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ث ا   ستھدف البح ات         ی شركات خالل عملی ى أداء ال اح عل ر ممارسات إدارة األرب ار أث ختب
دة       شركات المقی ى ال التطبیق عل صر، ب ي م سیاسیة ف روف ال ل الظ ي ظ تحواذ ف دماج واالس االن

ن     رة م الل الفت صریة خ ة الم ى ٢٠٠٧بالبورص ن   ٢٠١٦ وحت ة م ة مكون ن  ١٣ لعین ركة م  ش
تحواذ بإجم    دماج واالس ت باالن ي قام شركات الت اط   ٣٩الي ال صفوفة ارتب تخدام م شاھدة، باس  م

  . بیرسون لبیان العالقة بین المتغیرات

اح          ین ممارسات إدارة األرب ة إحصائیة ب وتشیر النتائج إلى وجود عالقة طردیة ذات دالل
ھم كإحدى                 ات، باستخدام األس ك العملی ل لتل ارات التموی خالل عملیات االندماج واالستحواذ وخی

ھ     ل عن ة              وسائل التموی ود عالق ى وج ث إل ذلك توصل البح د، وك ل من خالل النق ة التموی ى حال  ف
دماج          ة االن عكسیة ذات داللة إحصائیة بین ممارسات إدارة األرباح وأداء الشركات الالحق لعملی
ات             ى ممارس سیاسیة عل وي للظروف ال ر طردي معن ود أث ى وج رًا توصل إل واالستحواذ، وأخی

  . دماج واالستحواذإدارة األرباح في عملیات االن

ة         شركة، مقدم ة ال ة المالی ة للرقاب ة العام زام الھیئ ضرورة إل ث بـ ى البح   ویوص
ة        ات المرتبط ریة المعلوم ى س اظ عل ستھدفة، بالحف شركة الم ذلك ال تحواذ، وك رض االس   ع
عار          ى أس ات عل ك المعلوم أثیر تل دم ت ضمان ع ھ، ل الن عن اریخ اإلع ل ت ل قب العرض المحتم   ب

ٍل   ھم لك صیلیة         األس وابط تف ع ض رورة وض ة، ض وق األوراق المالی ى س شركتین ف ن ال م
رض،        ة الع شركة مقدم ھم ال ة ألس ة العادل ة القیم داد دراس صین بإع الیین المخت شارین الم للمست
ذه تخضع        یم ھ وتقدیم بیان وافى بأسس تقدیر سعر الشراء وتقییم سعر السھم، حیث أن أسس التقی

  .  للحكم الشخصى

   اح دماج واالستحواذ      – إدارة األرب ات االن شركات خالل عملی  – أداء ال
  .   الظروف السیاسیة في مصر
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– 

تعد إدارة األرباح من أھم أسالیب إدارة البیانات المحاسبیة، والتي تستخدمھا إدارة 
ة األولى، كنتیجة لتعدد الشركات،  لإلفصاح عن المعلومات التي تخدم مصالحھا بالدرج

األطراف ذات العالقة بالشركة، وتضارب المصالح فیما بین تلك األطراف، وظلَّت إدارة 
األرباح محل اھتمام العدید من الھیئات المھنیة منذ أكثر من ثالثین عاًما، وحتى اآلن وخاصًة بعد 

مما أدى إلى  عالمیة الكبرى،م، وانھیار العدید من الشركات ال٢٠٠٨األزمة المالیة العالمیة في 
 ,.Creemers, et al.(ضعف ثقة المستثمرین في دقة المعلومات المالیة التي نشرتھا الشركات

2014, Zhang, 2017(  

وشھدت أسواق العالم في الفترة األخیرة العدید من التحدیات، من أھمھا ظاھرة العولمة، 
 قرارات المستثمرین، واتجھت العدید من والتي انعكست على كافة األنشطة االقتصادیة، وعلى

الشركات نحو االندماج في كیانات أكبر؛ لتمكَِّنھا من تحقیق مكاسب وتعزیز قدرتھا التنافسیة في 
مواجھة العالم الخارجي، وكذلك لتوزیع المخاطر نتیجة تنوع األنشطة وفتح أسواق جدیدة، 

ك؛ شھدت عملیات االندماج واالستحواذ والعتبارات ضریبیة، أو للھروب من خطر اإلفالس، لذل
نموًّا كبیًرا في جمیع دول العالم، نتیجة الحاجة إلى كیانات اقتصادیة قویة تستطیع المنافسة في 

  .  السوق المالیة

(KPMG, 2016, 2017, 2018, Holmstrom, 2017) 

فترة وشھدت مصر خالل السنوات الماضیة نشاًطا لتلك العملیات، حیث إنھ في خالل ال
م كانت مصر تحتل المرتبة الثانیة بین الدول اإلفریقیة التي قامت ٢٠١٢م وحتى ٢٠٠٣من 

 عملیة بقیمة ٣٦٠بعملیات االندماج واالستحواذ، حیث بلغت عدد العملیات خالل تلك الفترة 
  )Elis,et al.,2015. ( ملیار دوالر أمریكي٤٩٫٥٠٣

 واالستحواذ، بانخفاض تكلفة التمویل في وفي السنوات األخیرة، تأثرت عملیات االندماج
االقتصادیات المتقدمة، والذى أدى إلى انخفاض تكلفة االقتراض للشركات في األسواق الناشئة، 
فضًلا عن إتاحة البنوك رؤوس األموال للشركات؛ لتمویل تلك العملیات، مما یتضح معھ ارتباط 

ة سوق األسھم وحالة البورصة، حیث أنھ كلما عملیات االندماج واالستحواذ ارتباًطا وثیًقا بحرك
زادت تقییمات األسھم كلما ازدادت قدرة الشركة على استخدام أسھمھا في تمویل تلك العملیات، 
وبالتالي تسعى إدارة الشركة إلى المبالغة في بیاناتھا المالیة عن طریق إدارة أرباحھا للتأثیر على 

أقصى استفادة من تلك الصفقات، وتقلیل التكلفة الفعلیة قیمتھا، وأسعار أسھمھا، وذلك لتحقیق 
  . Mahdavi,et,al. 2012)(للصفقة 



 

 ٢٩٥  
 

––  

 
 

وتعد عملیات االندماج واالستحواذ من األحداث الھامة التي تؤثر على الشركة الٌمْسَتْحِوَذة 
Acquired company) (  والشركة الُمْسَتْھَدفة ) ( The target company ونتیجة ،

ي تتمتع بھا المعاییر المحاسبیة، واعتماد المحاسبة على أساس االستحقاق على كثیر للمرونة الت
من التقدیرات المحاسبیة أتاحت الفرصة لمدیري الشركات باستخدام الحكم الشخصي، واستخدام 
مجموعة من األسالیب للتأثیر على التقاریر المالیة، وذلك نتیجة لدوافع مختلفة، منھا الدافع 

 لإلدارة ودوافع كفاءة المنشأة، التي تتمثل في الحوافز التعاقدیة للدیون والمكافآت، االنتھازي
وكذلك دوافع السوق، حیث یقوم المدیرون بإدارة األرباح في الفترة قبل قیام الشركة بإصدار 

  )٢٠١٧محمد، . (أسھم جدیدة؛ بھدف زیادة أسعارھا

نقًدا أو عن طریق : وھي ثالثة بدائل ویتم تمویل عملیات االندماج واالستحواذ من خالل
  .مزیج منھما أو تبادل األسھم

 وقد یمكن للشركة التي تستخدم أسھمھا كوسیلة للدفع خالل عملیات االندماج واالستحواذ 
تحقیق فوائد أكبر من ھذه الصفقة في حالة المبالغة في سعر أسھمھا، فكلما ارتفع سعر السھم 

التفاق قلَّ عدد األسھم التي یتم مبادلتھا إلتمام الصفقة، وبالتالي للشركة المستحوذة في تاریخ ا
یكون لدى إدارة الشركة الٌمْسَتْحِوَذة حافًزا قویا لتضخیم األرباح، وبالتالي زیادة غیر حقیقیة في 
القیمة السوقیة ألسھمھا قبل االستحواذ، مما یؤثر بالسلب على النتائج المرجوة من عملیات 

  .االستحواذاالندماج و

 وقد أكد ذلك بعض الدراسات التي تناولت العالقة بین إدارة األرباح وعملیات االندماج 
  :واالستحواذ وأثر ھذه العالقة على أداء الشركات، ومنھا دراسة

 (Mahdavi et al. 2012; Akbulut, 2013; Botsari and Goh, 2014; 
Zhang, 2017) كات تدیر أرباحھا صعوًدا قبل عملیات  ھذه الدراسات إلى أن الشروتوصلت

   .االندماج واالستحواذ، وھذا یؤثر سلًبا على أداء الشركات في المستقبل

وفى ظل الظروف السیاسیة التي تواجھھا الشركات نتیجة األحداث والتغیرات السیاسیة، 
ة، فإن أسواق والتي تتعرض لھا دول العالم، وتؤثر على أسعار األسھم؛ وبالتالي على قیمة الشرك

رأس المال في االقتصادیات الناشئة تواجھ مشاكل خطیرة في مراقبة القرارات المحاسبیة 
 ,.Rahman,et al(األسھم لإلدارة، وبالتالي تؤثر على المعلومات المحاسبیة، وعلى أسعار 

2013.(  

م، العدید من ٢٠١١ ینایر ٢٥ وفى مصر شھدت السنوات الماضیة منذ قیام ثورة 
داث والتغیرات السیاسیة التي من شأنھا التأثیر على سوق رأس المال، مما أدى إلى تراجع األح

النمو االقتصادي خالل تلك السنوات، وانخفاض مؤشرات السوق، وكان لذلك تأثیرًا كبیرًا على 
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أسعار األسھم، والقیمة السوقیة للشركات، مما یمثل دافًعا لقیام الشركات بإدارة أرباحھا، 
وفى ضوء المناقشة ، )Abdallah, 2019(ًصا في ظل عملیات االندماج واالستحواذ وخصو

  : السابقة یمكن صیاغة مشكلة البحث في ضوء السؤال الرئیسى التالى

ما أثر إدارة األرباح على أداء الشركات خالل عملیات االندماج واالستحواذ فى ظل  -
    المصریة؟الظروف السیاسیة في الشركات المساھمة 

– 

ستخدمي       - ة وم ات المھنی سبة للھیئ   تظھر أھمیة البحث من كونھ یبحث في موضوع ھام، بالن
شركات إلدارة        ة ال و ممارس ام، وھ شكل ع ال ب سوق الم ذلك ل بیة، وك ات المحاس المعلوم
ات       الل عملی ة، خ شطة الحقیقی ة واألن تحقاقات االختیاری ى االس اد عل ا، باالعتم أرباحھ

دماج اریر   االن ي التق ب ف تثماریة، للتالع رارات االس م الق د أھ ل أح ى تمث تحواذ، والت  واالس
ل        ى ظ ًة ف ال، خاص وق الم ى س شركات وعل الى لل ى األداء الم ؤثر عل م ت ن ث ة، وم المالی

  . ٢٠١١ ینایر ٢٥الظروف السیاسیة التى مرت بھا مصر بعد ثورة 

ي تناو    - ات الت ة الدراس ى قل ث ف ة البح ر أھمی ا تظھ دماج    كم ق االن ن طری تثمار ع ت االس ل
ات               اح وعملی ین إدارة األرب ة ب ت العالق ي تناول درة الدراسات الت واالستحواذ فى مصر، ون
ات      الل عملی شركات خ ى أداء ال اح عل ات إدارة األرب ر ممارس تحواذ، وأث دماج واالس االن

  . االندماج واالستحواذ

– 

یان أثر إدارة األرباح على أداء الشركات خالل یتمثل الھدف الرئیسى للبحث فى ب
عملیات االندماج واالستحواذ فى ظل الظروف السیاسیة فى مصر، باإلضافة إلى األھداف 

  :التالیةالفرعیة 

تحواذ؛         . أ دماج واالس ات االن ل عملی اح قب ات إدارة األرب اط ممارس دى ارتب د م تحدی
  . باختالف خیارات التمویل لتلك العملیات

د أ  . ب دماج      تحدی ات االن د عملی ل وبع شركات قب ى أداء ال اح عل ات إدارة األرب ر ممارس ث
 . واالستحواذ

ـ دماج       . ج ات االن الل عملی شركات خ ى أداء ال اح عل ات إدارة األرب ر ممارس د أث تحدی
  . واالستحواذ فى الشركات المساھمة المصریة فى ظل الظروف السیاسیة

– 

  :یليھداف البحث ــــ تم تقسیم ـالبحث ـــ إلى ما في ضوء طبیعة المشكلة وأ
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  .  الدراسات السابقة١ / ٤

  . اإلطار النظري إلدارة األرباح ٢ / ٤

 تحلیلیة للعالقة بین إدارة األرباح وعملیات االندماج واالستحواذ، وأثر ذلك  دراسة٣ / ٤
 .على أداء الشركات فى ظل الظروف السیاسیة

  . یة  الدراسة التطبیق٤ / ٤

 

یتناول ھذا الجزء مجموعة الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث، وقد تم تقسیمھا 
  : مجموعتین

 الدراسات التي تناولت العالقة بین إدارة األرباح وعملیات االندماج  مجموعة١ / ١ / ٤
  .ذواالستحواذ وخیارات التمویل لعملیات االندماج واالستحوا

ھناك عدد من الدراسات الھامة التي تناولت العالقة بین إدارة األرباح وعملیات االندماج 
  واالستحواذ،

Botsari and Meeks, 2008 ;  Alsharairi and salama, 2012;  Zhu and Lu, 
2013 ;  Higgins, 2013 ; Botsari and Goh, 2014 ; Anagnostopoulou And 
tsekrerkos,2015; Zhu, et, al.,2015 ; Coelho, 2016 ; Kassamany,et, al., 
2017 ;  Navarrete,et al., 2018  ; Botsari and Meeks, 2018 ;  Huang,et 
al.,2019. 

  .واالستحواذوأكدت نتائج ھذه الدراسات على إدارة الشركات ألرباحھا خالل عملیات االندماج 

دلیًلا على قیام عدد من ) Botsari and Meeks, 2008( ففى بریطانیا قدمت دراسة 
الشركات البریطانیة بإدارة أرباحھا قبل عملیات االندماج واالستحواذ، وذلك باستخدام 
االستحقاقات التقدیریة كدلیل على إدارة األرباح، حیث تقوم تلك الشركات بالتالعب في 

فع القیمة السوقیة االستحقاقات في السنة التي تسبق اإلعالن عن العرض مباشرة، وذلك لر
العالقة بین ارتفاع أسعار ) Botsari and Meeks, 2018(ألسھمھم، كما كشفت دراسة 

األسھم في األسواق النشطة وإدارة األرباح وخیارات التمویل لعملیات االندماج واالستحواذ، 
لت وركَّزت ھذه الدراسة على موجات االندماج واالستحواذ في سوق المملكة المتحدة، وتوص

الدراسة إلى أنھ في األسواق النشطة والتي ترتفع فیھا أسعار األسھم تدیر الشركات التي ترغب 
في االستحواذ أرباحھا عن طریق االستحقاقات التقدیریة؛ في حالة ما إذا كان سیتم تمویل تلك 

  .العملیات عن طریق األسھم مقابل األسھم



 

 ٢٩٨ – 

 
  

 
 

استكشاف العالقة بین إدارة ) Navarrete, et al.,2018( وكذلك تناولت دراسة 
األرباح على أساس االستحقاقات وعملیات االندماج واالستحواذ فى سوق الوالیات المتحدة خالل 

وأثر إدارة األرباح على أساس ، ٢ )FD(و ١)(SOXالفترة قبل وبعد صدور قانون 
 كان لھ أثر فى االستحقاقات على عوائد األسھم، وتوصلت الدراسة إلى أن صدور ھذه القوانین،

الحد من ممارسة الشركات إلدارة األرباح على أساس االستحقاقات، قبل عملیات االندماج 
أما بالنسبة للشركات المستھدفة، فلم یؤثر . واالستحواذ، وذلك بالنسبة للشركات المستحوذة 

 صدور ھذه القوانین على إدارة األرباح على أساس االستحقاقات قبل عملیات االندماج
واالستحواذ، كما توصلت إلى وجود عالقة إیجابیة بین ممارسة إدارة األرباح على أساس 

  . االستحقاقات وعوائد األسھم خالل اإلعالن عن عملیات االندماج واالستحواذ

مدى قیام الشركات المستحوذة  ) ( Huang, et al. , 2019وكذلك تناولت دراسة 
 واالستحواذ، وتوصلت تلك الدراسة إلى أن الشركات بإدارة أرباحھا قبل عملیات االندماج

المستحوذة تدیر أرباحھا من خالل االستحقاقات التقدیریة أو األنشطة الحقیقیة فى السنة التى 
تسبق عملیات االندماج واالستحواذ مباشرة؛ وخاصًة فى حالة تمویل تلك العملیات عن طریق 

ات المستھدفة والتأثیر على طریقة التمویل، كما األسھم وذلك بھدف تحقیق أرباح جاذبة للشرك
توصلت إلى وجود عالقة إیجابیة بین المبالغة فى تقییم األسھم بسوق األوراق المالیة وعملیات 

  .االندماج واالستحواذ

وفى ضوء نتائج ھذه الدراسات یتضح اتفاق العدید من الدراسات على قیام الشركات 
عملیات االندماج واالستحواذ التى تمت فى األسواق المتقدمة، المستحوذة بإدارة األرباح قبل 

وفى ضوء ذلك على الرغم من اختالف النماذج التي استخدمتھا كل دراسة لقیاس إدارة األرباح، 
  : یمكن صیاغة الفرض األول كما یلى

H 1 : توجد عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین ممارسات إدارة األرباح وخیارات
  .  لعملیات االندماج واالستحواذالتمویل

 الدراسات التى تناولت أثر إدارة األرباح على أداء الشركات خالل عملیات  مجموعة٢ / ١ / ٤
  .اإلندماج واإلستحواذ فى ظل الظروف السیاسیة

                                                
ھو قانون إصالح محاسبة الشركات العامة للوالیات المتحدة وحمایة المستثمرین  : Sarbanes-Oxley قانون - ١

 ، من خالل تحسین دقة وموثوقیة إفصاحات الشركات التي تتم وفًقا لقوانین بورصة األوراق المالیة ٢٠٠٢لعام 
  .األمریكیة

تم إصداره ": إصالح وول ستریت وحمایة المستھلك"  والمعروف باسم قانون Dodd Frank (DF)ون  قان- ٢
، لإلشراف على ٢٠٠٨بعد األزمة المالیة الناجمة عن االستثمارات الخطرة من قبل المؤسسات المالیة في عام 

ة للشفافیة واإلفصاح بغرض المؤسسات المالیة وحمایة المستثمر من مخاطر السوق المالیة، ووضع معاییر جدید
  .الحد من المخاطر وكیفیة إدارة ھذه المخاطر،  لتحقیق االستقرار في السوق المالیة
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 الدراسات التي تناولت أثر إدارة األرباح على أداء الشركات خالل :إلىیتم تقسیم ھذه المجموعة 
الندماج واالستحواذ، الدراسات التي تناولت أثر ممارسات إدارة األرباح على أداء عملیات ا

 :یليالشركات خالل عملیات االندماج واالستحواذ فى ظل الظروف السیاسیة كما 

 التي تناولت أثر إدارة األرباح على أداء الشركات خالل عملیات  الدراسات١ / ٢ / ١ / ٤
  .االندماج واالستحواذ

Francouer, et, al., 2012; Mahdavi, et, al. 2012; Asharairi, et, al., 2015; 
Farooqi, et al., 2017; Zhang, 2017 

أثر إدارة األرباح على أداء الشركات ) Mahdavi, et al., 2012(فقد تناولت دراسة 
قدًا، أو عن في بورصة مالیزیا، وذلك بالنسبة لعملیات االندماج واالستحواذ التي تم تمویلھا ن

طریق األسھم، وكانت نتائج ھذه الدراسة وجود عالقة عكسیة بین إدارة األرباح وأداء الشركات 
بعد تاریخ االستحواذ بالنسبة للشركات التي تمول عملیاتھا عن طریق األسھم؛ نظًرا لوجود حافز 

لعملیات؛ لتخفیض قوى لدى تلك الشركات في إدارة أرباحھا صعوًدا قبل تاریخ اإلعالن عن تلك ا
  .تكلفة العملیة وتعزیز قیمة أسھمھم

عن مدى قیام الشركات األمریكیة بإدارة ) Farooqi, et al., 2017( وبحثت دراسة 
أرباحھا، قبل اإلعالن عن عملیات االندماج واالستحواذ، عن طریق التالعب باألنشطة الحقیقیة، 

 والعالقة بین ضعف األداء وإدارة األرباح، وكذلك أثر إدارة األرباح على أداء تلك الشركات،
 إلى وجود عالقة عكسیة بین إدارة الشركات ألرباحھا قبل اإلعالن عن الدراسة،وتوصلت 

  .عملیات االندماج واالستحواذ وبین أداء تلك الشركات بعد تلك العملیات

 ما إذا كانت الشركات األمریكیة تقوم بإدارة) Zhang, 2017( وناقشت دراسة 
 قبل عملیات االندماج الحقیقیة،أرباحھا، عن طریق إدارة االستحقاقات وإدارة األنشطة 

واالستحواذ، والعالقة بین إدارة األرباح وطرق تمویل تلك العملیات، وأثر إدارة األرباح على 
أداء تلك الشركات، وتوصلت إلى أن الشركات تدیر أرباحھا خالل عملیات االندماج 

  .ن ھذا یؤدى إلى ضعف أداء الشركات في المستقبلواالستحواذ، وأ

ویتضح للباحث ــــ فى ضوء نتائج ھذه الدراسات ــــ اتفاق العدید من الدراسات على 
وفى اآلثار السلبیة وضعف أداء الشركات التي تدیر أرباحھا قبل عملیات االندماج واالستحواذ، 

  : یليضوء ذلك یمكن صیاغة الفرض الثانى كما 

H 2: توجد عالقة عكسیة ذات داللة إحصائیة بین ممارسات إدارة األرباح وأداء الشركات 
  . خالل عملیات اإلندماج واالستحواذ
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 التي تناولت أثر ممارسات إدارة األرباح على أداء الشركات خالل  الدراسات٢ / ٢ / ١ / ٤
  .    عملیات االندماج واالستحواذ فى ظل الظروف السیاسیة

الدراسات التي تناولت أثر الظروف السیاسیة على أسعار األسھم وعلى ھناك بعض 
 ;Ahmed, 2017 .سوق رأس المال باعتبارھما من أھم دوافع اإلدارة لممارسة إدارة األرباح

Elghoul et al., 2018; Abdallah, 2019.  

ر بیان أثر التغیر في النظام السیاسي على أسعا) Ahmed, 2017(حیث تناولت دراسة 
األسھم في البورصة المصریة، بالتطبیق على ثمانیة قطاعات األكثر نشاًطا في البورصة، عن 

م، والتي شھدت مصر خاللھا تغیرات سیاسیة كبیرة، لتقییم أثر ٢٠١٥م وحتى ٢٠٠٩الفترة من 
ھذه الظروف واألحداث على أسھمھا، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثار عكسیة على مؤشرات 

 Elghoul,et(ر األسھم خالل فترات االضطرابات السیاسیة، كما تناولت دراسة السوق وأسعا
al., 2018 ( مدى قیام المدیرین بإدارة األرباح خالل فترات عدم الیقین فى السیاسات الناتج عن

التغیرات السیاسیة واالقتصادیة، وأثر عدم الیقین فى السیاسات على أنشطة األعمال، وتوصلت 
لى أن عدم الیقین فى السیاسات یؤدى إلى تعدیل المستثمرین لقراراتھم تلك الدراسة إ

االستثماریة؛ كما توصلت إلى أن عدم الیقین فى السیاسات یحد من قدرة المدیرین على إدارة 
األرباح نظرًا لزیادة المراجعة والرقابة من قبل المستثمرین ووكالئھم وكذلك فإن الشركات التى 

  .رجى لدیھا حوافز لزیادة الشفافیة لخفض تكلفة رأس المالتحتاج إلى تمویل خا

التغیرات فى األرباح التي حدثت بعد أزمة ) Abdallah, 2019( كما تناولت دراسة 
م، انھیاًرا ٢٠١١الثورة المصریة، وأوضحت الدراسة أن البورصة المصریة شھدت في عام 

یة، وانخفاض القیمة السوقیة، وعدم الیقین كبیًرا أدى إلى فقدان المستثمرین للثقة بالسوق المال
بشأن األرباح المستقبلیة؛ مما أدى إلى تحقیق خسائر كبیرة للشركات، وتوصلت الدراسة إلى أن 
إدارة الشركات قد تستخدم السیاسات المحاسبیة في فترات األزمات لتعدیل األرباح؛ بما یعزز ثقة 

رة من األزمة قد یكون الدافع لدى إدارة الشركات ھو المستثمرین، وبالتالي فإنھ في مثل ھذه الفت
التالعب باألرباح بطریقة انتھازیة، باستخدام خیارات االستحقاقات التقدیریة لتغطیة ضعف 
األداء، والحفاظ على أرباح العام السابق، وتجنب التقریر عن الخسائر، وتقییم أسھمھا بأعلى من 

  .قیمتھا

 یتضح وجود أثار عكسیة على مؤشرات السوق وأسعار  وفى ضوء نتائج ھذه الدراسات
األسھم خالل فترات االضطرابات السیاسیة، كما أنھ في مثل ھذه الفترة من األزمة قد یكون 

وفى الدافع لدى إدارة الشركات ھو التالعب باألرباح بطریقة انتھازیة لتغطیة ضعف األداء، 
  : یليضوء ذلك یمكن صیاغة الفرض الثالث كما 
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H 3 : یوجد تأثیر طردي ذو داللة إحصائیة للظروف السیاسیة على ممارسات إدارة
   .األرباح في عملیات االندماج واالستحواذ

 

  .عنھا تعریف إدارة األرباح، ودوافعھا، ومداخلھا، ونماذج الكشف یليسنتناول فیما 
إدارة األرباح، حیث ال یوجد تعریف ُمَحدَّد متفق تناولت العدید من الدراسات تعریف 

  : علیھ لھذا المصطلح، وفیما یلي تحلیل ألھم ھذه التعریفات

تدخل متعمد من ِقَبل إدارة : ركَّزت أوائل التعریفات التي تناولت إدارة األرباح على أنھا
لة العملیات؛ بھدف الشركات باستخدامھم الحكم الشخصي في عملیة إعداد التقاریر المالیة وھیك

تعدیل محتوى التقاریر المالیة عن طریق االستفادة من البدائل الممكنة والتقدیرات المحاسبیة التي 
، وذلك إما لتضلیل بعض أصحاب )GAAP(تتوافق مع المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوًلا عاًما 

عاقدیة التي تعتمد على األرقام المصالح عن األداء االقتصادي للشركة، أو للتأثیر على النتائج الت
  . المحاسبیة الُمعَلنة

)Schipper, 1989, Healy and Wahlen, 1999,Amat et all., 1999, Dechow 
and Skinner,2000 (  

بینما ركَّزت التعریفات التي تناولت إدارة األرباح حدیًثا على أنھا تحدث عندما تتالعب 
 تحقیق بعض أھداف الشركة، وتضلیل أصحاب المصالح اإلدارة باألداء المالي للشركة، بھدف

المختلفة، سواء كانت عن طریق إدارة االستحقاقات، أو إدارة األرباح الحقیقیة، والتي یكون لھا 
  ) Widuri and Sutanto,2019. (تأثیر سلبي على األداء المستقبلي للشركة

ھا البعض، وأن اختالف  ھذه التعریفات تحمل وجھات نظر مكملة لبعضإنویمكن القول 
الدراسات في تناولھا لتعریف إدارة األرباح یرجع الختالف الغرض الذي تتم من أجلھ تلك 

  .الممارسات، وكذلك اختالف األسالیب التي تستخدمھا اإلدارة إلدارة أرباح الشركة

یر التدخل الُمتعمَّد، أو غ"وبناءًا على ما سبق، یمكن تعریف إدارة األرباح على أنھا 
الُمتعمَّد من ِقَبل اإلدارة للتأثیر على أرباح الشركة، في إطار المبادئ المحاسبیة، واستخدام 

 العالقة حول ذويالبدائل والتقدیرات الناتجة عن مرونة المعاییر المحاسبیة؛ لتضلیل األطراف 
أھدافھم األداء االقتصادي للشركة، وتوجیھ المستثمرین ومستخدمي القوائم المالیة؛ لتحقیق 

  ".الخاصة، أو لتحسین أداء الشركة

وھناك العدید من الدراسات التي قدمت أدلة على قیام الشركات بإدارة أرباحھا؛ لتحقیق 
أھداف مختلفة، منھا تحقیق توقعات المستثمرین والمحللین المالیین عند تقییم أسعار األسھم، 

االستحواذ إلى إدارة أرباحھا؛ الرتفاع وكذلك اتجاه إدارة الشركات التي تسعى إلى االندماج و
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أسعار أسھمھا بالسوق، وتخفیض تكلفة عملیات االندماج أو االستحواذ عندما یتم تمویل تلك 
، كما تشیر بعض الدراسات إلى قیام )Share For Share(العملیات عن طریق األسھم  

ن اإلصدار أولي لألسھم الشركات بإدارة أرباحھا قبل إصدار األسھم في سوق المال، سواء كا
Initial Public Offering (IPO)أو في حالة اإلصدار الثانوي ،Seasoned Equity 

Offering (SEO)  ) ،حیث أن زیادة األرباح تؤثر على توقعات )٢٠١٧المنصور ،
   .المستثمرین بشأن األداء المستقبلي للشركة؛ وبالتالي على سعر السھم

(Goel, 2016, Malikov, et al. 2018, Eldiri, 2018)                                 

  )م٢٠١٩محمود، : (وھماویوجد مدخلین رئیسیین لتصنیف إدارة األرباح، 

 Accruals – Based Earnings :إدارة األرباح على أساس االستحقاق: أوًال
Management (AEM) وتعتبر من أكثر الطرق استخداًما في ممارسات إدارة ،

المحاسبیة التقدیرات : رباح، وتتركز ھذه األسالیب في وسیلتین رئیسیتین، وھمااأل
 . في توقیت االعتراف باإلیراداتوالتحكم

 Real Earnings Management :إدارة األرباح من خالل األنشطة الحقیقیة: ثانیًا
(REM)  

نشطة الحقیقیة التالعب ومن أھم القرارات التي تقوم بھا اإلدارة لتحقیق أھدافھا عن طریق األ
بالمبیعات وزیادة اإلنتاج، وزیادة أو تخفیض المصروفات االختیاریة، وتوقیت بیع 

  .األصول

تعد عملیة قیاس إدارة األرباح عملیة صعبة؛ وذلك ألنھا تعكس ممارسات اإلدارة في و
بمحاولة الكشف محاولة لتحقیق أھدافھا ودوافعھا؛ لذا من الصعب مالحظتھا، لذلك اھتم الباحثون 

عن تلك الممارسات، باستخدام النماذج الكمیة، وفیما یلي أھم النماذج التي تناولتھا الدراسات 
. االستحقاقالسابقة، كأداة للكشف عن إدارة األرباح، والتي اعتمدت في معظمھا على أساس 

)Eldiri, 2018 (  

 

   

- Healy 1985 
یعتمد ھذا النموذج على افتراض أن تأثیر االستحقاق المحاسبي على األرباح في السنة 

جم إجمالي السابقة یعادل نفس التأثیر على األرباح في السنة الحالیة، أي أن أي تغیر في ح
االستحقاقات بالزیادة، أو النقص یرجع إلى االستحقاق االختیاري، ومن َثمَّ وجود تالعب من 

  . جانب اإلدارة للتأثیر علي األرباح
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 مقسوًما على إجمالي األصول total Accrualواستخدم ھذا النموذج إجمالي االستحقاق 
  .التقدیرأول الفترة، كمقیاس لالستحقاق االختیاري خالل فترة 

- Deangelo 1986 

  یفترض ھذا النموذج ثبات التغیر في حجم االستحقاق غیر االختیاري من سنة ألخرى، 
ولیس ثبات حجم االستحقاقات اإلجمالیة نفسھا، وبالتالي فإن أي تغیر یحدث یعتبر استحقاقًا 

  .اختیاریًا

   
- Jones 1991 

ر             دیر االستحقاق غی ى تق د عل ي تعتم یعتبر ھذا النموذج أول وأقدم نموذج من النماذج الت
ر       تحقاق غی ؤ باالس دار للتنب ة انح وذج معادل ذا النم رح ھ شاًرا، واقت ا انت اري وأكثرھ االختی

الي   ال: المتغیر األول : االختیاري تتضمن متغیرین مستقلَّین ھما     ر م تغیر في اإلیرادات، وھو متغی
  . یتأثر بالظروف االقتصادیة، ویؤثر في نفس الوقت على حجم االستحقاقات

الظروف     قیمة األصول الثابتة القابلة لإلھالك    : المتغیر الثاني  أثر ب الي یت ، وھو متغیر م
ى مصروف إھالك األ           ؤثر عل ھ ی ى أساس أن ول  االقتصادیة، ویؤثر في حجم االستحقاقات عل ص

ك           ترجیح كٍلالثابتة، ویتم    ام؛ وذل ة الع ي بدای شركة ف ول ال الي أص ستقلین بإجم رین الم  من المتغی
 . حتى یمكن أخذ االختالف في حجم الشركة في االعتبار

- Dechow et al.,1995The Modified Jones Model 
و أن      اال بأنJones,1991قدم ھذا النموذج انتقاًدا لنموذج      ھ، وھ ذي استند علی فتراض ال

ق     جمیع اإلیرادات غیر اختیاریة یتسبب في إغفال جزء من األرباح التي تدیرھا الشركة عن طری
رادات    : االستحقاق االختیاري، ولذلك فإن التعدیل الذي أدخلھ نموذج جونز المعدل      دیل اإلی و تع ھ

سویة         تم ت ي      حسب صافي الحسابات المدینة في فترة الحدث، أي ی التغیر ف رادات ب ي اإلی ر ف  التغی
ط        ة فق الحسابات المدینة في نھایة الفترة، وافترض أن التغیرات التي تطرأ على المبیعات االئتمانی

 .ھي التي تنتج من إدارة األرباح

- Dechow et al., 2003 
سابق     وذج ال دیل للنم ى أساس أن    Dechow et al,1995قدم ھذا النموذج تع ك عل ، وذل

اإلیرادات            اف ب اإلدارة ب ة عن تالع ة ناتج تراض أن كل المبیعات اآلجلة تمثل استحقاقات اختیاری
دینین،         ي الم ر ف افتراض مبالغ فیھ، ولذلك قام بتقدیر معدل التغیر المتوقع في اإلیرادات وفًقا للتغی
ن أن          رغم م ى ال ھ عل اس أن ى أس وذج، عل ي النم سابقة ف سنة ال تحقاقات ال اف اس ذلك أض وك

ھ     ا ؤ ب الستحقاقات أقل ثباًتا من التدفقات النقدیة؛ إال أن ھناك جزء من ھذه االستحقاقات یمكن التنب
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ؤ     عن طریق استحقاقات العام الماضي، وبھذه اإلضافة یمكن التحكم في االستحقاقات التي یتم التنب
ست            و الم و النم ر، وھ ر آخ وذج متغی اف النم ائي أض دیل نھ ام، وكتع ل ع ة ك ي نھای ا ف قبلي بھ

  .للمبیعات، وذلك على أساس أن نمو المبیعات المتوقع یؤدي إلى استحقاقات غیر اختیاریة

- Kothari et al., 2005 
ث أن      تحقاق، حی شركة واالس ین أداء ال اط ب اس االرتب ى أس وذج عل ذا النم رة ھ وم فك تق

ستویات أداء         ر،    نماذج االستحقاق السابقة قامت بالتطبیق على شركات تتسم بم شكل كبی ة ب  متفاوت
ي    ي ف الي، أو الماض أثیر األداء الح ل ت ة تجاھ ي حال انس، وف دم التج شكلة ع ھ م ا یترتب علی مم
اد      الي ال یمكن االعتم تقدیر االستحقاقات االختیاریة، فإن ھذا قد یؤدي إلى تقدیرات متحیزة، وبالت

  .علیھا في تقدیر االستحقاقات االختیاریة

دخلی  وذج م ذا النم دم ھ وذج وق دیل لنم دَّل Jonesن كتع ، Dechow et al,1995 المع
دخل االول ول      : الم ى األص د عل دل العائ افة مع م إض سنة    ROAت ة، أو ال سنة الحالی واء لل ، س

 Dechow مدخل المنشأة المقارنة، أو المقابلة، حیث تم استخدام نموذج  : المدخل الثاني السابقة،
et al.,1995وعتین ى مجم دیل عل ي  دون أي تع اربین ف صناعة ومتق س ال ي نف شركات ف ن ال  م

ین     رق ب وعتین، والف ي المجم اري ف تحقاق االختی ة االس تم مقارن ول، وی ى األص د عل دل العائ مع
  .استحقاقات كل شركتین یمثل االستحقاق االختیاري

- Miller Ratio,2007 
ذا     ل؛ ل صیرة األج تحقاقات ق ر االس ة أث ى دراس ر إل وذج میل دف نم ي  یھ ذ ف و ال یأخ  فھ

ي                  ر ف سبة میل ل ن ة، وتتمث رة المالی ة الفت ي نھای ة لإلھالك ف ة القابل االعتبار إجمالي األصول الثابت
شطة        ة من أن العالقة بین التغیر في رأس المال العامل كعنصر معرض للتالعب، والتدفقات النقدی

ي ح    فر ف سبة ص ذه الن ة ھ ون قیم ب، وتك رض للتالع ر مع صر غی شغیل كعن ود  الت دم وج ة ع ال
  .تالعب، أما إذا اختلفت قیمتھا عن الصفر فإن ذلك مؤشًرا على وجود ممارسات إلدارة األرباح

-  
اذج         ذه النم ة ھ : حیث تركِّز ھذه النماذج على تقدیر نوع واحد من االستحقاقات، ومن أمثل

  . الضریبة المؤجلة، االحتیاطیات السریةمخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا، اإلھالك،

(Wang et al., 2016, Mcnichols and Stubben, 2018, )  . 

 

ھناك العدید من الدراسات التي تناولت إدارة األرباح من خالل تالعب المدیرین 
ى أن ھناك أربعة حسابات رئیسة تؤثر على إدارة األرباح من باألنشطة الحقیقیة، وأشارت إل

 Cashالتدفقات النقدیة التشغیلیة : خالل األنشطة الحقیقیة، وھذه النماذج األربعة تتمثل في
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Flow Operations اإلنتاج ، تكالیفProduction Costs المصروفات ،
طویر، مبیعات األصول الثابتة نفقات البحوث والت:  مثلDiscretionary Expensesاالختیاریة

  .واالستثمارات
 (  Kothari, et al., 2016, Franceschetti, 2018 ) . 


 


 

تعتبر عملیات االندماج واالستحواذ من بین القرارات االستثماریة التي تؤدى إلى تحقیق 
التوسع والنمو للشركة، ونتیجة للعوامل االقتصادیة العالمیة، والتي من بینھا إلغاء القیود على 

 وتدفق رؤوس األموال؛ ظھرت عملیات االندماج واالستحواذ حریة التجارة بین الدول،
كاستراتیجیة لتعزیز قدرتھا التنافسیة، وشھدت عملیات االندماج واالستحواذ موجات كبیرة، 

 ; Pinto,2016(حددتھا بعض الدراسات على أنھا ست موجات، تمَّت خالل القرن الماضي، 
holmstrom,2017 ; Feslioglou, 2019( مصر أیًضا خالل السنوات الماضیة ، وشھدت

م كانت مصر تحتل ٢٠١٢م وحتى ٢٠٠٣نشاًطا لتلك العملیات، حیث إنھ في خالل الفترة من 
المرتبة الثانیة بین الدول اإلفریقیة التي قامت بعملیات االندماج واالستحواذ، حیث بلغت عدد 

 Elis,et. (ر أمریكي ملیار دوال٤٩٫٥٠٣ عملیة بقیمة ٣٦٠العملیات خالل تلك الفترة 
al.,2015(  

ولقد أصبح التمییز بین االندماج واالستحواذ غیر واضح، وخاصًة من حیث األثر 
النھائى على االقتصاد، فمنذ ظھور الشركات المساھمة واستقرارھا بشكلھا القانوني الحالي، 

ط، وزیادة  تسعى إلى السیطرة على بعضھا البعض؛ بحًثا عن زیادة الحجم لتوسیع النشاوھي
  :القدرة التنافسیة، وتحقیق األرباح، ویمكن توضیح مفھوم كلٍّ منھما كما یلي

 ,Mulwaھناك العدید من الدراسات التي تناولت مفھوم االستحواذ محاسبیا منھا دراسة 
ھو عملیة الشراء الذي تقوم بھ شركة واحدة "، حیث تناولت مفھوم االستحواذ على أنھ )(2015

، وقد )المستھَدفة(من جزء كبیر من األصول، أو األوراق المالیة لشركة أخرى ) المستحَوذ(
  ". یكون الشراء جزًء معیًنا من الشركة المستھَدفة، أو جزء كبیر، أو جمیع الشركة المستھدفة

أن تكون األصول وااللتزامات للشركة " االندماج بأنھ ) Vazirani, 2015(عرَّف  وقد
، ویصبح مساھمي الشركة الداِمجة مساھمین )الشركة الُمدَمجة(كة أخرى الدامجة مملوكًة لشر
، ویكون االندماج إما عن طریق الضم بحل الشركة ونقل أموالھا إلى شركة "في الشركة الُمدمجة

أخرى قائمة، أو عن طریق المزج، وھو حل شركتین قائمتین، أو أكثر وتأسیس شركة جدیدة 
  . كلٍّ من الشركات السابق حلھاتنتقل إلیھا حقوق والتزامات
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، االندماج Horizotal Mergerاالندماج األفقي : ویوجد ثالثة أنواع من االندماج وھي
  .Conglomerate Merger) التكتلي(، االندماج المتنوع Vertical Mergerالرأسي 

  .  شراء األسھم، شراء األصول :بینما یوجد نوعین رئیسین لالستحواذ، وھما
(Kumar,2019)  

وھناك أیًضا نوع آخر من عملیات االندماج واالستحواذ، وھذا النوع أكثر شیوعًا 
، نظًرا Cross- border mergers وانتشارًا، وھو ما یطلق علیھ العملیات العابرة الحدود 

للعولمة وإزالة القیود التنظیمیة في العدید من الدول حول العالم، وھو شكل من أشكال االستثمار 
، ویعد ھذا النوع أكثر فاعلیة من Foreign direct investment (FDI)نبي المباشر األج

حیث التكلفة والسعي نحو االستثمار في مجاالت استثمار خصبة، حیث قد تؤدي الظروف 
االقتصادیة الدولیة إلى انخفاض قیمة الشركات المستھَدفة، مما یجعلھا أكثر جذًبا من ِقبل 

  ).Green, 2016( االستحواذ الشركات التي ترغب في
وبالنسبة لخیارات التمویل لعملیات االندماج واالستحواذ، فإنھ یجب على مقدم العرض 
أن یقترح طریقة الدفع المراد استخدامھا في نشرة العرض، والتي تخضع مستنداتھا لموافقة 

 ولھا تأثیر على  لعملیات االندماج واالستحواذ جانب مھم،خیارات التمویلسلطات السوق، وتعد 
 Huang, et(نتائج تلك العملیات لكلٍّ من الشركة المستحِوذة والمستھَدفة، وقد أشارت دراسة 

al., 2019 (خیارات التمویل لعملیات االندماج واالستحواذ، وذلك من خالل ثالث طرق، إلى 
 . وھي النقدیة واألسھم، أو المزیج من كل منھما

عملیات االندماج واالستحواذ على عوامل مختلفة، ركَّزت ویعتمد اختیار طرق الدفع في 
العدید من الدراسات السابقة على تحلیلھا، ووجدت أن ھناك عوامل عدیدة تؤثر بشكل كبیر على 

ھیكل الملكیة، والرافعة المالیة، : قرار اختیار طریقة الدفع في عملیات االندماج واالستحواذ، مثل
لصفقة، واالعتبارات الضریبیة، ونسبة السیولة، وعدم تماثل والتدفق النقدي الحر، وحجم ا
  )  Borochin, et, al. 2019.      (المعلومات، وحوكمة الشركات

وھناك العدید من الدوافع التي تفسر قیام الشركة باالندماج واالستحواذ، ومن أھم ھذه 
التكامل ، Improve the company`s performanceتحسین أداء الشركة : الدوافع

Synergy النمو ،Growth التنویع ،Diversificationوالدوافع الضریبیة ،.  
وقد ازداد اھتمام المنظمات المھنیة بعملیات االندماج واالستحواذ نتیجة تزاید موجات 
تلك العملیات، وتم إصدار معاییر محاسبیة قادرة على تحقیق القیاس لتلك العملیات واإلفصاح 

، حیث تم إصدار معاییر المحاسبة الدولیة في )١( القوائم المالیة المجمعةعنھا، وطرق إعداد
النصف الثاني من التسعینات، وكان أول معیار محاسبي دولي تناول المعالجة المحاسبیة لعملیات 

م، واعتبر ساري في ینایر ١٩٨٣ لسنة (IAS22)) ٢٢(االندماج واالستحواذ المعیار رقم 
                                                

  . م٢٠١٠ یرجع في ذلك للصفحة الرسمیة للجمعیة المصریة لدراسات التمویل واالستثمار )١(
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ن عملیات االندماج، والذي أقر طریقتین للمحاسبة عن االندماج، وھما م، باسم المحاسبة ع١٩٨٥
  . )٢(، وطریقة اندماج الحقوق)١(طریقة الشراء

م           ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال در المعی ك ص د ذل م بع سنة  (IFRs3)) ٣(ث  ل
ي عام            ٢٠٠٤ ھ ف ة محاس      ٢٠١٢م حتى آخر إصدار ل ة معالج راف بطریق ر االعت ذي أق بیة م، وال

  . واحدة فقط، وھي طریقة الشراء
م            ار المحاسبي المصري رق اول المعی اییر المحاسبة المصریة، تن ستوى مع  ١٦وعلى م

سنة  وان٢٠٠٦ل ك   : م بعن د ذل م بع بة، ث ریقتین للمحاس ال ط شآت األعم دماج من ن ان بة ع المحاس
ات  م، وتم إقرار طریقة الشراء كمعالجة محاسبی ٢٠١٥ لسنة   ٢٩صدر المعیار رقم     ة وحیدة لعملی

  . بعنوان تجمیع األعمال) ٢٩(م، تحت رقم ٢٠١٩تجمیع األعمال، حتى بعد تطویره في عام 
م       ة رق ار المحاسبة المصري       ٣ویتناول معیار التقاریر المالیة الدولی ھ من معی ا یقابل ، وم

م  ن تكلف   ٢٩رق صاح ع اس، واإلف ة القی ال، وكیفی ع األعم ات تجمی ن عملی بة ع ة المحاس ة  طریق
  . عملیة تجمیع األعمال، واالعتراف بالشھرة وقیاسھا


 

ستحوذة       شركة الم ن ال ل م سبة لك ة بالن داًثا ھام تحواذ أح دماج واالس ات االن ر عملی تعتب
ستھدفة،         والمستھدفة، وتبدأ عملیات ا   شركة الم ھم لل عر شراء األس د س دماج واالستحواذ بتحدی الن

د                    ھم بتحدی ادل األس سبة تب د ن تم تحدی ھم؛ ی ادل األس ق تب ات عن طری ك العملی وفي حالة تمویل تل
سعر السوق ألسھم الشركة المستحوذة، وفي ھذه الحالة ستستفید الشركات المستحوذة أكثر عندما     

ھم        یكون سعر سھمھا مرتفًعا، أل  ل من أس ى عدد أق ستھدفة سیحصلون عل ن مساھمي الشركة الم
ا    ھم، مم ادل األس سبة تب اض ن ن انخف ستحوذة م شركة الم ستفید ال الي ت ستحوذة، وبالت شركة الم ال

ة       ك العملی الیف تل اض تك ى انخف اح المحاسبیة    ،(Alsharairi, 2015)یؤدي إل  ونظًرا ألن األرب
دیھم        ستھدفة سیكون ل تعد عامًلا ھامًّا في تحدید سعر الشركة، فإن كلا من الشركة المستحوذة والم
رفین    ن الط ا م ى أن كل افة إل تحواذ، باإلض دماج واالس ات االن الل عملی اح خ وافز إلدارة األرب ح

و         الى س ب       یتوقع إدارة األرباح من الطرف األخر، وبالت ھ؛ لتجن إدارة أرباح وم كل طرف ب ف یق
دمي  Botsari, 2018 ; Chen and Chion, 2014ارتفاع تكالیف تلك العملیات ، ولذلك فإن مق

ات             ل اإلعالن عن عملی ة قب العروض یدیرون أرباحھم صعوًدا من خالل االستحقاقات االختیاری
  .االندماج واالستحواذ

                                                
للشركة المستحوذ علیھا، وھو ما قد في ظل ھذه الطریقة یتم إعادة تقییم لألصول وااللتزامات : طریقة الشراء )١(

  .یؤدى إلى ظھور فرق یعبر عن الشھرة، أو احتیاطي تضخم، وتسجل األصول في ھذه الحالة بقیمتھا العادلة
في ظل ھذه الطریقة یتم تجمیع أصول، والتزامات الشركة المستحوذ علیھا : المصالح) اندماج( طریقة تجمیع )٢(

یة تجمیع األعمال، وھو ما یعني عدم حدوث إعادة تقییم، وبالتالي ال تظھر شھرة بالقیم الدفتریة السابقة لعمل
  . نتیجة لالندماج أو االستحواذ
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قة بین إدارة األرباح وعملیات االندماج وركَّزت بعض الدراسات التي تناولت العال
واالستحواذ على قیام الشركات المستحوذة بإدارة أرباحھا قبل تلك العملیات باستخدام مدخلي 
إدارة االستحقاقات أو إدارة األنشطة الحقیقیة أو كالھما معًا، خاصًة في حالة إذا ما تم تمویل تلك 

ا تتحكم الشركة المستحوذة في توقیت تلك العملیات عن طریق األسھم، حیث أنھ عادة م
  .العملیات، وبالتالي لدیھا الكثیر من الوقت لتخطیط وإدارة أرباحھا؛ من أجل التالعب في األرباح

Alsharairi and Salama, 2012; Botsari and Goh, 2014; Anagnostopoulou 
and Tsekrekos, 2015; Kassamany et al., 2017.  

من الدراسات التي ركَّزت على قیام الشركات المستھدفة بإدارة أرباحھا وھناك القلیل 
أیًضا قبل عملیات االندماج واالستحواذ، وذلك بھدف زیادة قیمة الشركة، وزیادة قیمة ما یحصل 

 ;Vasilecu,2014. علیھ المساھمون نتیجة تلك الصفقة، باإلضافة إلى تحقیق مزایا خاصة بھم
Raman et al,2013  

ث أن الظروف السیاسیة تمثل أحد أھم العوامل المؤثرة على بیئة األعمال وسوق وحی
المال؛ ألن قرارات البیع والشراء التى یتخذھا المستثمرون تتأثر باألحداث السیاسیة، كما أن 
األحداث السیاسیة تلعب دورًا رئیسیًا فى صیاغة السیاسات النقدیة والمالیة مما یؤثر على سوق 

إلى أن التغیرات ) An,et al.,2016( ، كما توصلت دراسة  )Ahmed, 2017(المالرأس 
السیاسیة لھا تأثیر كبیر على استثمارات الشركات وخاصة الشركات العامة حیث أن ھناك عالقة 

  .عكسیة بین اإلضطراب السیاسى واستثمارات الشركات

فى السیاسات الناتج توصلت إلى أن عدم الیقین  ) Elghoul,et,al., 2018(وفى دراسة 
عن اإلضطرابات السیاسیة واالقتصادیة قد یؤدى إلى تعدیل المستثمرین لقراراتھم االستثماریة، 
حیث أن اإلجراءات السیاسیة التى تتخذھا الحكومات تمثل البیئة التعاقدیة التى تعمل بھا 

یة والتشغیلیة، وفى الشركات والتى تؤثر بدورھا على أداء الشركات وكذلك على القرارات المال
 سلبًاعلى ٢٠١١ ینایر ٢٥مصر أثرت األحداث والتغیرات السیاسیة التى مرت بھا بعد ثورة 

األرباح المعلنة وعلى أداء البورصة المصریة وھزت ثقة المستثمرین وتسببت فى فشل العدید 
  )Abdallah,2019.(من الشركات المقیدة بالبورصة

ارة األرباح على أداء الشركات خالل عملیات وفى ضوء ذلك یمكن توضیح أثر إد
االندماج واالستحواذ فى ظل الظروف السیاسیة، وذلك حیث یتم المقارنة بین أداء الشركات قبل 
وبعد تلك العملیات، حتى یمكن التوصل إلى ھذا األثر؛ ألن نجاح الشركة یتم تحدیده من خالل 

  . قیاس مستوى أدائھا خالل فترة معینة
: ة مقاییس ألداء الشركة تناولتھا الدراسات السابقة، مقسمة إلي قسمین ھماوھناك عد

 ALMatari et(مقاییس تعتمد على القیاس المحاسبي، ومقاییس تعتمد على بیانات السوق 
al.2014( وتعتبر مقاییس األداء التي تعتمد علي القیاس المحاسبي مؤشًرا فعاًلا لتقییم ربحیة ،
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 ROA (، ومن أھم ھذه المقاییس معدل العائد على األصول )م٢٠١٧ محمد،(وأداء الشركة 
Kothari, et,al.2016(  معدل العائد على المبیعات ،ROS ومعدل حقوق الملكیة ،ROE ،

فإن أكثر المقاییس استخداًما في الدراسات لقیاس أداء ) ALMatari et al.2014(ووفًقا لدراسة 
  .الشركة ھو معدل العائد على األصول

وھناك بعض الدراسات التي تناولت أثر إدارة االرباح على أداء الشركات بعد عملیات 
االندماج واالستحواذ وتوصلت إلى أن الشركات تدیر أرباحھا صعوًدا قبل عملیات االندماج 

 ;Mahdavi,2012 .واالستحواذ، وھذا یؤثر سلًبا على أداء الشركات في المستقبل
Akbulut,2013; Botsari and Goh,2014;  Zhang,2017 وحیث أن الظروف ،

السیاسیة تمثل أحد أھم العوامل المؤثرة على بیئة األعمال وسوق المال؛ ألن قرارات البیع 
والشراء التى یتخذھا المستثمرون تتأثر باألحداث السیاسیة، كما أن األحداث السیاسیة تلعب دورًا 

 ,Ahmed( ة مما یؤثر على سوق رأس المالرئیسیًا فى صیاغة السیاسات النقدیة والمالی
 سلبًاعلى ٢٠١١ ینایر ٢٥، وفى مصر أثرت األحداث السیاسیة التى مرت بھا بعد ثورة )2017

األرباح المعلنة وعلى أداء البورصة المصریة وھزت ثقة المستثمرین وتسببت فى فشل العدید 
  )    Abdallah,2019.(من الشركات المقیدة بالبورصة

ق، یتضح أن الشركات المستحوذة والمستھدفة، تدیر أرباحھا تصاعدیا قبل مما سب
عملیات االندماج واالستحواذ، وكذلك یتضح ـــ أن الدراسات السابقة ــــ تشیر إلى وجود عالقة 
عكسیة بین إدارة األرباح، قبل االندماج واالستحواذ واألداء المالي للشركة، كما أن للظروف 

 معنوى على ھذه العالقة، ویوضح ذلك أن قیام المدیرین بإدارة األرباح في الفترة السیاسیة تأثیر
أو الفترات التي تسبق عملیات االندماج واالستحواذ؛ یكون على حساب األداء المستقبلي 

  .للشركات، وھو ما ُیتوقع التوصل إلیھ من خالل الدراسة التطبیقیة

 

 

وق األوراق     ي س یتمثل مجتمع الدراسة في كافة عملیات االندماج واالستحواذ التى تمت ف
ى عام   ٢٠٠٧المالیة المصري، خالل الفترة من عام       دأ   ) ٨٣ (م، وعددھا ٢٠١٦م حت ة، وتب عملی

ة من عام         وا     ٢٠٠٧الفترة محل اھتمام الدراسة الحالی ي أس ة ف ارات المالی سبب االنھی ق رأس م، ب
ث عن    ٢٠٠٨المال العالمیة، في منتصف عام   و البح م، والتي أدت إلى ذھاب بعض الشركات نح

 Elis et .، ولعل أھمھا عملیات االندماج واالستحواذ١سبل تمویل أكثر نفًعا لتجاوز تلك األزمات
al.,2015  

                                                
http://magazine.mubasher.info  / 
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الل وقد تم حصر كافة حاالت االندماج واالستحواذ التي حدثت في البورصة المصریة خ       
دد      ى ع لت إل ة، وتوص ل الدراس ة مح رة المالی ت    ) ١٣(الفت ي قام شركات الت ن ال ركة م ش

ة من                   سلة زمنی دار سل ى م ا عل ة لھ ات المالی وافر البیان ي تت باالستحواذ، وھي عینة الدراسة، والت
دد    الى ع نوات، بإجم الث س ح      ٣٩ث ا یوض ات، كم ى القطاع ا عل ان توزیعھ ن بی شاھدة، یمك  م

  :الجدول التالي

  :توزیع المشاھدات بالعینة على القطاعات المختلفة بالبورصة المصریة): ١(جدول رقم  

سیاحة   القطاع
  وترفیھ

خدمات 
مالیة 

باستثناء 
  البنوك

أغذیة 
  ومشروبات

خدمات 
ومنتجات 
صناعیة 
  وسیارات

التشیید 
ومواد 
  البناء

  عقارات
منتجات 
منزلیة 

  وشخصیة
  االجمالى  اتصاالت

عدد 
  ٣٩  ٣  ٣  ٣  ٦  ٣  ٣  ١٥  ٣  المشاھدات

 

 

تتمثل أھم ھذه اإلحصاءات الوصفیة في كلٍّ من مقاییس النزعة المركزیة ومقاییس 
وتتمثل أھم مقاییس النزعة المركزیة في كلٍّ من الوسط الحسابي والوسیط، أما الوسط . التشتت

ط قیمة المشاھدات بالعینة، بینما الوسیط ھو القیمة المركزیة لمجموعة الحسابي فھو متوس
البیانات عند ترتیبھا تصاعدیا أو تنازلیا، وتتمثل أھم مقاییس التشتت في االنحراف المعیاري، 
حیث یعتمد على استدالالتھ على جمیع قیم بیانات العینة، وبالتحدید على انحرافات المشاھدات 

سابي، وبالتالي یمكن عرض اإلحصاءات الوصفیة لكافة المشاھدات بعینة عن وسطھا الح
  :الدراسة، من خالل الجدول الخاص باإلحصاءات الوصفیة، على النحو التالي

  :اإلحصاءات الوصفیة لمتغیرات الدراسة): ٢(جدول رقم 
Variable Obs Median Mean Std. Dev. Minimum Maximum 

M&A 39 0 0.333 0.478 0 1 
M&AF 39 1 0.538 0.505 0  1  
ROA 39 0.065 0.048 0.089  -0.269 0.234 
EM 39 0.129 0.122 0.270 -0.832  0.624 
PA 39 0 0.410 0.498 0  1  

SIZE 39 6.308 6.409 0.860 4.594 7.973 
MTB 39 1.142 1.557 1.276 0.313  5.748 
LEV 39 0.613 0.528 0.228 0.042 1.101 
LOSS  39 0 0.179 0.389 0  1  

GROW 39 0.100 0.183 0.666 -0.893 3.066 
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  :ویتبین من نتائج اإلحصاءات الوصفیة
، %٣٣أن متوسط عدد المشاھدات التي تحتوي على عملیة االندماج واالستحواذ تبلغ  .١

 .وھو ما یعني إمكانیة مقارنتھا بنظیرتھا في الدراسات السابقة
  (Alsharairi, 2015; Kassamany et, al., 2017) 

 كما یتبین أیًضا أن متوسط حاالت االندماج واالستحواذ التي حدثت بعینة الدراسة،  .٢
، وھو ما یعني تفضیل التمویل عن %٥٣واختارت التمویل عن طریق األسھم تبلغ 

طریق األسھم باعتباره وسیلة تمكن الشركة المستحوذة من التقلیل من عدد األسھم 
 .یة االندماج واالستحواذالمدفوعة؛ نظیر عمل

، %٤باإلضافة إلى ذلك یتبین انخفاض متوسط معدل العائد على األصول، حیث یبلغ  .٣
وھي نسبة منخفضة جًدا، وھو ما یشیر إلى أن ممارسات إدارة األرباح الموجودة خالل 
عملیة االندماج واالستحواذ یترتب علیھا تخفیض معدالت األداء المالي للشركات 

أو المستحوذة في الفترات الالحقة؛ نتیجة المبالغة في أرقام الربحیة للفترات المندمجة 
 .الحالیة

 الخاص باألحداث السیاسیة؛ أن نسبة PA ومن ناحیة أخرى یتبین من متوسط المتغیر  .٤
من الشركات المندمجة بالعینة محل الدراسة حدثت أثناء وبعد فترة التقلبات  % ٤١

م، وھو ما یدلل على أھمیة ٢٠١١یة، أي خالل وما بعد عام السیاسیة في البیئة المصر
دراسة أثر ھذا المتغیر على عملیات إدارة األرباح الموجودة بحاالت االندماج 

 .واالستحواذ
، وھو ما %١٧ حیث یبلغ LOSS كما یتبین أیًضا انخفاض متوسط مؤشر الخسارة  .٥

  .لمدرجة بعینة الدراسةیؤكد على سالمة الصحة المالیة للعدید من المشاھدات ا
واستناًدا إلى النتائج السابق عرضھا، والمتعلقة باإلحصاءات الوصفیة لعینة الدراسة؛ 
یتبین مدى تقاربھا مع الدراسات األخرى، وھو ما یشیر إلى إمكانیة مقارنة نتائج الدراسة الحالیة 

 Alsharairi, 2015; Kassamany et). مع الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة
al., 2017)  

 

یتناول ھذا الجزء من البحث عرض نتائج تحلیل العالقات واختبار الفروض اإلحصائیة 
  :للدراسة الحالیة، وذلك لكل نموذج على حده، وذلك على النحو التالي

 

توجد عالقة طردیة معنویة بین ممارسات إدارة األرباح : یشیر الفرض األول بأنھ
وخیارات التمویل لعملیات االندماج واالستحواذ، وتم التوصل إلى النتائج المعروضة بالجدول 

  ).٣(رقم 
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 نتائج اختبار الفرض اإلحصائي األول): ٣(جدول رقم 
Dependent Variable: M&AF  

Variable 
Coef. t-stat. p-value VIF 

Constant 1.5746 3.21 0.003    
EM 0.8662 3.30 0.002 1.54 

SIZE -0.1940 -2.58 0.015 1.28 
MTB -0.0839 -1.63 0.112 1.32 
LEV  0.4255 1.51 0.141 1.26 
LOSS 0.0767 0.43 0.670 1.47 

GROW -0.0349 -0.40 0.690 1.02 
N  39     

Adj. R2 51.33%      
F. Value 7.68     
F. Sig. 0.0000       

وھي % ٥١،٣٣أن القوة التفسیریة للنموذج تبلغ ) ٣(ویتبین من خالل نتائج الجدول رقم 
 Kassamany et؛ Navarrete, et al., 2018(نسبة جیدة نسبیا مقارنة بنظائرھا بدراسات 

al., 2017( راسة فى د % ٦٨٫٢٣، حیث بلغتKassamany,et, al., 2017 وبلغت ،
  .Navarrete, et al., 2018دراسة فى  % ٦٧٫٨٢

یتبین معنویة ) ٣(وبالنظر إلى معنویة المعامالت داخل النموذج من خالل الجدول رقم 
 الخاص بإدارة األرباح، ویحمل إشارة موجبة، وھو ما یشیر إلى وجود EMمعامل المتغیر 

ن ممارسات إدارة األرباح وخیارات التمویل باألسھم في عملیات عالقة طردیة معنویة بی
االندماج واالستحواذ، وبمعنى آخر تؤدي زیادة ممارسات إدارة األرباح إلى زیادة خیارات 
التمویل باألسھم لعملیات االندماج واالستحواذ في الشركات المقیدة في سوق األوراق المالیة 

  .المصري

 الخاص بالحجم ویحمل إشارة SIZEن معنویة معامل المتغیر باإلضافة إلى ذلك، یتبی
سالبة، وھو ما یدل على وجود عالقة عكسیة بین حجم الشركة وخیار التمویل باألسھم لعملیات 
االندماج واالستحواذ، أي أن الشركات ذات الحجم األكبر تكون أكثر میًلا لخیار التمویل النقدي 

تى تتغلب على المحاوالت المختلفة من الشركات المندمجة في لعملیات االندماج واالستحواذ؛ ح
  .إدارة األرباح لتضخیم القیمة السوقیة ألسھمھا المختلفة
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توجد عالقة طردیة معنویة بین ممارسات إدارة : لذلك، یتم قبول الفرض األول بأنھ
  .تخدام األسھماألرباح في عملیات االندماج واالستحواذ، وخیارات التمویل لتلك العملیات باس

  : تحلیل اختبار الفرض اإلحصائي الثانى نتائج٢ / ٢ / ٢ / ٤ / ٤

یشیر الفرض الثانى بوجود عالقة عكسیة معنویة بین ممارسات إدارة األرباح وأداء 
، وتم التوصل إلى النتائج المعروضة بالجدول .الشركات الالحق لعملیات االندماج واالستحواذ

  ). ٤(رقم 

  ختبار الفرض اإلحصائي الثانىانتائج : )٤(جدول رقم 
Dependent Variable: ROAt+1 

Variable 
Coef. t-stat. p-value VIF 

Constant 0.1009 2.38 0.024    
EM -0.2051 -9.03 0.000 1.54 

SIZE -0.0019 -0.29 0.775 1.28 
MTB  0.0091 2.04 0.050 1.32 
LEV -0.0255 -1.05 0.304 1.26 

LOSS -0.0984 -6.39 0.000  1.47 
GROW 0.0079 1.06 0.298 1.02 

N 39     
Adj. R2 88.33%      
F. Value 48.95     
F. Sig. 0.0000       

غ  )٤(ویتبین من خالل نتائج الجدول رقم   وھي  % ٨٨٫٣٣ أن القوة التفسیریة للنموذج تبل
 ,Cohen & Zarowin, 2010 , Francouer) (نسبة مرتفعة جًدا مقارنة بنظائرھا بدراسات 

et, al. 2012   ت ث بلغ ة    % ٧٧٫٥٠ حی ى دراس ى حین   Cohen & Zarowin, 2010 ف ، ف
   .Francouer, et, al. 2012فى دراسة  % ٦٥٫٥١بلغت 

ة   )  ٤ (وبالنظر إلى معنویة المعامالت داخل النموذج من خالل الجدول رقم  ین معنوی یتب
ة     الخاص بإدارة EMمعامل المتغیر    ود عالق ى وج األرباح ویحمل إشارة سالبة، وھو ما یشیر إل

ى          ة، وبمعن شركات المندمج الي الالحق لل عكسیة معنویة بین ممارسات إدارة األرباح واألداء الم
رات     ق لفت الي الالح ستوى األداء الم اض م ى انخف اح إل ات إدارة األرب ادة ممارس ؤدي زی آخر ت

  .قیدة في سوق األوراق المالیة المصرياالندماج واالستحواذ في الشركات الم



 

 ٣١٤ – 

 
  

 
 

ى   MTBباإلضافة الى ذلك، یتبین معنویة معامل المتغیر    سوقیة إل  الخاص بنسبة القیمة ال
ة                 سبة القیم ین ن ة ب ة طردی ود عالق ى وج دل عل ا ی و م ة، وھ ة ویحمل إشارة موجب ة الدفتری القیم

را       شركات ذات   السوقیة إلى الدفتریة ومعدل العائد على األصول الالحق لفت دماج، أي أن ال ت االن
ستقبلي             الي الم ي األداء الم ا ف سن حاًل ون أح ى تك ة األعل معدالت القیمة السوقیة إلى القیمة الدفتری

ر      ل المتغی ة معام  الخاص بمؤشر   LOSSالالحق لحاالت االندماج واالستحواذ، كما یتبین معنوی
ود عالق     ى وج سائر      الخسارة ویحمل إشارة سالبة، وھو ما یدل عل ستوى خ ادة م ین زی سیة ب ة عك

تحواذ، أي أن     دماج واالس ات االن ى عملی ق عل ول الالح ى األص د عل دل العائ شركات ومع ال
اب    ي أعق الي ف دالت األداء الم ا بمع سن حاًل ون أح ة تك سائر المرتفع دالت الخ الشركات ذات مع

 وجود عالقة طردیة بین االندماج، وھذه النتیجة تتفق مع ما تم التوصل إلیھ في الفرض األول من
شركات       ث إن ال تحواذ، حی دماج واالس ات االن ي عملی دخول ف ى ال ل إل رة والمی شركات الخاس ال

  .الخاسرة تھدف لالندماج؛ للحصول على وسیلة تمویلیة والتحسین من أدائھا المالي المستقبلي

رسات إدارة توجد عالقة عكسیة معنویة بین مما: وبالتالى، یتم قبول الفرض الثانى بأنھ
  .األرباح وأداء الشركات الالحق لعملیة االندماج واالستحواذ

  :  تحلیل اختبار الفرض اإلحصائي الثالث نتائج٣ / ٢ / ٢ / ٤ / ٤
یشیر الفرض الثالث بوجود تأثیر طردي معنوي للظروف السیاسیة على ممارسات إدارة      

د      شركات المقی ة المصري،     األرباح في عملیات االندماج واالستحواذ لل وق األوراق المالی ي س ة ف
  ).٥(وتم التوصل إلى النتائج المعروضة بالجدول رقم 

  نتائج اختبار الفرض اإلحصائي الثالث): ٥(جدول رقم 
Dependent Variable: EM 

Variable 
Coef. t-stat. p-value VIF 

Constant 0.2147 0.69 0.496    
PA 0.2525 2.73 0.010 1.77 

SIZE -0.0259 -0.55 0.589 1.38 
MTB 0.0036 0.12 0.908 1.33 
LEV -0.1210 -0.70 0.487 1.28 

LOSS 0.1806 1.66 0.106 1.48 
GROW -0.0231 -0.44 0.663 1.02 

N 39     
Adj. R2 37.55%      
F. Value 4.81     
F. Sig. 0.0013       
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، %٣٧٫٥٥ة التفسیریة للنموذج تبلغ أن القو) ٥(ویتبین من خالل نتائج الجدول رقم 
 ,Cohen & Zarowin, 2010)وھي نسبة منخفضة جًدا مقارنة بنظائرھا بدراسات 

Abdallah, 2019) فى دراسة  % ٦٨٫٤٠، حیث بلغت Cohen & Zarowin, 2010 ،
، ولكن یرجع انخفاض تلك النسبة إلى Abdallah, 2019فى دراسة   % ٦١٫٦٠وبلغت 

ندماج واالستحواذ في أعقاب األحداث السیاسیة في مصر، وھو ما یتضح من انخفاض حاالت اال
، حیث یتبین أن نسبة المشاھدات أعقاب األحداث )٢(خالل اإلحصاءات الوصفیة بالجدول رقم 

  .فقط من إجمالي المشاھدات بالعینة% ٤١السیاسیة المصریة تبلغ نسبة 

؛ یتبین معنویة )٥(ن خالل الجدول رقم وبالنظر إلى معنویة المعامالت داخل النموذج م
 الخاص باألحداث السیاسیة ویحمل إشارة موجبة، وھو ما یدل على وجود PAمعامل المتغیر 

عالقة طردیة بین األحداث السیاسیة وممارسات إدارة األرباح للشركات المقیدة في سوق 
لبیئة المصریة إلى زیادة األوراق المالیة المصري، وبمعنى آخر تؤدي األحداث السیاسیة في ا

ممارسات إدارة األرباح لتحسین الصورة العامة للشركة أمام المستثمرین الحالیین والمرتقبین 
  .وكافة األطراف األخرى ذوي المصلحة للشركات المقیدة في سوق األوراق المالیة المصري

الى،  ول وبالت تم قب ھ ی ث بأن رض الثال روف  :  الف وي للظ ردي معن أثیر ط د ت ى  یوج سیاسیة عل  ال
  .ممارسات إدارة األرباح في عملیات االندماج واالستحواذ

 

 

 

ك        - ائج تل ى نت تعد خیارات التمویل لعملیات االندماج واالستحواذ جانًبا ھاًما، ولھا تأثیر عل
شركة     ات لكلٍّ من ال ل      العملی نھم لتموی ة م ار أي طریق سَتھَدفة، وأن اختی سَتحِوذة والُم  الُم

ا    ل، أھمھ دة عوام ى ع ف عل ات یتوق ك العملی ارات   : تل ات، واالعتب ل المعلوم دم تماث ع
  . الضریبیة، وحوكمة الشركات

دماج            - ات االن ا عملی ي تحققھ دة الت ة العدی ار اإلیجابی ا واآلث ن المزای رغم م ى ال عل
ھ مازال ھناك اختالف بین الدراسات النظریة والتطبیقیة حول العوامل    واالستحواذ؛ إال أن  

ة      ر البیئ ر بتغی ل تتغی ذه العوام رًا ألن ھ ات، نظ ك العملی شل تل اح أو ف ى نج ؤثرة عل الم
ات    ى عملی ر إل ن النظ ھ یمك ة، إال أن صادیة، واالجتماعی سیاسیة، واالقت ة، وال القانونی

ؤثر ع      ا ت ى أنھ ا        االندماج واالستحواذ عل عة من أصحاب المصالح منھ ة واس ى مجموع ل
اختالف          ف ب ذه المصالح تختل المساھمین، واإلدارة، والموظفین، والعمالء، وغیرھم، وھ
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ار       ساھمین؛ كمعی روة الم ى ث سى عل شكل رئی ز ب ة تركِّ ة المالی ن النظری حابھا، ولك أص
  .لنجاح عملیات االندماج واالستحواذ

دماج واالستحواذ اھتمام المنظمات المھنیة بإصدار  ترتب على تزاید موجات عملیات االن   -
داد        رق إع ا، وط صاح عنھ ات، واإلف ك العملی دقیق لتل اس ال تم بالقی بیة تھ اییر محاس مع

 . القوائم المالیة المجمعة

ورة             - اب ث ى أعق ا   ٢٥على الرغم من الظروف السیاسیة التى حدثت فى مصر ف ایر وم  ین
ى      ترتب علیھا من أثار على البورصة الم   ى االستثمار ف شركات وعل ى أداء ال صریة وعل

ى        ا عل ذه الظروف وأثرھ مصر إال أن ھناك ندرة فى الدراسات المحاسبیة التى تناولت ھ
  .سوق المال

 

ضح أن  - ارت  ات ة، واخت ة الدراس دثت بعین ي ح تحواذ الت دماج واالس االت االن ط ح  متوس
، وھو ما یعني تفضیل التمویل عن طریق األسھم %٥٣ق األسھم بلغت التمویل عن طری  

ر            ة؛ نظی ھم المدفوع ل من عدد األس ن التقلی ستحوذة م شركة الم اره وسیلة تمكن ال باعتب
 .عملیة االندماج واالستحواذ

سبة منخفضة    %٤اتضح انخفاض متوسط معدل العائد على األصول، حیث بلغ   - ، وھي ن
ى    شیر إل ا ی و م ًدا، وھ دماج   ج ة االن الل عملی ودة خ اح الموج ات إدارة األرب أن ممارس

ة أو      شركات المندمج الي لل دالت األداء الم یض مع ا تخف ب علیھ تحواذ یترت واالس
 .المستحوذة في الفترات الالحقة؛ نتیجة المبالغة في أرقام الربحیة للفترات الحالیة

س             - سیاسیة؛ أن ن ر الخاص باألحداث ال شركات    % ٤١بة  اتضح من متوسط المتغی من ال
ة             ي البیئ سیاسیة ف ات ال رة التقلب د فت اء وبع دثت أثن ة ح ل الدراس ة مح ة بالعین المندمج

ام   د ع ا بع الل وم صریة، أي خ ذا  ٢٠١١الم ر ھ ة أث ة دراس ى أھمی دلل عل ا ی و م م، وھ
 .المتغیر على عملیات إدارة األرباح الموجودة بحاالت االندماج واالستحواذ

سارة       اتضح انخفاض متوس   - غ    LOSSط مؤشر الخ ث بل ى     %١٧ حی د عل ا یؤك و م ، وھ
 . سالمة الصحة المالیة للعدید من المشاھدات المدرجة بعینة الدراسة

ر        - ل المتغی ة         MTBاتضح معنویة معام ة الدفتری ى القیم سوقیة إل ة ال سبة القیم  الخاص بن
 السوقیة إلى ویحمل إشارة موجبة، وھو ما یدل على وجود عالقة طردیة بین نسبة القیمة   

شركات ذات       دماج، أي أن ال رات االن ق لفت ول الالح ى األص د عل دل العائ ة ومع الدفتری
الي      ي األداء الم ا ف سن حاًل ون أح ى تك ة األعل ة الدفتری ى القیم سوقیة إل ة ال دالت القیم مع

 .المستقبلي الالحق لحاالت االندماج واالستحواذ
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ر      - ل المتغی ة معام البة،      الخاص بمؤ LOSS اتضح معنوی سارة ویحمل إشارة س شر الخ
د         دل العائ شركات ومع وھو ما یدل على وجود عالقة عكسیة بین زیادة مستوى خسائر ال
دالت           شركات ذات مع على األصول الالحق على عملیات االندماج واالستحواذ، أي أن ال
دماج           اب االن ي أعق الي ف دالت األداء الم ا بمع سن حاًل ون أح ة تك سائر المرتفع الخ

 . ستحواذواال

دماج          - ات االن ي عملی اح ف ات إدارة األرب ین ممارس ة ب ة معنوی ة طردی ود عالق وج
  .واالستحواذ وخیارات التمویل لتلك العملیات باستخدام األسھم

ة          - شركات الالحق لعملی وجود عالقة عكسیة معنویة بین ممارسات إدارة األرباح وأداء ال
  .االندماج واالستحواذ

ات    وجود تأثیر طردي معنو    - ي عملی اح ف ي للظروف السیاسیة على ممارسات إدارة األرب
 .االندماج واالستحواذ

 

  :یليوفي ضوء ھدف البحث، وما انتھى إلیھ من نتائج، یمكن عرض بعض التوصیات كما 
ة عرض           - شركة مقدم ة لل ة المالی ة للرقاب ة العام زام الھیئ ذلك االستحواذ، ضرورة إل  وك

ستھ  شركة الم ل     ال ل قب العرض المحتم ة ب ات المرتبط ریة المعلوم ى س اظ عل دفة بالحف
ن         ٍل م ھم لك عار األس ى أس ات عل ك المعلوم أثیر تل ضمان عدم ت ھ، ل الن عن اریخ اإلع ت
ة              ة الالئح رغم من إصدار الھیئ ى ال ھ عل ة، نظرًا ألن الشركتین فى سوق األوراق المالی

م  ال رق انون رأس الم ة لق سنة ١٧التنفیذی ادة ، ٢٠١٨ ل نص الم ى ت ى ٣٢٩والت ا عل  بھ
ى          ات ف ك المعلوم سریب تل تم ت ھ ی ات، إال أن ریة المعلوم ى س ة عل زام بالمحافظ االلت

 . الصحف ومواقع التواصل

ة             - ة القیم الیین المختصین بإعداد دراس شارین الم ضرورة وضع ضوابط تفصیلیة للمست
س ت   ى بأس ان واف دیم بی رض، وتق ة الع شركة مقدم ھم ال ة ألس شراء  العادل عر ال دیر س ق
  . وتقییم سعر السھم، حیث أن أسس التقییم ھذه تخضع للحكم الشخصى

ة     - ذ بدای تحواذ من دماج واالس االت االن ة ح الیین بدراس ین الم راجعین والمحلل ھ الم توجی
واء          ا، س ن إتمامھ اء م ى االنتھ ات، وحت ك العملی ام بتل ن القی الن ع ي اإلع شروع ف ال

س  ستحِوذة، أو الم شركات الم أثیر  لل ا للت ك تجنًب سلبيتھَدفة، وذل ى  ال ات عل ذه العملی  لھ
  .البورصة، واإلضرار بالمنافسة العادلة
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، تأثیر المعالجة المحاسبیة للشھرة على القدرة التنبؤیة )٢٠١٦(طھ، رباب سید على  )١

 دراسة تطبیقیة، رسالة –لمالیة الدولیة للمعلومات المحاسبیة فى ضوء معاییر التقاریر ا
  .ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، جامعة عین شمس

، دراسة تحلیلیة للمتغیرات المؤثرة فى اختیار مداخل )٢٠١٧(محمد، حسن عبد العال  )٢
 –إدارة األرباح وأثرھا على مقاییس الداء المستقبلى للمنشأة فى ضوء معاییر المحاسبة 

 . ة، رسالة دكتوراة غیر منشورة، كلیة التجارة، جامعة القاھرةدراسة تطبیقی
 –، محددات ونتائج المدخل الحقیقى إلدارة األرباح )٢٠١٩( محمود، سحر عبد السمیع  )٣

دراسة تطبیقیة على الشركات المقیدة بالبورصة المصریة، مجلة البحوث المحاسبیة، كلیة 
 .معة االسكندریةالتجارة، العدد الثالث، المجلد الثالث، جا

، أثر تبنى معاییر التقاریر المالیة الدولیة على العالقة بین )٢٠١٧(المنصور، محمد السید  )٤
 دراسة –إدارة األرباح واألداء المالى للشركات الصناعیة المقیدة بالبورصة المصریة 

شرین، تطبیقیة، مجلة الفكر المحاسبى، كلیة التجارة، العدد الثانى، المجلد الحادى والع
 . جامعة عین شمس
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Abstract: 
 The study aims to test the impact of earnings management 

practices on the performance of listed Egyptian companies during 
mergers and acquisitions under political conditions during the period 
from 2007 to 2016. 

 The sample consists of 13 companies that made the mergers and 
acquisitions with a total 39 observations. 

Results showed that there is a statistically significant relationship 
between earnings management practices and mergers and acquisitions, 
and there is a statistically significant relationship between earnings 
management practices during mergers and acquisitions through financing 
stocks. 

Results also showed that there is an inverse Statistical significance 
relationship between earnings management practices and companies' 
subsequent performance at ther mergers and acquisitions. 

  Finally, there is a positive effect of political conditions on 
earnings management practices during mergers and acquisitions.      

Research is recommended that the General Authority for Financial 
Supervision must compel the company submitting the acquisition offer, 
as well as the target company, to maintain the confidentiality of the 
information related to the potential offer before the date of its 
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announcement, to ensure that this information does not affect the stock 
prices of both companies in the stock market. 

 The necessity of setting detailed controls for specialized financial 
advisors to prepare a study of the fair value of the shares of the company 
making the offer, and to provide a full explanation of the basis for 
estimating the purchase price and assessing the share price, as these 
valuations are subject to personal judgment. 

Key words: Earnings management - Companies Performance during 
mergers and acquisitions - Political conditions in Egypt. 
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