محاسبية ف

بما يؤدى إلى وجود تقارير مالية احتيالية  ،محاسبية تخرج على المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عاماً 

(Dechow and Skinner, 2000). داء إخفاء األ ىفمن إدارة األرباح األساسى الغرض  ويتمثل
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احتمالية حدوث إدارة األرباح بهدف تحسين ما تحتويه  ذلك من ال يمنعكان  نوإ ،المتدهور للشركة

 .  (Beneish, 2001)األرباح المحاسبية من إشارات 

فى  المتوفرة ناتجة عن المرونة دارةتقوم بها اإل هى ممارسات ويرى الباحث إن إدارة األرباح

وتوقيت اإلعتراف  مقدار ارة من حرية االختيار المحاسبى فى تحديدوما توفره لإلد ،المعايير المحاسبية

ترجع لقدرة اإلدارة فى التأثير على قرارات أو تلك الممارسات التى  ،بعناصر اإليرادات والمصروفات

دوافع لتعظيم المنافع ال مثلنتيجة توافر عدد من الدوافع ارسات وتحدث تلك المم ،والتمويل االستثمار

 أصحاب المصالح أو لتجنب التكاليف السياسية. /حمايةالشخصية للمديرين أو لمقابلة توقعات

 دوافع إدارة األرباح 8-2

 دوافع لممارسات إدارة األرباح وهى: ةإلى أربع Healy and Wahlen (1999)يشير 

 بالتعاقدات الدوافع المرتبطة .1

تستخدم البيانات المحاسبية للمساعدة في الرقابة على وتنظيم العقود بين الشركة والعديد من 

أصحاب المصالح، فالعقود الخارجية مثل عقود المديونية قد تدفع المديرين نحو إدارة األرباح لمقابلة 

إلى أن الشركات  DeFond and Jiambalvo (1994)متطلبات تلك العقود. فعلى سبيل المثال يشير 

دارة األرباح في العام السابق مباشرة على العام الذى تم فيه الخروج على شروط إقد تزيد من ممارسات 

لذا يتم صياغة عقود الديون بالشكل الذى يحد من التصرفات اإلدارية التي تفيد المالك  ،عقود المديونية

 على حساب الدائنين.

 دارةالدوافع المرتبطة بحوافز اإل .2

لذا يحاول  ،تستند عقود حوافز اإلدارة إلى قياس مجهودات اإلدارة عن طريق البيانات المحاسبية

المديرون تحويل األرباح من الفترات المستقبلية إلى الفترة الحالية لزيادة المكافآت وتحسين األمان 

 ،الحافز للحصول علىزم الوظيفى. فعلى سبيل المثال عندما تكون األرباح أقل من الحد األدنى الال

 ،دارة األرباح وزيادتها بما يحقق الشرط الالزم للحصول على الحافزإيكون هناك دافع لدى اإلدارة نحو 

فإنه  ،عن الحد األقصى زيدأي أرباح ت وعندما تتخطى األرباح الحد األقصى وال يكون هناك حافز على

التي لن يحتسب عليها حافز واستخدامها في الفترة  دارة األرباح وتخفيضها حيث يتم توفير األرباحإيتم 

 .(Abdelghany, 2005)التالية للحصول على الحافز 
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 الدوافع المرتبطة بالمتطلبات التنظيمية .3

 .ترتبط تلك الدوافع باستخدام إدارة األرباح لمقابلة المتطلبات التنظيمية الخاصة بصناعة معينة

أن و  مصرفية أن تستوفى البنوك متطلبات كفاية رأس المالالتشريعات التتطلب فعلى سبيل المثال 

لبات طغالبا ما يتم صياغة تلك المتو  تستوفى شركات التأمين حد أدنى من متطلبات المالءة المالية،

 في ضوء األرقام المحاسبية.التنظيمية 

 المرتبطة بسوق رأس المالالدوافع  .4

للين الماليين للمعلومات المحاسبية لمساعدتهم إن االستخدام المتزايد من قبل المستثمرين والمح

يخلق حافز لدى المديرين نحو التالعب وإدارة األرباح بغية التأثير على األداء  قد ،في تقييم األسهم

فعلى سبيل المثال قد تقوم الشركات بإدارة األرباح بهدف تخفيض  .السعرى قصير األجل لألسهم

ن التقلبات الحادة في األرباح قد تعكس أحيث  ،م أسعار األسهمالتقلبات في األرباح وبالتالي تعظي

األسهم قيمتها مقارنة بأسهم الشركات األخرى قد تفقد وبالتالي  ،تعرض لها الشركةتالمخاطر التي قد 

ن الشركات قد تسعى نحو إدارة أكما . (Abdelghany, 2005)في نمط األرباح  تتمتع باستقرارالتي 

، أو للتأثير على توقعات نوع معين (Abdelghany, 2005)وقعات المحللين الماليين أرباحها لمقابلة ت

 فعلى سبيل المثال قد تقوم .(Healy and Wahlen, 1999)ى من المستثمرين مثل المستثمر المؤسس

كتتاب العام أو في حالة تطلب اصدار لالالشركات بتضخيم األرباح خالل الفترات قبل طرح األسهم 

 .(Noronha et al., 2008)تحقيق مستوى معين من األرباح أو العائد على حقوق الملكية األسهم 

ض يأن بعض الشركات قد يكون لديها دافع نحو تخف Abdelghany (2005)ويضيف 

فعلى سبيل المثال فإن  ،أرباحها بهدف تخفيض التكاليف السياسية المرتبطة بكونها تحقق أرباح مرتفعة

ترول قد يخلق حافز لدى الشركات نحو تجنب التدخل الحكومى وتعرضها لفرض ارتفاع أسعار الب

أن الشركات التى تعمل فى صناعة  Key (1997)يشير و ضرائب جديدة أو الرقابة على األسعار. 

تشريعات  ي  أمن الجهات التنظيمية وتجنب  التدخالتالكابالت التليفزيونية تدير أرباحها بغرض تجنب 

أن البنوك قد تدير إلى  Elleuch (2015)وتشير تلك الصناعة. ل نظمةالجهات الم محتملة تصدر من

د األدنى من متطلبات رأس حأرباحها لكى تقلل من التكاليف السياسية ولتتجنب عقوبات عدم اإللتزام بال

 المال.
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رت اسات تلك الدوافع في القطاع المصرفي، فعلى سبيل المثال فقد أشار عدد من الد توقد أختبر 

أن البنوك اليابانية تستخدم مصروف خسائر القروض إلى  Shrieves and Dahl (2003)دراسة 

لتحقيق مستويات كفاية رأس المال وفقًا للمتطلبات التنظيمية الخاصة  كأداة ومكاسب بيع االستثمارات 

البنوك أن  Anandarajan et al. (2007)وجد وفى نفس السياق  .بلجنة بازل للرقابة على البنوك

رسال المديرين إشارات إلى األطراف المختلفة في سوق إوفيما يتعلق ب نفس النهج. أيضاً  تنتهج األسترالية

ت غير المتوقعة أن التغيرا إلى Wahlen (1994)المال من خالل االستحقاقات االختيارية، فقد خلص 

ية مع التغيرات المستقبلية في ترتبط بعالقة طرد قروض)االستحقاقات االختيارية( في مصروف خسائر ال

االستحقاقات االختيارية بأنها  ن وهو ما يعنى أن المستثمرين يفسرو  ،التدفقات النقدية وعوائد األسهم

إلى  Yasuda et al. (2004)أخبار سارة يتم تضمينها في قراراتهم االستثمارية. ومن جهة أخرى أشار 

يفسر  قدمخاطر البنك، فالمستثمر  يارية ومستوى االختأنه توجد عالقة عكسية بين االستحقاقات 

 ،انخفاض مستوى االستحقاقات االختيارية للبنك على أنه إشارة على انخفاض مستوى مخاطر البنك

 أنها أخبار سارة عن سالمة الوضع المالى للبنك. بشكل خاطئ على فسر األرباح المرتفعةيوبالتالي قد 

أن البنوك اليابانية إلى  Beatty et al. (2002)و  Shrieves and Dahl (2003)تشير دراستى  كما

 ،االنخفاضات الصغيرة في األرباح دنيةلتمهيد الدخل وت القروضواألمريكية تستخدم مصروف خسائر 

 وتسعى نحو مقابلة توقعات المحللين الماليين أو مقابلة مستوى مستهدف من األرباح.

 خالل االستحقاقات االختياريةن إدارة األرباح من عمداخل الكشف  8-3

وهى مدخل  ،دارة األرباحإمداخل للكشف عن  ةدبيات البحث المحاسبى بين ثالثأتميز 

وسوف  .لألرباح االستحاقات الكلية، مدخل االستحقاقات الخاصة ومدخل فحص الخصائص االحصائية

 -التالى: ى النحو لخل عانستعرض تلك المد

  Aggregate Accrual Appraoch ةمدخل االستحقاقات الكلي 8-3-1

تحديد االستحقاقات والتى تعرف بأنها  ذلك المدخل إلى اكتشاف إدارة األرباح من خالل يهدف

وبالتالي فإنها تمثل األثر التراكمى  ،الفرق بين األرباح المحاسبية والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

تقسم االستحقاقات الكلية و . (Mendes et al., 2012)بى الناتج عن استخدام مبدأ االستحقاق المحاس

 (discretionary accrual) /غير المتوقعة(إلى مكونين وهما االستحقاقات االختيارية )غير العادية
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 Roodposthi) (non-discretionary accrual) واالستحقاقات غير االختيارية )العادية/ المتوقعة(

and Chashmi, 2011; Sun and Rath, 2010) . وتعبر االستحقاقات غير االختيارية عن

التسويات المحاسبية على التدفقات النقدية للشركة والتي تتطلبها المعايير المحاسبية مع األخذ في 

قاقات بينما تعبر االستح .ة األعماليئللشركة والظروف السائدة في ب االعتبار الظروف االقتصادية

 فى حدودن يوتقدير المدير  -تصرفحرية -اختيار محاسبية التي تقع تحت االختيارية عن التسويات ال

ويعد ذلك الجزء من  ،مصلحة اإلدارةمع المرونة التي تتسم بها المعايير المحاسبية بما يتمشى 

-Al)ويتم استخدامه للكشف عن ممارسات إدارة األرباح  المحاسبىاالستحقاقات مقياس مجمع لالختيار 

Fayouni et al., 2010; Yasuda et al., 2004).  

ونظرًا ألن االستحقاقات االختيارية الكلية هي المتغير الذى يمكن مالحظته، يواجه الباحثون 

الفصل بين  عندالمدخل ذلك لذا يستند  ،مشكلة الفصل بين االستحقاقات االختيارية وغير االختيارية

بيعى لالستحقاقات في غياب الدوافع نحو ت إلى وضع افتراضات بشأن السلوك الطانوعى االستحقاق

لتقدير المكون غير  وذجيتم وضع نم العوامل التفسيرية المفترضة لتلكاستنادًا و  .التالعب باألرباح

الفرق  باعتبارهوبالتالي يتم تحديد المكون االختيارى من االستحقاقات  ،االختيارى من االستحقاقات الكلية

نموذج يعد و . (Mendes et al., 2012)ية واالستحقاقات غير االختيارية بين االستحقاقات الكل

Jones (1991) والذى يستخدم تحليل  ،من أشهر النماذج المستخدمة فى تقدير االستحقاقات االختيارية

وعلى وجه التحديد  ،االنحدار كمدخل للتحكم في العوامل غير االختيارية التي تؤثر على االستحقاقات

 المتداولةبير عن وجود عالقة خطية بين االستحقاقات الكلية والتغير في المبيعات واألصول غير يتم التع

(McNichols, 2000).  وكذلك نموذجJones (1991)  المعدل والذى يعتمد على التغيرات في

كون من التغيرات في إجمالي اإليرادات ألن بعض اإليرادات على الحساب قد ت النقدية بدالً اإليرادات 

. ويؤخذ على ذلك المدخل أنه ال يقدم معلومات عن أي مكون من (Stubben, 2010)اختيارية 

 .(Stubben, 2010)مكونات األرباح الذى يتم إدارته 

 Specific Accrual Appraochمدخل االستحقاقات الخاصة  8-3-2

استحقاقات يتشابه هذا المدخل مع مدخل االستحاقات الكلية من حيث تقسيم االستحقاقات إلى 

 المحاسبىاختيارية، إال أنه يحاول كشف إدارة األرباح من خالل االختيار  واستحقاقات غيرإختيارية 
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حيث يركز ذلك المدخل على الخصائص المميزة  ،القروضلحساب معين مثل مصروف خسائر 

من الحكم الشخصى  كبير المقدار نسبيًا ويتطلب المزيد اً واحد استحقاقاً  فيها لصناعة معينة والتي يكون 

. ويهدف هذا المدخل إلى وضع نموذج لسلوك كل استحقاق (Sun and Rath, 2010)بشكل جوهرى 

 ,McNicholas)على وجه التحديد لتحديد المكون االختيارى وغير االختيارى من االستحقاقات 

معرفة أسبابها على حساب معين و  رأطالتغيرات التى ت وتتبع ، فذلك النموذج يساعد فى تحليل(2000

 (.1997)أبو الخير، 

حيث يمكن  ،ويتميز ذلك المدخل بأنه ُيمكن من فهم المكون االختيارى بشكل أكثر سهولة ودقة

االعتماد على المعايير المحاسبية لفهم العوامل األساسية التي يمكن أن تنعكس في حساب معين في 

 -: (McNichols, 2000) اآلتىعليه  يؤخذغياب إدارة األرباح إال أنه 

  حيث أنه إذا كان  ،ن يعكس االستحقاق الخاص بشكل كبير نسبيًا ممارسات إدارة األرباحأيجب

اختبار إدارة في فإن مقدرة االستحقاق الخاص ، من الصعب تحديد أي االستحقاقات يتم إدارتها

 .تنخفضاألرباح سوف 

  صناعة – ئص الصناعةعن خصان المعرفة ميتطلب استخدام االستحقاق الخاص المزيد

 والمزيد من البيانات مقارنة بمدخل االستحقاقات الكلية. –على سبيل المثالالبنوك 

  بعدد الشركات التي عدد الشركات التي يتم إدارة االستحقاق الخاص بها قد يكون أقل مقارنة

بالدراسات  وهو ما قد يحد من إمكانية تعميم النتائج الخاصة ،تستخدم مدخل االستحقاقات الكلية

 المستندة إلى مدخل االستحقاقات الخاصة. 

أن االستحقاق الخاص المثالى يجب أن يكون عام بين مختلف  Stubben (2010)ويرى 

 الصناعات، عرضة لالختيار االدارى ويمثل مقدار كبير من األرباح االختيارية المتاحة أمام الشركة. 

 Statistical Properties of Earnings لألرباح ةمدخل فحص الخصائص اإلحصائي 8-3-3

مثل األرباح في الربع معينة يهدف ذلك المدخل إلى التعرف على سلوك األرباح عند نقطة 

الختبار ما إذا كان تحقيق مقدار أعلى أو أقل من األرباح مقارنة بمقدار األرباح عند  ،المالى السابق

 عكس ممارسات اختيارية قامت بها اإلدارةو بشكل وثاب يأقد تم بشكل ممهد  ،نقطة القياس المرجعى

(McNichols, 2000).  ويتميز هذا المدخل بأنه يتيح للباحث التنبؤ بمعدل تكرار األرباح التي يكون
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أنه ال يوضح الحوافز المختلفة  عليه ذيؤخ أنه إال لألرباحمن المحتمل أن تنتج عن المكون االختيارى 

 ألرباح وكيف تختلف تلك الحوافز من شركة ألخرى اإلدارة لتحقيق هدف معين من ا مأما

(McNichols, 2000). 

 في القطاع المصرفي قروضمصروف خسائر ال 8-4

وبالتالي  ،يعد مصروف خسائر القروض من أكبر مصادر االستحقاقات في القطاع المصرفي

 Ahmed)التنظيمية كفاية رأس المال وفقًا للمتطلبات  ر جوهرى على أرباح البنوك ومعدليكون له تأثي

et al., 1999)ئص نماذج مرتبطة بخصا تطويرن لى القطاع المصرفي م. حيث يسهل التركيز ع

. (Beatty et al., 2002) من خالل مصروف خسائر القروض الصناعة لدراسة االختيار المحاسبى

بحيث يتم  ،عةاإلدارة لمستوى خسائر القروض المستقبلية المتوق رويعكس مصروف خسائر القروض تقدي

وبالتالي إذا  .تضمين الخسائر المستقبلية المتوقعة التي يمكن أن تحدث إذا توقف المقترض عن السداد

فهذا يعنى أن رأس مال البنك  ،كان مستوى مخصص خسائر القروض ليس على المستوى المالءم

لمال قد ال يكون كافيًا يشير إلى أن معدل كفاية رأس ا هو ماسينخفض بتحقق تلك الخسائر المتوقعة، و 

 . (Cornett et al., 2009) الستيعاب الخسائر المتوقعة

وتستخدم إدارة البنوك مصروف خسائر القروض إلدارة رأس المال وفقًا للمتطلبات التنظيمية 

. (Ahmed et al., 1999)ولتوصيل معلومات عن النتائج المستقبلية المتوقعة إلى أسواق رأس المال 

مديرى البنوك تجنب التقرير عن انخفاض بسيط في األرباح من خالل تخفيض قيمة كما يمكن ل

خسائر( المحققة من الرباح )األأو من خالل االعتراف بالمزيد )بالقليل( من  ،مصروف خسائر القروض

 . (Beatty et al., 2002)بيع االستثمارات 

 ،مان في محفظة القروضالبنوك معلومات خاصة عن مخاطر االئت ى وقد يتوافر لدى مدير 

ومع األخذ في االعتبار  ،وبالتالي قد يستخدموا الحكم الشخصى في تقدير مصروف خسائر القروض

صعب على المستثمرين، الجهات التنظيمية ومراجعى الحسابات سيكون من العدم تماثل المعلومات 

لذا يمكن لمديرى  .(Cornett et al., 2009)ك لدى إدارة البنالتى الحصول على كافة المعلومات 

في التأثير على توقيت االعتراف بمصروف خسائر القروض  محاسبىالبنوك ممارسة االختيار ال

(Wahlen, 1994)،  حيث يمكنهم  ،القروضبل ويمكنهم أيضا التأثير على مستوى مصروف خسائر
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خفض من بما ي ،في السنوات ذات األداء المالى السئ القروضتخفيض مستوى مصروف خسائر 

 Ismail)المصروفات االجمالية ويحسن من أرباح البنك والعكس في السنوات ذات األداء المالى الجيد 

et al., 2005).  ستخدام مصروف خسائر المديرى البنوك  مأماافز و حالعديد من الوبالتالي هناك

هازى لإلدارة ومع حيث أنه في ظل السلوك االتن ،(Ahmed et al., 1999)إدارة األرباح فى القروض 

سيقل الدافع لدى المودعين نحو رقابة إدارة البنوك وهو ما يسمح إلدارة  ،شيوع التأمين على القروض

 .(Elleuch, 2015)البنك بالقيام بالمزيد من التالعب وإدارة األرباح 

فسر مصروف خسائر القروض بواسطة السوق باعتباره إعادة تقييم للمعلومات الخاصة يوقد 

وذلك ألن المستثمرين يستندوا في تفسيرهم  ،مديرى البنوك بشأن األرباح المستقبلية المتوقعة لدى

للمصروفات غير المتوقعة على التغيرات غير المتوقعة في القروض غير المنتظمة والديون المعدومة 

زيادة  المستثمرين لذا قد يفسروهى عناصر غير اختيارية متعلقة بخسائر القروض  ،غير المتوقعة

 نها أخبار سارة عن التدفقات النقدية المستقبلية وعوائد األسهمأمخصصات خسائر القروض على 

(Wahlen, 1994).  

مدخل االستحقاقات الخاصة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية، ويرى الباحث مالءمة استخدام 

لمصرفي، نظرًا ألن العديد مصدرًا هامًا إلدارة األرباح في القطاع ا القروضمصروف خسائر حيث يعد 

 ,.Cornett et al)من الدراسات السابقة قد أشارت إلى استخدام البنوك له في عمليات إدارة األرباح 

2009; Healy and Wahlen, 1999) كما أنه أكثر عرضة لالختيار اإلدارى حيث أنه يمثل نسبة ،

متطلبات كفاية رأس المال  ه لمقابلة، ويتم استخدام(Ahmed et al., 1999)كبيرة من االستحقاقات 

 إرسال معلومات إلى أسواق المال عن توقعات المديرين بشأن األرباح والتدفقات النقدية المستقبيليةو 

أن المساهمات العلمية في أدبيات إدارة األرباح ستأتى من  McNichols (2000)ويرى  .المتوقعة

 .االستخدام المتزايد لمدخل االستحقاقات الخاصة

 شتقاق فروض البحثإو  السابقة الدراسات-9

بالعالقة بين بين خصائص مجلس اإلدارة، عرض الدراسات السابقة المتعلقة  يتناول ذلك البند 

( واستنادًا إلى ذلك يتم إشتقاق فروض 1-8) السيطرة العائلية، األزمة العالمية وممارسات إدارة األرباح

 (.2-8البحث )



18 

 

 الدراسات السابقة 9-1

 ةحظيت ممارسات إدارة األرباح باهتمام العديد من الدراسات المحاسبية منذ ما يزيد عن ثالث

وانعكاساتها السلبية على تدهور ثقة  االقتصاديةوازداد ذلك االهتمام مع حدوث األزمات  ،عقود

 لك فى، وانعكس ذ(Argile´s-Bosch et al., 2015) المنشورةالمستثمرين في جودة التقارير المالية 

إدارة األرباح والعوامل المفسرة )المحددات(  ممارسات كشفحاسبية التي تتناول كيفية األبحاث الم تزايد

 .(2007)عبد الفتاح،  ممارساتللتلك ا

 يؤدىحيث  ،ارسات إدارة األرباح إلى نظرية الوكالةمفي تحليلها لم السابقة استندت الدراسات

عن طريق زيادة منافعه  ،المدير )الوكيل( بشكل انتهازى  فإلى تصر  انفصال الملكية عن اإلدارة

فاإلدارة ستتصرف وفقا  .(Jensen and Meckling, 1976)الشخصية على حساب المالك )األصيل( 

، كما أن (Klein, 2002)فرصة لممارسة إدارة األرباح  جاد أي  وتحاول إي لحافز مدفوع بالمصلحة الذاتية

إلدارة والمالك سيخلق حافز لدى المديرين للتقرير عن المعلومات المحاسبية عدم تماثل المعلومات بين ا

الخاصة على حساب  منافعهمبهدف تعظيم  ،تبتعد عن جوهر المعامالت االقتصادية الرئيسيةقد التي 

 .  (Wang, 2006)المالك والدائنين 

بير في تم استخدامها بشكل ك ثالثة افتراضات Watts and Zimmerman (1990)قدم 

، فرضية الشركات لطرق محاسبية معينة وهى فرضية خطط الحوافزإدارة تفسير والتنبؤ باختيارات 

 إلى أن مديرى الشركات يطبقون  فرضية خطط الحوافز وتشير المديونية وفرضية التكاليف السياسية.

ن أإلى ( الملكية/ن الديو فرضية المديونية )وتشير  .الطرق المحاسبية التي تزيد من الدخل المفصح عنه

المرتفعة تفضل أن تطبق الطرق المحاسبية التي تزيد من الدخل المفصح  المديونيةالشركات ذات نسبة 

كمؤشر عن التكاليف –ن الشركات كبيرة الحجم أ إلى فرضية التكاليف السياسيةتشير وأخيرًا  .عنه

 لمفصح عنه.تفضل أن تطبق الطرق المحاسبية التي تخفض من الدخل ا –السياسية

 ،تستند إلى األداء المالى للشركاتحوافز المديرين  ه نظرًا ألنأن Xie et al. (2003) يرى و 

حيث يحصل  ،من خالل إدارة األرباحالمالى عطاء مظهر أفضل لألداء إ يكون من مصلحة المديرين س

في ضوء مقياس  محققةالرباح األن على مكافآتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر استنادًا إلى و المدير 



19 

 

يتم ممارسته عند تحديد األرباح المفصح  الذى المحاسبىوبالتالي فإن المزج بين اإلختيار  ،محدد مسبقاً 

 ؤدى إلى مشاكل وكالة محتملة. يعنها مع آثار تلك األرباح على حوافز ومكافآت اإلدارة يمكن أن 

الة لحماية حقوق المستثمرين م أن يكون لدى الشركة حوكمة فعافي ضوء ذلك أصبح من اله

وبالتالي فإن الرقابة الفعالة بواسطة مجلس اإلدارة  ،في الحصول على معلومات عادلة عن أداء الشركات

تلك ب اإلدارة للقيام دوافع تزداد ماخاصة عند ،تكون هامة في تخفيض احتماالت حدوث إدارة األرباح

هنا يأتي دور مجلس اإلدارة كآلية هامة من ومن  .(Abdul Rahman and Ali, 2006)التالعبات 

 .(Alves, 2011) التنفيذيةليات الداخلية لحوكمة الشركات والتي تهدف إلى رقابة تصرفات اإلدارة اآل

بين المساهمين )مقدمى رأس المال(  من هيكل الشركة فهو يمثل الرابط اً هام اً ويعد مجلس اإلدارة جزء

غراض خلق القيمة(، فمجلس اإلدارة مسئول عن رقابة جودة والمديرين )مستخدمى رأس المال أل

وتعد مراقبة مجلس اإلدارة على التقارير المالية  ،المعلومات المحاسبية المتضمنة في التقارير المالية

عملية هامة خاصة في ظل تواجد حوافز للمديرين نحو إدارة األرباح لتضليل مستخدمى القوائم المالية 

(Alves, 2010).  دور هام في الحد من بآليات حوكمة الشركات الداخلية مثل مجلس اإلدارة  تقوملذا

 . (Chen et al., 2007)ممارسات إدارة األرباح 

مجلس اإلدارة، حجم مجلس اإلدارة، وهيكل لجان مجلس اإلدارة خصائص هامة  إستقالليةتعد و 

. فمجلس اإلدارة مسئول (Jensen, 1993) في القيام بوظائفه الرقابية اإلدارة تؤثر على فاعلية مجلس

فأعضاء مجلس اإلدارة وبالتالي  ،المنشورة عن رقابة جودة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية

مع مصالح المالك، الدائنين وأى طرف  اتصرفاته تتوحد كى يضمنوا أن التنفيذيةسلوك اإلدارة  يراقبون 

البحث  . واستنادًا لذلك اتجه(Dimitropoulos and Asteriou, 2010)آخر ذو عالقة بالشركة 

حيث تؤثر  ،الحد من ممارسات إدارة األرباح فىالمحاسبى نحو دراسة أثر خصائص مجلس اإلدارة 

 ,Jouber and Fakhfakh)لإلدارة التنفيذية  المحاسبى خصائص مجلس اإلدارة على سلوك االختيار

2012). 

مجلس اإلدارة فى أداء وظيفته الرقابية ستنعكس فاعلية  أن Mohamad et al. (2012) ويرى 

حيث أن مجلس اإلدارة الفعال والنشط يمكن أن يدنى من السلوك  ،إيجابًا على جودة التقارير المالية
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بالمعايير المحاسبية ليس  االلتزام أن خصوصاً  ،االنتهازى للمديرين وبالتالى يحقق حماية أفضل للمالك

 .(Saleh et al., 2005) ق من خلو القوائم المالية من أى تالعبللتحقوحده كافيًا 

خصائص مجلس اإلدارة مثل حجم مجلس لذا تناولت العديد من الدراسات المحاسبية دراسة أثر 

 ,Abdul Rahman and Ali, 2006; Alves, 2011; Dimitropoulos and Asteriou)اإلدارة 

، (Klein, 2002; Park and Shin, 2004; Xie et al., 2003)مجلس اإلدارة  إستقاللية، (2009

، السيطرة (Mansor et al., 2013; Chi et al., 2015; Mohamad et al., 2012)األدوار  ثنائية

فى الحد من  (Jaggi and Tsui, 2007; Machuga and Teitel, 2009; Wang, 2006)العائلية 

 . ممارسات إدارة األرباح

إلى إختبار العالقة بين حوكمة الشركات وإدارة  Cornett et al. (2009)هدفت دراسة فقد 

. وتم قياس إدارة األرباح من 2002-1994بنك من البنوك األمريكية خالل الفترة من  56لعدد  األرباح

وتشير نتائج الدراسة  مصروف خسائر القروض والمكاسب )الخسائر( المحققة على االستثمارات.خالل 

من العوامل التى تحد من ممارسات إدارة األرباح الموجهة نحو  وحجم البنكمجلس اإلدارة  إستقالليةأن 

 . األرباح فى ممارسات إدارة دارةاألدوار تزيد من احتمالية انخراط اإل ثنائيةكما أن  ،زيادة الدخل

 المراجع إلى اختبار العالقة بين سمعة Kanagaretnan et al. (2010)هدفت دراسة  كما

وانخراط إدارة  فى القطاع المصرفى وتخصص المراجع الكبار( ةه إلى أحد مكاتب المراجعة األربعتماؤ )ان

مصرفية ال اتمؤسسعينة الدراسة ال تشملو  .الدخلالموجهة نحو زيادة  البنك فى ممارسات إدارة األرباح

عكسية بين انتماء إلى وجود عالقة  الدراسةوتشير نتائج . 2006-1993دولة خالل الفترة من  29فى 

كما توجد أيضًا  ،الكبار وممارسات إدارة األرباح ةاألربع مراجع الحسابات إلى أحد مكاتب المراجعة

 . عالقة عكسية بين تخصص مراجع الحسابات فى القطاع المصرفى وممارسات إدارة األرباح

كات فى تم اختبار دور حوكمة الشر  Leventis and Dimitropoulos (2012)وفى دراسة 

مؤسسة مصرفية أمريكية مسجلة فى بورصة  315من خالل عينة تتكون من  سلوك إدارة األرباح

مداخل هى:  ة. وتم قياس إدارة األرباح باستخدام ثالث2008إلى  2003األوراق المالية خالل الفترة من 

)خسائر( ومكاسب  مدخل التقرير عن أرباح صغيرة، الجزء االختيارى فى مصروف خسائر القروض

أما بالنسبة لحوكمة الشركات فتم قياسها بمؤشر يتكون من الكلية.  واالستحقاقات االختياريةاالستثمارات 
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إلى وجود عالقة عكسية  وتشير نتائج الدراسة. Sarbanes-Oxley Actبندًا وفقًا لمتطلبات قانون  67

فع فى مؤشر حوكمة الشركات أقل فالشركات ذات التصنيف المرت ،الشركات وإدارة األرباح بين حوكمة

 . نحو القيام بممارسات إدارة األرباح ميالً 

العالقة بين خصائص  Taktak and Mbarki (2014)أختبر وفى دراسة حديثة نسبيًا، 

بنوك تونسية خالل الفترة  7مجلس اإلدارة وجودة المراجعة وممارسات إدارة األرباح لعينة مكونة من 

ف و ممارسات إدارة األرباح من خالل االستحقاقات االختيارية فى مصر وتم قياس  .2003-2007

األدوار وممارسات إدارة  ثنائية. وتشير نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين لقروضاخسائر 

الكبار  ة. وعلى خالف المتوقع، توجد عالقة طردية بين انتماء المراجع لمكاتب المراجعة األربعاألرباح

بين مكتب محلى وآخر ينتمى لمكاتب  ات إدارة األرباح. أما فى حالة المراجعة المشتركةوبين ممارس

 الكبار فأن ذلك يؤثر عكسيًا على ممارسات إدارة األرباح. ةالمراجعة األربع

من تعدد الدراسات التي تتناول ممارسات إدارة األرباح في القطاع غير بالرغم يعتقد الباحث أنه 

هناك ندرة فى الدارسات التي تبحث فى محددات إدارة األرباح فى القطاع  ا زاله مالمالى نجد أن

لم يتم تناول محددات إدارة األرباح  كما أنه، (Leventis and Dimitropoulos, 2012)المصرفى 

إضافة إلى ندرة الدراسات التى تتناول ممارسات  ،الدول المتقدمةمقارنة بفى الدول النامية بشكل كاف 

حث القيام به بهدف التصدى ألحدى اوهو ما سيحاول الب ،أثناء األزمات االقتصاديةة األرباح إدار 

 وات البحثية الهامة فى أدبيات إدارة األرباح. جالف

 فروض البحثشتقاق إ 9-2

شتقاق عدد من الفروض إالنظرى لنظرية الوكالة سيتم  واإلطاراستنادًا إلى الدراسات السابقة 

 السيطرة العائلية ،مجلس اإلدارة، حجم مجلس اإلدارة، ثنائية األدوار إستقالليةة بين الختبار العالق

شتقاق فرض إيتم وممارسات إدارة األرباح. كما س والتفاعل بين ثنائية األدوار والسيطرة العائلية

لى النحو وذلك ع والسنوات التالية لها العالمية المالية بخصوص ممارسات إدراة األرباح أثناء األزمة

 -التالى: 

 Board of Directors Independance مجلس اإلدارة إستقاللية 9-2-1
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تخفيض تعارض المصالح بين المالك لمجلس اإلدارة أحد آليات حوكمة الشركات  إستقالليةتعد 

وبين المالك أصحاب حصة األغلبية والمالك أصحاب حصة  ،)األصيل( والمديرين )الوكيل( من ناحية

 ين. حيث تشير نظرية الوكالة إلى أن المدير (Machuga and Teitel, 2009) من ناحية أخرى  ةاألقلي

 Jaggi and)مجلس اإلدارة أن يكون أكثر فاعلية فيما يتعلق بوظائف الرقابة  واقد يساعد ينالمستقل

Tsui, 2007; Mohamad et al., 2012)،  كنهم وهو ما يم ،ستقالليتهمإنظرًا لخبراتهم المتخصصة و

 Chen et al., 2007; Cornett et al., 2009; Roodposthi and)من إسداء المشورة والنصح 

Chasmi, 2011). ويساعدوا على تخفيض مشاكل  التنفيذيةهم مع اإلدارة ئوبالتالي يقل احتمال تواط

قابية هم الر . فالمديرون المستقلون أكثر حرصًا على القيام بوظيفت(Peasnell et al., 2000)الوكالة 

نافسية في سوق العمل كخبراء في رقابة اإلدارة يعتمد على نجاحهم في أداء نظرًا ألن بناء سمعتهم الت

 . (Jensen, 1993)تلك الوظيفة 

آلية فعالة من يعد أن تعيين المديرون المستقلون في مجلس اإلدارة  Klein (2002)ويرى 

حيث تشير الدراسات المحاسبية  ،جودة التقارير المالية آليات الحوكمة لتخفيض مشاكل الوكالة وزيادة

معرفة من لديه  لمااكتشاف ممارسات إدارة األرباح  الالزمة للحد من إلى أن المدير المستقل لديه القدرات

كما أن المدير المستقل لديه القدرة على  ،(Peasnell et al., 2000)جيدة بقضايا التقارير المالية 

قدرة على مراقبة عملية إعداد التقارير المالية ال لديهارة الشركة للتالعب في األرباح و مقاومة ضغوط إد

(Banderlipe, 2009; Machuga and Teitel, 2009).  

دارة المستقلين سوف يقلل من فرص قيام اإلدارة بإدارة فإن وجود أعضاء مجلس اإلوبالتالي 

الدخل ألنها الموجهة نحو زيادة على تخفيض االستحقاقات  بل أن المديرين المستقلين قد يعملوا ،األرباح

وبالتالي كلما زاد عدد المديرين  .(Park and Shin, 2009)تزيد من احتماالت اإلفالس في المستقبل 

 ,Dimitropoulos and Asteriou)المستقلين كلما زادت احتمالية ارتفاع جودة التقارير المالية 

2010; Prencipe and Bar-Yosef, 2011) . شتقاق الفرض إوبناء على العرض السابق يمكن

 -التالى: 

فى  األرباح وممارسات إدارةمجلس اإلدارة  إستقاللية: توجد عالقة عكسية بين األول فرض البديلال

 .البنوك التجارية اللبنانية
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 Board Sizeحجم مجلس اإلدارة  9-2-2

لى فاعلية مجلس اإلدارة في الرقابة على خصائص المؤثرة عالمجلس اإلدارة أحد حجم يعد 

نظر وجهتى . وتشير أدبيات البحث المحاسبى إلى أنه يوجد (Jensen, 1993) التنفيذيةاإلدارة 

. (Taktak and Mbarki, 2014)بخصوص العالقة بين حجم مجلس اإلدارة وممارسات إدارة األرباح 

ي مجلس اإلدارة البد وأن يكون كبيرًا أن عدد األعضاء ف Banderilipe (2007)فمن جهة، يرى 

بدرجة كافية ليقوم بمهامه الرقابية بشكل فعال. فمجلس اإلدارة كبير الحجم يتمتع بتنوع الخبرات اإلدارية 

مجلس  ، ويؤدى ذلك التنوع في الخبرات إلى قيام(Peasnell et al., 2000)والمحاسبية ألعضاؤه 

إدارة األرباح  حدوث احتماالت وهو ما يخفض من التنفيذية إلدارةبالرقابة الفعالة على أداء ا اإلدارة

(Abdul Rahman and Ali, 2006; Xie et al., 2003). 

أن مجلس اإلدارة كبير الحجم يكون أقل كفاءة في  Jensen (1993) يعتقدومن جهة أخرى 

ا توزعت الوظائف الرقابية ، فكلما زاد حجم مجلس اإلدارة كلمتحقيق التنسيق والتواصل وإتخاذ القرارات

كلما زاد حجم  . أيضاً (Vafeas, 2000)و ما يضعف التنسيق بينهم هعلى عدد أكبر من األعضاء و 

مجلس اإلدارة كلما زادت احتمالية بطء اتخاذ القرارات وضعف المناقشات المفيدة داخل مجلس اإلدارة 

(Yermack, 1996) إلى  بدوره وهو ما يؤدى ،مجلس اإلدارة، وكلما زادت سيطرة المدير التنفيذي على

 المديرين، وبالتالي تزداد محاولة (Banderilipe, 2007) التنفيذيةتخفيض كفاءة الرقابة على اإلدارة 

 .(Taktak and Mbarki, 2015)من خالل قيامهم بممارسات إدارة األرباح  الشخصية همتعظيم منافع

أن مجالس اإلدارة صغيرة إلى  Dimitropoulos and Asteriou (2010)وفى ذات السياق يشير 

بسبب تميزها بمستوى أعلى من التنسيق بين  ،الحجم أكثر كفاءة مقارنة بمجالس اإلدارة كبيرة الحجم

وانخفاض احتماالت تفضيل المصلحة الشخصية على مصالح الغير.  ،تصال بينهماألعضاء وفاعلية اإل

غير الحجم سوف يكون فعااًل في مراقبة إعداد التقارير أن مجلس اإلدارة ص Alves (2011)ويؤكد 

حيث أن كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة سوف يكون قادرًا على القيام بمسئوليته بشكل  ،المالية

وبالتالي يستطيع مراقبة عملية إدارة األرباح بسبب جودة المناقشات لألرقام الواردة بالتقارير  ،أفضل

ومع وجود وجهتى نظر متعارضتين  واستنادًا إلى العرض السابق األعضاء. المالية بين عدد صغير من

 -التالى: شتقاق الفرض إيمكن  فإنه رباحبخصوص تأثير حجم مجلس اإلدارة على ممارسات إدارة اإل
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فى البنوك  : توجد عالقة بين حجم مجلس اإلدارة وممارسات إدارة األرباحالثانى الفرض البديل

 .يةالتجارية اللبنان
 

      Role Duality األدوار ثنائية 9-2-3

تشير نظرية الوكالة إلى ضرورة وجود أشخاص مختلفين على رأس وظيفة اتخاذ القرار )المدير 

المدير التنفيذي على  يطرةحيث يحد ذلك من س ،التنفيذي( ووظيفة رقابة القرار )رئيس مجلس اإلدارة(

 ،س مجلس اإلدارة بإدارة مجموعات العمل داخل المجلسيقوم رئي .(Jensen, 1993)مجلس اإلدارة 

لذا فإنه من  ،التنفيذيةواإلشراف على عملية التوظيف وإنهاء العمل وتقييم األداء وتحديد حوافز اإلدارة 

م أن يتم الفصل بين مركزى رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي من أجل أن يصبح مجلس اإلدارة اهال

فذلك الفصل بين األدوار سيزيد من فاعلية  ،(Prencipe and Bar-Yosef, 2011) أداة رقابية فعالة

 Chen)شخص واحد بسلطة اتخاذ القرارات بشكل منفرد  يستحوذبحيث ال  ،آليات الرقابة داخل الشركة

et al., 2007).  يضع أجندة حيث  ،سلطة قوية على مجلس اإلدارةبرئيس مجلس اإلدارة يحظى و

 إستقالليةاألدوار داخل مجلس اإلدارة تهدد  ثنائيةفإن وبالتالي  ،لقاءات مجلس اإلدارةالمجلس ويدير 

وتسمح ثنائية األدوار أن يعيق المدير . (Roodpousthi and Chashmi, 2011)مجلس اإلدارة 

على  ما يحد من الرقابة الفعالة لمجلس اإلدارة وهو ،أعضاء مجلس اإلدارةالتنفيذى إتاحة المعلومات إلى 

عليه تقترح العديد من قواعد وتوصيات حوكمة الشركات ضرورة الفصل بين بناء و  ،اإلدارة التنفيذية

 . (Roodpousthi and Chashmi, 2011) داخل مجلس اإلدارة األدوار

سيخفض من مشاكل الوكالة ويعمل على التناغم داخل مجلس اإلدارة األدوار  الفصل بينإن 

يحد و مجلس اإلدارة  إستقاللية، كما أنه يدعم من (Panderlipe, 2007)دارة بين مصالح المالك واإل

 Taktak and Mbarki, 2015; Jouber and)من سيطرة المدير التنفيذي على مجلس اإلدارة 

Fakhfakh, 2012) وترتبط ثنائية األدوار بمستويات مرتفعة من إدارة األرباح .(Cornett et al., 

2009; Mohamad et al., 2012) ثنائية األدوار إلى تدهور فاعلية وظيفة الرقابة على تؤدى ، حيث

ممارسة  المدير التنفيذي لممارسة اإلختيار المحاسبى وبالتالي منظرًا لوجود حرية أكبر أما ،إدارة األرباح

 أن الزيادة المفرطة في Klein (2002). ويرى (Saleh et al., 2005)لمالية االتالعب بالتقارير 



25 

 

استنادًا إلى العرض  سلطات المدير التنفيذي على مجلس اإلدارة سوف تمكنه من ممارسة إدارة األرباح.

 -التالى: شتقاق الفرض إالسابق يمكن 

 

 

 

األدوار في مجلس اإلدارة وممارسات إدارة  ثنائية: توجد عالقة عكسية بين الثالث فرض البديلال

 .فى البنوك التجارية اللبنانية األرباح

 Family Controlالعائلية السيطرة  9-2-4

تختلف مشاكل الوكالة في الشركات العائلية عن مثيالتها في الشركات غير العائلية، حيث 

 ،تركز الملكية في الشركات العائلية إلى تدنية تعارض المصالح التقليدي بين األصيل والوكيل يؤدى

حيث ترغب األغلبية المسيطرة في تحقيق  ،صيلمنه تعارض المصالح بين األصيل واأل لينشأ بدالً 

. وبالتالي يوجد (Cheng, 2014; Chi et al., 2015)األقلية  ى مصالحها على حساب المساهمين ذو 

العائلية على ممارسات إدارة األرباح وهما أثر الدفاع  سيطرةنظر بخصوص تأثير ال أثرين متعارضين

 -التالى: الشخصية، وسيتم تناول ذلك األثرين على النحو د المصالح اتحإعن المصالح الشخصية وأثر 

 Entrenchment Effect أثر الدفاع عن المصالح الشخصية 9-2-4-1

ألن تركز  ،يشير ذلك األثر إلى وجهة النظر التقليدية بأن الشركات العائلية أقل فاعلية رقابية

 األقلية ى اف ثروات المالك ذو األغلبية للسيطرة على الشركة واستنز  ى فز للمالك ذو االملكية سيخلق ح

(Chi et al., 2015).  على الوظائف الهامة في فريق اإلدارة المسيطرة أعضاء العائلة فقد يحصل

يحصل أعضاء العائلة المسيطرة على العديد من المنافع على حساب  كما ،التنفيذية وفى مجلس اإلدارة

ن تفصح الشركات أالدفاع عن المصالح الشخصية وبالتالي يتوقع أثر  ،األقلية ى المساهمين األخرين ذو 

للعائلة  مصالح الخاصةالتقوم بإدارة األرباح بما يحقق أن و  ،العائلية عن أرباح ذات جودة منخفضة

. (Machiga and Teitel, 2009; Siregarand and Utama, 2008; Wang, 2006) المسيطرة

لتقارير المالية وإخفاء النشاط االنتهازى الذى يتم يتم استخدام إدارة األرباح لتضليل مستخدمى ا حيث

 .(Prencipe and Bar-Yosef, 2011)بواسطة العائلة المسيطرة للضرر بحملة األسهم من األقلية 
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   Alignment Effectالمصالح إتحادأثر  9-2-4-2

 ى تحاد مصالح العائلة المسيطرة مع مصالح المساهمين األخرين ذو إيشير ذلك األثر إلى 

تستثمرها لفترة زمنية طويلة و  في الشركة نسبة كبيرة من األسهم تمتلكبسبب أن العائلة المؤسسة  ،ةاألقلي

خصوصًا إذا شكوا بوجود أثر الدفاع عن المصالح  – يطلب مستخدمى القوائم المالية كما ،نسبياً 

لمالية لحماية عنها في التقارير ااألرباح المفصح جودة  زيادة -الخاصة من قبل العائلة المسيطرة 

يكون لدى العائلة المسيطرة الحافز نحو توفير أرباح قد وبالتالي  ،استثماراتهم ومصالحهم الخاصة

 Chen 2014; Chi) لحماية سمعة العائلة وتحسين األداء طويل األجل للشركة مرتفعة الجودة محاسبية

et al., 2015; Machuga and Teitel, 2009; Wang, 2006)، رغبة العائلة المسيطرة كما تزداد 

 ،زية للمديرينوالحد من القرارات االنتها بل والمشاركة في إدارتها معرفة الكيفية التي تدار بها أعمالهم فى

في يتوقع وعليه فإنه  ،باقى المالكوطول المدى الزمنى مقارنة ب التنوعبعدم  استثماراتهم مع تميزخاصة 

للقيام بإدارة األرباح النتفاء السلوك االنتهازى للضرر بالمالك  الظروف أن يقل حافز المديرين مثل تلك

(Prencipe and Bar-Yosef, 2011)،  ة بقيمة طأن ثروة العائلة المسيطرة أصبحت مرتبو خصوصًا

وبالتالي إذا عكست السيطرة العائلية هيكل تنظيمى كفء فإن الشركات  .(Wang, 2006)الشركة 

 . (Siregarand and Utama, 2008)نتهازى إلدارة األرباح العائلية ستحد من السلوك اال

د المصالح يعمال فى اتجاهين معاكسين اتحإونظرًا ألن أثر الدفاع عن المصالح الشخصية وأثر 

سيتم لذا ، (Prencipe and Bar-Yosef, 2011)فإن األثر النهائي على إدارة األرباح غير مؤكد 

  -التالى: شتقاق الفرض إ

فى البنوك التجارية  وممارسات إدارة األرباح السيطرة العائلية: توجد عالقة بين الرابع لبديلفرض اال

 .اللبنانية

 Interaction between Family األدوار ثنائيةالتفاعل بين السيطرة العائلية و  9-2-5

Control and Role Duality 

يين المدير التنفيذي ورئيس تع يتأثرأنه عندما  Prencipe and Bar-Yosef (2011) يعتقد

فإن الفصل الظاهرى بين المركزين ال يؤدى بالضرورة إلى فصل  ،مجلس اإلدارة بالعائلة المسيطرة

 أحدفي األدوار أو يتم شغل  ثنائيةويكون ذلك جليًا أيضًا عندما يكون هناك ، دوارحقيقى في األ
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ثل ذلك الفصل في األدوار قد يؤدى إلى حيث أن غياب م سيطرة،المركزين من قبل أفراد العائلة الم

وازدياد احتماالت حدوث إدارة  وبالتالي انخفاض رقابة مجلس اإلدارة على قرارات العائلة المهيمنة ؤتواط

أن التفاعل بين ثنائية إلى ذلك الطرح حيث تشير نتائج تلك الدراسة  Chi el al. (2015)ويؤيد  لألرباح.

خلص إلى نتيجة  Wang (2006)ن ممارسات إدارة األرباح إال أن األدوار والسيطرة العائلية يزيد م

شتقاق الفرض إتلك العالقة بشكل كاف فى أدبيات إدارة األرباح. وعليه يمكن  رولم يتم اختبا معاكسة.

 -التالى: 

األدوار  ثنائيةالتفاعل بين السيطرة العائلية و : توجد عالقة عكسية بين الخامس فرض البديلال

 .فى البنوك التجارية اللبنانية وممارسات إدارة األرباح

 Golbal Financial Crisis العالميةالمالية األزمة  9-2-6

العديد من  وقد ترجم ذلك فى وجودتلقت إدارة األرباح المزيد من االهتمام من قبل الباحثين 

 هاهو عدم أخذ الدراساتإال أن الخاصية المشتركة بين تلك  ،حددات إدارة األرباحمب الدراسات المهتمة

و أو بمعنى آخر افتراض ثبات الظروف االقتصادية أ ،في االعتبار البيئة االقتصادية الكلية للشركة

دية التغيرات الحادة في الظروف االقتصابالرغم من أن  ،إدارة األرباح دوافعتأثيرها على  مافتراض عد

 Argile´s-Bosch et al., 2015; Filip and)األرباح  إدارةلها تأثير على توجه الشركة نحو سيكون 

Raffournier, 2014) فترة أحداث اقتصادية تمكن من تحليل  2008العالمية المالية األزمة  تمثل. و

 دارة األرباح مع األخذ في االعتبار الظروف االقتصادية المحيطة.إ

تشير إلى أن ممارسة إدارة األرباح ستكون أعلى في أوقات التى من األسباب  هناك العديد

ففي وقت األزمات االقتصادية قد تقوم  .بسبب تعرض الشركات لظروف عدم التأكد األزمات االقتصادية

ة مقابلة التأثيرات العكسية لألزمل الدخلاألرباح الموجهة نحو زيادة  الشركات بالمزيد من ممارسات إدارة

و لتجنب ، أ(Latridis and Dimitras, 2013)االقتصادية على األرباح المفصح عنها بالقوائم المالية 

، أو لتخفيض احتماالت الخروج على (Ahmed-Zaluki et al., 2011)انخفاض أسعار األسهم 

 Latridis and Dimitras (2013)ويرى  .(DeFond and Jiambalvo, 1994)شروط المديونية 

إدارة األرباح بغرض تدعيم مراكزها المالية لشركات فى ظل األزمات االقتصادية سوف تلجأ إلى أن ا

، فالعديد ثار العكسية للعسر المالى حتى وإن كانت تراجع بواسطة مكاتب المراجعة الكباراآلحد من ولل
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)عبد الفتاح،  من الشركات العمالقة التى تم انهيارها كانت تراجع بواسطة مكاتب المراجعة الكبار

لمساعدة  وقت األزمات االقتصاديةقد تقوم الحكومات بتقديم مخصصات ضخمة للبنوك و  (.2007

قد تقوم الشركات بالمزيد من ممارسات إدارة ، لذا (Filip and Raffournier, 2014)الشركات المتعثرة 

غرض التمكن من الحصول ب ،وضات إعادة هيكلة الديون ااألرباح الموجهة نحو تخفيض الدخل أثناء مف

 . (Saleh and Ahmed, 2005)ستفادة من تحسين شروط االقتراض و اإلألحكومى على الدعم ا

تشير إلى أن ممارسة إدارة األرباح سوف التى أخرى، هناك العديد من األسباب ومن جهة 

 Filip and Raffournier (2014)يرى قل في أوقات األزمات االقتصادية، فعلى سبيل المثال أتكون 

أنه خالل فترات األزمات االقتصادية فإن أسواق المال يكون لديها قدرة أكبر على تحمل األداء السيء 

ال يشجع الشركات على  ااالقتصادية وهو م اتكما ترتفع مخاطر التقاضى خالل فترات األزم ،للشركات

حيث أن انخفاض ثقة  طرحالذلك  Arthur et al. (2015) ويؤيدالقيام بممارسة إدارة األرباح. 

دفع المديرين نحو قد  ،2008العالمية  المالية المستثمرين وانخفاض سيولة األسواق المالية خالل األزمة

ثقة  الستعادةرباح في محاولة زيادة جودة األرباح المحاسبية عن طريق تخفيض ممارسات إدارة األ

 ى.المستثمرين وتخفيض اآلثار السلبية للكساد اإلقتصاد

-Ahmedوجاءت نتائج الدراسات التجريبية مؤيدة لكال وجهتى النظر، فمن جهة تشير دراسة 

Zaluki et al. (2011)  إلى أن الشركات الماليزية تتبع ممارسات إدارة األرباح الموجهة نحو زيادة

لعام وخاصة بغرض زيادة حصيلة الطرح ا ،الدخل في السنوات التي يتم فيها طرح األسهم لالكتتاب العام

. وفى نفس السياق تشير دراسة 1998-1997إذا تم الطرح العام خالل سنوات األزمة المالية األسيوية 

Latridis and Dimitras (2013) -درست تأثير األزمات االقتصادية على إدارة األرباح من  والتي

إلى أن  –ول أوروبيةد 5شركة غير مالية تعمل في  789خالل فحص االستحقاقات االختيارية لعدد 

المالية ل فترة األزمة الشركات األوروبية محل الدراسة تمارس المزيد من ممارسات إدارة األرباح خال

حيث ارتفعت االستحقاقات االختيارية بشكل  ،العالمية المالية مقارنة بالفترة قبل األزمة 2008العالمية 

 Filipدراستى العالمية. بينما تتفق المالية لفترة قبل األزمة العالمية مقارنة باالمالية معنوى في فترة األزمة 

and Raffournier (2014) وArthur et al. (2015)  أن الشركات األوروبية تمارس إدارة األرباح
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وبناء على العرض  العالمية. المالية العالمية مقارنة بالفترة قبل األزمةالمالية بشكل أقل أثناء األزمة 

 -التالى: شتقاق الفرض إالسابق يمكن 

 

المالية األزمة  فى البنوك التجارية اللبنانية أثناء تختلف ممارسات إدارة األرباح: السادس فرض البديلال

 . (2012-2010) العالمية المالية التالية لألزمة السنواتعنها في  (2009-2008) العالمية

 الدراسة التطبيقية منهجية-10

المتغير التابع متغيرات البحث: ( وكذلك قياس 1-10تحديد مجتمع الدراسة ) يتناول ذلك البند كيفية

 (.2-109والمتغيرات المستقلة 

 الدراسةمجتمع  10-1

من  ةلبنان خالل الفتر يتمثل مجتمع الدراسة فى البنوك التجارية اللبنانية المسجلة لدى مصرف 

 مع مراعاة سيطرة عربية أو أجنبية حيث تم استبعاد البنوك التجارية التى تقع تحت 2008-2012

لتغطى الفترة من الدراسة  خالل تلك الفترة. وتم اختيار فترة التى تمت عمليات االستحواذ واالندماج

 المالية حتى يتمكن الباحث من اختبار ممارسات إدارة األرباح أثناء وبعد األزمة ،2012إلى  2008

سبية التى تفتقر إلى دراسة ممارسات إدارة األرباح خالل فترات مضيفًا بذلك إلى األدبيات المحا ،العالمية

ظهر مجتمع وي .(Arthur et al., 2015; Filip and Raffournier, 2014)األزمات االقتصادية 

 -(: (1)جدول ) الدراسة على النحو التالى

 (: مجتمع الدراسة1جدول )

 عدد البنوك التجارية اللبنانية السنة

2008 36 

2009 36 

2010 36 

2011 34 

2012 31 

 173 اإلجمالى
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الجزء ألغراض تقدير  التجارية اللبنانية بالقوائم المالية للبنوكوتم الحصول على كافة البيانات المتعلقة 

، حجم مجلس اإلدارة، عدد أعضاء مجلس اإلدارة القروضاالختيارى في مصروف خسائر غير 

من إصدارات  والتفاعل بين ثنائية األدوار والسيطرة العائلية طرة العائليةالسيو  ، ثنائية األدوار،المستقلين

 .Bank Dataإتحاد مصارف لبنان وإصدارات مؤسسة 

  قياس متغيرات البحث 10-2

خصائص مجلس اإلدارة، السيطرة سيتم إختبار العالقة بين  الدراسات السابقة استنادا  إلى

وإدارة األرباح من خالل األزمة المالية العالمية و  ر والسيطرة العائليةثنائية األدواالتفاعل بين  العائلية،

 ;Cornett et al., 2009; Kanagaretnam et al., 2010)استخدام مدخل ثنائى الخطوات حيث 

Leventis and Dimitropoulos, 2012): 

 استخدام ن طريقتقدير االستحقاقات غير االختيارية )العادية( في مصروف خسائر القروض ع يتم-أ

القروض  إجمالىاألصول،  إجمالىتحليل االنحدار بحيث يكون مصروف خسائر القروض متغيرًا تابعًا و 

 االنحدار بواقى بروتع .متغيرات مستقلةك ونوعية القروض القروضغير المنتظمة، مخصص خسائر 

(ite)  دم الدراسة الحالية نموذج. وتستخاالستحقاقات اإلختيارية )غير العادية( عنمن تلك المعادلة 

Beatty et al. (2002) والذى استخدمته دراستى Cornett et al. (2009) وLeventis and 

Dimitropoulos (2012)  التالى: ويظهر النموذج على النحو- 
 LOSSit = at + b1LnTAit + b2NPLit + b3LLRit + b4LOANRETit + b5LOANSMEit + 

b6LOANCORPit + b7LOANHOUSit + b8LOANPUBit + b9LOANSECit + b10LOANOTHRit + 

eit 

 -حيث: 
LOSS  القروض. إجمالى: يعبر عن مصروف خسائر القروض مقسومًا على 
LnTA  اللوغاريتم الطبيعى إلجمالى األصول.: يعبر عن 
NPL  القروض. إجمالى: يعبر عن نسبة القروض غير المنتظمة إلى 
LLR سائر القروض إلى إجمالى القروض.: يعبر نسبة مخصص خ 
LOANRET إلى إجمالى القروض. ةئالتجز  : يعبر عن نسبة قروض 
LOANSME إلى إجمالى  قطاع المشروعات متوسطة وصغيرة الحجمل : يعبر عن نسبة القروض
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 القروض.
LOANCORP إلى إجمالى القروض. الشركات : يعبر عن نسبة قروض 
LOANHOUS إلى إجمالى القروض. االسكان روض: يعبر عن نسبة ق 
LOANPUB إلى إجمالى القروض. إلى القطاع الحكومى : يعبر عن نسبة القروض 
LOANSEC إلى إجمالى القروض. المضمونة : يعبر عن نسبة القروض 
LOANOTHR إلى إجمالى القروض. األخرى  : يعبر عن نسبة القروض 
a تعبر عن ثابت نموذج اإلنحدار :. 
b  :تعبر عن معامالت نموذج اإلنحدار. 
e تعبر عن بواقى نموذج اإلنحدار :. 

عند تقدير المكون االختيارى من مصروف خسائر وتم تضمين األنواع المختلفة من القروض 

ألنه من المتوقع أن تؤثر خصائص محفظة القروض على مصروف خسائر القروض القروض 

(Beatty et al., 2002)،  وبالتالي  ،نواع المختلفة من القروض مخاطر إئتمان مختلفةاألتتضمن حيث

في خسائر القروض  المتوقعة االختالفات القروض ئرمصروف خسا عكسيفهى تساعد على أن 

 . (Wahlen, 1994)مختلف القروض ذات مخاطر عدم السداد المختلفة ل

السيطرة  ة، ثنائية األدوار،حجم مجلس اإلدار  مجلس اإلدارة، إستقاللية بيناختبار العالقة  يتم-ب

القيم المطلقة وبين واألزمة المالية العالمية  التفاعل بين ثنائية األدوار والسيطرة العائلية العائلية،

وتم استخدام القيم المطلقة . (|EM|)لالستحقاقات غير االختيارية كمؤشر عن إدارة األرباح 

 ،إدارة األرباح ذاتها ممارسات ث ينصب على تحليللالستحقاقات االختيارية ألن التركيز فى ذلك البح

تخفيض موجهة نحو زيادة الدخل أو موجهة نحو بغض النظر عما إذا كانت ممارسات إدارة األرباح 

 ;Dimitropoulos and Asteriou, 2010; Jiang et al., 2008; Klien, 2002)الدخل 

Prencipe and Bar-Yosef, 2011; Wang, 2006) .حجم   منالدراسة كال نموذج نضمتكما سي

 . ة المشتركة كمتغيرات رقابيةالبنك والمراجع

المحاسبى  سلوك االختيارالتأثير على دورًا فى أن لحجم البنك  Cornett et al. (2009) يرى 

بواسطة الجهات التنظيمية  تخضع للمزيد من الرقابة، فالبنوك كبيرة الحجم من المحتمل أن لبنكإلدارة ا

قل إحتمااًل أن البنوك كبيرة الحجم ستكون فإوعليه  ،المحافظة على سالمة وأمان النظام المصرفىبهدف 

وتستند وجهة النظر تلك إلى فرضية التكاليف السياسية التى ألن تنخرط فى ممارسات إدارة األرباح. 
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بة وسائل اإلعالم لمزيد من التكاليف السياسية والمزيد من رقاتشير إلى تعرض الشركات كبيرة الحجم ل

 Watts)من احتماالت انخراطها فى ممارسات إدارة األرباح  لا يقلممواألطراف أصحاب المصالح 

and Zimmerman, 1990).  

مكن تأن المراجعة المشتركة  Piot and Janin (2007)أما بالنسبة للمراجعة المشتركة، يرى 

يؤدى إلى  بمامراجع بشكل جيد الم استقالل عنها تدأ، كما ات المراجعةمن الرقابة المتبادلة على إجراء

 Taktak andقبل إدارة الشركة محل المراجعة. وتشير الضغوط التى يواجهها المراجع من  تدنية

Mbarki (2014) ل بشكل مالءم إذا كان أحد المراجعين على األقل ينتمى مأن المراجعة المشتركة تع

  ار.الكب ةإلى أحد مكاتب المراجعة األربع

 -التالى: على النحو نموذج االنحدار ويظهر 
|EM it| = at + b1BINDit + b2INDEXit + b3BSIZEit + b4DUALit + b5FAMit + b6FAMEXit + 

b7FAMDUALit + + b8YEARit + b9TAit + b10AUDITORit + eit 

 -حيث: 
|EM|  : احلالستحقاقات االختيارية كمؤشر عن إدارة األربالقيمة المطلقة. 
BIND ويتم قياس ذلك المتغير عن طريق ،مجلس اإلدارة إستقاللية : يعبر عن 

عدد أعضاء مجلس  إجمالىضاء مجلس اإلدارة المستقلين إلى عأ نسبة 
 Abdul Rahman and Ali, 2006; Dimitropoulos and) اإلدارة

Asteriou, 2010). 
INDEX  عن طريق ذلك المتغير  ويتم قياس ،مجلس اإلدارة إستقاللية: يعبر عن

متغير ثنائى يأخذ القيمة واحد فى حالة وجود عضو مستقل فى مجلس 
 .(Chen et al., 2007)اإلدارة ويأخذ القيمة صفر عدا ذلك 

BSIZE ويتم قياس ذلك المتغير عن طريق عدد  ،دارة: يعبر عن حجم مجلس اإل
 ;Abdul Rahman and Ali, 2006)أعضاء مجلس اإلدارة 

Dimitropoulos and Asteriou, 2010). 
DUAL :  ويتم قياس ذلك المتغير عن طريق متغير ثنائى  ،األدوار ثنائيةيعبر عن

 نفس يأخذ القيمة واحد فى حالة كون رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذى
 ,Abdul Rahman and Ali)شخص ويأخذ القيمة صفر عدا ذلك ال

2006; Chi et al., 2015). 
FAM  ويتم قياس ذلك المتغير بنسبة عدد أعضاء  ،السيطرة العائلية: يعبر عن
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عدد أعضاء مجلس اإلدارة  إجمالىمجلس اإلدارة من نفس العائلة إلى 
(Ho and Wong, 2001). 

FAMEX عن طريق متغير ويتم قياس ذلك المتغير  ،: يعبر عن السيطرة العائلية
كثر من عضو من نفس العائلية أ وجودثنائى يأخذ القيمة واحد فى حالة 

 Mansor et)كأعضاء فى مجلس اإلدارة ويأخذ القيمة صفر عدا ذلك 

al., 2013; Chi et al., 2015; Wang, 2006). 
FAMDUAL  ويتم قياس ذلك  ،األدوار وثنائيةالتفاعل بين السيطرة العائلية : يعبر عن

رئيس مجلس ا كان إذ المتغير عن طريق متغير ثنائى يأخذ القيمة واحد
اإلدارة والمدير التنفيذى من العائلة المسيطرة ويأخذ القيمة صفر عدا ذلك 

(Wang, 2006). 
YEAR  عن ويتم قياس ذلك المتغير  ،2008 األزمة المالية العالمية: يعبر عن

ويأخذ القيمة  2012-2010للسنوات طريق متغير ثنائى يأخذ القيمة واحد 
 .(Jiang et al., 2008; Koh, 2003) 2009-2008 للسنواتصفر 

TA  ويتم قياس ذلك المتغير عن طريق إجمالى  .حجم البنك: يعبر عن
 Kanagaretnam et al., 2010; Leventis and)األصول 

Dimitropoulos, 2012). 
AUDITOR المتغير قيمة واحد فى  ذ: يعبر عن مراجع الحسابات الخارجى. حيث يأخ

بواسطة مراجع حسابات واحد فقط ويأخذ القيمة اثنين  حال مراجعة البنك
 Taktak and) خارجىفى حال مراجعة البنك بواسطة أكثر من مراجع 

Mbarki, 2014). 
a تعبر عن ثابت نموذج اإلنحدار :. 
b تعبر عن معامالت نموذج اإلنحدار :. 
e تعبر عن بواقى نموذج اإلنحدار :. 

 حصائىنتائج التحليل اإل تحليل-11

 حصاء الوصفىاإل نتائجتحليل  11-1

ات الوصفية عن متغيرات البحث، حيث تشير تلك ءحصابعض اإل (3و) (2يوضح جدول )

 اإلحصاءات إلى مايلى:

غ الحد ليبو قيمة محفظة القروض  إجمالىمن  %0.51تبلغ قيمة االستحقاقات االختيارية 

تحاقات االختيارية خالل األزمة متوسط االس بلغوي ،%37.29-والحد األدنى  %11.58األقصى 
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المالية زمة لأل في الفترة التاليةمتوسط االستحقاقات االختيارية من أكبر وهو  %0.071- العالميةالمالية 

 إلى -المعيارى إذا أخذنا فى االعتبار انخفاض االنحراف –ويشير ذلك  .%0.05والذى يبلغ العالمية 

العالمية المالية من قبل البنوك التجارية اللبنانية خالل األزمة احتمالية زيادة ممارسات إدارة األرباح 

 العالمية.المالية زمة لأل التاليةمقارنة بالفترة 

 ،عضو 12أعضاء وحد أقصى  3أعضاء بحد أدنى  8فى المتوسط من  مجلس اإلدارة يتكون 

 8بمتوسط –العالمية الية المزمة لأل التاليةرة تحجم مجلس اإلدارة أكبر فى الفأن ال أنه من الواضح إ

تبلغ نسبة األعضاء كما  أعضاء. 7بمتوسط  –العالمية  المالية أثناء األزمة مقارنة بالقترة -أعضاء

وهى نسبة ليست  ،وبحد أدنى صفر% %40بحد أقصى  %9.26 المستقلين فى مجلس اإلدارة

بعد األزمة  ةضاء المستقلين فى الفتر نسبة األعزيادة نحو  إال أنه من المالحظ أن هناك اتجاهاً  .بالمرتفعة

  (.%7.18العالمية )المالية ( مقارنة بالفترة قبل األزمة %8.57العالمية )المالية 

بحد أقصى  %24.45تبلغ نسبة العضوية العائلية فى مجلس اإلدارة فى المتوسط نحو كما 

 ،العالمية المالية وبعد األزمةخالل الفترة أثناء  وال تختلف تلك النسبة كثيراً  ،وحد أدنى صفر% 67%

العائلى أحد أنماط ممارسة األعمال السائدة فى المجتمع اللبنانى حتى فى القطاع يمثل النمط حيث 

أمريكى وقد زاد بشكل كبير فى مليون دوالر  3559.56يبلغ متوسط حجم األصول نحو و  المصرفى.

المالية قبل األزمة  ةدوالر أمريكى( مقارنة بالفتر  مليون  4059.2العالمية )المالية زمة لأل التاليةرة الفت

مليون دوالر أمريكى(، ويشير ارتفاع قيمة االنحراف المعيارى إلى التفاوت الكبير فى  2858.7العالمية )

 حجم أصول البنوك التجارية اللبنانية.

 2012-2008خالل الفترة  الكمية للمتغيرات (: اإلحصاءات الوصفية2جدول )

الحد  الوسط المتغير
 األقصى

االنحراف  الحد األدنى
 المعيارى 

 0.51% 11.58% -37.29% 3.4% (EM)االستحقاقات االختيارية 
 1.19% 37% 0% 3.08% (|EM|)االختيارية القيمة المطلقة لالستحقاقات 

 7.71 12 3 2.36 (BSIZE)حجم مجلس اإلدارة 
 9.26% 40% 0% 8.46% (BIND)نسبة أعضاء مجلس اإلدراة المستقلين 

نسبة العضوية العائلية فى مجلس اإلدارة 
(FAM) 

24.45% 67% 0% 19.92% 
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 3559.56 25051.16 36.37 5058.48 (TA)حجم األصول )مليون دوالر امريكى( 
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 (2012-2010العالمية ) المالية ة التالية لألزمةالفتر ( و 2009-2008) األزمة المالية العالمية خالل الفترة أثناء الكمية ات الوصفية للمتغيراتءحصا(: اإل3جدول )

 2012-2010السنوات  2009-2008السنوات  
الحد  الوسط المتغير

 األقصى
الحد 
 األدنى

االنحراف 
 المعيارى 

الحد  الوسط
 األقصى

الحد 
 األدنى

االنحراف 
 المعيارى 

 0.071% 6.5% -37.3% 4.8% 0.05% 11.6% -4.68% 1.76%- (EM)االستحقاقات االختيارية 
االختيارية القيمة المطلقة لالستحقاقات 

(|EM|) 
1.96% 37% 0% 4.4% 1.08% 12% 0% 1.4% 

 7.3 12 3 2.4 8 12 4 2.3 (BSIZE)حجم مجلس اإلدارة 
نسبة أعضاء مجلس اإلدراة المستقلين 

(BIND) 

7.18% 20% 0% 7.3% 8.57% 40% 0% 9.19% 

دارة نسبة العضوية العائلية فى مجلس اإل
(FAM) 

20.87% 60% 0% 19% 22.29% 67% 0% 21.22% 

 2858.7 20702.4 36.37 4199.4 4059.2 25051.2 56.05 5557.4 (TA)حجم األصول )مليون دوالر امريكى( 
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حصاءات الوصفية لتلك ( إلى بعض اإل4أما بالنسبة للمتغيرات النوعية فيشير جدول )

اللبنانى أثناء وبعد األزمة  الشائعة فى القطاع المصرفى ةماط القيادنأتعد ثنائية األدوار من المتغيرات. 

من إجمالى  %89حيث تبلغ نسبة البنوك التجارية التى يوجد بها ثنائية أدوار حوالى  ،العالميةالمالية 

 %49أما بالنسبة لحدوث ثنائية األدوار من داخل العائلة المسيطرة فتمثل نحو  .البنوك التجارية اللبنانية

يوجد اتجاه نحو إسناد مراجعة القوائم المالية للبنوك التجارية و  عدد البنوك التجارية اللبنانية. إجمالىمن 

أكثر من مراجع من قبل بشكل مشترك نوك التى تراجع بحيث زادت نسبة الاللبنانية ألكثر من مراجع 

وقد يرجع ذلك إلى  ،العالميةالمالية ترة أثناء وبعد األزمة فى الف %83.2إلى  %33.3من  خارجي

نسبة البنوك التى  فى المتوسط وتبلغ .نحو تشجيع المراجعة المشتركة للبنوك متطلبات مصرف لبنان

البنوك التجارية  إجمالىمن  %56دارتها نحو إيوجد عضو مستقل واحد على األقل ضمن مجلس 

 العالمية.المالية ثناء وبعد األزمة أ ةخالل الفتر  %57إلى  %54وقد زادت تلك النسبة من  ،اللبنانية

من  %61تبلغ نسبة البنوك التى يتواجد فى مجلس إدارتها عضوين على األقل من نفس العائلة نحو و 

فى االقتصاد  لممارسة األعمال عدد البنوك التجارية، ويؤكد ذلك على سيادة النمط العائلى إجمالى

 اللبنانى.
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 (2012-2010العالمية )المالية زمة الفترة التالية لأل( و 2009-2008)األزمة المالية غيرات النوعية خالل الفترة أثناء حصاءات الوصفية للمتاإل (:4جدول )

 المتغير
 2012-2010ت السنوا 2009-2008السنوات  2012-2008السنوات  

 % عدد البنوك % عدد البنوك % عدد البنوك

 (DUAL) ثنائية األدوار

 %11 11 %11 8 %11 19 دوارة األيجود ثنائ عدم
 %89 90 %89 64 %89 154 وجود ثنائية األدوار

 %100 101 %100 72 %100 173 اإلجمالى

 (FAMDUAL) ثنائية األدوار والسيطرة العائلية

 %50 51 %51 37 %51 88 عدم وجود ثنائية األدوار والسيطرة العائلية
 %50 50 %49 35 %49 85 وجود ثنائية األدوار والسيطرة العائلية

 %100 101 %100 72 %100 173 اإلجمالى

 (AUDITOR) لمشتركةا ةمراجعال

 %16.8 17 %66.7 48 %37.5 65 واحد ىجخار  مراجع
 %83.2 84 %33.3 24 %62.5 108 خارجى أكثر من مراجع

 %100 101 %100 72 %100 173 اإلجمالى

 (INDEX) مجلس اإلدارة إستقاللية

 %42.6 43 %45.8 33 %44 76 عضو مستقل على اإلطالق عدم وجود
 %57.4 58 %54.2 39 %56 97 وجود عضو مستقل واحد على األقل

 %100 101 %100 72 %100 173 اإلجمالى

 (FAMEX) العضوية العائلية فى مجلس اإلدارة

 %39 39 %39 28 %39 67 عدم وجود عضوية عائلية فى مجلس اإلدارة
 %61 62 %61 44 %61 106 عائلية فى مجلس اإلدارةوجود عضوية 

 %100 101 %100 72 %100 173 اإلجمالى



39 

 

 واختبارات الفروض االنحدارتحليل نتائج  مناقشةتحليل و  11-2

فى  (F=2.816 , p < 0.05)إلى معنوية النموذج  ((5))جدول  االنحدارتشير نتائج تحليل 

من التغيرات فى ممارسات  %9.6حيث أن  ،رباح )المتغير التابع(تفسير التغيرات فى ممارسات إدارة األ

إدارة األرباح يتم تفسيرها بواسطة التغيرات فى المتغيرات المستقلة وهى خصائص مجلس اإلدارة )الحجم 

ة ن انخفاض المقدرة التفسيريأالعالمية، إال المالية ، ثنائية األدوار واألزمة ستقاللية(، السيطرة العائليةواإل

إلى إجراء المزيد من البحوث الكتشاف المزيد من المتغيرات المستقلة التى يمكن أن تفسر  يدعو للنموذج

 التغيرات فى ممارسات إدارة األرباح.

 (: مخرجات تحليل اإلنحدار5جدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .385a .148 .096 .9444263 1.922 

ANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 25.121 10 2.512 2.816 .003 

Residual 144.494 162 .892   

Total 169.615 172    

 

Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta VIF 

 

(Constant) -.475 .441  -1.077 .283  

BIND  -.464 .201 -.405 -2.315 .022 5.818 

INDEX .851 .376 .427 2.266 .025 6.739 

BSIZE  -.234 .132 -.225 -1.770 .079 3.082 

DUAL .175 .247 .055 .708 .480 1.154 

FAM  .396 .185 .349 2.138 .034 5.078 

FAMEX -.246 .378 -.121 -.651 .516 6.559 

FAMDUAL -.381 .289 -.193 -1.321 .188 4.040 

YEAR -.418 .172 -.208 -2.433 .016 1.393 

AUDITOR .266 .184 .130 1.443 .151 1.541 

TA  .026 .109 .026 .237 .813 2.247 

 

 األول حصائىاإل فرضال 11-2-1

مجلس اإلدارة من خالل متغيرين، يشير المتغير األول إلى وجود/عدم  إستقالليةتم التعامل مع 

حليل اإلحصائى إلى وجود عالقة طردية وتشير نتائج الت ،(INDEX)وجود أعضاء مستقلين بالمجلس 

. وتؤكد تلك النتيجة (p < 0.05) بين وجود أعضاء مستقلين بالمجلس وممارسات إدارة األرباحمعنوية 
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يتم تعيين األعضاء المستقلين بالمجلس استنادًا إلى العالقات الشخصية وشبكة المعارف  حياناً أأنه 

خاصة فى ظل وجود سيطرة عائلية على مجلس  ،(Johannisson and Huse, 2000)االجتماعية 

ظاهرى إال أن عالقاتهم مع العائلية ستقاللهم الإحيث أن األعضاء المستقلين على الرغم من  ،اإلدارة

  .ستقاللهم الحقيقىإستقاللهم الظاهرى ال يعنى بالضرورة إف ،ستقاللهم الحقيقىإالمسيطرة قد تفقدهم 

ستقالل الحقيقى فإنه إن المعرفة السابقة بين العضو المستقل والعائلة المسيطرة ومع نقص اإل

مستوى الرقابة على اإلدارة التنفيذية والسياسات  وانخفاض ؤمن المحتمل أن يؤدى ذلك إلى التواط

السيطرة العائلية حيث تقلل  .(Peasnell et al., 2000)المحاسبية وبالتالى تزداد احتمالية إدارة األرباح 

إذا كان سوق العمل الخاص  خصوصاً  ،(Wang, 2006)من دور أعضاء المجلس المستقلين 

. أى أن العبرة ليست مجرد (Park and Shin, 2004)كاف  باألعضاء المستقلين ليس متطورًا بشكل

وجود عضو مستقل بمجلس اإلدارة ليكون ضمانة لفاعلية الدور الرقابة لمجلس اإلدارة على اإلدارة 

 التنفيذية والحد من ممارسات إدارة األرباح. 

ألعضاء مجلس اإلدارة عن طريق نسبة ا إستقالليةأما بالنسبة للمتغير اآلخر الذى يقيس 

فتشير نتائج التحليل االحصائى إلى وجود  ،(BIND) اإلدارةعضاء مجلس أ عدد  إجماليالمستقلين إلى 

وهو  ،(p < 0.05) عالقة عكسية معنوية بين نسبة أعضاء المجلس المستقلين وممارسات إدارة األرباح

في مجلس لمستقلين . أى أنه كلما زادت نسبة أعضاء مجلس اإلدارة اما يؤيد فرض الدراسة األول

مجلس اإلدارة فى الرقابة على  فعاليةوهو ما يعكس  ،كلما انخفضت ممارسات إدارة األرباحاإلدارة 

مجلس اإلدارة  أعضاء نسبة تفكلما زاد قرارات اإلدارة التنفيذية والحد من ممارسات إدارة األرباح.

التقارير المالية وانخفاض  جودة مال ارتفاعاحت زادوكلما  ،مجلس اإلدارة إستقالليةزادت  المستقلين كلما

نتائج  عوتتفق تلك النتيجة م .(Dimitropoulos and Asteriou, 2010)ممارسات إدارة األرباح 

 Klein (2002) ،Liu and Lu (2007) ،Dimitropoulos and Asteriouالدراسات السابقة مثل 

 .Chi et al. (2015)و (2009)

 

 

 الثانى ىحصائاإل الفرض 11-2-2
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 (BSIZE)تشير نتائج التحليل إلى وجود عالقة عكسية معنوية بين حجم مجلس اإلدارة 

أى أنه كلما زاد حجم مجلس  ،وهو ما يؤيد فرض الدراسة الثانى ،(p < 0.10) إدارة األرباح ممارساتو 

جم مجلس اإلدارة . وتشير تلك النتيجة إلى أنه مع زيادة حاإلدارة كلما انخفضت ممارسات إدارة األرباح

يجذب المجلس العديد من األعضاء أصحاب الخبرات المحاسبية والمالية المتنوعة بما يمكنهم من 

وبالتالى يكون لهم مساهمة فعالة فى الحد من  ،ممارسة دورهم الرقابى على اإلدارة التنفيذية بشكل فعال

، Alves (2011)و Xie et al. (2003) ىتوتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراس ممارسات إدارة األرباح.

 Mansor et al. (2013)و Abdul Rahman and Ali (2006)ولكنها تختلف مع نتائج دراستى 

 إلى وجود عالقة طردية بين حجم مجلس اإلدارة وممارسات إدارة األرباح. ناشير تاللتين 

 الثالث حصائىاإل الفرض 11-2-3

 (DUAL)وجد عالقة معنوية بين ثنائية األدوار تشير نتائج التحليل االحصائى أنه ال ت

 إستقالليةن أحيث يبدو  .وهو ما ال يؤيد فرض الدراسة الثالث ،(p > 0.10) وممارسات إدارة األرباح

. السيطرة الناتجة عن ثنائية األدوار داخل مجلس اإلدارةتحد من  وكبر حجم مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة

 Xie et al. (2003) ،Abdul Rahman and Ali (2006) دراسات وتتفق تلك النتيجة مع نتائج

 .Chi et alو Mohamad et al. (2012)ولكنها تختلف مع نتائج دراستى  Liu and Lu (2007)و

(2015).  
 الرابع االحصائى الفرض 11-2-4

م يشير إلى وجود/عدو  (FAMEX)لسيطرة العائلية عن طريق متغيرين: المتغير األول تم قياس ا

السيطرة وجود  بينمعنوية وتشير نتائج التحليل اإلحصائى إلى عدم وجود عالقة  ،وجود السيطرة العائلية

والذى يشير إلى نسبة  (FAM). أما بالنسبة للمتغير الثانى (p > 0.10) العائلية وممارسات إدارة األرباح

بين ى إلى وجود عالقة طردية معنوية فتشير نتائج التحليل االحصائ ،عدد أفراد العائلة فى مجلس اإلدارة

. فكلما زادت يد فرض الدراسة الرابعؤ وهو ما ي، (p < 0.05) السيطرة العائلية وممارسات إدارة األرباح

كلما زادت ممارسات إدارة  -أى كلما زادت السيطرة العائلية–نسبة أفراد العائلة داخل مجلس اإلدارة 

 .األرباح
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السيطرة العائلية بل بتزايد أعضاء مجلس اإلدارة المنتمين لنفس العبرة ليست فقط بوجود إن 

 .د المصالحاتحإغلب أثر الدفاع عن المصلحة الشخصية على أثر حيث يت ،العائلة داخل مجلس اإلدارة

وبالتالى تؤدى  ،ة على حساب باقى المالكتعظيم منافعهم الشخصيلفأعضاء العائلة المسيطرة سيسعوا 

ويالتالى  ،إلى انخفاض الحافز نحو تحقيق المزيد من الرقابة الفعالة على اإلدارة التنفيذية السيطرة العائلية

. وهو ما يعنى وجود المزيد من ممارسات إدارة األرباح سيقل الحافز نحو توفير أرباح مرتفعة الجودة

، Chi et al. (2015)و Prencipe and Bar-Yosef (2011)تلك النتيجة مع نتائج دراستى  وتتفق

 Machuga andو Wang (2006) ،Jaggi and Tsui (2007)تختلف مع نتائج دراسات أنها  إال

Teitel (2009).  

 

 الخامس حصائىاإل الفرض 11-2-5

التفاعل بين السيطرة العائلية بين تشير نتائج التحليل االحصائى إلى أنه ال توجد عالقة معنوية 

وهو ما ال يؤيد فرض الدراسة  ،(p > 0.10) إدارة األرباح وممارسات (FAMDUAL) األدوار ثنائيةو 

فكون رئيس مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذى من العائلة المسيطرة لم يؤثر على ممارسات  ،الخامس

 ،Prencipe and Bar-Yosef (2011)وتتفق تلك النتيجة مع ما خلصت إليه دراسة  .إدارة األرباح
دوار فى الشركات العائلية تتشابه مع فاعلية الفصل بين األدوار فى حيث أن فاعلية الفصل بين األ

 .تأثير ثنائية األدوار على ممارسات إدارة األرباح عدم إلى النتيجة لكترجع توقد . الشركات غير العائلية

 التى تشير إلى أن التفاعل بين السيطرة العائلية Wang (2006)وال تتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة 

تشير التى  Chi et al. (2015)مع نتيجة دراسة  كذلكو  حد من ممارسات إدارة األرباحياألدوار  ثنائيةو 

  األدوار يزيد من ممارسات إدارة األرباح. ثنائيةإلى أن التفاعل بين السيطرة العائلية و 

 

 

 سسادال حصائىاإل الفرض 11-2-6

مارسات إدارة األرباح، فتم التعبير عن األزمة العالمية على م المالية أما بالنسبة ألثر األزمة

 2009-2008يأخذ القيمة صفر ليعبر عن السنوات  (YEAR) ثنائىالعالمية من خالل متغير المالية 
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زمة(. وتشير نتائج الفترة التالية لأل) 2012-2010أثناء األزمة( والقيمة واحد ليعبر عن السنوات الفترة )

 األرباح العالمية وممارسات إدارةالمالية بين األزمة  عالقة عكسية معنويةالتحليل االحصائى إلى وجود 

(p < .05)، أى أن ممارسات إدارة األرباح تقل فى السنوات  .وهو ما يؤيد فرض الدراسة السادس

ة بمعنى أن ممارسات إدار  ،العالميةالمالية العالمية مقارنة بالسنوات أثناء األزمة  المالية التالية لألزمة

. وتؤكد تلك (2012-2010) وقلت بعدها (2009-2008) زمةاألرباح كانت أكبر فى سنوات األ

فى بأنه  Latridis and Dimitras (2013)و Ahmed-Zaluki et al. (2011)النتيجة وجهة نظر 

وتعمل أن  ،ظل ظروف عدم التأكد االقتصادى تزداد رغبة الشركات فى تدعيم مركزها وأدائها المالى

االنخراط فى المزيد من  إدارة الشركات نحو مما يدفع ،را بشكل أفضل خالل األزمات الماليةيظه

 ،Filip and Raffournier (2014)ممارسات إدارة األرباح، إال أنها تختلف مع نتائج دراستى 

Argile´s-Bosch et al. (2015) وArthur et al. (2015) . 

 ةيمتغيرات الرقابال 11-2-7

ج التحليل اإلحصائى إلى عدم وجود عالقة معنوية بين حجم البنك وممارسات إدارة تشير نتائ

تعرض البنوك التجارية اللبنانية لنفس القدر من وقد ترجع تلك النتيجة إلى  .(p > 0.10)األرباح 

ة مارسات إدار ملتعقيدات الفنية المصاحبة للنظرًا  ،اختالف أحجامها عن بغض النظر التكاليف السياسية

وتختلف تلك النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التى أشارت إلى وجود عالقة طردية  األرباح.

 Alves, 2011; Dimitropoulos and Asteriou, 2009; Jouber and)رين يبين المتغ

Fakhfakh, 2012)  أو حتى التى أشارت إلى وجود عالقة عكسية بين المتغيرين(Jiang et al., 

2008; Saleh et al., 2005; Xie et al., 2003).  
وممارسات إدارة  (AUDITOR) ال توجد عالقة معنوية بين المراجعة المشتركةنه أكما 

اء قام و س-الكبار  ةاألربع ةإلى مكاتب المراجع، فالمراجع الخارجى الذى ينتمى   (p > 0.10)األرباح

 -الكبار ةاألربع المراجعة محلى/أو ينتمى لمكاتب بالعمل بمفرده أو مشاركة مع مكتب مراجعة آخر

نفس القدر من العناية المهنية الكافية بغض النظر عن وجود مراجع آخر مشترك معه فى نفس  سيبذل

أيضًا وقد يرجع ذلك  .باحر ممارسات إدارة أالو لمراجعة المشتركة عالقة بين الذا ال يوجد  .أم ال التكليف

 Piot and)عة الكبيرة التى تقوم بها مكاتب المراجالرقابة  وتماثل مستوياتإلى انخفاض خطر التقاضى 
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Janin, 2007).    وتتفق تلك النتيجة مع دراستىAbdul Rahamn and Ali (2006) وAlves 

 Jouber and Fakhfakhو Jiang et al. (2008)تختلف مع نتائج دراستى  نهاأإال  (2011)

(2012). 

 ات تحليل االنحدارالتحقق من افتراض 11-3

ات التى يستند إليها تحليل االنحدار بغرض التأكد ضيتطلب األمر التحقق من عدد من االفترا

 ,Field, 2005; Gujarati) اآلتى فى اتضار تفتتمثل تلك االو لنتائج وقابيلتها للتعميم. مصداقية امن 

2004): 

الفتراض بوجود عالقة خطية ويقضى ذلك ا :Linearity assumptionلخطية ا افتراض 11-3-1

التحقق من ذلك االفتراض عن طريق التعبير البيانى لكل  نيمكو . بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة

( أنه ال يمكن مالحظة أى 1) من القيم المقدرة المعيارية والقيم المعيارية للبواقى. ويتضح من شكل رقم

لنقاط بشكل عشوائى مما يدعم من تحقق افتراض ث تتوزع اعلى وجود شكل غير خطى حي ئلدال

 الخطية.

 
 ة المعيارية والقيم المعيارية للبواقىر (: شكل االنتشار للقيم المقد1شكل )

: ويشير ذلك االفتراض Normality assumption افتراض اتباع البواقى للتوزيع المعتدل 11-3-2

استخدام ويتم التحقق من ذلك االفتراض من خالل ، معتدلالتوزيع ال االنحدارنموذج  بواقى تتبعأن 

( إلى اتباع البواقى للتوزيع 2كل رقم )ش. ويشير الطبيعى االحتمالمنحنى و التكرارى للبواقى  التوزيع

 المعتدل بدرجة كبيرة.
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 التوزيع التكرارى للبواقى ومنحنى االحتمال الطبيعى (:2شكل )

 

 :Homoscedasticity assumptionى تجانس تباين البواقافتراض  11-3-3

ى مستوى من مستويات المتغيرات المستقلة، أويشير ذلك االفتراض إلى تجانس تباين البواقى عند  

عن طريق التعبير البيانى لكل من القيم المقدرة المعيارية والقيم ويمكن التحقق من ذلك االفتراض 

 قمعى على وجود شكل ئلن مالحظة أى دالأنه ال يمك (1)المعيارية للبواقى. ويتضح من شكل 

funnel .وهو ما يدعم من تحقق ذلك االفتراض 

عدم وجود : ويشير ذلك االفتراض إلى Independent errorsالبواقى  إستقالليةافتراض  11-3-4

 ،Durbin-Watsonاختبار ارتباط ذاتى بين البواقى. ويتم التأكد من استيفاء ذلك االفتراض من خالل

م وجود ارتباط ذاتى مؤشرًا على عد 2وصفر، وتعد القيمة  4حصائية االختبار بين ا قيمة تراوحت حيث

وهى قيمة ال  1.92بين البواقى. وكما يتضح من مخرجات تحليل االنحدار تبلغ قيمة احصائية االختبار 

 البواقى. إستقالليةتحقق افتراض يدعم مما  2القيمة  تبتعد بشكل جوهرى عن
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: ويقضى ذلك Multicollinearity assumptionتراض عدم وجود ازدواج خطى اف 11-3-5

االفتراض بعدو وجود ارتباط قوى بين المتغيرات المستقلة. ويمكن التحقق من ذلك االفتراض من خالل 

قيمة  أن Gujarati (2004) يشير حيث ،(variance inflation factor)معامل تضخم التباين 

اج الخطى لن تؤثر بشكل معنوى على و أن مشكلة االزدتشير إلى  10من  األقلمعامل تضخم التباين 

أن جميع المتغيرات المستقلة لم  ((5)جدول ) نتائج تحليل االنحدار. وتشير مخرجات تحليل اإلنحدار

 6.739 لمعامل تضخم التباين هىأن أكبر قيمة و  10تتعدى قيمة معامل تضخم التباين لها القيمة 

 .نتائج تحليل االنحدارا زالت فى الحدود التى ال تؤثر على مبالتالى و 
 البحث وتوصياته ومجاالت البحث المقترحة نتائج-12

 ومجاالت البحث المقترحة (2-12) وتوصياته (1-12) البحث نتائجيتناول ذلك البند مناقشة  

(12-3). 

 البحث نتائج 12-1

خالل الفترة رباح فى البنوك التجارية اللبنانية يهدف البحث إلى دراسة وتحليل ممارسات إدارة األ

مصروف لانحدار جراء تحليل إ. حيث تم قياس ممارسات إدارة األرباح من خالل 2012إلى  2008من 

القروض غير المنتظمة، مخصص خسائر  إجمالىاألصول،  إجمالىو  -تابعكمتغير – خسائر القروض

فى  ستحقاقات االختياريةاالبهدف تقدير  ،-ةكمتغيرات مستقل–القروض وخصائص محفظة القروض 

اختبار تم كمتغير تابع و  القيم المطلقة لالستحقاقات االختيارية تثم استخدممصروف خسائر القروض. 

التفاعل بين ثنائية األدوار ، وحجم مجلس اإلدارة، ثنائية األدوار والسيطرة العائلية إستقالليةالعالقة بين 

إلى  وتشير نتائج التحليل االحصائىاألرباح.  وممارسات إدارة العالميةالمالية زمة واأل والسيطرة العائلية

عكسية بين كذلك توجد عالقة  ،وجود عالقة عكسية بين حجم مجلس اإلدارة وممارسات إدارة األرباح

نسبة األعضاء المستقلين فى مجلس اإلدارة وممارسات إدارة األرباح. أيضًا توجد عالقة طردية بين 

ذات  البنوك التجارية اللبنانيةالسيطرة العائلية على مجلس اإلدارة وممارسات إدارة أالرباح. أى أن 

التى تزيد فيه نسبة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين والتى تنخفض  نسبيًا،كبير الحجم مجلس اإلدارة 

 فيها نسبة السيطرة العائلية تنخرط بشكل أقل فى ممارسات إدارة األرباح. 
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عضاؤه بما يمكنه من مجلس اإلدارة كبير الحجم يتمتع بتنوع الخبرات المالية والمحاسبية ألف

ى والحد من ممارسات إدارة األرباح. أيضًا فإن زيادة نسبة أعضاء مجلس اإلدارة القيام بدوره الرقاب

و مستقل بمجلس فالعبرة ليست مجرد وجود عض اإلدارة،المستقلين يزيد من فاعلية الدور الرقابى لمجلس 

 تغلباإلدارة بل بزيادة نسبة األعضاء المستقلين داخل مجلس اإلدارة. أيضًا تؤدى السيطرة العائلية إلى 

ة المسيطرة إلى تعظيم مما يدفع بالعائل ،د المصالحاتحإر أثر الدفاع عن المصالح الشخصية على أث

وتشير نتائج . اد ممارسات إدارة األرباح، وبالتالي تزدمنافعها الخاصة على حساب المالك من األقلية

اللبنانية تنخرط بشكل أكبر فى ممارسات إدارة األرباح خالل التحليل االحصائى إلى أن البنوك التجارية 

-2010العالمية )المالية  ( مقارنة بالفترة بعد األزمة2009-2008العالمية )المالية فترة األزمة 

خالل األزمات االقتصادية تنخرط الشركات فى ممارسات إدارة بأنه  الطرحمتفقة بذلك مع  ،(2012

ولم تتأثر  األداء والمركز المالى لها رغبة منها فى الحفاظ على ثقة المستثمرين. تحسيناألرباح بغرض 

  ممارسات إدارة األرباح بثنائية األدوار أو بالتفاعل بين ثنائية األدوار والسيطرة العائلية.
 توصيات البحث 12-2

 -:التاليةتقديم مجموعة من التوصيات  يمكن هفي ضوء النتائج التي انتهى إليها البحث فإن

 ووضع  االهتمام بزيادة تمثيل األعضاء المستقلين فى مجلس اإلدارة يجب على مصرف لبنان

شبكة العالقات  عنفيهم والبعد فى تعيينهم  توافرهاوابط تعيينهم وتحديد الخبرات الواجب ض

ى ضغوط قد تمارس عليهم من ألوعدم تعرضهم  اللهمستقإوالتحقق من  االجتماعية والمعارف

 .قبل العائلة المسيطرة

 العمل على تدعيم حجم مجلس اإلدارة بما يضمن تنوع الخبرات يجب على مصرف لبنان ا

 الحد من ممارسات إدارة األرباح. وبالتالىالمالية والمحاسبية ألعضاؤه 

 لعمل على تخفيض السيطرة العائلية على مجلس إدارة البنك من يجب على مصرف لبنان ا

د اتحإس اإلدارة بما يكفل العمل على خالل وضع حد أقصى لنسبة العضوية العائلية فى مجل

 واألقلية غير المسيطرة. ةر طمصالح المالك من األغلبية المسي

 بالشكل الذى إلدارة يجب على مصرف لبنان العمل على الحد من ثنائية األدوار فى مجالس ا

 فى يد شخص واحد. تتخاذ القرارايحد من تركز سلطة إ
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  يجب على مصرف لبنان تشجيع المراجعين الخارجيين على ممارسة دور أكبر فى الحد من

 ممارسات إدارة األرباح خصوصًا خالل فترات األزمات االقتصادية.

 مجاالت البحث المقترحة 12-3

 من البحوث في مجال ممارسات إدارة األرباح تتناول:يقترح الباحث إجراء المزيد 

  دراسة أثر تخصص مراجع الحسابات فى القطاع المصرفى فى الحد من ممارسات إدارة

 األرباح.

 .دراسة العالقة بين الرفع المالى ونوع الصناعة وممارسات إدارة األرباح 

 .دراسة محددات إدارة األرباح فى البنوك االسالمية 

 االستحقاقات الكلية بما يتالءم مع طبيعة النشاط المصرفى. تطوير مدخل  
  خسائر( المحققة المكاسب )الدراسة ممارسات إدارة األرباح فى القطاع المصرفى من خالل

 االستثمارات. على
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