
 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 329-359        0202, 55مجلة البحوث األكادٌمٌة, العدد 

 

 2121ٌناٌر  12، وقبلت للنشر بتارٌخ 2121ٌناٌر  07، وروجعت بتارٌخ 2102أكتوبر  22استلمت الورقة بتارٌخ 

  www.lam.edu.ly                                                                2121ٌناٌر  14ت بتارٌخ ونشرت ومتاحة على االنترن

922 
 

فً انحذ يٍ يًبسسبث انخخصص انقطبعً نهًشاجع انخبسجً أرش 

 اداسة االسببح

يٍ ٔجٓت َظش انًشاجعٍٍ انخبسجٍٍٍ انًخخصٍٍ بًشاجعت )

 (انًصبسف انًذسجت فً سٕق انًبل انهٍبً
يٍٍ أبٕ ظٍٓشيحًذ األ

1
  

بٍٕضسبنى يحًذ َجٍب 
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 .يبسيت ، جبمعت طرابلسكليت االقتصبد والعلوم الس ،)المبجستير(طبلب دراسبث عليب  -1

 .طرابلس ،جبمعت عضو هيئت التدريس في المحبسبت ، كليت االقتصبد والعلوم السيبسيت -2

n.bayoud@uot.edu.ly 

 يهخص انذساست 

أرش انخخصص انقطبعً نهًشاجع انخبسجً فً انحذ يٍ يًبسسبث إداسة األسببح فً  ححذٌذ ىْزِ انذساست ْذفج ان

. ٔ قذ حى اسخخذاو انًُٓج انٕصفً انخحهٍهً يٍ خالل  فً سٕق األٔساق انًبنٍت انهٍبً انًصبسف انخجبسٌت انًذسجت

ببنخخصص انقطبعً نهًشاجع انخبسجً ٔيًبسسبث حصًٍى اسخًبسة اسخبٍبٌ نخجًٍع انبٍبَبث ٔانًعهٕيبث انًخعهقت 

انًذسجت فً سٕق انًبل انهٍبً انًشاجعٍٍ انخبسجٍٍٍ نهًصبسف انخجبسٌت انهٍبٍت إداسة األسببح ٔيٍ رى حٕصٌعّ عهى 

، بحٍذ حًزهج عٍُت انذساست فً رالد فئبث بعذد يٍ خالل انضٌبساث انًٍذاٍَت نهجٓبث انًسؤٔنت بًذٌُت طشابهس

بذٌٕاٌ انعبيهٍٍ ببإلداسة انعبيت نفحص حسبببث انًصبسف ٔانششكبث انًشاجعٍٍ انخبسجٍٍٍ ، ْٔى: ( فشدا  151)

، ٔ نخبسجٍٍٍ بًكبحب انًحبسبت ٔانًشاجعت انًقٍذٌٍ بسجم يصشف نٍبٍب انًشكضيانًشاجعٍٍ ا، ٔانًحبسبت انهٍبً

 انًشاجعٍٍ انعبيهٍٍ بئداسة انشقببت عهى انًصبسف ٔانُقذ بًصشف نٍبٍب انًشكضي.

اسخًبسة اسخبٍبٌ صبنحت السخخذاو فً انخحهٍم ( 131اسخبٍبٌ ، ٔانحصٕل عهى عذد )( 146)ٔقذ حى حٕصٌع عذد 

ًبنً انًشاجعٍٍ انًذسجٍٍ فً سجم يصشف نٍبٍب انًشكضي. ٔبخحهٍم اجبببث االسخبٍبٌ حٕصهج االحصبئً يٍ إج

فً  نهخخصص انقطبعً نهًشاجع انخبسجًٌٕجذ حأرٍش رٔ دالنت إحصبئٍت  ًْٓب:أانذساست إنى يجًٕعت يٍ انُخبئج 

ٔجٕد ، كًب أشبسث إنى هٍبًانحذ يٍ يًبسسبث إداسة األسببح يٍ قبم إداساث انًصبسف انًذسجت فً سٕق انًبل ان

بحٍذ  اخخهفج األًٍْت  فشٔق فً حأرٍش انخخصص انقطبعً نهًشاجع انخبسجً فً انحذ يٍ يًبسسبث إداسة األسببح،

 اخخالف بٍئت عًم عٍُت انذساست. ٌٔشجع رنك إنى انُسبٍت نٓزا انًخغٍش بٍٍ آساء عٍُت انذساست

انًصبسف ،  يًبسسبث إداسة األسببح،  جٕدة انًشاجعت،  جًانذانت: انخخصص انقطبعً نهًشاجع انخبسانكهًبث 

 .انخجبسٌت انًذسجت بسٕق األٔساق انًبنٍت انهٍبً

Abstract 

This study aimed to determine the impact of the sectorial specialization of the 

external auditor for reducing the profit management practices in the commercial 

banks listed on the Libyan stock market. The descriptive analytical method was 

used by designing a questionnaire to collect data related to the sectorial 

specialization of the external auditor and the profit management practices. The 

questionnaire distributed to the external auditors of the Libyan commercial banks 

listed in the Libyan capital market in Tripoli through field visits to the responsible 

authorities. The sample included the three categories with (150) individuals, (146) 

questionnaires were distributed and (130) questionnaires were valid for use in 

statistical analysis from the total of the auditors listed in the Central Bank of Libya 

register. In analyzing the answers of the questionnaire, the study reached a number 

of results, the most important of which are: There is a statistically significant 

impact of the sectorial specialization of the external auditor for reducing the profit 

management practices by the banks' departments listed in the Libyan Capital 

Market. It also noted that there are fundamental differences in the impact of the 

sectorial specialization of the external auditor in reducing profit management 

practices, due to the different working environment of the study 

sample.                                                                                                                                   

Key words: Sectorial specialization of the external auditor, audit quality, profit 

management practices, commercial banks listed on the Libyan stock market.   
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 المقدمة .5

شهد العالم فً فترات سابقة وحاضرة عدد غٌر مسبوق من الفضابح المالٌة التً أدت إلى انهٌار عدة 

مإسسات وبنوك عالمٌة وظهور أزمة مالٌة أثرت على معظم اقتصاد دول العالم، وقد كانت أسباب تلك 

إسسات نتٌجة اتباعها العدٌد الفضابح واالنهٌارات تعزى الى الفساد المالً واإلداري من قبل إدارات الم

من االسالٌب ومنها استغاللها للمرونة التً تتسم بها المبادئ والمعاٌٌر المحاسبٌة المعمول بها إلعداد 

قوابم مالٌة حسب رغبات تلك االدارات وبما ٌخدم اهدافها، وٌقودها فً ذلك دوافعها لتعظٌم المكافآت 

لمالك من توزٌعات نقدٌة أو عٌنٌة فً صورة أسهم وهو ما الحالٌة او المستقبلٌة وما ٌتوقعه كبار ا

ٌطلق علٌه مصطلح ممارسات إدارة األرباح، وٌنتج عن هذه الممارسات قوابم مالٌة غٌر ممثلة لواقع 

المركز المالً لتلك المإسسات األمر الذي ٌنعكس سلباً على امكانٌة استمرارٌة هذه المإسسات وتإدي 

 (.2102، يالجالود)الى انهٌارها، 

 اصحاب المصلحة تعتبر القوابم المالٌة أداة هامة لالتصال المالً ومصدراً للمعلومات التً ٌعتمد علٌها

لتقٌٌم أداء المإسسة المالك أو المساهمٌن، والمستثمرٌن الحالٌٌن والمحتملٌن فً المإسسة  المتمثلٌن فً

بؤن المراجعة  سات أدرك أصحاب المصلحةومركزها المالً وتدفقاتها النقدٌة، ومع تطور تلك الممار

الخارجٌة هً الوسٌلة القادرة على إضفاء الثقة والمصداقٌة والحكم على مدى تعبٌر المعلومات المدرجة 

بقوابمها المالٌة للواقع الفعلً للمإسسة، ما دفع الباحثٌن والجهات التشرٌعٌة إلى البحث عن توفٌر آلٌات 

والتً من ضمنها معرفة أثر التخصص القطاعً للمراجع الخارجً  تضمن جودة المراجعة الخارجٌة

الخاطبة لإلدارة على القوابم المالٌة والمساهمة فً تخفٌض عدم تماثل الحد من الممارسات  فً

 المعلومات بٌن اصحاب المصلحة.

األداء حٌث أن استراتٌجٌة التخصص القطاعً للمراجعٌن تلعب دوراً هاماً فً االرتقاء بدرجة كفاءة 

المهنً للمراجع الخارجً، وذلك من خالل تحسٌن قدرات المراجع الخارجً على كل من دقة تقدٌر 

المخاطر الحتمٌة، جودة قرارات تخطٌط عملٌات المراجعة، اكتشاف ومواجهة حاالت الغش واالحتٌال 

غالل الموارد المالً، وأسالٌب إدارة األرباح وتضٌٌق فجوة توقعات مهنة المراجعة الخارجٌة، است

 (.2112المتاحة للمراجعة، وبالتالً ضمان كفاءة وفعالٌة عملٌة المراجعة الخارجٌة، )أرسانٌوس، 

  مشكلة الدراسة .0

تتمثل مشكلة الدراسة فً أن التعارض بٌن مصالح الوكٌل واألصٌل قد ٌدفع الوكٌل الذي ٌقوم بإدارة 

اسبٌة إلظهار أرباح المإسسة على غٌر حقٌقتها المإسسة الستخدام المرونة المتاحة فً المبادئ المح

لتحقٌق مصلحته الشخصٌة على حساب األصٌل الذي ٌمتلك المإسسة والذي لٌس له سلطة الحصول 

على المعلومات التً من شؤنها التؤكد من سالمة نتابج القوابم المالٌة، وطبقاً لنظرٌة الوكالة فإن المراجع 

المراقبٌن الربٌسٌٌن فً تخفٌض حدة مشكلة عدم تماثل المعلومات بٌن الخارجً ٌلعب دوراً هاماً كؤحد 

 (.2109، رضوان)الوكٌل واألصٌل، 

وقد تنوعت تلك األسالٌب التً ارتبطت بالقضاٌا المتعلقة بانهٌار بعض الشركات العمالقة ومنها شركة 

والتً كانت  الشركات والذي أسفر عن تصفٌة تلك وتبعها شركة أندرسون التً تقوم بمراجعتها إنرون

ممارسات إدارة األرباح من ضمن مسببات انهٌارها مما أدى إلى انخفاض ثقة مستخدمً القوابم المالٌة 

 (.2101، ًفحن)وما تِبعها من انخفاض فً جودة التقارٌر التً ٌقدمها المراجع الخارجً، 

من االنتقادات بسبب ازدٌاد ومع تعرض مهنة المحاسبة والمراجعة فً السنوات األخٌرة إلى العدٌد 

حاالت عدم الرضى لدى مستخدمً القوابم المالٌة، والناتج عن تنوع الدوافع واالسالٌب المستخدمة من 

قبل معدي القوابم المالٌة لتضلٌلها او تجمٌلها، من خالل تغٌٌر بٌانات بعض السجالت والمستندات 

ٌة منها، وتسجٌل العملٌات من حٌث الشكل دون المحاسبٌة، أو إحالل أو حذف بعض العملٌات االقتصاد

 (.2102، فاهد والدٌب)الجوهر وسوء تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة، 



 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 329-359        0202, 55مجلة البحوث األكادٌمٌة, العدد 

990 
 

( التً أثبتت أن الشركات المساهمة 2109واستناداً على نتابج بعض الدراسات ومنها دراسة الشرٌف )

نظراً لخطورة هذه الظاهرة اللٌبٌة فً قطاع المصارف تمارس ظاهرة إدارة األرباح بنسبة مرتفعة، و

لتؤثٌرها السلبً على االقتصاد الوطنً للدولة اللٌبٌة وخاصة فً قطاع المصارف حٌث من البدٌهً أن 

إدارات المصارف لن تتمكن من تحقٌق أهدافها دون وجود رقابة خارجٌة تتسم بجودة نوعٌة الخدمة 

ت المقترضة دون خلل واستثمار هذه األموال التً تكفل المحافظة على تدفق األموال وانسٌابها للقطاعا

بطرٌقة سلٌمة، باإلضافة إلى أن هذه الممارسات تإدي إلى عدم إعطاء تصور حقٌقً عن نتابج أعمال 

المإسسات المالٌة ومن ضمنها قطاع المصارف، وبناًء على تصنٌف لٌبٌا ضمن الدول العشر األكثر 

 1فساداً فً العالم.

على  مدى أثر التخصص القطاعً للمراجع الخارجًنحو التعّرف على  ثاناحلفت انتباه البهذا  

ممارسات إدارة األرباح والحد منها وذلك فً بٌبة العمل اللٌبٌة، وذلك باإلجابة على السإال الربٌسً 

فً لٌبٌا على ممارسات إدارة األرباح والحد  التخصص القطاعً للمراجع الخارجًما تأثٌر التالً: 

 ارف التجارٌة المدرجة بسوق المال اللٌبً؟منها بالمص

 فرضٌات الدراسة .3

من خالل ما ورد وباالطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة والمفاهٌم النظرٌة ٌمكن 

 -صٌاغة الفرضٌات لهذه الدراسة على النحو التالً: 

 : الفرضٌة االولى

الحد من ممارسات ادارة فً الخارجً للمراجع للتخصص القطاعً ٌوجد تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة  -0

 االرباح من قبل إدارات المصارف المدرجة فً سوق المال اللٌبً.

 : الفرضٌة الثانٌة

ٌوجد فروقات جوهرٌة فً آراء عٌنة الدراسة حول تؤثٌر التخصص القطاعً للمراجع الخارجً فً 

مدرجة فً سوق المال اللٌبً وفقاً الحد من ممارسات إدارة األرباح من قبل إدارات المصارف ال

 الختالف جهة العمل.

  أهداف الدراسة: .4

مدى أثر التخصص القطاعً للمراجع الدراسة على هدف أساسً ٌتمثل فً التعرف على  اعتمدت

الحد من ممارسات إدارة األرباح بالمصارف التجارٌة قٌد الدراسة، وذلك من خالل  علىالخارجً 

الخارجً وممارسات إدارة األرباح ، ومن التخصص القطاعً للمراجع ت تحلٌل العالقة بٌن محددا

 أجل الوصول إلى هذه االهداف تم صٌاغة األهداف الفرعٌة التالٌة:

الخارجً على الحد من ممارسات إدارة األرباح التخصص القطاعً للمراجع التعرف على أثر  -0

  بالمصارف التجارٌة المدرجة بسوق المال اللٌبً.

لتعرف على مدى وجود فروق جوهرٌة فً آراء عٌنة الدراسة وفقا الختالف جهة العمل حول ا -2

 فً الحد من ممارسات إدارة األرباح.الخارجً تؤثٌر متغٌر التخصص القطاعً للمراجع 

 أهمٌة الدراسة .5

سس التً تستمد هذه الدراسة أهمٌتها من األهمٌة التً تحظى بها مهنة المراجعة الخارجٌة كونها أحد األ

ترتكز علٌها المنظمات المهنٌة ومستخدمً المعلومات المالٌة فً ظل ظروف تكثر فٌها التساإالت حول 

                                                           
1
 http://alwasat.ly/ar/news/economy/94065للمزيد حول هذا الموضوع، راجع :  

http://alwasat.ly/ar/news/economy/94065/
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مدى مصداقٌة القوابم المالٌة بعد ما ثبت ان ممارسات إدارة األرباح كانت سبباً ربٌسٌاً النهٌار عدد من 

 ألطراف التالٌة: ل خصوصا ولٌس عموماالشركات العمالقة، لذلك تؤتً أهمٌة الدراسة 

: حٌث تناولت الدراسة اهم العوامل التً ٌمكن أن تإثر على رأي المراجع الخارجً المراجع الخارجً

وأسالٌب الممارسات المختلفة إلدارة األرباح والتً إذا  استقاللٌة المراجع الخارجًوتوضٌح محددات 

ٌات المالبمة لتنفٌذ عملٌة المراجعة بجودة ما تم إدراكها من قبل المراجع ٌستطٌع بموجبها أن ٌضع اآلل

 عالٌة. 

: ترجع اهمٌة الدراسة الى امكانٌة تطبٌقها فً بٌبة المصارف التجارٌة العاملة فً القطاع المصرفً

لٌبٌا، والتً تعتبر من اهم القطاعات االقتصادٌة وما ٌترتب علٌها من فابدة لإلدارة المصرفٌة وانعكاسها 

 المصارف وتعزٌز قدرتها التنافسٌة واالستمرارٌة. اإلٌجابً على أداء 

 منهجٌة الدراسة .6

خالل دراسته المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌحاول من  انحثاالب اعتمدمن أجل تحقٌق أهداف الدراسة 

خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحلٌل بٌاناتها، والعالقة بٌن مكوناتها واآلراء التً تطرح 

 ات التً تتضمنها واآلثار التً تحدثها. حولها والعملٌ

 -مصدرٌن أساسٌٌن للمعلومات:  وتم استخدام

المصادر الثانوٌة: حٌث تتمثل فً الكتب والمراجع العربٌة واألجنبٌة ذات العالقة، والدورٌات   0.1

طالعة والمقاالت والتقارٌر، واألبحاث والدراسات السابقة التً تناولت موضوع الدراسة، والبحث والم

 فً مواقع االنترنت المختلفة.

البٌانات األولٌة من خالل  تم جمعالمصادر األولٌة: لمعالجة الجوانب التحلٌلٌة لموضوع الدراسة   2.1

 .االستبانة كؤداة ربٌسة للدراسة

 متغٌرات الدراسة ونموذجها: .7

 متغٌرات الدراسة  5.7

 ا تتمثل متغٌرات الدراسة فً:استناداً إلى طبٌعة مشكلة الدراسة وأهدافها وأهمٌته

 .الخارجًالتخصص القطاعً للمراجع : المتغٌرات المستقلة -0

: الحد من ممارسات إدارة األرباح من قبل إدارات المصارف المدرجة فً سوق المال المتغٌر التابع -2

 اللٌبً.
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 الدراسات السابقة :  .8

 جودة المراجعة الخارجٌةمتغٌرات الدراسات التً لها عالقة بموضوع  انثاحفً هذا الجانب ٌعرض الب

 وممارسات إدارة األرباح. (الخارجً)التخصص القطاعً للمراجع 

 (0255دراسة سعٌد حسن )

ارة االرباح بغرض الوصول إلى تعرٌف إلدارة هدفت هذه الدراسة إلى دراسة اإلطار النظري إلد

األرباح، ودراسة وتحلٌل األشكال واألسالٌب والدوافع المختلفة إلدارة األرباح وذلك بهدف توضٌح 

الجوانب المختلفة إلدارة األرباح، وتوضٌح الدور الذي ٌقوم به المراجع الخارجً فً الحد من 

 ذا الدور.ممارسات إدارة األرباح وذلك بهدف تفعٌل ه

 وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتابج من اهمها:

إن دوافع وأسالٌب إدارة األرباح تختلف باختالف الهدف منها والبٌبة المحٌطة والفرص المتاحة أمام 

اإلدارة وقد تختلف دوافع تلك األسالٌب من نشاط اقتصادي إلى آخر أو من شركة إلى أخرى أو من 

( بعدم تؤثٌر البٌبة على ممارسات 2100ما توصلت إلٌه دراسة معروف )دولة إلى أخرى؛ وهذا عكس 

( بتؤثٌر البٌبة المحٌطة على تلك 2100إدارة األرباح، وٌتفق الباحث مع ما توصل إلٌه سعد )

 الممارسات.

وقد توصل أٌضاً إلى انه ٌوجد نقص فً قواعد السلوك المهنً المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة، 

م توافر معاٌٌر محلٌة للمحاسبة والمراجعة فً لٌبٌا تحد من دور المراجع الخارجً فً الحد وكذلك عد

من ممارسات إدارة األرباح، وقد أوصى الباحث بضرورة استمرار تطوٌر مهنة المحاسبة والمراجعة 

الجزاءات  لتلبٌة توقعات مستخدمً القوابم المالٌة، وتطوٌر البٌبة التشرٌعٌة من خالل التوسع فً نطاق

 المفروضة على القابمٌن.

 (0253دراسة صالح علً )

هدفت الدراسة الى وصف واختبار أسالٌب المحاسبة االبداعٌة للمصارف السودانٌة، وتحدٌد الدور الذي 

ٌمكن ان ٌقوم به المراجع المتخصص فً قطاع معٌن للحد من تلك االسالٌب، وتمحورت اهمٌة الدراسة 

تحسٌن نوعٌة معلومات التقارٌر المالٌة ومن ثم ترشٌد القرارات االقتصادٌة  فً انها مفٌدة لعملٌة

لمستخدمً التقارٌر المالٌة لتلك المصارف، والمراجعٌن الخارجٌٌن لمعرفة اسالٌب التالعب فً القوابم 

                                   
 اخلارجيالتخصص القطاعي للمراجع 

 غٍش انخببعانًخ انًخغٍش انًسخقم

 الحد من ممبرسبث

 إدارة

 األرببح



 فً الحد من ممارسات ادارة االرباحخارجً التخصص القطاعً للمراجع الأثر 
 (من وجهة نظر المراجعٌن الخارجٌٌن المختصٌن بمراجعة المصارف المدرجة فً سوق المال اللٌبً)

992 

المالٌة، وتوصل الباحث الى ان المصارف السودانٌة تمارس اسالٌب المحاسبة االبداعٌة ووجود مراجع 

 خارجً متخصص فً نشاط العمٌل ٌساهم فً الحد من تلك االسالٌب.

هذه الدراسة تمت فً قطاع مهم وهو القطاع المصرفً فً البٌبة السودانٌة واقتصرت على عامل واحد 

وهو تخصص المراجع فً قطاع معٌن بٌنما الدراسة الحالٌة ستتم فً القطاع المصرفً فً بٌبة العمل 

ر من عامل من عوامل جودة المراجعة الخارجٌة ومدى أثرها فً الحد من اللٌبٌة وستتناول أكث

 ممارسات إدارة األرباح.

 (0253دراسة الشرٌف )

هدفت الدراسة إلى الكشف عن ظاهرة إدارة األرباح فً الشركات المساهمة اللٌبٌة من خالل تطبٌق 

ك الشركات فً ممارسة إدارة مإشر إٌكل، كما ٌهدف إلى اختبار تؤثٌر بعض العوامل على اتجاه تل

األرباح وذلك بتجمٌع البٌانات الالزمة من قابمتً الدخل والمٌزانٌة فً الشركات اللٌبٌة لسلسلة زمنٌة 

( شركة 00(، وقد تمت الدراسة على عٌنة مكونة من إحدى عشر )2112-2100قدرها أربعة سنوات )

 قطاع المصارف، التؤمٌن، الخدمات واالستثمار. تتداول أسهمها فً سوق االوراق المالٌة اللٌبً، وتمثل

وحسب نتابج الدراسة أن الشركات المساهمة اللٌبٌة فً سوق لٌبٌا لألوراق المالٌة تمارس إدارة  

%، 16األرباح على مستوى جمٌع القطاعات، حٌث كان نصٌب قطاع المصارف من تلك الممارسة 

دراستها والكشف عن دوافع واسباب هذه الممارسات وٌرى الباحث بؤنها نسبة عالٌة وجب العمل على 

 وسبل الحد منها.

وقد أوصت الدراسة بوجوب تبنً هٌبة سوق المال اللٌبً عقد الندوات والدورات لتعرٌف المستثمرٌن 

وحملة األسهم وغٌرهم بتؤثٌرات ممارسات إدارة األرباح، وأٌضاً ضرورة إجراء المزٌد من الدراسات 

 تحد من ممارسات الشركات المساهمة اللٌبٌة لظاهرة إدارة األرباح.المستقبلٌة التً 

 (0254دراسة النعاس )

هدفت الدراسة إلى الكشف عن ممارسات إدارة األرباح فً الشركات المساهمة اللٌبٌة واختبار تؤثٌر 

ٌنة بعض العوامل على اتجاه تلك الشركات نحو ممارسة إدارة األرباح، وقد أُجرٌت الدراسة على ع

( شركة مساهمة تمثل قطاعً الصناعة والمصارف، وأستخدم المنهج الوصفً التحلٌلً 00مكونة من )

لدراسة وتحلٌل اتجاه العالقة بٌن متغٌرات الدراسة، وتم استخدام عدة اسالٌب إحصابٌة على ممارسات 

همة اللٌبٌة مارست إدارة األرباح، ومن أهم ما توصلت إلٌه الدراسة من نتابج إلى أن الشركات المسا

إدارة األرباح من خالل استخدام المستحقات االختٌارٌة، وأوصى الباحث بضرورة إجراء أبحاث أخرى 

 تشمل جمٌع قطاعات االقتصاد اللٌبً وضرورة تناول عوامل أخرى لم تتناولها هذه الدراسة.

ث وجود ممارسات إدارة توافق نتابج الدراسات التً تمت فً البٌبة اللٌبٌة من حٌ انوٌرى الباحث

األرباح فً القطاعات المختلفة مما لفت انتباهه إلى التطرق فً كٌفٌة الحد من تلك الممارسات فً هذه 

( إلى صعوبة الحصول على بٌانات ومعلومات الشركات المساهمة 2102الدراسة، وقد اشار النعاس )

ومعالجتها لتكون قواعد بٌانات مهمة  اللٌبٌة ودعى إلى ضرورة إقامة منظمات مختصة بجمع البٌانات

 لالقتصاد والدولة واألبحاث. 

 (0255) مرسًدراسة 

إستراتٌجٌة التخصص الصناعً للمراجع الخارجً على جودة  تحلٌل أثر دورهدفت الدراسة إلى 

المراجعة للحد من ممارسات إدارة األرباح،  وتحدٌد أثر تطبٌق هذه االستراتٌجٌة على الحد من 

 ت إدارة األرباح من قبل إدارة الشركات.ممارسا
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اعتمدت الدراسة على المنهجٌن االستقرابً واالستنباطً حٌث تم توزٌع قوابم استقصاء على مجتمع 

الدراسة المتمثل فً الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب المحاسبة والمراجعة الخاصة الكبرى وكذلك 

 الشركات المساهمة المصرٌة.

إستراتٌجٌة التخصص الصناعً للمراجع  دوردراسة بوجود دور فعال لتطبٌق اظهرت نتابج ال

الخارجً وٌرفع من كفاءة أداء المراجع الخارجً وتطوٌر اآللٌات المستخدمة فً أداء عملٌة المراجعة 

وان التخصص الصناعً قد ٌدعم استقاللٌة وموضوعٌة المراجع الخارجً والكثٌر من اآلثار االٌجابٌة 

 خصص.لهذا الت

ومن أهم ما أوصت به هذه الدراسة هو االهتمام بتطبٌق إستراتٌجٌة التخصص الصناعً للمراجع 

 الخارجً وطرح معٌار محاسبً مصري ودولً ٌإكد على اهمٌة هذا التخصص. 

 (0256)قنٌبر والمحجوب إدراسة 

الدور الذي ٌقوم به هدفت الدراسة إلى التعرف على طبٌعة ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة والوقوف على 

مراجعو الحسابات فً الحد منها وأٌضاً أثر أسالٌب استخدام المحاسبة اإلبداعٌة وأثرها فً موثوقٌة 

وتلخصت  استبٌانالبٌانات المحاسبٌة، وقد تم تناول الدراسة بالمنهج الوصفً التحلٌلً، حٌث تم تصمٌم 

خارجً فً مكاتب المحاسبة والمراجعة فً  مراجع 61فً عدد  المتمثلةالنتابج من خالل رأي العٌنة 

كل من البلدٌات )الخمس، زلٌتن، مصراته( بؤن درجة التزام مراجعو الحسابات الخارجٌٌن بتطبٌق 

اإلجراءات واالختبارات الالزمة للكشف عن آثار وأسالٌب المحاسبة اإلبداعٌة هً درجة التزام قوٌة 

بداعٌة عملٌة صعبة ومعقدة وأن للمراجع دور محوري جداً وأن عملٌة مكافحة أسالٌب المحاسبة اإل

 ومهم فً التحقق والكشف عن تلك الممارسات.

وٌتفق الباحثان مع ما تركته هذه الدراسة من توصٌات؛ حٌث اصدار تشرٌعات حازمة تتضمن عقوبات 

ب رادعة لحاالت التالعب والتحرٌف فً البٌانات المالٌة والتركٌز والعمل على تطوٌر وتدرٌ

 المراجعٌن لما له دور كبٌر فً الكشف والحد من ممارسات إدارة األرباح.

 (0258دراسة اشمٌلة وآخرون )

هدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت الشركات اللٌبٌة تمارس أسالٌب إدارة األرباح من خالل 

فسٌر البٌانات استطالع آراء المراجعٌن الخارجٌٌن، واستخدم الباحثون المنهج الوصفً لتحلٌل وت

مراجع خارجً بمدن طرابلس والخمس  21المتحصل علٌها بواسطة استبٌان وزع على عٌنة بلغت 

 وزلٌتن ومصراتة.

ومن أهم ما توصلت إلٌه الدراسة أن المراجعٌن الخارجٌٌن ٌعتقدون أن إدارات الشركات اللٌبٌة تمارس 

 قوابم الدخل والمركز المالً. بدرجة متوسطة أسالٌب إدارة األرباح التً تإثر على بنود

وأوصت الدراسة بضرورة تطوٌر المناهج المحاسبٌة بحٌث تشمل موضوع إدارة األرباح بجوانبه 

 المختلفة وكذلك تفعٌل دور األجهزة الرقابٌة للحد من تلك الممارسات فً الشركات اللٌبٌة.

 (0258دراسة خالط, صالح )

أهمٌة التخصص المهنً للمراجع الخارجً ودوره فً هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى 

تحسٌن جودة عملٌة المراجعة بالتطبٌق على عٌنة من المراجعٌن الخارجٌٌن العاملٌن فً مدٌنة 

طرابلس، استخدم الباحث االستبٌان كؤداة لجمع البٌانات، وتوصلت نتابج هذه الدراسة إلى مدى أهمٌة 

ٌعمل على تحسٌن جودة المراجعة، وأن التدرٌب المهنً  التخصص المهنً للمراجع الخارجً وأنه

والعملً المستمر وتوفر المعرفة المهنٌة المتخصصة فً مجاالت المحاسبة والمراجعة من أهم 

المتطلبات التً ٌجب أن تتوفر لمراجعً الحسابات لضمان جودة المراجعة. وأهم توصٌات الدراسة 
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والمراجعٌن اللٌبٌٌن على اتباع استراتٌجٌة التخصص تمثلت فً ضرورة تشجٌع نقابة المحاسبٌن 

المهنً للمراجع الخارجً. وٌتفق الباحث مع اهمٌة ما توصلت الٌه الدراسة وبناء على اتفاق نتابج 

عدٌد من الدراسات بؤهمٌة التخصص القطاعً للمراجع الخارجً تم اعتبار هذا المحدد كؤحد محاور 

 الدراسة الحالٌة.

م الدراسات التً قامت بالتركٌز على الحد من ممارسات إدارة االرباح من عدة بعد استعراض اه

من خالل مراجعة أهم ما ورد بالفكر المحاسبً فً مجال جودة جوانب وباختالف القطاعات، و

 ما ٌلً: انالباحث، ٌستنتج المراجعة وإدارة األرباح وكٌفٌة الحد من أسالٌبها

همٌة الحد من ممارسات إدارة األرباح لتؤثٌرها على القرارات المالٌة، اتفقت الدراسات السابقة على أ. 0

كما كشفت بعضها عن األزمات واالنهٌارات المالٌة التً تعرضت لها كبرى الشركات العالمٌة بسبب 

ممارسات، وركزت أغلب الدراسات على تؤثٌر إدارة األرباح على القوابم المالٌة وإٌجاد عالقة تلك ال

؛ والتً من ضمنها التخصص القطاعً للمراجع الخارجً جودة عملٌة المراجعة الخارجٌة بٌنها وبٌن

كما أن هناك تباٌناً واضحاً بٌن طرٌقة معالجة كل دراسة ونتابجها، ولكن ٌمكن القول أن كل دراسة من 

الدراسات السابقة اتسمت بخاصٌة معٌنة، حٌث تناولت كل واحدة منها جانب أو أكثر من جوانب 

 .لدراسة الحالٌةا

أن معظم الدراسات التً تناولت العالقة بٌن بعض من محددات جودة المراجعة  انٌرى الباحث. 2 

، باختالف الدول الخارجٌة وإدارة األرباح قد اختلفت فً إثبات قدرة المراجع لممارسات إدارة األرباح

وأخرى ترى عدم وجود عالقة فهناك دول ترى إٌجابٌة تؤثٌر جودة المراجعة على إدارة األرباح 

ان، بٌنهما، وذلك نظراً الختالف بٌبة القوانٌن والتشرٌعات والمعاٌٌر بٌن الدول حسب وجهة نظر الباحث

تمت فً بٌبات تمتلك معاٌٌر مهنٌة مثل أمرٌكا ومصر واألردن والسعودٌة بٌنما ركزت هذه  وأنها

 المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة التً تنظم المهنة. ثةحدا الدراسة على الدولة اللٌبٌة، والتً تتمٌز بغٌاب

. كل الدراسات التً تناولت اختبار مدى ممارسة إدارة األرباح فً الشركات اللٌبٌة كدراسة الشرٌف 9

( اثبتت نتابجها بوجود ممارسات إدارة أرباح فً 2102(، اشمٌلة وآخرون )2102(، النعاس )2109)

ات، وهذا مإشر خطٌر ٌنبغً الوقوف على تقدٌر هذه المإشرات الشركات اللٌبٌة عٌنة تلك الدراس

وأن عملٌة مكافحة أسالٌب المحاسبة اإلبداعٌة عملٌة صعبة ومعقدة وأن واكتشاف سبل الحد منها، 

كما أثبتث دراسة اقنٌبر  للمراجع دور محوري ومهم فً التحقق والكشف عن تلك الممارسات

 (.2101والمجوب، )

من الدراسات السابقة فً صٌاغة أسبلة وفروض الدراسة وكذلك االستفادة من أهم  اناحثقد استفاد الب. 2

 .النتابج والتوصٌات التً انتهت إلٌها تلك الدراسات

 ما ٌمٌز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

بٌبة فً الفجوة بحثٌة تركتها الدراسات السابقة  تتمٌز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها ستمأل

اللٌبٌة وهو تحدٌد أثر التخصص القطاعً للمراجع الخارجً فً الحد من ممارسات إدارة األرباح، 

وسٌتم اختٌار المراجعٌن الخارجٌٌن الذٌن تنطبق علٌهم شروط الدراسة والمختصٌن بمراجعة 

هذه  وذلك للوقوف على إدراك اإلدارة المصرفٌة لخطورةالمصارف المدرجة فً سوق المال اللٌبً، 

دراسة نظراً لما توصلت إلٌه  الظاهرة والمشكالت الناجمة عنها وتقدٌم التوصٌات الالزمة لتفادٌها

باإلضافة  ( بوجود ممارسات إلدارة األرباح بنسبة كبٌرة فً قطاع المصارف اللٌبٌة،2109)الشرٌف 

بؤن الشركات اللٌبٌة  ( باعتقاد المراجعٌن الخارجٌٌن عٌنة الدراسة2102إلى دراسة اشمٌلة وآخرون )

 توجد بها تلك الممارسات.
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(، 2109(، براءة )2109(، الحاج )2109(، الشرٌف )2100معظم الدراسات السابقة سعٌد حسن )

(، اعتمدت فً إجراء الدراسة التطبٌقٌة على تحلٌل القوام المالٌة للشركات عٌنة الدراسة 2102النعاس )

بطها بموقف المراجع، بٌنما الدراسة الحالٌة تعتمد فً جانبها للوصول إلى مإشرات إدارة األرباح ور

التطبٌقً على استقصاء ودراسة آراء المراجعٌن الخارجٌٌن المكلفٌن بمراجعة القطاع المصرفً فً 

ٌُمكن أن ٌإثر على موقفهم المهنً.  لٌبٌا على اعتبار أنهم الفبة المعنٌة واألكثر دراٌة بما 

سة إضافًة وإسهاماً علمٌاً ٌضاف للدراسات المٌدانٌة العربٌة ونذرتها من حٌث بالتالً تعتبر هذه الدرا

فرصة لتقدٌم مزٌد من اإلٌضاحات، بتوفٌر  للسعً اناألمر الذي حفز الباحث، تطبٌقها فً البٌبة المحلٌة

ر ٌإثمن شؤنه أن  التخصص القطاعً للمراجع الخارجًوٌوفر فرصة مثالٌة الختبار الرأي القابل بؤن 

 .من أسالٌب ممارسات إدارة األرباح فً الحد

 الجانب النظري: .9

 التخصص القطاعً للمراجع الخارجً 5.9

للمراجعٌن تلعب دوراً هاماً فً االرتقاء بدرجة كفاءة األداء المهنً  القطاعًاستراتٌجٌة التخصص 

تقدٌر المخاطر للمراجع الخارجً، وذلك من خالل تحسٌن قدرات المراجع الخارجً على كل من دقة 

الحتمٌة، جودة قرارات تخطٌط عملٌات المراجعة، اكتشاف ومواجهة حاالت الغش واالحتٌال المالً 

، والحكم على فاعلٌة مهنة المراجعة الخارجٌةفً وأسالٌب إدارة األرباح، وتضٌٌق فجوة التوقعات 

 (.2112، رسانٌوسأ) ومعرفة العالقة بٌن البنود المرتبطة بدقة، ،نظام الرقابة الداخلٌة

وأن وجود مكاتب متخصصة فً مجال نشاط معٌن ٌعمل على توفٌر بٌبة مراجعة تتسم بالفهم واإللمام 

الجو المالبم والقٌام باإلجراءات المطلوبة بكفاءة مما ٌنتج عنه توفٌر  الكامل لطبٌعة صناعة العمٌل،

الممارسات الغٌر مرغوب فٌها، الحد من اكتشاف األخطاء و لقدرة تلك المكاتب أو الشركات على

 (.2101وحمدان،  أبوعجٌلة)

، إال أن دور إدارة األرباحكما أن المراجعة الخارجٌة تعتبر أداة هامة للحد من تالعب اإلدارة بؤسالٌب 

 التخصص القطاعًالمراجعة فً هذه الحالة ٌتوقف على جودتها التً تنتج من عدة عوامل منها 

 (.2100ً، طالدٌس)لمراجع الخارجً، ل

أهم العناصر التً القت اهتمام كبٌر من الباحثٌن واجماعهم على اعتباره محددا  أحدوٌمثل هذا العنصر 

 Bonner & Lewesة مهما من محددات جودة عملٌة المراجعة، حٌث بدأ االهتمام من خالل دراس

(1990, p1- 20)  "لٌة المراجعة وإنما بحٌث أنها لم تحدد فقط تؤثٌر خبرة المراجع على جودة عم

وضعت محددات لهذه الخبرة، حٌث اختبرت مدى تؤثٌر كل من المراجع المتخصص والمراجع ذي 

المعرفة األكبر والمراجع ذي الخبرة والقدرة والكفاءة المهنٌة المكتسبة على جودة عملٌة المراجعة، 

واإللمام التام ببٌانات العمٌل، وبهذا ومدى أهمٌة الدورات التدرٌبٌة والتؤهٌلٌة للمراجع، وزٌادة المعرفة 

 ."فقد وضعت هذه الدراسة محددات وصفٌة لخبرة المراجع

( ضرورة أن ٌكون هناك مراجع متخصص فً النشاط 2100)وفً هذا السٌاق أكدت دراسة المقطري 

الصناعً وآخر فً النشاط التجاري وثالث فً النشاط الخدمً، وذلك حتى ٌتمكن مستخدمو القوابم 

لمالٌة من التؤكٌد المباشر لجودة هذه القوابم، وما بها من معلومات ٌستخدمها المستثمرون فً معرفة ا

 ها أو توقف نشاطها.رقوة المراكز المالٌة للمشروعات، واستمرا

( إلى وجود أثر إٌجابً لتخصص مكاتب المراجعة على جودة المراجعة 2102)مرسً  توقد توصل

للمراجع وٌعتبر أحد أهم  القطاعًتطبٌق استراتٌجٌة التخصص حٌث التخصص له دور فعال ل

سوق خدمات مهنة المراجعة الخارجٌة، وأن  فً المتغٌرات المإثرة فً منظومة تماٌز األداء المهنً

وضع على قادرٌن قطاعٌاً مزاٌاه تفوق كثٌراً اآلثار السلبٌة له، وأن مراجعً الحسابات المتخصصٌن 
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والتعرف على العملٌات التجارٌة للعمالء بسرعة، وبالتالً عدم  ٌة المراجعةالبرنامج المالبم لعمل

المتخصصٌن بسبب زٌادة غٌر التؤخٌر فً تقدٌم تقارٌر المراجعة مقارنة بغٌرهم من المراجعٌن 

 الكفاءة.

وبالرغم من وجود الكثٌر من االٌجابٌات الً تدعم اهمٌة تطبٌق تخصص المراجع فً نشاط العمٌل إال 

فً نشاط العمٌل ٌإدي إلى تقلٌص  ( إلى أن التخصص2112)أشار لبٌب ه توجد بعض السلبٌات كما أن

الخبرة المهنٌة العامة للمراجع الخارجً مقابل فرص التطوٌر المتعمق له فً مجال النشاط الذي 

دم ٌتخصص فٌه، كما ان تخصٌص االفراد باستمرار على المهام التً اعتادوا علٌها قد ٌإدي إلى ع

  القدرة على االبتكار والتجدٌد.

أن مزاٌا تطبٌق التخصص القطاعً للمراجع الخارجً تفوق سلبٌاته وذلك باالستدالل  انالباحث وٌرى

السابقة وما تإكده على العالقة اإلٌجابٌة بٌن كل من جودة عملٌة المراجعة وتخصص الدراسات نتابج ب

لمهارة دوراً مهما فً جودة عملٌة المراجعة وأن اتباع ولعب كال من الخبرة وا ،المراجع بقطاع معٌن

قد ٌعود على مكاتب المراجعة بالعدٌد من الفوابد مثل تخفٌض التكالٌف  القطاعًاستراتٌجٌة التخصص 

والمعرفة العمٌقة والسرٌعة بالمخاطر المصحوبة بنشاط العمٌل مما ٌنعكس اٌجابٌاً على جودة أداء 

 ٌتم اختبار تؤثٌر هذا العامل فً بٌبة المراجعة الخارجٌة فً لٌبٌا.المراجع الخارجً، وبهذا س

 وأسالٌبها مفهوم إدارة األرباح ..0

 مفهوم إدارة األرباح 5.0.9

وفقاً لخبرة المحللٌن المالٌٌن، فإن النمو الظاهري لألرباح فً ثمانٌنٌات القرن الماضً كان نتٌجة 

قً، وقد تم البدء فً الكشف عن األسالٌب الداخلة فً ذلك، لبراعة المحاسبٌن ولٌس نتٌجة للنمو الحقٌ

(، حٌث تعتبر إدارة األرباح أحد 29، ص2102وتقدٌم أمثلة عن الشركات التً تستخدمها، )بالرقً، 

االتجاهات الحدٌثة التً حظٌت باهتمام الباحثٌن وفً ضوء عدم وجود تعرٌف محدد إلدارة األرباح 

سٌتناول الباحث اهم التعارٌف التً قدمتها األبحاث المحاسبٌة حول هذا  وتعدد التعارٌف المقدمة لها

 المفهوم مما ٌساعد على وصف إدارة األرباح من جمٌع الجوانب.

( إلى أن إدارة األرباح من الممارسات التً تقوم بها إدارة الشركة بهدف 2102)فقد أشار  كٌموش 

اد على المرونة التً تتٌحها المعاٌٌر المحاسبٌة عند وجود التؤثٌر على مستوى النتابج المحاسبٌة باالعتم

عدة بدابل محاسبٌة لمعالجة نفس البند أو الحدث االقتصادي، أو باالعتماد على الهوامش المتاحة 

إلصدار األحكام والتقدٌرات عند تطبٌق بعض السٌاسات المحاسبٌة، أو عند اتخاذ قرارات تتعلق بنشاط 

 الشركة.

ٌّنها ممدو ( بؤنها سلوك قد تمارسه إدارة الشركة، من خالل اتباع أسالٌب مختلفة 2، ص2101)ح وب

للتؤثٌر على األرباح الحالٌة، للوصول إلى رقم ربح ترغب اإلدارة فً اإلفصاح عنه، األمر الذي ٌإدي 

 إلى التقرٌر عن أرباح ال تعكس بالضرورة الوضع الحقٌقً للشركة.

بؤنها تؤثٌر متعمد من قبل اإلدارة على األرباح المحاسبٌة، بهدف  (22، ص 2101وعّرفها )محمود، 

تحقٌق منفعة ذاتٌة لإلدارة فً المقام األول. تتمثل فً الحصول على المكافآت والحوافز، كما ٌرى أن 

 تندرج أٌضا تحت مصلحة اإلدارة. -إن ُوجدت  -األهداف األخرى إلدارة األرباح 

بؤنها محاولة اإلدارة التالعب فً نتابج األرباح أو الدخل عموماً ( 99، ص2102كما ٌرى )كابالن، 

بصورة متعمدة ومتحاٌلة، لتحقٌق أفكار مقدمة عن األرباح المتوقعة مثل توقعات المحللٌن المالٌٌن، أو 

ومن جانب آخر  التقدٌرات المستقبلٌة لإلدارة عن األرباح، أو استمرار تحقٌق بعض اتجاهات الربح.

( إدارة األرباح خالل دراسته بؤنها التالعب فً رقم الربح من أجل 29، ص2112د، عرف )السٌ

الوصول للرقم المرغوب فٌه أو المستهدف، الذي ٌحقق مصالحها الذاتٌة من جهة وٌحقق تنبإات 
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واستكماالً لوصف ممارسات إدارة األرباح بالتالعب  وتوقعات المحللٌن والمتعاملٌن من جهة أخرى.

( بؤنها طرٌقة من طرق التالعب فً الحسابات المتبعة من 092، ص2102)الجبار ونور،  فقد عرفها

قبل إدارة الشركات هدفها تجمٌل الواقع المالً وإظهارها بغٌر الواقع الصحٌح لها لتضلٌل كل من 

( تعرٌف إدارة 2، ص2102وأخٌراً فقد لخص )زٌن الدٌن،  المستثمر الحالً أو المتوقع فً المستقبل.

األرباح فً مجموعة نقاط متوصالً من خاللها إلى تعرٌفها بؤنها: مجموعة األنشطة واألحكام التً تقوم 

بها اإلدارة، سواء من خالل التسوٌات المحاسبٌة أو التغٌٌرات االقتصادٌة للتدخل المقصود فً عملٌة 

 د أو مستهدف.التقرٌر المالً، بهدف التقرٌر عن رقم لألرباح المحاسبٌة ٌتسق مع رقم محد

أن مفهوم إدارة األرباح هو تدخل متعمد من قبل اإلدارة فً عملٌة إعداد  انحثامما سبق، ٌرى الب

التقارٌر المالٌة إلخفاء معلومات أو تعدٌلها للتؤثٌر على رقم الربح المفصح عنه بهدف تحقٌق مصالح 

مرونة التً تتٌحها المبادئ المحاسبٌة شخصٌة لإلدارة، وتتم إدارة األرباح أما من خالل االستفادة من ال

المقبولة قبوال عاما )إدارة االستحقاقات( أو من خالل إجراءات تإثر على األنشطة التشغٌلٌة الحقٌقٌة 

للشركة )اإلدارة الحقٌقٌة لألرباح( وهذه أكثر صعوبة فً الكشف عنها ، كما ٌرى الباحث أن إدارة 

أن تتوفر فً السلوك األخالقً لإلدارة والذي ٌسمح لها بممارسة األرباح تعتمد على المبادئ التً ٌجب 

 إدارة األرباح من عدمه. 

 أسالٌب إدارة األرباح 0.0.9

اتجهت الدراسات فٌما ٌخص إدارة األرباح الى تحدٌد طرٌقتٌن أساسٌتٌن لتنفٌذ تلك الظاهرة وهما إدارة 

األنشطة الحقٌقٌة، اما إدارة األرباح عن األرباح عن طرٌق االستحقاقات وإدارة األرباح عن طرٌق 

طرٌق االستحقاقات فتعتمد على وضع تقدٌرات من جانب اإلدارة لبعض األرقام التً تسمح بها المعاٌٌر 

، عٌسى)والمبادئ المحاسبٌة المقبولة قبوال عاما وبالتالً التؤثٌر الجوهري على األرباح المفصح عنها، 

2112.) 

ارة والمحاسبٌن للتغٌٌر فً رقم الربح تحت مسمى إدارة األرباح، وتختلف وتقع جمٌع ممارسات اإلد

تسمٌة كل ممارسة وفق األسالٌب المتبعة فً تحقٌق هدفها، فإذا كانت األسالٌب المتبعة عبارة عن 

استغالل لمرونة المعاٌٌر المحاسبٌة، فإنها تسمى ممارسات إدارة االستحقاقات، وأما إذا كانت ممارسات 

ة بقرارات األنشطة التشغٌلٌة والتجارٌة وٌترتب علٌها تقلبات فً التدفقات النقدٌة، فإنها تسمى متعلق

ممارسات اإلدارة الحقٌقٌة لألرباح، وإذا جمعت اإلدارة بٌن الممارستٌن السابق ذكرهما، فإنها تسمى 

 (. 2102إدارة األرباح، )الفداوي، 

 ;قة فً هذا المجال، ٌمكن تقسٌم هذه األسالٌب إلى مجموعتٌنوبناء على ما تم استقراءه بالدراسات الساب

 وهما:

 طرق إدارة األرباح من خالل العملٌات الحقٌقٌة أوال:

ٌتمثل هذا األسلوب فً تؤثٌر اإلدارة على األرباح من خالل اتخاذ قرارات حقٌقٌة خاصة بؤنشطة معٌنة 

رات الخاصة بؤنشطة االنتاج واالستثمار، للتحكم فً توقٌت حدوث اإلٌرادات والمصروفات مثل القرا

وتتمثل  وٌعتد هذا االسلوب على اتخاذ قرارات تتعلق بؤنشطة تشغٌلٌة حقٌقٌة تإثر على التدفقات النقدٌة،

 ,.Roychowdhury, (2006); chi et al., (2011); Zhang, (2013); Okolie et alفً )

(2014: 

ر فً األرباح عن طرٌق بعض القرارات المرتبطة بالمبٌعات إدارة المبٌعات: ٌمكن لإلدارة أن تإث -أ

وذلك من خالل زٌادة المبٌعات بشكل مإقت بتعجٌل اإلٌرادات عن طرٌق نقل مبٌعات الفترات التالٌة 

للفترة الحالٌة من خالل تقدٌم خصومات سعرٌة مغرٌة على المبٌعات أو تخفٌض معدل الفابدة على 

 ة االبتمان الممنوحة للعمالء على المبٌعات اآلجلة أكثر مرونة.المبٌعات اآلجلة أو جعل فتر
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إدارة المصروفات االختٌارٌة: ٌمكن لإلدارة أن تإثر فً األرباح من خالل التحكم فً المصروفات  -ب

مثل: مصروفات البحوث والتطوٌر، الدعاٌة واإلعالن، والمصروفات اإلدارٌة والعمومٌة،  ;االختٌارٌة

 المستهدف. حتى تحقق الربح

إدارة تكالٌف اإلنتاج: ٌمكن لإلدارة أن تإثر فً األرباح من خالل زٌادة حجم اإلنتاج عن الحجم  -ج

المطلوب لتلبٌة الطلب المتوقع على المنتجات، بهدف تخفٌض نصٌب الوحدة المنتجة من التكالٌف 

اإلنتاج إلى زٌادة مخزون آخر  الثابتة، وبالتالً تنخفض تكلفة الوحدة. باإلضافة لذلك، ٌإدي زٌادة حجم

وهذا ٌساهم فً  لالفترة، وهو ما ٌإدي إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة ومن ثم زٌادة اجمالً الدخ

الوصول إلى رقم الربح المستهدف، والعكس صحٌح فً حالة رغبة اإلدارة فً تخفٌض األرباح؛ إال أن 

لمإسسة تكالٌف تخزٌن مرتفعة واحتمال تعرضه زٌادة المخزون بشكل مبالغ فٌه سٌإدي إلى تحمل ا

 للتلف إذا عجزت المإسسة عن التصرف فٌه.

(، 2112، حامد)إال أن ذلك ال ٌعنً سهولة اكتشاف الممارسات من هذا النوع وذلك لعدة اعتبارات، 

 من أهمها:

د، باإلضافة إلى أنها غٌر محددة بعملٌة معٌنة، فهً نتاج لعدة عملٌات ٌمكن استخدامها فً وقت واح -أ

 كونها بعٌدة تماماً عن أمور التقٌٌم المحاسبً، وبالتالً ٌصعب اكتشافها من قبل المراجع الخارجً.

أنها تترك تؤثٌراً مختلفاً على التدفقات النقدٌة للمإسسة، ففً حٌن نجد أن زٌادة المبٌعات اآلجلة  -ب

ما زٌادة المبٌعات بمنح تخفٌضات وعروض وزٌادة اإلنتاج ٌمكن أن تخفض من التدفقات النقدٌة، بٌن

 مغرٌة على البضاعة والخدمة المقدمة ٌمكن أن ٌزٌد من نسبة التدفق النقدي داخل المإسسة.

صعوبة تمٌٌز المراجع الخارجً بٌن قرارات اإلدارة العادٌة بشؤن األحداث االقتصادٌة للمإسسة  -جـ

بٌع جزء من أصول المإسسة قد ٌكون سببه تحقٌق وقراراتها بشؤن إدارة الربحٌة؛ فمثالً فً حالة 

 االرباح، وقد ٌكون سببه توفٌر التموٌل الالزم الستثمار معٌنة.

 الطرق المحاسبٌة إلدارة االرباح ثانٌا: 

ٌمكن لإلدارة التؤثٌر على نتٌجة نشاط الفترة المالٌة تؤثٌراً دفترٌاً أو شكلٌاً على المعلومات المحاسبٌة 

أو تغٌٌر السٌاسات والتقدٌرات المحاسبٌة من خالل استغالل المرونة التً توفرها وكذلك اختٌار 

 المبادئ المحاسبٌة المقبولة قبوالً عاماً.

 ,Jonesوتنقسم الوسابل المستخدمة إلدارة األرباح فً ظل المدخل المحاسبً إلى ثالثة أنواع؛ وهً:  

(1991); Dechowe et al., (1995); Haw et al., (2001); Shuang et al., (2010) 

استخدام االستحقاقات: ٌتطلب تطبٌق نظام المحاسبة على أساس االستحقاق من المدٌرٌن القٌام  -أ

بممارسة التقدٌرات واالحكام الشخصٌة المتاحة لبعض البنود فً القوابم المالٌة، والتً ٌكون لها تؤثٌر 

اإلنتاجً لألصول الثابتة وقٌمتها التخرٌدٌة فً  جوهري على األرباح مثل: المبالغة فً تقدٌر العمر

نهاٌة عمرها اإلنتاجً، تقدٌر الدٌون المشكوك فٌها والمخصصات المختلفة، وطرق معالجة 

المصروفات، كمصارٌف الصٌانة وذلك باعتبار مصارٌف الصٌانة العادٌة كمصارٌف صٌانة غٌر 

لعادٌة مصارٌف دورٌة تحمل على الفترة عادٌة، بٌنما فً األصل ٌجب اعتبار مصارٌف الصٌانة ا

ولٌس كمصارٌف رأسمالٌة ُتحمل على األصل، ، وٌمكن إلدارة المإسسة أن تدٌر األرباح؛ إما بعمل 

تغٌٌرات على التقدٌرات السابق إعدادها فً السنوات السابقة بالزٌادة أو النقص؛ وإما بإجراء تقدٌرات 

 لن.متحٌزة؛ بما ٌإثر على رقم األرباح المع

تغٌٌر الطرق والسٌاسات المحاسبٌة: ٌمكن لإلدارة استغالل حرٌتها فً اختٌار وتغٌٌر السٌاسات  -ب

المحاسبٌة التً توفرها المبادئ المحاسبٌة المقبولة قبوالً عاماً، مثل: اختٌار طرٌقة احتساب إهالك 
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على األرباح، التغٌٌر فً األصول الثابتة، اختٌار طرٌقة تسعٌر المخزون، فً إحداث تؤثٌرات متعمدة 

 الطرق المتبعة فً صرف العمالت األجنبٌة؛ للوصول لرقم صافً الربح المستهدف.

هنا بؤن التغٌٌر فً السٌاسات المحاسبٌة لٌست بالضرورة ان تكون دلٌالً على وجود  انوٌشٌر الباحث

نتج عنه أخطاء غٌر ٌممارسات إلدارة األرباح، عدم توافر الخبرة المهنٌة الالزمة لدى المحاسب 

مقصودة عند التغٌٌر بٌن السٌاسات دون مبرر، لذلك وجب التنبٌه بالثبات فً تطبٌق السٌاسات 

 المحاسبٌة المتبعة وبشرط اإلفصاح عن اآلثار المالٌة التً سوف تترتب عند التغٌٌر فً هذه السٌاسات.

مول التقارٌر المالٌة على جمٌع إدارة اإلفصاح المحاسبً: ٌقصد باإلفصاح المحاسبً "ضرورة ش -ج

المعلومات الالزمة والضرورٌة إلعطاء مستخدمً هذه التقارٌر صورة واضحة وصحٌحة عن 

 (.922، ص0221الشٌرازي )المنشؤة"، 

 (:2112، حامد)وقد حاولت بعض الدراسات إعطاء أمثلة على إدارة اإلفصاح المحاسبً من أهمها 

ل إعادة تبوٌب البٌانات الواردة بها وعرضها بطرٌقة معٌنة وذلك إعادة تبوٌب قابمة الدخل من خال -

بإظهار عناصر معٌنة وإخفاء عناصر أخرى بغرض التؤثٌر على األداء الحقٌقً للمإسسة من خالل 

تحرٌك اإلٌرادات والمكاسب ألعلى القابمة، وتحرٌك المصروفات والخسابر لألسفل، وذلك بقصد 

 ن التشغٌل أو الدخل من البنود العادٌة بدالً من التالعب فً تسجٌل العملٌات.التؤثٌر على الدخل الناتج م

اإلفصاح أو عدم اإلفصاح عن بعض األمور االختٌارٌة والتً تترك تؤثٌراً واضحاً على رقم الربح،  -

مثال ذلك األثر التراكمً للتغٌٌر فً السٌاسات المحاسبٌة، واالثار الناتجة عن تصحٌح األخطاء 

 هرٌة وغٌرها.الجو

( بعض أنماط إدارة األرباح واألسباب 06، ص2112نقالً عن عٌسى ) Clikeman (2002وقدم )

 لها وذلك كما فً الجدول التالً: المحتملة

 أنماط إدارة األرباح :( 0الجدول رقم )

 السبب المحتمل النمط

مبٌعات مرتفعة بصورة غٌر عادٌة قرب نهاٌة فترة إعداد 

ها مبٌعات منخفضة بصورة غٌر عادٌة فً الفترة التقارٌر، ٌلٌ

 الالحقة.

الشركة ربما عجلت االعتراف 

 باإلٌراد

مصارٌف تشغٌل منخفضة بصورة غٌر عادٌة قرب نهاٌة فترة 

إعداد التقارٌر، ٌلٌها مصارٌف تشغٌل مرتفعة بصورة غٌر عادٌة 

 فً الفترة الالحقة.

الشركة ربما أرجؤت المصروفات 

 االختٌارٌة

االنخفاض المفاجا لهامش الربح أثناء الشهر األخٌر من السنة 

 بالمقارنة بهامش الربح أثناء باقً السنة.

الشركة ربما خفضت األسعار 

 لتعجٌل المبٌعات

تقدٌم فترة ابتمان طوٌلة على المبٌعات اآلجلة فً نهاٌة السنة 

 بالمقارنة بالفترات السابقة

الشركة ربما قدمت شروط ابتمان 

سرة على المبٌعات اآلجلة قرب مٌ

 نهاٌة السنة

 (06، ص2112المصدر: عٌسى )

( فقد ذكروا أهم اإلشارات 02، ص2112نقالً عن عٌسى ) Magrath and Weld (2002أما )

 التحذٌرٌة التً تشٌر إلى وجود إدارة األرباح، "وهً:
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 تدفقات نقدٌة ال ترتبط باألرباح. -

 رادات.حسابات عمالء ال ترتبط باإلٌ -

 مخصصات دٌون مشكوك فٌها ال ترتبط بحسابات العمالء. -

 احتٌاطٌات ال ترتبط ببنود المٌزانٌة العمومٌة. -

 احتٌاطٌات التملك المشكوك فٌها. -

 األرباح التً تتفق بدقة وبصفة دابمة مع توقعات المحللٌن المالٌٌن". -

األنشطة الحقٌقٌة تإثر على التدفقات النقدٌة  ان إلى أن ممارسات إدارة األرباح من خاللالباحث وٌخلص

والنتابج النهاٌة ألعمال المإسسة، أما الممارسات التً تتم من خالل الطرق المحاسبٌة تإثر فً االرباح 

وفً كلتا الحالتٌن تلك الممارسات تعتبر غٌر مقبولة من الناحٌة األخالقٌة لما فٌها من  المعلن عنها، 

فبة معٌنة على حساب باقً الفبات، وقد تإدي أخٌراً إلى انهٌار المإسسة كما استغالل ألجل غاٌات ل

على المراجعٌن الخارجٌٌن بذل االهتمام الكافً عند حدث مع مإسسات عالمٌة سبق ذكرها، لذا ٌنبغً 

أي تحرٌفات مادٌة الناتجة  لىع تنفٌذ عملٌة المراجعة بجمٌع عناصر ومكونات القوابم المالٌة للتعرف

 والحصول على بٌانات ذات جودة عالٌة من االفصاح والموثوقٌة. التالعب فً البٌانات المالٌة عن

 أثر التخصص القطاعً للمراجع الخارجً فً الحد من ممارسات إدارة األرباح 3.9

التخصص القطاعً ٌشكل مدخالً معاصراً للتمٌز واالرتقاء بالخدمات التً ٌقدمها المراجع الخارجً فً 

لدور المهم التً تلعبه المراجعة الخارجٌة فً تقدٌم ضمان مستقل ٌعزز من مصداقٌة المعلومات إطار ا

المحاسبٌة وٌضمن حقوق أصحاب المصالح المستفٌدٌن من معلومات القوابم المالٌة واعتمادهم على 

 (.2111سالمتها التخاذ قراراتهم فً أسواق األوراق المالٌة، )عوض، 

وأن وجود مكاتب متخصصة فً مجال نشاط معٌن ٌخفض تكالٌف المراجعة وٌحقق رضا العمٌل 

وٌعمل على توفٌر بٌبة مراجعة تتسم بالفهم واإللمام الكامل لطبٌعة نشاط العمٌل، ومن ثم توفٌر الجو 

لعمٌل، المالبم لقدرة تلك المكاتب أو المإسسات على اكتشاف والحد من الممارسات الخاطبة إلدارة ا

 (.2101)ابوعجٌلة وحمدان ، 

"كما أن المراجعة الخارجٌة تعتبر أداة هامة للحد من تالعب اإلدارة بؤسالٌب إدارة األرباح، إال أن دور 

المراجعة فً هذه الحالة ٌتوقف على جودتها التً تنتج من عدة عوامل منها تخصص المراجع 

 (.990، ص2100الخارجً"، )الدٌسطً 

ان لذلك، أن الدور الذي ٌمكن أن ٌقوم به المراجع المتخصص للحد من أسالٌب إدارة وٌضٌف الباحث

 األرباح ٌشمل ما ٌلً:

التخصص فً أداء عمل معٌن ٌعنً تكرار أداء هذا العمل ومن المنطقً أن ذلك ٌإدي إلى اإللمام  -

اف مواطن الخلل إن بمعظم أسرار هذا العمل، ومن ثم زٌادة القدرة على اتقانه وأدابه وسرعة اكتش

 ُوجد.

ٌزٌد تخصص المراجع من جودة مراجعة التقدٌرات التً تتضمنها القوابم المالٌة، حٌث أن هذه  -

التقدٌرات تحتاج إلى مراجع ٌتمتع بقدر كبٌر من الخبرة بحٌث هذه التقدٌرات قد تكون مدخل إلحداث 

 تالعب بالقوابم المالٌة.

اطر المراجعة إلى أقل حد ممكن نتٌجة تفوق معرفته ٌإدي تخصص المراجع إلى تقلٌل مخ-

  المتخصصة بنفس مجال عملٌة المراجعة.
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 . الجانب العملً :52

 مجتمع وعٌنة الدراسة 5.52

إلى حصر مجتمع الدراسة فً المراجعٌن الخارجٌٌن للمصارف التجارٌة اللٌبٌة  انحثافقد لجؤ الب

، بحٌث من خالل الزٌارات المٌدانٌة للجهات المسإولة سالمدرجة فً سوق المال اللٌبً بمدٌنة طرابل

 ( فرداً، وهم:  021تمثلت عٌنة الدراسة فً ثالث فبات بعدد )

المراجعٌن الخارجٌٌن العاملٌن باإلدارة العامة لفحص حسابات المصارف والشركات بدٌوان . 0

المالٌة وبصفة خاصة فً القطاع المحاسبة اللٌبً باعتبارهم ممثلٌن لألطراف التً تصدق على التقارٌر 

 (.61المصرفً وبلغ عددهم )

المراجعٌن الخارجٌٌن بمكاتب المحاسبة والمراجعة المقٌدٌن بسجل مصرف لٌبٌا المركزي، باعتبار . 2

هذه المكاتب هً المنوط بها الحكم على مصداقٌة ومراجعة القوابم المالٌة للمصارف التجارٌة عٌنة 

مراجعاً، وقد اقتصرت الدراسة على مراجعً مدٌنة طرابلس العاملٌن الفعلٌٌن ( 092الدراسة وعددهم )

%( من إجمالً المراجعٌن 20( مراجعاً والتً تمثل ما نسبته )21وقد تم الحصول على عناوٌن عدد )

 المدرجٌن فً سجل مصرف لٌبٌا المركزي.

لٌبٌا المركزي وبلغ عددهم المراجعٌن العاملٌن بإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف . 9

(21.) 

 ( ٌبٌن نتابج توزٌع استبٌانات الدراسة على مجتمع الدراسة:2والجدول رقم )

 توزٌع االستبٌانات على الجهات عٌنة الدراسة:  (2جدول رقم )

 الفئة
االستبٌانات 

 الموزعة

االستبٌانات 

 المستلمة

االستبٌانات 

 المستبعدة

االستبٌانات 

الخاضعة للتحلٌل 

 الحصائًا

المراجعٌن باإلدارة العامة لفحص 

حسابات المصارف والشركات 

 بدٌوان المحاسبة اللٌبً

61 19 6 19 

مكاتب المراجعة المقٌدة بسجل 

 مصرف لٌبٌا المركزي
21 21 1 21 

المراجعٌن العاملٌن بإدارة الرقابة 

على المصارف والنقد بمصرف لٌبٌا 

 المركزي

21 06 9 06 

 091 01 091 021 االجمالً

( استبٌان 091( استبٌان، وقد تم استالم عدد )021ٌالحظ من الجدول أعاله، أنه تم توزٌع عدد )

( استبٌان ألسباب مختلفة، وبذلك أصبحت عٌنة الدراسة 01خضعت للتقٌٌم الذي نتج عنه استبعاد عدد )

 الموزعة.%( من اجمالً االستبٌانات 22( فرداً وهو ما نسبته )091النهابٌة عدد )
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 االسالٌب االحصائٌة المستخدمة 0.52

، وقد تم استخدام SPSSقام الباحثان بتفرٌغ وتحلٌل االستبٌان من خالل برنامج التحلٌل االحصابً 

 االدوات االحصابٌة التالٌة:

النسب المبوٌة والتكرارات والمتوسطات الحسابٌة، ٌستخدم هذا األمر بشكل أساسً ألغراض  .0

 فبات متغٌر ما وٌفٌد الباحث فً وصف مجتمع الدراسة.معرفة تكرار 

االنحراف المعٌاري لقٌاس وبٌان درجة تشتت قٌم اجابات عٌنة الدراسة عن الوسط الحسابً لكل . 2

 فقرة. 

( وطرٌقة التجزبة النصفٌة لمعرفة ثبات فقرات Cronbach’s Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) .9

 االستبٌان.

( لقٌاس درجة االرتباط بٌن Spearman Brown Coefficientبرمان براون )معامل ارتباط سٌ .2

 المتغٌرات.

هو احد األختبارات بحٌث ٌعتبر هذا االختبار ( One Sample T-Test( للعٌنة الواحدة )Tاختبار ). 2

 ضلعٌنات الدراسة، بغر األحصابٌة المهمة والذي ٌستخدم ألختبار الفروقات المعنوٌة بٌن المتوسطات

اختبار فقرات كل مجال من مجاالت االستبٌان، ومعرفة معنوٌة )داللة( آراء المشاركٌن فً الدراسة 

 .على محتوى كل فقرة

 .1.12( بمستوى معنوٌة ANOVAتم استخدام تحلٌل التباٌن األحادي ). 1

ٌتمكن . وتم استخدام االختبارات المعلمٌة للكشف واالستدالل على معالم مجتمع الدراسة وحتى 6

الباحثان من التعرف على ما إذا كانت هنالك  فروق ذات داللة احصابٌة فً اتجاهات افراد مجتمع 

 الدراسة بإختالف متغٌراتهم الشخصٌة وجهة عملهم التً تنقسم  فً هذه الدراسة إلى ثالث فبات.

 :(9وقد كانت اإلجابات على حسب مقٌاس لٌكرت الخماسً كما هو موضح فً الجدول رقم )

 (: مقٌاس اإلجابات9جدول رقم )

 0 2 9 2 2 الدرجة
 غٌر موافق تماما غٌر موافق محاٌد موافق مواف تماما درجة الموافقة

 الخصائص الشخصٌة والوظٌفٌة لعٌنة الدراسة: .3.1

باستخراج التكرارات والنسب  انأما فٌما ٌتعلق بالخصابص الدٌموغرافٌة لعٌنة الدراسة، فقد قام الباحث

 مبوٌة لوصف خصابص أفراد العٌنة وتم تلخٌص النتابج فً الجداول اآلتٌة:ال
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 العمر 0.9.01

 تصنٌف المشاركٌن فً الدراسة حسب العمر.: ( 2رقم ) شكلال

 

( تصنٌف المشاركٌن فً الدراسة حسب 2رقم ) بالشكلٌتبٌن من خالل نتابج التحلٌل اإلحصابً المدونة 

 22%( من أفراد عٌنة الدراسة هم من الذٌن أعمارهم أقل من 2.1العمر، حٌث اتضح أن ما نسبته )

%(، فً حٌن بلغت نسبة أفراد 29.0( سنة )92-22سنة، بٌنما نسبة الذٌن تراوحت أعمارهم بٌن )

%(، وأخٌراً حصل أفراد عٌنة الدراسة 99.2( سنة )22-92عٌنة الدراسة الذٌن تتراوح أعمارهم من )

  .%(92.2فوق على نسبة ) سنة فما 21الذٌن أعمارهم 

 المؤهل األكادٌمً 2.9.01

 تصنٌف المشاركٌن فً الدراسة حسب المإهل األكادٌمً: ( 9رقم ) لشكلا

 

( إلى أن أكثر من 9رقم ) لشكلفٌما ٌتعلق بتوزٌع أفراد عٌنة الدراسة حسب المستوى التعلٌمً، فٌشٌر ا

%( من أفراد 2.2%(، وأن ما نسبته )22.2سبة )نصف العٌنة هم من حملة درجة البكالورٌوس وبن

%( من أفراد عٌنة الدراسة هم من حملة 22.2عٌنة الدراسة هم من حملة الدبلوم العالً، وأن ما نسبته )

%(، 1.2الماجستٌر، وأخٌراً بلغت نسبة أفراد عٌنة الدراسة ممن هم حاصلون على شهادة الدكتوراه )

 .ة هم أصحاب مإهالت علمٌة مناسبة لخدمة أهداف الدراسةوهذا ما ٌدل على أن عٌنة الدراس
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 التخصص العلمً 9.9.01

 تصنٌف المشاركٌن فً الدراسة حسب التخصص العلمً: ( 2رقم ) شكلال

 

( إلى أن ما نسبته 2رقم ) لشكلفٌما ٌتعلق بتوزٌع أفراد عٌنة الدراسة حسب التخصص العلمً فٌشٌر ا

%( من أفراد عٌنة الدراسة هم 2.2اسبة، وأن ما نسبته )%( هم من حاملً تخصص المح22.2)

%( وٌساوٌها 2.9بتخصص تموٌل ومصارف، ومن ناحٌة أخرى بلغت نسبة الحاصلٌن على اقتصاد )

التخصصات األخرى، وأخٌراً بلغت نسبة أفراد عٌنة الدراسة ممن لدٌهم تخصص إدارة أعمال 

(1.2)%. 

 عدد سنوات الخبرة 2.9.01

 تصنٌف المشاركٌن فً الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة: ( 2)رقم  شكلال

 

من حٌث توزٌع أفراد عٌنة الدراسة المستجٌبٌن ومن حٌث عدد سنوات الخبرة، فقد تبٌن أن ما نسبته 

%( هم ممن 01.1سنة(، وأن ما نسبته ) 21%( هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم )أكثر من 22.1)

%( من أفراد عٌنة الدراسة هم ممن 02.2سنة(، وأن ) 22-20ن )تتراوح عدد سنوات خبرتهم م

-00%( ممن تتراوح مدة خبرتهم )01.2سنة(، وٌلٌها ما نسبته ) 21-01تتراوح عدد سنوات خبرتهم )

%( 01.1سنوات(، و) 01-1%( من أفراد عٌنة الدراسة خبرتهم )29.2سنة(، وبٌنت النتابج أن ) 02

 .سنوات 1عن هم من عدد سنوات خبرتهم تقل 
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 المسمى الوظٌفً 2.9.01

 تصنٌف المشاركٌن فً الدراسة حسب المسمى الوظٌفً: ( 1رقم ) الشكل

 

( إلى أن أكثر من 1رقم ) الشكلفٌما ٌتعلق بتصنٌف أفراد عٌنة الدراسة حسب المسمى الوظٌفً، فٌشٌر 

اد عٌنة الدراسة هم %( من أفر21%(، وأن ما نسبته )11نصف العٌنة هم من المراجعٌن وبنسبة )

، المشتغلٌن بوظٌفة المراجعة %( من المحاسبٌن02.2بمنصب مدٌر مكتب مراجعة، وما نسبته )

( ٌبٌن التمثٌل 2%(، والشكل رقم )2.1وأخٌرا بلغت نسبة أفراد عٌنة الدراسة ممن هم مساعد مراجع )

 البٌانً للمشاركٌن فً الدراسة حسب المسمى الوظٌفً.

 لجهة العم 1.9.01

 (: تصنٌف المشاركٌن فً الدراسة حسب جهة العمل6رقم ) الشكل

 

( توزٌع أفراد عٌنة الدراسة حسب جهة العمل إلى أن دٌوان 6رقم ) لشكلأظهرت النتابج الواردة فً ا

%( من إجمالً عٌنة الدراسة، ومكاتب المراجعة ما نسبته 22.2المحاسبة تحصل على نسبة )

 %( من عٌنة الدراسة.09.0مصرف لٌبٌا المركزي ٌمثل )%(، وادارة الرقابة ب92.2)

لعٌنة وجه العمل مما سبق نستخلص أن هذا التنوع فً المإهالت العلمٌة سنوات الخبرة  ونوع الوظٌفة 

الدراسة ٌفٌد الدراسة من حٌث تنوع اآلراء واالفكار والمدارك، وقد ٌفٌد أٌضا فً جمٌع أن جمٌعها 

 .  التخصص القطاعً للمراجع الخارجً فً الحد من ممارسات إدارة األرباحملمه بنسبة كبٌرة بؤهمٌة 
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 ثبات أداة الدراسة:صدق و  4.52

 صدق االستبٌان:  0.2.01

من أجل التحقق من صدق االستبٌان تم استخدام معامل االرتباط بٌرسون كما هو موضح فً الجدول 

(2: ) 

 فقرات المحور والدرجة الكلٌة(: معامل االرتباط بٌن كل فقرة من 2جدول رقم )

 العدد الفقرة ت

معامل 

ارتباط 

 بٌرسون

الداللة 

 اإلحصابٌة

P-Value 

1 

زٌادة حجم التعامالت فً القطاع المصرفً تتطلب 

مراجع خارجً متخصص فً القطاع المصرفً 

إللمامه الكافً بتحلٌل تلك التعامالت مما ٌعزز من 

شاف جودة عملٌة المراجعة والمساهمة فً اكت

 ممارسات ادارة االرباح والحد منها.

091 1.692 0.000 * 

2 

ٌمكِّن تخصص المراجع الخارجً من إبداء رأي 

مهنً سلٌم عن القوابم المالٌة للمصارف الخاضعة 

للمراجعة نتٌجة إللمامه بالمخاطر المرتبطة بالقطاع 

المصرفً ما ٌساهم فً الحد من ممارسات ادارة 

 االرباح.

091 1.122 0.000 * 

3 

ٌإدي التخصص القطاعً للمراجع الخارجً إلى 

خفض تكالٌف المراجعة، وذلك من خالل تطوٌر 

معرفة المراجع وخبرته بالنشاط المصرفً مما ٌزٌد 

من جودة عملٌة المراجعة والحد من ممارسات ادارة 

 االرباح.

091 1.162 0.000 * 

4 

التخصص القطاعً للمراجع الخارجً ٌمثل 

لمنظومة المنافسة، والتً تتضمن )التنافس  استكماالً 

بالوقت، التنافس بالجودة، التنافس بالتكلفة، التنافس 

بالتمٌز( ما ٌعزز من فرص الحد من ممارسات 

 ادارة االرباح.

091 1.162 0.000 * 

5 

المراجع الخارجً المتخصص لدٌه القدرة على 

استغالل الموارد المتاحة للمراجعة أفضل استغالل 

ا ٌساهم فً جودة عملٌة المراجعة والحد من مم

 ممارسات ادارة االرباح.

091 1.112 0.000 * 

1 
المراجع الخارجً المتخصص بالقطاع المصرفً 

لدٌه مستوى فهم لطبٌعة األنظمة المحاسبٌة 

المصرفٌة أكثر من غٌره مما ٌمكنه من اكتشاف 

091 1.621 0.000 * 
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 العدد الفقرة ت

معامل 

ارتباط 

 بٌرسون

الداللة 

 اإلحصابٌة

P-Value 

 ممارسات إدارة االرباح إن ُوجدت والحد منها.

6 

ٌمكن للمراجع الخارجً المتخصص اكتشاف معظم 

المخالفات التً قد ٌصعب على المراجع غٌر 

المتخصص اكتشافها وبالتالً ٌحد من الفرص 

 المتاحة أمام اإلدارة لممارسة إدارة األرباح.

091 1.122 0.000 * 

2 

التخصص القطاعً للمراجع الخارجً ٌإدي إلى 

قل فً تعرٌف المراجع بطبٌعة بذل العمٌل جهداً أ

النشاط، كما أنه ٌحسن من جودة عملٌة المراجعة 

 وٌساهم فً الحد من ممارسات إدارة األرباح.

091 1.620 0.000 * 

2 
ٌإدي التخصص القطاعً للمراجع الخارجً إلى 

زٌادة جودة عملٌة المراجعة والحد من ممارسات 

 ادارة االرباح.

091 1.622 0.000 * 

 1.12تباط دال إحصابٌاً عند مستوى المعنوٌة * االر

( معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات هذا المحور والدرجة الكلٌة له، والذي 2ٌوضح الجدول رقم )

، وبذلك تعتبر 1.12ٌبٌن أن معامالت االرتباط المبٌنة بالجدول دالة إحصابٌاً عند مستوى المعنوٌة 

 لقٌاسه.فقرات الفرضٌة صادقة لما وضعت 

 ثبات االستبٌان : 2.2.01

أما فٌما ٌتعلق بثبات أداة هذه الدراسة )االستبٌان(، فقد تم احتساب معامل كرونباخ ألفا لمتغٌرات 

للفرضٌة االولى فً ، وٌوضح الجدول التالً قٌم معامالت ألفا كرونباخ اتفقر 2الدراسة والبالغ عددها 

 .الدراسة

 لكل محور من محاور الدراسة (: قٌم معامل الثبات2جدول )

 الرمز المتغٌر ت
عدد 

 الفقرات
معامل الثبات 

% 

 X1 9 26.2 التخصص القطاعً للمراجع الخارجً 0

 

 لفرضٌةواضح من النتابج الموضحة فً الجدول السابق أن قٌمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة 

 عرف اإلحصابً.. وهً قٌم ثبات عالٌة جداً ومقبولة فً الاألولى الدراسة
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 كٌفٌة اختبار الفرضٌات 3.52

لقد تم وضع فرضٌات الدراسة الختبار المتغٌر المستقل وأثره كعامل ٌحد من ممارسات إدارة األرباح 

 التخصص القطاعً وهو متغٌر وجودفً المصارف التجارٌة المدرجة فً سوق المال اللٌبً فً ظل 

 لمراجع الخارجً.ل

، وذلك One Sample T-Testللعٌنة الواحدة  Tاختبار  الباحثانستخدم وألجل اختبار الفرضٌات ا

الختبار فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة، ومعرفة معنوٌة )داللة( آراء المشاركٌن فً الدراسة 

على محتوى كل فقرة، وتكون الفقرة اٌجابٌة بمعنى أن أفراد عٌنة الدراسة موافقٌن على محتواها إذا 

والمتوسط الحسابً المرجح  1.12الداللة اإلحصابٌة للفقرة أصغر من مستوى المعنوٌة كانت قٌمة 

، وتكون الفقرة سلبٌة بمعنى أن أفراد عٌنة الدراسة غٌر موافقٌن على محتواها إذا 9للفقرة أكبر من 

 والمتوسط الحسابً المرجح 1.12كانت قٌمة الداللة اإلحصابٌة للفقرة أصغر من مستوى المعنوٌة 

، وتكون أراء أفراد عٌنة الدراسة محاٌدة إذا كانت قٌمة الداللة اإلحصابٌة أكبر من 9للفقرة أصغر من 

، وهذا ٌنطبق على جمٌع الفقرات فً استبانة الدراسة كما هو موضح بجداول 1.12مستوى المعنوٌة 

حراف المعٌاري التوزٌع التكراري إلجابات المشاركٌن فً الدراسة وجداول المتوسط المرجح واالن

 .موضح الحقالفقرات محاور الدراسة كما هو  Tونتابج اختبار 

 االولى: اختبار الفرضٌة 0.9.01

 انحثافً الحد من ممارسات إدارة األرباح، قام الب التخصص القطاعً للمراجع الخارجًلدراسة تؤثٌر 

 بصٌاغة الفرضٌة التالٌة:

الحد من ممارسات فً لمراجع الخارجً ص القطاعً لللتخصٌوجد تأثٌر ذو داللة إحصائٌة         

 ادارة االرباح من قبل إدارات المصارف المدرجة فً سوق المال اللٌبً

( كالً على حدة، حٌث ٌتبٌن التخصص القطاعً للمراجع الخارجً) ىفقرات األولالبدراسة  انحثاقام الب

بً إلجابات المشاركٌن فً الدراسة حول ( التحلٌل اإلحصا1من خالل البٌانات الواردة بالجدول رقم )

 ٌتضح اآلتً: الجدولنفس المحور، ومن خالل 

 لفقرات المحور االول Tالمتوسط المرجح واالنحراف المعٌاري ونتابج اختبار :  (1جدول رقم )

X01 الفقرة 
المتوسط 

 المرجح
االنحراف 

 المعٌاري
إحصاءة 

 االختبار
الداللة 

 اإلحصائٌة
االتجاه 

 السائد

0 

زٌادة حجم التعامالت فً القطاع 

المصرفً تتطلب مراجع خارجً 

متخصص فً القطاع المصرفً إللمامه 

الكافً بتحلٌل تلك التعامالت مما ٌعزز 

من جودة عملٌة المراجعة والمساهمة فً 

اكتشاف ممارسات ادارة االرباح والحد 

 منها.

 موافق * 1.111 21.921 1.696 2.92

2 

ع الخارجً من ٌمكِّن تخصص المراج

إبداء رأي مهنً سلٌم عن القوابم المالٌة 

للمصارف الخاضعة للمراجعة نتٌجة 

إللمامه بالمخاطر المرتبطة بالقطاع 

المصرفً ما ٌساهم فً الحد من 

 موافق * 1.111 02.261 1.121 2.02
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X01 الفقرة 
المتوسط 

 المرجح
االنحراف 

 المعٌاري
إحصاءة 

 االختبار
الداللة 

 اإلحصائٌة
االتجاه 

 السائد

 ممارسات ادارة االرباح.

9 

ٌإدي التخصص القطاعً للمراجع 

مراجعة، الخارجً إلى خفض تكالٌف ال

وذلك من خالل تطوٌر معرفة المراجع 

وخبرته بالنشاط المصرفً مما ٌزٌد من 

جودة عملٌة المراجعة والحد من 

 ممارسات ادارة االرباح.

 موافق * 1.111 00.019 1.229 9.26

2 

التخصص القطاعً للمراجع الخارجً 

ٌمثل استكماالً لمنظومة المنافسة، والتً 

التنافس تتضمن )التنافس بالوقت، 

بالجودة، التنافس بالتكلفة، التنافس 

بالتمٌز( ما ٌعزز من فرص الحد من 

 ممارسات ادارة االرباح.

 موافق * 1.111 02.122 1.620 9.26

2 

المراجع الخارجً المتخصص لدٌه 

القدرة على استغالل الموارد المتاحة 

للمراجعة أفضل استغالل مما ٌساهم فً 

د من جودة عملٌة المراجعة والح

 ممارسات ادارة االرباح.

 موافق * 1.111 02.212 1.201 2.19

1 

المراجع الخارجً المتخصص بالقطاع 

المصرفً لدٌه مستوى فهم لطبٌعة 

األنظمة المحاسبٌة المصرفٌة أكثر من 

غٌره مما ٌمكنه من اكتشاف ممارسات 

 إدارة االرباح إن ُوجدت والحد منها.

 افقمو * 1.111 06.610 1.629 2.29

6 

ٌمكن للمراجع الخارجً المتخصص 

اكتشاف معظم المخالفات التً قد ٌصعب 

على المراجع غٌر المتخصص اكتشافها 

وبالتالً ٌحد من الفرص المتاحة أمام 

 اإلدارة لممارسة إدارة األرباح.

 موافق * 1.111 06.992 1.622 2.20

2 

التخصص القطاعً للمراجع الخارجً 

جهداً أقل فً ٌإدي إلى بذل العمٌل 

تعرٌف المراجع بطبٌعة النشاط، كما أنه 

ٌحسن من جودة عملٌة المراجعة وٌساهم 

 فً الحد من ممارسات إدارة األرباح.

 موافق * 1.111 02.620 1.622 9.22

2 
ٌإدي التخصص القطاعً للمراجع 

الخارجً إلى زٌادة جودة عملٌة 

المراجعة والحد من ممارسات ادارة 

 موافق * 1.111 21.619 1.162 2.22
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X01 الفقرة 
المتوسط 

 المرجح
االنحراف 

 المعٌاري
إحصاءة 

 االختبار
الداللة 

 اإلحصائٌة
االتجاه 

 السائد

 االرباح.

      1.12* دال إحصابٌا عند مستوى المعنوٌة 

 ومن خالل الجدول اعاله، ٌتضح اآلتً:

زٌادة حجم التعامالت فً القطاع المصرفً تتطلب مراجع خارجً متخصص فً القطاع  .0

والمساهمة فً المصرفً إللمامه الكافً بتحلٌل تلك التعامالت مما ٌعزز من جودة عملٌة المراجعة 

(، أن قٌمة المتوسط 1اكتشاف ممارسات ادارة االرباح والحد منها: ٌتضح من بٌانات الجدول رقم )

، فٌما كانت إحصاءة االختبار 1.696بانحراف معٌاري  2.92الحسابً المرجح لهذه الفقرة 

مستوى  وبما أن قٌمة الداللة اإلحصابٌة لالختبار أصغر من 1.111بداللة إحصابٌة  21.921

مما ٌشٌر إلى أن المشاركٌن فً الدراسة  9وأن قٌمة المتوسط المرجح أكبر من  1.12المعنوٌة 

موافقٌن على محتوى هذه الفقرة، أي موافقٌن على ان "زٌادة حجم التعامالت فً القطاع المصرفً 

مما  تتطلب مراجع خارجً متخصص فً القطاع المصرفً إللمامه الكافً بتحلٌل تلك التعامالت

 ٌعزز من جودة عملٌة المراجعة والمساهمة فً اكتشاف ممارسات ادارة االرباح والحد منها".

ٌمكِّن تخصص المراجع الخارجً من إبداء رأي مهنً سلٌم عن القوابم المالٌة للمصارف الخاضعة  .2

ات للمراجعة نتٌجة إللمامه بالمخاطر المرتبطة بالقطاع المصرفً ما ٌساهم فً الحد من ممارس

 2.02(، أن قٌمة المتوسط الحسابً المرجح لهذه الفقرة 1ادارة االرباح: من بٌانات الجدول رقم )

وبما أن  1.111بداللة إحصابٌة  02.261، فٌما كانت إحصاءة االختبار 1.121بانحراف معٌاري 

رجح وأن قٌمة المتوسط الم 1.12قٌمة الداللة اإلحصابٌة لالختبار أصغر من مستوى المعنوٌة 

مما ٌشٌر إلى أن المشاركٌن فً الدراسة موافقٌن على محتوى هذه الفقرة، أي موافقٌن  9أكبر من 

على ان "ٌمكِّن تخصص المراجع الخارجً من إبداء رأي مهنً سلٌم عن القوابم المالٌة للمصارف 

لحد من الخاضعة للمراجعة نتٌجة إللمامه بالمخاطر المرتبطة بالقطاع المصرفً ما ٌساهم فً ا

 ممارسات ادارة االرباح".

ٌإدي التخصص القطاعً للمراجع الخارجً إلى خفض تكالٌف المراجعة، وذلك من خالل تطوٌر  .9

معرفة المراجع وخبرته بالنشاط المصرفً مما ٌزٌد من جودة عملٌة المراجعة والحد من 

سط الحسابً المرجح (، أن قٌمة المتو1ممارسات ادارة االرباح: ٌتضح من بٌانات الجدول رقم )

بداللة  00.019، فٌما كانت إحصاءة االختبار 1.229بانحراف معٌاري  9.26لهذه الفقرة 

وأن  1.12وبما أن قٌمة الداللة اإلحصابٌة لالختبار أصغر من مستوى المعنوٌة  1.111إحصابٌة 

ن على محتوى مما ٌشٌر إلى أن المشاركٌن فً الدراسة موافقٌ 9قٌمة المتوسط المرجح أكبر من 

هذه الفقرة، أي موافقٌن على ان "ٌإدي التخصص القطاعً للمراجع الخارجً إلى خفض تكالٌف 

المراجعة، وذلك من خالل تطوٌر معرفة المراجع وخبرته بالنشاط المصرفً مما ٌزٌد من جودة 

 عملٌة المراجعة والحد من ممارسات ادارة االرباح".

ٌمثل استكماالً لمنظومة المنافسة، والتً تتضمن )التنافس التخصص القطاعً للمراجع الخارجً  .2

بالوقت، التنافس بالجودة، التنافس بالتكلفة، التنافس بالتمٌز( ما ٌعزز من فرص الحد من ممارسات 

(، أن قٌمة المتوسط الحسابً المرجح لهذه الفقرة 1ادارة االرباح: ٌتضح من بٌانات الجدول رقم )

 1.111بداللة إحصابٌة  02.122، فٌما كانت إحصاءة االختبار 1.620بانحراف معٌاري  9.26

وأن قٌمة المتوسط  1.12وبما أن قٌمة الداللة اإلحصابٌة لالختبار أصغر من مستوى المعنوٌة 

مما ٌشٌر إلى أن المشاركٌن فً الدراسة موافقٌن على محتوى هذه الفقرة، أي  9المرجح أكبر من 
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قطاعً للمراجع الخارجً ٌمثل استكماالً لمنظومة المنافسة، والتً موافقٌن على ان "التخصص ال

تتضمن )التنافس بالوقت، التنافس بالجودة، التنافس بالتكلفة، التنافس بالتمٌز( ما ٌعزز من فرص 

 الحد من ممارسات ادارة االرباح".

أفضل استغالل المراجع الخارجً المتخصص لدٌه القدرة على استغالل الموارد المتاحة للمراجعة  .2

مما ٌساهم فً جودة عملٌة المراجعة والحد من ممارسات ادارة االرباح: ٌتضح من بٌانات الجدول 

، فٌما 1.201بانحراف معٌاري  2.19(، أن قٌمة المتوسط الحسابً المرجح لهذه الفقرة 1رقم )

حصابٌة لالختبار وبما أن قٌمة الداللة اإل 1.111بداللة إحصابٌة  02.212كانت إحصاءة االختبار 

مما ٌشٌر إلى أن  9وأن قٌمة المتوسط المرجح أكبر من  1.12أصغر من مستوى المعنوٌة 

المشاركٌن فً الدراسة موافقٌن على محتوى هذه الفقرة، أي موافقٌن على ان "المراجع الخارجً 

ساهم فً المتخصص لدٌه القدرة على استغالل الموارد المتاحة للمراجعة أفضل استغالل مما ٌ

 جودة عملٌة المراجعة والحد من ممارسات ادارة االرباح".

المراجع الخارجً المتخصص بالقطاع المصرفً لدٌه مستوى فهم لطبٌعة األنظمة المحاسبٌة  .1

المصرفٌة أكثر من غٌره مما ٌمكنه من اكتشاف ممارسات إدارة االرباح إن ُوجدت والحد منها: 

بانحراف  2.29أن قٌمة المتوسط الحسابً المرجح لهذه الفقرة  (،1ٌتضح من بٌانات الجدول رقم )

وبما أن قٌمة  1.111بداللة إحصابٌة  06.610، فٌما كانت إحصاءة االختبار 1.629معٌاري 

وأن قٌمة المتوسط المرجح أكبر من  1.12الداللة اإلحصابٌة لالختبار أصغر من مستوى المعنوٌة 

الدراسة موافقٌن على محتوى هذه الفقرة، أي موافقٌن على ان مما ٌشٌر إلى أن المشاركٌن فً  9

"المراجع الخارجً المتخصص بالقطاع المصرفً لدٌه مستوى فهم لطبٌعة األنظمة المحاسبٌة 

 المصرفٌة أكثر من غٌره مما ٌمكنه من اكتشاف ممارسات إدارة االرباح إن ُوجدت والحد منها".

اف معظم المخالفات التً قد ٌصعب على المراجع غٌر ٌمكن للمراجع الخارجً المتخصص اكتش .6

المتخصص اكتشافها وبالتالً ٌحد من الفرص المتاحة أمام اإلدارة لممارسة إدارة األرباح: ٌتضح 

بانحراف  2.20(، أن قٌمة المتوسط الحسابً المرجح لهذه الفقرة 1من بٌانات الجدول رقم )

وبما أن قٌمة  1.111بداللة إحصابٌة  06.992 ، فٌما كانت إحصاءة االختبار1.622معٌاري 

وأن قٌمة المتوسط المرجح أكبر من  1.12الداللة اإلحصابٌة لالختبار أصغر من مستوى المعنوٌة 

مما ٌشٌر إلى أن المشاركٌن فً الدراسة موافقٌن على محتوى هذه الفقرة، أي موافقٌن على ان  9

م المخالفات التً قد ٌصعب على المراجع غٌر "ٌمكن للمراجع الخارجً المتخصص اكتشاف معظ

 المتخصص اكتشافها وبالتالً ٌحد من الفرص المتاحة أمام اإلدارة لممارسة إدارة األرباح".

التخصص القطاعً للمراجع الخارجً ٌإدي إلى بذل العمٌل جهداً أقل فً تعرٌف المراجع بطبٌعة  .2

ساهم فً الحد من ممارسات إدارة األرباح: النشاط، كما أنه ٌحسن من جودة عملٌة المراجعة وٌ

بانحراف  9.22(، أن قٌمة المتوسط الحسابً المرجح لهذه الفقرة 1ٌتضح من بٌانات الجدول رقم )

وبما أن قٌمة  1.111بداللة إحصابٌة  02.620، فٌما كانت إحصاءة االختبار 1.622معٌاري 

وأن قٌمة المتوسط المرجح أكبر من  1.12 الداللة اإلحصابٌة لالختبار أصغر من مستوى المعنوٌة

مما ٌشٌر إلى أن المشاركٌن فً الدراسة موافقٌن على محتوى هذه الفقرة، أي موافقٌن على ان  9

"التخصص القطاعً للمراجع الخارجً ٌإدي إلى بذل العمٌل جهداً أقل فً تعرٌف المراجع 

ٌساهم فً الحد من ممارسات إدارة بطبٌعة النشاط، كما أنه ٌحسن من جودة عملٌة المراجعة و

 األرباح".

ٌإدي التخصص القطاعً للمراجع الخارجً إلى زٌادة جودة عملٌة المراجعة والحد من ممارسات  .2

(، أن قٌمة المتوسط الحسابً المرجح لهذه الفقرة 1ادارة االرباح: ٌتضح من بٌانات الجدول رقم )

 1.111بداللة إحصابٌة  21.619االختبار  ، فٌما كانت إحصاءة1.162بانحراف معٌاري  2.22
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وأن قٌمة المتوسط  1.12وبما أن قٌمة الداللة اإلحصابٌة لالختبار أصغر من مستوى المعنوٌة 

مما ٌشٌر إلى أن المشاركٌن فً الدراسة موافقٌن على محتوى هذه الفقرة، أي  9المرجح أكبر من 

خارجً إلى زٌادة جودة عملٌة المراجعة موافقٌن على ان "ٌإدي التخصص القطاعً للمراجع ال

 والحد من ممارسات ادارة االرباح".

مما سبق ٌتضح أن غالبٌة أفراد عٌنة الدراسة ٌوافقون على العبارات بالجدول حٌث نجد اجاباتهم نحو 

هذه العبارات تسٌر فً االتجاه االٌجابً مما ٌعنً موافقتهم على أن " التخصص القطاعً للمراجع 

 ٌإدي إلى زٌادة جودة عملٌة المراجعة والحد من ممارسات ادارة االرباح ". الخارجً

 للفرضٌة االولى Tالمتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ونتابج اختبار :  (2جدول رقم )

 النتٌجة الداللة اإلحصابٌة Tإحصاءة اختبار  االنحراف المعٌاري المتوسط المرجح

 الفرضٌة رفض * 1.111 23.047 0.543 4.10

 1.12* دالة إحصابٌاً عند مستوى المعنوٌة 

بانحراف معٌاري مناظر له  2.01 أن المتوسط الحسابً المرجح (2)نالحظ من خالل بٌانات الجدول 

من  أكبروبما أن هذه القٌمة  1.111بداللة إحصابٌة  29.126 وان قٌمة إحصاءة االختبار 1.229

الفرض  لعلى قبو ، مما ٌدل 9من أصغر الحسابً المرجح  طوقٌمة المتوس 1.12مستوى المعنوٌة 

فً الحد من  : وجود تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة لـ التخصص القطاعً للمراجع الخارجًالقابل بـ

 .ممارسات إدارة األرباح

 الثانٌة: اختبار الفرضٌة   . .2

بٌن المتوسط الحسابً والجدول التالً ٌ ANOVAأسلوب تحلٌل التباٌن األحادي  انحثااستخدم الب

)قٌمة  (ANOVA)للعٌنات المستقلة  Fالمرجح للفرضٌة واالنحراف المعٌاري لها، وكذلك نتابج اختبار 

متغٌرات االختبار والداللة اإلحصابٌة المناظرة له( لدراسة مدى وجود فروق جوهرٌة فً تؤثٌر 

، من  رباح باختالف جهة العملفً الحد من ممارسات إدارة األ التخصص القطاعً للمراجع الخارجً

 .خالل صٌاغة الفرضٌة الربٌسٌة التالٌة

ٌوجد فروقات جوهرٌة فً آراء عٌنة الدراسة حول تأثٌر التخصص القطاعً للمراجع الخارجً فً 

الحد من ممارسات إدارة األرباح من قبل إدارات المصارف المدرجة فً سوق المال اللٌبً وفقاً 

 الختالف جهة العمل.

 الثانٌة(: المتوسط المرجح واالنحراف المعٌاري ونتائج االختبار اإلحصائً للفرضٌة 9ول رقم )جد

 المتوسط العدد جهة العمل
االنحراف 

 المعٌاري

األهمٌة 

النسبٌة 

% 

احصاء 

 االختبار
الداللة 

 االحصابٌة

 * 0.028 3.664 78.84 0.659 3.94 50 مكتب مراجعة

     83.49 0.441 4.17 63 دٌوان المحاسبة

ادارة الرقابة بمصرف لٌبٌا 

 المركزي
17 4.27 0.405 85.36     

 1.12* دالة إحصابٌاً عند مستوى المعنوٌة 
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الختبار هذه  ANOVA (F)( نتابج اختبار تحلٌل التباٌن 2وتبٌن النتابج المدونة بالجدول رقم )

، وحٌث أن قٌمة الداللة 1.122ة بداللة إحصابٌ 9.112الفرضٌة، حٌث سجلت قٌمة إحصاءه االختبار 

مما ٌشٌر إلى قبول الفرض القابل "وجود فروق  .050اإلحصابٌة أصغر من مستوى المعنوٌة 

جوهرٌة فً تؤثٌر التخصص القطاعً للمراجع الخارجً فً الحد من ممارسات إدارة األرباح وفقاً 

 اختالف جهة العمل".

تؤثٌر له الواردة بالجدول السابق ان التخصص القطاعً للمراجع الخارجً  وٌتبٌن من خالل البٌانات

فً الحد من ممارسات إدارة األرباح أكثر فً إدارة الرقابة بمصرف لٌبٌا المركزي بؤهمٌة نسبٌة 

 %(.62.22%(، واخٌرا مكتب المراجعة )29.22%( وتلٌها دٌوان المحاسبة )22.91)

 رحةالدراسات المستقبلٌة المقت. 55

وفً الختام ال نزعم أننا أحطنا بكل جوانب الموضوع، وأننا ألممنا بكل تفاصٌله، إما بسبب عجزنا 

وضعفنا الذي ال ٌخلو منه أي جهد بشري، ورغم ذلك فإننا نعتبر هذه الدراسة محاولة نرجو أن تكون 

موضوع هذه الدراسة جهودها مثمرة، ٌممكن االستفادة منها فً بحوث ومذكرات مستقبلٌة، ولهذا ٌبقى 

إشكالٌة ٌمكن معالجتها بطرق شتى فً الدراسات التً سٌقوم بها الطلبة والباحثٌن والتً ٌمكن أن تتثمل 

 فً:

  أثر تطبٌق قواعد حوكمة الشركات فً الشركات المدرجة فً سوق المال اللٌبً على الحد من

 ممارسات إدارة األرباح.

  من ممارسة اسالٌب إدارة االرباح فً القوابم المالٌة دور المراجع الداخلً فً منع اإلدارة

 للشركات المدرجة فً سوق المال اللٌبً.

 .أثر استخدام البرامج التطبٌقٌة المحوسبة فً تحسٌن جودة عملٌة المراجعة الخارجٌة 

 .أثر استخدام ممارسات إدارة األرباح على قدرة الشركات على االستمرارٌة 

 ةنتائج الدراس. مناقشة 50

أشارت نتابج الدراسة بشكل عام إلى وجود أثر للتخصص القطاعً للمراجع الخارجً فً الحد من 

 ممارسات إدارة األرباح، وٌمكن تلخٌص نتابج التحلٌل على النحو اآلتً:

الحد من ممارسات ادارة االرباح من قبل إدارات فً لمراجع الخارجً التخصص القطاعً ل تؤثٌر. 0

 .مدرجة فً سوق المال اللٌبًالمصارف ال

أشارت نتابج الدراسة إلى وجود أثر للتخصص القطاعً للمراجع الخارجً فً الحد من ممارسات 

إدارة األرباح حٌث بٌنت النتابج أن زٌادة حجم التعامالت فً القطاع المصرفً تتطلب مراجع خارجً 

الت والمساهمة فً اكتشاف ممارسات متخصص فً القطاع المصرفً إللمامه الكافً بتحلٌل تلك التعام

إدارة األرباح، وكذلك بٌنت أن مراجعة القوابم المالٌة المصرفٌة من قبل مراجع خارجً متخصص 

ٌمكن من إبداء رأي مهنً سلٌم نتٌجة إللمامه بالمخاطر المرتبطة بالقطاع المصرفً واستغالل الموارد 

إلى امكانٌة اكتشافه للمخالفات التً قد ٌصعب على  المتاحة لعملٌة المراجعة أفضل استغالل باإلضافة

 المراجع غٌر المتخصص اكتشافها ما ٌساهم فً الحد من ممارسات إدارة األرباح.

وٌعزو الباحث أن المراجع الخارجً المتخصص لدٌه فهم أكبر لطبٌعة نشاط المإسسة محل المراجعة 

تً ٌقوم بها، وبالتالً فإن ذلك ٌفرض على تقٌٌد مما ٌساعده على اإللمام بكل الممارسات والعملٌات ال

 ممارسة إدارة األرباح لدى العمٌل وتحسٌن مصداقٌة المعلومات المحاسبٌة المقدمة من العمٌل.



 فً الحد من ممارسات ادارة االرباحخارجً التخصص القطاعً للمراجع الأثر 
 (من وجهة نظر المراجعٌن الخارجٌٌن المختصٌن بمراجعة المصارف المدرجة فً سوق المال اللٌبً)
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( التً بٌنت أن التخصص القطاعً وإن كان 2109وتتشابه هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة مرسً، )

نه ذات قٌمة كبٌرة فً المهام المعقدة حٌث ٌتوافر لدى محدود القٌمة فً ظل المهام الروتٌنٌة إال أ

المراجع المتخصص فً الصناعة التً ٌعمل بها العمٌل موضوع المراجعة هٌكل معرفة ٌساعد فً بناء 

أحكام قوٌة ومتمٌزة ٌمكنه من اكتشاف المخالفات، وأٌضاً تتفق نتٌجة هذه الدراسة مع ما توصل إلٌه 

ع خارجً متخصص فً نشاط العمٌل ٌساعد فً الحد من ممارسات ( بؤن وجود مراج2109علً، )

 المحاسبة اإلبداعٌة.

ٌوجد فروقات جوهرٌة فً آراء عٌنة الدراسة حول تؤثٌر التخصص القطاعً للمراجع الخارجً فً  -2

الحد من ممارسات إدارة األرباح من قبل إدارات المصارف المدرجة فً سوق المال اللٌبً وفقاً 

 هة العمل.الختالف ج

فروقات جوهرٌة فً آراء عٌنة الدراسة حٌث أشارت نتابج الدراسة إلى قبول الفرض القابل بوجود 

وذلك الختالف  حول تؤثٌر التخصص القطاعً للمراجع الخارجً فً الحد من ممارسات إدارة األرباح

رف صن إلدارة الرقابة بماالهمٌة النسبٌة لتؤثٌر هذا العامل حٌث ترتكز أهمٌته لدى المراجعٌن التابعٌ

لٌبٌا المركزي أكثر من باقً فبات عٌنة هذه الدراسة، وٌعزو الباحثان هذا االختالف نتٌجة الختالف 

بٌبة عمل فبات الدراسة حٌث أن مكاتب المراجعة الخارجٌة الخاصة هً متعددة االنشطة وتقوم 

ٌرون بؤنه من األفضل ان ٌتم اكتفاء بمراجعة القطاعات المصرفٌة والصناعٌة والخدمٌة وبالتالً ال 

المراجع بالتخصص فً مراجعة قطاع معٌن، وكذلك المراجعٌن بدٌوان المحاسبة ٌقومون بمراجعة 

العدٌد من االنشطة التجارٌة وبذلك ال ٌرون بؤن التخصص القطاعً للمراجع ذو اهمٌة، بٌنما 

جعتهم على القوابم المالٌة للمصارف المراجعون بإدارة الرقابة بمصرف لٌبٌا المركزي تقتصر مرا

التجارٌة وهذا ما جعل رأٌهم بؤن التخصص ٌزٌد من كفاءة المراجعة بهذا القطاع نتٌجة دراٌتهم بمدى 

 اهمٌة التفصٌل الدقٌق لمحتوى القوابم المالٌة المصرفٌة.

 نتائج الدراسة. 53

 لدراسة إلى النتابج التالٌة:النتابج ومناقشتها وربطها بالدراسات السابقة توصلت ا بعد عرض

أثبتت نتابج الدراسة بوجود تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة للتخصص القطاعً للمراجع الخارجً فً الحد  .0

من ممارسات إدارة األرباح من قبل إدارات المصارف، حٌث أن هذه النتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه 

د فً الحد من ممارسات إدارة األرباح، (  بوجود مراجع متخصص فً نشاط العمٌل ٌساع2109علً )

 وذلك من خالل الوصول للنتابج التالٌة:

.اإللمام بكل دوافع الممارسات المالٌة إلدارات هذه المصارف ٌساعد تحسٌن جودة لجودة عملٌة 2

المراجعة المقدمة، وهو ما ٌسهل علٌه تقٌٌد ممارسات إدارة األرباح وتقلٌل المخاطر المتعلقة بنوعٌة 

 معلومات المدرجة بالقوابم المالٌة لهذه المصارف.ال

 . وجود مراجع متخصص فً نشاط العمٌل ٌساعد فً الحد من ممارسات إدارة األرباح. 9

اشارت نتابج التحلٌل االحصابً إلى وجود فروق جوهرٌة فً تؤثٌر التخصص القطاعً للمراجع  .2

طبٌعة الحال بسبب اختالف بٌبة عمل عٌنة الخارجً فً الحد من ممارسات إدارة األرباح، وهذا ب

 الدراسة.
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 توصٌات الدراسة. 54

فً ضوء النتابج التً تم التوصل إلٌها فً هذه الدراسة، ٌمكن تلخٌص أهم التوصٌات التً ٌرى 

الباحثان أنها ضرورٌة وٌمكن االستفادة منها فً المجاالت المختلفة المرتبطة بموضوع الدراسة وذلك 

 تالً:على النحو ال

ضرورة أن ٌولً المراجعٌن الخارجٌٌن عند تنفٌذ عملٌة مراجعة حسابات المصارف جمٌع عناصر  .0

ومكونات القوابم المالٌة االهتمام الكافً، للتعرف على كافة ممارسات وأسالٌب إدارة األرباح المحتمل 

 تطبٌقها.

لمراجعٌن الخارجٌٌن، التً تنظم عمل اووضع ضوابط ضرورة تطوٌر التشرٌعات واألنظمة . 2

لٌتمكنوا من تنفٌذ عملٌة المراجعة باستقاللٌة ومهنٌة عالٌة بعٌداً عن تؤثٌرات وضغوط إدارات 

 المصارف.

. ضرورة نشر الوعً بمفهوم وأهمٌة استراتٌجٌة التخصص القطاعً لمكاتب المراجعة العاملة بدولة 9

األخطار المرتبطة بالنشاط المصرفً وسهولة لٌبٌا لما له دور فً تفوق المراجع المتخصص فً تحدٌد 

  االلمام بالعملٌات المصرفٌة التً من الممكن ان تكون معقدة بالنسبة للمراجع غٌر المتخصص.

. قٌام المنظمات المهنٌة والدراسات األكادٌمٌة بتوعٌة مستخدمً القوابم المالٌة بآثار وانعكاسات 2

ستثمارٌة، والعمل على تكاثف الجهود بٌن الجهات ذات ممارسات إدارة األرباح على قراراتهم اال

العالقة باستحداث اآللٌات الكفٌلة للحد من هذه الممارسات داخل المصارف واثارة المعرفة بمزاولً 

 .مهنة المراجعة بمدى اهمٌة التخصص القطاعً للمراجع الخارجً

 قائمة المراجع. 55

 الكتب .5

 رٌة المحاسبة"، ذات السالسل للطباعة والنشر، الكوٌت.(، "نظ0221عباس مهدي الشٌرازي، )

 الدورٌات .0

.أثر جودة التدقٌق فً الحد من إدارة األرباح_دلٌل 2101أبوعجٌلة، عماد محمد. حمدان، عالم محمد. -

 266-902(: 2)06من األردن.المجلة العربٌة للعلوم اإلدارٌة، 

(، "إدارة األرباح إحدى أسالٌب المحاسبة 2102)أسامة عبدالمنعم عبدالجبار، عبدالناصر نور،  -

اإلبداعٌة المتبعة من قبل إدارات الشركات المساهمة العامة_دراسة مٌدانٌة"، إربد للبحوث والدراسات، 

 ، األردن.9، العدد 06مجلد 

.مدى ممارسة اإلجارة فً 2102إشمٌلة، مٌالد رجب. لربلس، منصور محمد. الفاخري، جمعة محمد. -

ات اللٌبٌة ألسالٌب إدارة األرباح من وجهة نظر المراجعٌن الخارجٌٌن.كلٌة االقتصاد والتجارة الشرك

 202-022(: 00زلٌتن.الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة.)

.دور المراجع الخارجً فً الحد من آثار 2101اقنٌبر، الصدٌق سالم.المحجوب، محود جمعة. -

ت المالٌة الصادرة عن الشركات اللٌبٌة.مجلة آفاق المحاسبة اإلبداعٌة على مصداقٌة المعلوما

 022-02222اقتصادٌة.

.دور المراجع الخارجً فً الحد من 2102الجالودي، إبراهٌم عبدالكرٌم فٌاض. وأحمد، صالح علً. -

ممارسات إدارة األرباح فً التهرب الضرٌبً_دراسة حالة.رسالة دكتوراه.كلٌة الدراسات العلٌا.جامعة 

 إلسالمٌة.الخرطوم.السودان.أم درمان ا
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الدٌسطً، محمد محمد عبدالقادر. والغندور، مصطفى عطٌة السٌد. و األمٌر، أحمد أحمد  -

.العالقة بٌن التخصص والجودة فً مجال المراجعة_دراسة تطبٌقٌة عن قرار المراجع 2100مصطفى.

 999-912(: 2رٌة.)بشان استمرار شركات المساهمة المصرٌة.المجلة المصرٌة للدراسات التجا

.أثر جودة عملٌة المراجعة على اإلدارة الحقٌقٌة 2102الفداوي، علٌاء عبدالبدٌع محمد. -

 لألرباح_دراسة تطبٌقٌة.رسالة ماجستٌر غٌر منشورة.كلٌة التجارة، جامعة المنصورة، مصر.

خاطر .أهمٌة التخصص المهنً للمراجع فً تحسٌن تقدٌر م2100المقطري، معاذ طاهر صالح. -

(: 2)26المراجعة:دراسة مٌدانٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌةمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة، 

212-292 

( "دور المصارٌف والنواتج غٌر النقدٌة واحتٌاجات رأس المال العامل فً 2102بالل كٌموش، ) -

(، مجلة الباحث، جامعة 2112-2112إدارة األرباح"، حالة المإسسات المدرجة فً بورصة الجزابر )

 ، الجزابر.02ورقلة، عدد 

(، "المحاسبة اإلبداعٌة: المفاهٌم واألسالٌب المبتكرة لتجمٌل صورة الدخل، 2102تٌجانً بالرقً، ) -

 ، جامعة سطٌف، الجزابر.02مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر العدد 

اٌٌر المحاسبة المصرٌة.مجلة البحوث التجارٌة .إدارة الربحٌة ومع2112حامد.صفا محمود السٌد. -

 210-012(: 0المعاصرة.)

، أهمٌة التخصص المهنً للمراجع الخارجً ودورة فً تحسٌن جودة  2102خالط ، صالح مٌلود ،  -

عملٌة المراجعة )دراسة مٌدانٌة لعٌنة من المراجعٌن الخارجٌٌن فً مدٌنة طرابلس( ، مجلة جامعة 

 . 22-0، ص ص  2102، العدد الرابع ،  2106- 092دار الكتب الوطنٌة : صبراتة العلمٌة ، 

.أثر جودة المراجعة على أسالٌب إدارة األرباح_دراسة تطبٌقٌة 2109رضوان، أحمد جمعة أحمد. -

 926-202(: 9)96على شركات المساهمة السعودٌة، المجلة المصرٌة للدراسات االستراتٌجٌة، 

(، "إدارة الربحٌة ومعاٌٌر المحاسبة المصرٌة"، مجلة البحوث التجارٌة 2112صفا محمود السٌد، ) -

 ، مصر.0المعاصرة، كلٌة التجارة بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، العدد 

.دور التخصص القطاعً للمراجع 2109علً، صالح حامد محمد. وعبدالرحمن، عبدالرحمن عبدهللا. -

اعٌة_دراسة على المصارف السودانٌة.مجلة البحوث الخارجً فً الحد من أسالٌب المحاسبة اإلبد

 216-012(: 2)26التجارٌة المعاصرة، 

.دراسة واختبار التخصص الصناعً لمراجع الحسابات على جودة 2111عوض، آمال محمد محمد. -

األرباح المحاسبٌة للشركات المقٌدة بالبورصة المصرٌة_دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة.مجلة كلٌة التجارة 

  001-26(: 2)29ث العلمٌة، للبحو

.أثر جودة المراجعة الخارجٌة على عملٌات إدارة األرباح، مجلة 2112عٌسى، سمٌر كامل محمد. -

 0-26(: 2)22كلٌة التجارة للبحوث العلمٌة، 

.دور التخصص القطاعً فً تحسٌن كفاءة األداء المهنً للمراجع 2112لبٌب، خالد محمد عبدالمنعم. -

 029-29(: 0تطبٌقٌة مقارنة.مجلة كلٌة التجارة للبحوث العلمٌة، )الخارجً_دراسة 

(، "إدارة األرباح فً الشركات المساهمة اللٌبٌة"، مجلة الفكر 2109محمد الطٌب علً الشرٌف، ) -

 ، مصر.2، العدد 06المحاسبً، مجلد 
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أسهم الشركات  (، "أثر ممارسات إدارة األرباح على أسعار2102معتز عبدالحمٌد علً كابالن، ) -

، 0المسجلة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً_دراسة تحلٌلٌة"، مجلة البحوث المالٌة واالقتصادٌة، العدد 

 ، كلٌة االقتصاد، جامعة بنغازي، لٌبٌا.2المقالة 

 إلدارة السلبٌة الممارسات من الحد فً لشركات حوكمة آلٌات دور.2100. مسعود هادي معروف، -
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