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 Abstract                                                                                                           ٍيخض اىذساعخ:

ال رعنظ ثشنو حقٞقٜ اى٘ضع اىَبىٜ ىيششمخ قذ اىَبىٞخ  مٌ قجو اىششمخ فإُ رقبسٝشٕب إداسح األسثبذارا رٌ ٍَبسعخ 

ٌٞٞ ٗضع اىششمخ، أٛ أُ ٍَبسعخ إداسح يٍ٘بد ٗاىجٞبّبد اىَحبعجٞخ فٜ رقٗأدائٖب، ٗرحذ ٍِ قذسح ٍغزخذٍٜ اىَع

بٍٞخ، ٕٗذفذ ٕزٓ اىذساعخ إىٚ اىزعشف عيٚ األسثبذ قذ رحذ ٍِ األٕذاف اىزٜ رعذ ٍِ أخيٖب اىزقبسٝش اىَبىٞخ اىخز

بىششمبد اىحنٍ٘ٞخ ٗاىخبطخ اىيٞجٞخ، ٗمزىل إٌٔ األعبىٞت اىَغزخذٍخ ىََبسعخ إداسح ثدٗافع ٍَبسعخ إداسح األسثبذ 

األسثبذ، ٗىزحقٞق رىل رٌ االعزَبد عيٚ اىَْٖح اى٘طفٜ اىزحيٞيٜ، ٗرٌ اعزخذاً االعزجٞبُ م٘عٞيخ ىدَع اىجٞبّبد 

اىذساعخ، ٗاىزٛ رَثو فٜ ثالس فئبد اشزَيذ عيٚ اىَشاخعِٞ اىذاخيِٞٞ، ٗاىَشاخعِٞ اىخبسخِٞٞ،  ٍِ ٍدزَع

ٗاىَذساء اىَبىِٞٞ ثبىششمبد اىخبطخ ٗاىعبٍخ اىيٞجٞخ، ٗ؛ ّظشا ىعذً إٍنبّٞخ حظش خَٞع ٍفشداد ٍدزَع اىذساط، 

اىجٞبّبد رٌ اعزخذاً اخزجبس أىفب  ٗىزحيٞو ،خزٞبس عْٞخ غٞش عش٘ائٞخ ٍِ ٍدزَع اىذساعخاىيد٘ء الرٌ ٗىزىل 

 مشّٗجبخ، ٗاخزجبس اىز٘صٝع اىطجٞعٜ، ٗاخزجبس اإلشبسح، ٗمزىل اخزجبس کشٗعکبه ٗاىٞظ.

ٍِ قَٞخ  ىغبٝخ اىشفعٗقذ ر٘طيذ اىذساعخ إىٚ أُ إٌٔ دٗافع ٍَبسعخ إداسح األسثبذ ثبىششمبد اىحنٍ٘ٞخ مبّذ 

خفبء اى٘ضع مزىل مَحبٗىخ إلد اىع٘اقت اىغيجٞخ عيٚ اىششمخ، ٍٗنبفأح اإلداسح، ٗاىحذ ٍِ اىزنبىٞف اىغٞبعٞخ را

أُ اىَذٝش اىزْفٞزٛ اىدذٝذ َٝبسط إداسح األسثبذ عْذ ر٘ىٞٔ ىَٖبً مزىل اظٖشد اىْزبئح اىَبىٜ اىغٜء ىيششمخ، 

خٞشا ٝزٌ إٝظبه اىَعيٍ٘بد اىَطي٘ثخ ىَغزخذٍٜ اىزقبسٝش اىَبىٞخ، أزٖب أٝضب ثغٞخ اىَذٝش اىزْفٞزٛ، مَب ٝزٌ ٍَبسع

 ٍَبسعخ إداسح األسثبذ عْذ االّذٍبج ٍع ششمخ أخشٙ.

ٗمبّذ إٌٔ اىْزبئح ىََبسعخ إداسح األسثبذ ثبىششمبد اىخبطخ رعضٝض فشص اىحظ٘ه عيٚ قشٗع ٍِ اىَظبسف، 

ٗرقيٞو اىذخو اىخبضع ىيضشٝجخ، إخفبء اى٘ضع اىَبىٜ اىغٜء ىيششمخ، ٗإٝظبه اىَعيٍ٘بد اىَطي٘ثخ ىَغزخذٍٜ 

 اىَبىٞخ، ٗأخٞشا ٝزٌ ٍَبسعخ إداسح األسثبذ عْذ االّذٍبج ٍع ششمخ أخشٙ. اىزقبسٝش

ٗمبّذ إٌٔ األعبىٞت اىَغزخذٍخ ىََبسعخ إداسح األسثبذ اعزخذاً قَٞخ اىَخضُٗ، ثٌ اعزخذاً رعدٞو أٗ رأخٞش 

عزشاف االعزشاف ثبإلٝشاداد، ٗاعزخذاً اىذُٝ٘ اىَعذٍٗخ ٗاىَشن٘ك فٖٞب، ثٌ أعي٘ة رعدٞو أٗ رأخٞش اال

 ثبىَظشٗفبد.
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 مقدمة: -5

تقدٌم المعلومات حول األداء المالً للشركة  ٌتمثل فًن هدؾ المحاسبة الى أ( IAS1أشار المعٌار المحاسبً رقم )لقد 

وٌمكن تحقٌق هذا الهدؾ من خالل لمساعدة متخذ القرار فً اتخاذ قرارات اقتصادٌة رشٌدة.  وذلك وموقفها المالً
، األمر الذي ٌعتبر مهم للمستخدمٌن الداخلٌن والخارجٌن تقدٌم المعلومات عبر التقارٌر المالٌة المنشورة للشركات

حٌث  رٌر المالٌة ذات أهمٌة كبٌرة لهم منالقرارات الرشٌدة، بما ٌجعل من التقا لتمكٌنهم من تقٌٌم أدابها واتخاذ
والمعلومات التً تتضمنها ألنها تعتبر األساس الذي ٌعتمدون علٌه التخاذ قراراتهم، إن كبر حجم الشركات  البٌانات

وذلك  ةبمحاسال التطورات التى حدثت فً نظرٌةأدى إلى انفصال الملكٌة عن اإلدارة، كما كان له األثر الكبٌر فً 
بالسلوك والعالقات القابمة فً الشركات بٌن األطراؾ ذات المصلحة، والتً تتسم العالقة بٌنها  اهتمامها من خالل

وقد سعت اإلدارة لكسب ثقة المالك من خالل محاولة تعظٌم الملكٌة وتحقٌق (. 9100)بوسنه، بتضارب المصالح 

بسٌاسة تنعٌم الدخل، التً  ارة باستخدام ما ٌعرؾفً بعض األحٌان إلى قٌام اإلد استقرار فً الدخل، األمر الذي أدى
بزٌادة نسبة  مبدأ الثبات فً اإلعالن عن األرباح بمستوٌات منتظمة فً نهاٌة كل فترة مالٌة، وٌتم ذلك تقوم على

ٌوحً بؤن الشركة مستمرة بتحقٌق  االستقطاعات فً فترة األرباح المرتفعة وتوزٌعها فً فترة األرباح المنخفضة مما
أو خسابر، أي أن رقم صافً الربح المعلن عنه ٌعطً داللة منخفضة رباح امستقرة حتى فً حالة تحقٌق  رباحا

التؤثٌر على مدلوالت األرقام المحاسبٌة  لتؽٌٌر مدلوالت األرباح بهدؾالقرار، وٌتم ذلك بلجوء اإلدارة مضللة لمتخذ 
والمؽاالة فً ممارسة التقدٌرات الشخصٌة )السرطاوي من خالل استؽالل المرونة فً بعض السٌاسات المحاسبٌة، 

(، أن دقة التقٌٌم تعتمد على عدالة وسالمة المعلومات التً تتضمنها القوابم، وتعتبر أرقام األرباح 9100وآخرون، 
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داؾ مإشرا على نجاح إدارة الشركة فً تحقٌق أه من أهم البنود التً تحتوٌها القوابم المالٌة المنشورة، والتً تعد
 خصوصا المساهمٌن. المختلفة فً منظمات األعمال األطراؾ

إلعداد  أعطت لإلدارة نوعا من المرونة فً اختٌار الممارسات المحاسبٌةٌالحظ انها لمعاٌٌر المحاسبٌة المتتبع لإن 

ءات بٌن الطرق واإلجرا (، أي أن اإلدارة ٌمكنها االختٌار منHealy and Whalen، 0333التقارٌر المالٌة )

األمر الذي ٌعنً إمكانٌة استخدامهم لهذه  (DeAngleo،0320)المستخدمة فً إعداد التقارٌر المالٌة  المحاسبٌة

المرونة من خالل قدرتهم وخبراتهم المحاسبٌة للتؤثٌر على البٌانات التً تحتوٌها التقارٌر المالٌة، مما قد ٌوثر على 
لقد تم االهتمام بهذا الموضوع  المستخدمٌن للبٌانات الواردة بهذه التقارٌر.االقتصادٌة المتخذة من قبل  القرارات

منها  والتً وتم تناوله تحت مجموعة من المسمٌات (Worldcom( وشركة )Enronخصوصا بعد قضٌة شركة )

 القة( والمحاسبة اإلبداعٌة أو الخIncome Smoothingوتنظٌم الدخل ) (Management Earnings) إدارة األرباح

(Creative Accountingوؼٌرها من المصطلحات، وسٌتم استخدام مصطلح إدارة األرباح )  فً هذا الدراسة للتعبٌر
 عن هذا الموضوع.

 :الدراسات السابقة

إدارة األرباح باستخدام العدٌد  تناولت العدٌد من الدراسات موضوع إدارة األرباح، حٌث تناولت بعضها عملٌة قٌاس
 ,De George at al, 1999; Mc Nichols, 2000; Dechwo et at ;;) ومن هذه الدراسات دراسةمن الطرق، 

19950321 ،Healy 

; 9110،Holland and ramsay ;1991; Jones)،  أما فً البٌبة اللٌبٌة فتناولت عملٌة قٌاس إدارةاألرباح بالشركات

( وقد توصلت Elseraiti and Eldanfour،9100;) راسةاللٌبٌة العامة والخاصة الؽٌر مدرجة بسوق المال اللٌبً د

عملٌات إدارة األرباح، كما  الؽٌر مدرجة بسوق األوراق المالٌة تمارس إلى أن الشركات اللٌبٌة العامة والخاصة
 ( إلى أن الشركات العاملة بالبٌبة اللٌبٌة تمارس عملٌات إدارة األرباح.Agbara، 9100) توصلت دراسة

ممارسة من ممارسات الحٌاة العملٌة دوافع معٌنة تعمل كموجة لتحقٌق بعض األهداؾ من وراء تلك إن لكل 
الممارسات، هذا األمر ٌنطبق على ممارسات إدارة األرباح، حٌث تحدث هذه الممارسات عندما ٌكون هناك دوافع 

سة الدوافع التً تعتبر المحرك (، ولقد اهتمت الدراسات بجانب درا9101معٌنة لتحقٌق أهداؾ مسبقة )األشقر، 

 لعملٌة ممارسة إدارة األرباح بالشركات وتناولت العدٌد من العوامل والتً منها:

 من الدراسات التً تناولت هذا العامل دراسةالمحافظة على سعر السهم : et al,1999; Healy and 

Whalen ,1999) Barth ) على سعر أسهمها باألسواق  ةوالتً توصلت إلى أن اإلدارة تسعً إلى المحافظ

 المالٌة من خالل ممارسة عملٌات إدارة األرباح. 

 9112;: ) : أشارت دراسةالتؤثٌر على سعر السهم عند اإلدراج بسوق األوراق المالٌة،  DeAngelo  

0322، (DuCharme et al المالٌة وقد عند عملٌات اإلدراج بسوق األوراق  إلى أنه ٌتم التؤثٌر على سعر األسهم

المحاولة الشراء لالستحواذ أو جعل سعر السهم أكثر من القٌمة الحقٌقٌة  ٌكون الهدؾ من ذلك جعل سعر السهم أقل
 (.Teoh et al،. 0332أكبر قدر من السٌولة ) لمحاولة الحصول على

  :إدارة من قبل ركةالشقد ٌتم ممارسة إدارة األرباح إلظهار أداء أفضل عند استالم المحافظة على الوظٌفة 
، فٌتم تخفٌض الدخل فً السنة التً تم بها االستالم وإلقاء اللوم على اإلدارة السابقة واالستفادة من الزٌادة جدٌدة

فً السنة الالحقة إلظهار أداء أفضل، باإلضافة إلى ذلك قد ٌتم ممارسة إدارة األرباح للمحافظة على الوظٌفة 
(9111 ،Goncharov.) 

 رسات إدارة األرباح مما : هناك دراسات ناقشت إمكانٌة استخدامصال وتوفٌر البٌانات والمعلوماتزٌادة االت

( إلى Beneish، 9110أشارت دراسة ) وزٌادة فاعلٌة البٌانات والمعلومات المحاسبٌة، حٌث لؽرض االتصال

وقرارات معٌنة، كما أشار حكام أاإلدارة إلى ذلك من خالل  أن زٌادة فاعلٌة المعلومات قد تتم عندما تسعى



 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 610-646        0202, 55مجلة البحوث األكادٌمٌة, العدد 

 
612 

 

(9110 ،Scottإلى أن )قٌمة المعلومات عندما تفصح اإلدارة عن تقدٌرات داخلٌة للمستخدمٌن  قد تزٌد ه

 الخارجٌٌن.

 األرباح لتلبٌة متطلبات  : أشارت بعض الدراسات إلى أن اإلدارة قد تقوم بممارسة إدارةالحصول على التموٌل
( إلى أن (Defond and Jiambalvo ,1994دراسة  الخارجٌة، حٌث أشارتالحصول على عقود التموٌل 

 Jaggiمن السنة السابقة لسنة الحصول على القروض، وأشارت دراسة  الشركات تقوم بممارسة إدارة األرباح

and Lee, 2002)) على أن اإلدارة قد تستخدم معرفتها بالخٌارات المحاسبٌة وتقوم بخفض الدخل للتؤثٌر على 
 حول الدٌون. عادة التفاوضإ

 أشارت دراسة التهرب من دفع الضرائب :(Baralexis ,2004إلى أن الشركات الصؽٌرة )  بالٌونان تقوم بإدارة

إلى أن الشركات  (( Noronha et al ,2008  األرباح لتقلٌل من الدخل الخاضع للضرٌبة، كما أشارت دراسة
 الضرابب. دفعالخاصة تمارس إدارة األرباح للتهرب من 

 الدولة أو التقلٌل من  : قد تمارس الشركات إدارة األرباح للحصول على الدعم منالتؤثٌر على سٌاسات الدولة

 (.Scott، 9110قبل الدولة ) الضؽوط علٌها من

 أشارت دراسة  :مکافات اإلدارةHealy ,1985)بؽرض لزٌادة الدخل  ( إلى أن اإلدارة قد تمارس إدارة األرباح
إلى الحد األعلى من المكافآت  ة قٌمة المكافآت التً ستحصل علٌها، أو تقوم بتقلٌل الدخل عند الوصولزٌاد

 للحد األعلى للمكافآت. لالستفادة من الزٌادة فً السنة القادمة فً حالة عدم الوصول

 مشكلة الدراسة:

التقارٌرالمالٌة ال تعكس بصورة  ( أن ممارسة إدارة األرباح تجعل من(Lauza et al ,2003لقد أشارت دراسة 
وضع وأداء المإسسة، لذلك ممارسة إدارة  حقٌقٌة األداء الصحٌح للمإسسة وتحد من قدرة مستخدمٌها فً تقٌٌم

إدارة األرباح (  p92 Schipper،  0323، األرباح تحد من األهداؾ التً تعد من أجلها هذهالتقارٌر، ولقد عرؾ )

 بؤنها:

“Purposeful intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining 
some private gain, as opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process”. 

تحقٌق  منه الؽرض التقارٌر المالٌةإلى أن إدارة األرباح تعتبر تدخل متعمد فً عملٌة إعداد  وٌشٌر هذا التعرٌؾ
 مكاسب خاصة.

 إدارة األرباح على أنها: p368 (Healy and Whalen ,0333)  كما عرؾ

“when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter 
financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic 
performance of the company, or to influence contractual outcomes that depend on reported 

accounting numbers”. 

التقرٌر المالً وفً  ٌشٌر التعرٌؾ إلى أن إدارة األرباح تحدث عند استخدام المدٌرٌن للحكم الشخصً فً عملٌة
من أجل تؽٌٌر مدلول التقارٌر المالٌة إما لتضلٌل بعض األطراؾ ذات المصلحة حول األداء هٌكلة العملٌات 

االقتصادي الحقٌقً للمإسسة أو من أجل التؤثٌر على النتابج التعاقدٌة التً تعتمد على األرقام الواردة بالتقارٌر 
لتضلٌل المستخدمٌن وأن هناك العدٌد من  اهالمالٌة. إن التعرٌؾ ٌعطً جانب سلبً إلدارة األرباح كؤداة ٌتم استخدام

المستخدمٌن  على نٌة اإلدارة لتضلٌل رة األرباح وذلك من خالل التركٌزٌمكن معها استخدام ممارسة إدا الطرق التً
األرباح  ( إلى أنه ال ٌمكن اعتبار أن جمٌع ممارسات إدارة(Ronen and Yaari ,2007وأشار  للتقارٌر المالٌة.
كما أشار إلى أن إدارة األرباح  لٌل المستخدمٌن، وقد تستخدم من منظور زٌادة المعلومات للمستخدمٌن،تستخدم لتض

عبارة عن مجموعة القرارات اإلدارٌة التً تودي إلى عدم اإلبالغ الصحٌح فً المدى القصٌر، األمر الذي قد ٌودي 
ن جهة أخرى قد تكون مفٌدة فً المدى الطوٌل القصٌر وأحٌانا الطوٌل أٌضا، م إلى تضلٌل المستخدمٌن فً المدى

المحاسبٌة  طرٌق أخذ عملٌات اإلنتاج أو االستثمار فً االعتبار قبل تحقٌق األرباح أو باستخدام الخٌارات وذلك عن
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إلى أن إدارة األرباح لها اتجاهٌن، االتجاه األول وجهة Beneis   ( 2001)كما أشار التً تإثر على التقارٌر المالٌة.

التقارٌر المالٌة  (، حٌث تسعً اإلدارة إلى تضلٌل المستخدمٌنOpportunistic perspectiveاالنتهازٌة ) النظر

ٌتناول وجهة النظر المعلوماتٌة  حول أداء المإسسة والوصول ألهداؾ تخدم أطراؾ معٌنة، أما االتجاه األخر
(Information perspectiveوٌعتبر إدارة األرباح وسلٌه ) اإلفصاح عن المعلومات والتوقعات حول  الزٌادة

المعلومات، ولقد اهتمت العدٌد من الدراسات لتحدٌد األهداؾ من وراء  التدفقات النقدٌة المستقبلٌة، أي زٌادة قٌمة
 ,Noronha, et al, 2008; Baralexis, 2004; Barth et al, 1999; Healy  and Wahlen)ممارسة إدارة األرباح

التً توصلت لها  الدراسات السابقة التً تمت اإلشارة إلٌها تم إجرابها فً بٌبات مختلفة واختلفت نتابجها إن (1999

إلى أن عملٌات إدارة Moses (0321 )حسب البٌبة التً أجرٌت فٌها هذه الدراسات، من حٌث حجم الشركات أشار 

لى أن دوافع وحوافز ممارسة إدارة األرباح إ Baralexis (9112) األرباح ذات ارتباط بحجم الشركة، كما أشار

 عما هً علٌه فً الشركات صؽٌرة الحجم. باإلضافة إلى تؤثٌر حجم الشركة بالٌونان تختلؾ للشركات كبٌرة الحجم
إلى أن Noronha al et (2008 )، فإن لنوع ملكٌة الشركة تؤثٌر على دوافع ممارسة إدارة األرباح، حٌث أشار

ٌجعلهم ٌسعون إلى زٌادة قٌمة الدخل للحفاظ  حكومٌٌن هذا األمر قد الحكومٌة ٌعتبرون موظفونالشركات المدراء ب
 على الوظٌفة أو لزٌادة قٌمة المكافآت السنوٌة.

من جهة أخرى المدراء بالشركات العابلٌة قد تكون لدٌهم أسباب ودوافع لممارسة إدارة األرباح تتؤثر حسب الحاجة 

(. إن بٌبة الدراسات السابقة التً تم اإلشارة إلٌها تختلؾ Siregar and Utama، 9112ها )واألهداؾ المراد تحقٌق

عن البٌبة اللٌبٌة، األمر الذي ٌفتح المجال أمام دراسة دوافع وأسباب ممارسة الشركات بالبٌبة اللٌبٌة لعملٌات إدارة 
األرباح فً  ما هً دوافع ممارسة إدارة:  االتًمما سبق ٌمكن صٌاؼة مشكلة الدراسة فً شكل التساإل  األرباح.
 ؟بالبٌئة اللٌبٌةالعاملة الشركات 

 أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة لتحقٌق األهداؾ اآلتٌة:

 التعرؾ على مفهوم إدارة األرباح.  -0

 دراسة دوافع ممارسة إدارة األرباح فً الشركات بالبٌبة اللٌبٌة. -9

 األهداؾ الفرعٌة اآلتٌة:وسٌتم تحت هذا الهدؾ دراسة 

 دراسة دوافع ممارسة إدارة األرباح فً الشركات العامة بالبٌبة اللٌبٌة.  -

 دراسة دوافع ممارسة إدارة األرباح فً الشركات الخاصة بالبٌبة اللٌبٌة.  -

 ح فً الشركات اللٌبٌة العامة والخاصة.ادراسة أسالٌب ممارسة إدارة األرب -0

 أسئلة الدراسة:

 اإلجابة على األسبلة اآلتٌة: سٌتمقٌق أهداؾ الدراسة لتح

 ما هو مفهوم إدارة األرباح ؟ -0

 ما هً دوافع ممارسة إدارة األرباح فً الشركات العامة بالبٌبة اللٌبٌة؟ -9

 ما هً دوافع ممارسة إدارة األرباح فً الشركات الخاصة بالبٌبة اللٌبٌة؟  -0

 ل الشركات اللٌبٌة العامة والخاصة للممارسة إدارة األرباح؟ما هً األسالٌب المتبعة من قب -0
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 أهمٌة الدراسة:

إدارة األرباح بالبٌبة  تنبع أهمٌة الدراسة من كونها تسلط الضوء على طبٌعة الدوافع واألسباب وراء ممارسات
كات العامة والخاصة ذات العالقة بالشر اللٌبٌة، األمر الذي ٌسهم فً الحفاظ على استثمارات وممتلكات األطراؾ

ٌنعكس إٌجابٌا على استمرارها ونجاحها، كما أن الدراسة تسهم فً  بالبٌبة اللٌبٌة باختالؾ نوع ملكٌتها وحجمها، مما
موضوع إدارة األرباح الذي لم ٌتم تناوله بما ٌتناسب مع حجم االهتمام الذي ناله فً الدول  إثراء الجانب البحثً فً

 .األخرى 

 الدراسة:منهجٌة 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً، كما تم االعتماد على البٌانات الثانوٌة من خالل االطالع على األدب 
المحاسبً الذي تناول موضوع الدراسة لبناء الجانب النظري للدراسة، باإلضافة إلى االعتماد على البٌانات األولٌة 

 التً تم الحصول علٌها من خالل

المستخدمٌن للتقارٌر المالٌة  الدراسة. وتكون مجتمع الدراسة من االستبٌان، الذي صمم لجمع البٌانات لتحقٌق أهداؾ
خارجً ٌتمثل فً  بالشركات العامة والخاصة وطرؾ والمعدٌن لهذه التقارٌر، أي طرؾ داخلً ٌتمثل فً العاملٌن

سسة المتمثلة فً المراجعٌن الخارجٌن وموظفً مصلحة من خارج المإ األطراؾ ذات العالقة بالتقارٌر المالٌة
 مستخدم للتقارٌر المالٌة. كطرؾ الضرابب

ولصعوبة الوصول إلى  وتم اختٌار عٌنة ؼٌر عشوابٌة من مجتمع الدراسة لصعوبة حصر مجتمع الدراسة من جهة
تم استخدام االختبارات اإلحصابٌة كما  اللٌبٌة، األطراؾ بمجتمع الدراسة بسبب الظروؾ األمنٌة بالدولة العدٌد من

(، SPSSالحصول علٌها من االستبٌان وتحلٌلٌها عن طرٌق استخدام برنامج ) التً تتالءم مع طبٌعة البٌانات التً تم

اختبار  واالختبارات اإلحصابٌة التً تم استخدامها، اختبار ألفا كرنباخ، اختبار التوزٌع الطبٌعً، اختبار اإلشارة،
 ٌس.کروسکال وال

 الجانب النظري -9

 :ادارة االرباح

ٌنتج عنه تضارب فً  إن انفصال الملكٌة عن اإلدارة قد ٌإدي إلى تعارض المصالح بٌن الوكٌل والموكل، األمر قد
المصالح بٌن اإلدارة التً قد تسعى إلى تحقٌق مصالح خاصة تخدم المصالح الشخصٌة أو تخدم طرؾ معٌن على 

العالقة، األمر الذي أدى إلى حدوث أزمات اقتصادٌة وإفالس العدٌد من الشركات  حساب باقً األطراؾ ذات
تحقٌق أهداؾ تخدم طرؾ معٌن على  استخدام المرونة بالمعاٌٌر المحاسبٌة لؽرض الكبرى، وإثارة الجدل حول

نتقادات بسبب اال األطراؾ األخرى ذات العالقة بالشركة، كما عرض مهنة المحاسبة والمراجعة للعدٌد من حساب
مكاسب معٌنة أو لتحقٌق مستوي ربح  تحقٌق إلى تؽٌٌر رقم األرباح الحقٌقً بهدؾ هذه الممارسات التً تهدؾ

خالل استؽالل  مصطلح إدارة األرباح التً تتم منتعرؾ ب مع توقعات المحللٌن المالٌٌن، وهذه الممارسة ٌتماشى
 أي أنه فً ظل تفوٌض المساهمٌن ة التقدٌرات الشخصٌة.المحاسبٌة، وممارس بعض المرونة فً بعض السٌاسات

التً توفرها المعاٌٌر المحاسبٌة، مما ٌإدي إلى االختٌار  لسلطة اتخاذ القرارات لإلدارة ٌمكن لها استؽالل المرونة
عة طرؾ من دافعا الختٌار الطرق والبدابل المحاسبٌة التً من شانها تعظٌم منف من بٌن البدابل المحاسبٌة، وقد ٌتولد

 .لك من خالل ممارسة إدارة األرباحوذ الحالٌة والمستقبلٌة األطراؾ

 مفهوم إدارة األرباح:

الدراسات إدارة األرباح من جوانب مختلفة حٌث ٌرى العدٌد من تناولت  Schipper ( 1989) فً أنها تدخل متعمد 
من خالل هذا المفهوم لم ٌوضح  الخاصة، إال أنهالخارجٌة بنٌة تحقٌق بعض المكاسب  عملٌة إعداد التقارٌر المالٌة

عرؾ ومن ٌقوم بهذا التدخل،  Schipper    (1989 , p92) إدارة األرباح بؤنها:    “Purposeful intervention in 
the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain, as 

opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process”. إلى أن  وٌشٌر هذا التعرٌؾ 

الؽرض تحقٌق مكاسب خاصة، وعرفها عملٌة إعداد التقارٌر المالٌة إدارة األرباح تعتبر تدخل متعمد فً  Healy 

and Wahlen   (1999 p . 368 ) على أنها:   “when managers use  judgment in financial reporting and 
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in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about 
the underlying economic performance of the company, or to influence contractual outcomes 
that depend on reported accounting numbers”. 

المالٌة وإعادة هٌكلة  أي أن إدارة األرباح تتحقق عندما ٌقوم المدٌرون باستخدام الحكم الشخصً فً إعداد التقارٌر
االقتصادي للشركة، أو إلبرام تعاقدات  تعدٌل التقارٌر المالٌة إما لتضلٌل المساهمٌن بشؤن االداء العملٌات بهدؾ

"أي سلوك تقوم به اإلدارة وٌإثر على : بؤنها  Rosenfield  , p:72) (2000  رفها تعتمد علً االرقام المحاسبٌة، وع

لى أضرار فً األجل وال ٌحقق مزاٌا اقتصادٌة حقٌقٌة، وقد ٌإدي فً الواقع إ ل الذي تظهره القوابم المالٌةالدخ
الطوٌل.  ة وأن لها أثر على المدىالتعرٌؾ تم اإلشارة إلى أن ممارسات إدارة األرباح تقوم بها اإلدار الطوٌل"، بهذا

من التعرٌفات السابقة ٌمكن اإلشارة إلى أن إدارة األرباح تإدي إلى تحرٌؾ األداء الحقٌقً للشركة، أي أنها أنشطة 
 اسبٌة لتحقٌق مكاسب خاصة من خاللتتم بهدؾ تظلٌل مستخدمً المعلومات المح

القٌام بتحرٌؾ رقم األرباح، األمر الذي ٌإدي إلى اإلفصاح عن أرقام محاسبٌة تختلؾ بشكل أساسً عما ٌمكن أن 
استراتٌجٌة بل ظل عدم ممارسة إدارة األرباح، وذلك عندما ٌتخذ المدراء قرارات ال تخضع ألسباب  تكون علٌه فً 

 األرباح. لمجرد التركٌز على

بٌة بهدؾ والمفاهٌم والمعاٌٌر المحاس والمبادئاستؽالل للمرونة التً توفرها اإلجراءات أي أن إدارة األرباح تمثل 
لخدمة فبات محددة من أصحاب المصالح بالشركة على حساب فبات أخرى من أصحاب تحرٌؾ األرقام المالٌة 

 .المصالح

 النظرٌات ذات العالقة بإدارة االرباح:

عنه تضارب فً تنج  ام المالك بتفوٌض السلطة; إلدارة الشركة، هذا األمرانفصال الملكٌة عن اإلدارة أدى إلى قٌ
مصالح  لتضاربالوكالة ظهرت كنتٌجة  ما ٌعرؾ بمشكلة الوكالة، ومشكلة المالك واإلدارة أو المصالح بٌن

 طراؾتعمل على تؽلٌب مصالح طرؾ معٌن على حساب األ قة، األمر الذي قد ٌجعل اإلدارةاألطراؾ ذات العال
بالشركات المساهمة لكبر حجمها وتعدد المالك من حلمة األسهم، فقد تتؤثر حقوق  األخرى، وتحدث هذه المشكلة

، أسهم الشركة،  عندما تكون اإلدارة تملك حصة فً المساهمٌن مقابل كبار المساهمٌن، وقد تزٌد هذه المشكلة صؽار
علٌه اإلدارة إلدارة الشركة نٌابة عن المالك سواء  الذي تتحصل دار التفوٌضمشكلة الوكالة حسب مق وقد تختلؾ

والشركات المساهمة كبٌرة  كان عددهم كبٌر أو قلٌل، وفً أؼلب الدول تتكون الملكٌة فً الشركات الحكومٌة،
هذه الشركات  والشركات الخاصة الفردٌة، والشركات الخاصة العابلٌة أو مجموعة من الشركاء، وفً جمٌع الحجم،

التً ٌقوم فٌها المالك نفسه بإدارة  الشركة فٌما عدا الشركات الفردٌةاإلدارة من قبل المالك اإلدارة  ٌتم تفوٌض
نشؤ عنه مشكلة الوكالة، حٌث بإدارة الشركة األمر الذي ٌ آخر ٌلجؤ فً بعض األحٌان لتفوٌض شخص الشركة أو قد

المالك أي وجود عالقة  شركات التً تدار من ؼٌرارتفاع تكلفة الوكالة فً ال إلى Fleming et al,  (2005) أشار
استخدام  على محاولة ، أي أنه قد ٌعمل كبار المساهمٌنتكلفة الوكالة واإلدارة الذاتٌة من قبل المالك عكسٌة بٌن

إلى أن المدراء  Morck and Yeung (9110)وأشار   للحصول على أكبر قدر من المصالح،موارد الشركة 

مصالح باقً األطراؾ، وتوصلت حساب  ق مصالحهم أو مصالح طرؾ معٌن علىون لتحقٌالمسٌطرٌن قد ٌعمل

ن أكثر مساواة م ر عدد من المالك الكبار ٌوجد بهاأن الشركات التً بها أكثإلى  ( Masulis  9  (009ةدراس

أن الشركات الخاصة  إلى Nagar et al  (2011) الكبار أقل عددا، فً المقابل أشار الشركات التً ٌكون فٌها المالك

 من جهة أخرى .بها مالك كبار تحقق أداء أفضل من الشركات التً ٌمتلك بها مساهم ؼالبٌة أسهم الشركة التً لٌس

حصة فً الملكٌة تكون أكثر ممارسة  شركات التً ال تمتلك بها اإلدارةأن ال  Gul et al  (2003) أوضحت دراسة

أن زٌادة مستوى ملكٌة اإلدارة بالشركة والتً أظهرت   Brav   (2009) ك دراسةإلدارة األرباح االنتهازٌة، وأكدت ذل

 Watts and (1978) كما تناولت دراسة كال من .األرباح االنتهازٌة إدي إلى التقلٌل من ممارسة إدارةت

Zimmerman  جدٌد لتنظٌر المعرفة المحاسبٌة حٌث انصبت الدراسة  كمدخل التوصٌؾ نظرٌة المحاسبة اإلٌجابٌة
، وحاولت العملًعلى األسالٌب والطرق الخصابص العامة للممارسة المحاسبٌة كما هً قابمة فعال فً الواقع 

محاسبٌة معٌنة دون ؼٌرها  وسٌاسات ً تدعو اإلدارة إلى أن تختار طرقاإلجابة على: ما هً الدوافع الت الدراسة
تفسٌر وتحلٌل والتنبإ بسلوك اإلدارة نحو تلك  على بً ٌركزأي أن المدخل االٌجا ،التقرٌر المالً عند إعداد

سلوك اإلدارة حسب المنافع التً تسعى  وٌختلؾ .من منظور األفضلٌة ولٌس ارسات االختٌارٌة من بٌن البدابلالمم
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فصل بها الملكٌة عن اإلدارة تكون أكثر احتماال أن الشركات التً تن إلى ها، حٌث أشارت النظرٌة اإلٌجابٌةإلى تحقٌق
الطرق والسٌاسات المحاسبٌة التً تإدي إلى زٌادة األرباح أكثر من الشركات التً تدار بواسطة  لالختٌار من بٌن

المدٌر بإبعاد جمٌع القرارات التً  ( إلى أن الشركات التً تدار بواسطة مالكها، ٌقوم9112مالكها، وأشار مدكور )

(، لكل رأس المال )انفصال الملكٌة عن اإلدارة بدرجة ما امتالك اإلدارةتعظم منفعة الشركة، ولكن فً حالة عدم ال 
 فتها سوؾ ٌتحمله المالك اآلخرٌن.المزٌد من المزاٌا اإلضافٌة ألن جزءا من تكل فإنه سوؾ ٌمٌل إلى الحصول على

كؤفراد ٌتمتعون بالرشد  ٌنوإدارة التوقعات، بافتراض أن المدٌر وتقدم النظرٌة اإلٌجابٌة تفسٌرا لوجود إدارة األرباح

&  Watts ، 0331معٌنة تعظم منفعتهم الخاصة ) ت واختٌار بدابل لسٌاسات محاسبٌةومن المتوقع أن ٌتخذوا إجراءا

Zimmerman حرٌة للمدٌرٌن فً حرٌة  عدم تماثل للمعلومات، أي أنه فً حالة وجود (، خصوصا فً ظل وجود

تحقق  ٌمٌلون إلى اختٌار السٌاسات التًاالختٌار من بٌن السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة ألؼراض التقرٌر المالً، 
للوصول لتحقٌق أهداؾ  إلى قٌام اإلدارة بإدارة األرباحلهم أقصى منفعة شخصٌة، حٌث تإدى الحوافز المختلفة 

القضابٌة، لمواجهة االحتكار، التشرٌعات واللوابح  الدعاوىوافز أسواق المال، معٌنة مثل المكافآت، توقعات وح
 اسبٌة ٌخضع لعوامل اقتصادٌة ولٌسإن قرار االختٌار بٌن البدابل المح مٌة للصناعة، والحوافز الضرٌبٌة.الحكو

المحاسبً فً ظل النظرٌة فقط، وقد تناول مجموعة من العوامل تإثر وتتؤثر باختٌار البدٌل  طبقا للبدٌل المحاسبً
 ) Stlouy and Breton دراسة أشارو )أنماط ادارة االرباحاالٌجابٌة تتمثل فً تكلفة التعاقدات )عقود الحوافز، عقود 

التقدٌرات والخٌارات المحاسبٌة للتؤثٌر على المعلومات  إلى إن إدارة األرباح تتم من خالل استخدام اإلدارة2004)

 Earningsإدارة األرباح ) أنواع للتالعب المحاسبً تتمثل فًهناك أربع  اإلشارة إلى أنالمحاسبٌة، كما تمت 

Mangment) ،( وتنعٌم الدخلIncame Smoothing)، ( تنظٌؾ القوابم المالٌةBig Bathتصمم الواجهة ،) 

(Window Dressingكما أن عملٌة التالعب تتم ب ،)عابد األسهم،  بحسابات طرٌقتٌن، األولى عن طرٌق التالعب

اإلٌرادات أو عن طرٌق عرض بنود قبل أو بعد  النفقات أو تم أما عن طرٌق إضافة أو حذؾ بعضوالذي ٌمكن أن ٌ
ون لحقوق أما الطرٌقة الثانٌة فتتم عن طرٌق المبالؽة فً نسبة الدٌ م صافً الدخل لحساب ربحٌة السهم،استخدا
 ة األرباح إلى أربعة أنواع، هً:أنماط إدارScott   ((2003ولقد صنؾ  الملكٌة.

ٌتم استخدام هذا النوع عندما تمر الشركة بفترة مالٌة ذات دخل ضعٌؾ وال  :((Big Bathتنظٌف القوائم المالٌة 
للسنة  الشركة من تحسٌن وضعها المالًالوضع لذلك ٌتم اللجوء إلى زٌادة الخسابر بشكل ٌمكن  ٌمكن تحسٌن هذا
باستخدام أساس االستحقاق وإعادة تقدٌر األصول، أي ٌتم استخدام هذا األسلوب لإلفصاح عن التالٌة، وٌتم ذلك 
وٌتم زٌادة قٌمة الخسابر لدرجة ٌمكن  أرباح منخفضة جدا عندما ٌكون صافً الدخل خسابر أو خسابر كبٌرة

 .Jordana an Clark   (2014) االستفادة منها السنة المالٌة القادمة

تفضل الشركات التقرٌر عن دخل ذو مستوی نمو ثابت ال توجد به تقلبات  (:Income Smoothingتنعٌم الدخل )

أن Belkaoui  (2000)أن أداء الشركة متقلب وؼٌر ثابت وٌرى وانخفاضات قد تعطً انطباع  ارتفاعاتكبٌرة من 

مرؼوب ٌعبر عن رؼبة  اهالوصول إلى مستوى أو اتج تنعٌم الدخل ٌمثل تسوٌة مقصودة للدخل المعلن عنه بهدؾ
اإلدارة فً تقلٌل االنحرافات ؼٌر الطبٌعٌة فً الدخل إلى الحد الممكن فً ظل المبادئ المحاسبٌة، أي أن تنعٌم الدخل 

لتؽٌٌر رقم صافً الدخل فً حدود المرونة المتاحة بالمبادئ المحاسبٌة  ٌتم عن طرٌق األنشطة والقرارات التً تتخذ
  نشطة والقرارات التشؽٌلٌة المتاحة.واأل علٌها، المتعارؾ

إن تخفٌض الدخل ٌتم استخدامه خالل الفترة المالٌة ذات الربحٌة  (:Income Minimisationتخفٌض الدخل )
السنوات التالٌة ذات الربحٌة المنخفضة، أي أن أسلوب تخفٌض الدخل متشابه مع أسلوب  العالٌة لالستفادة منها خالل

 تنعٌم

 المالٌة إال أنه أقل حدة.القوابم 

ٌحدث هذا النمط عندما ٌكون االتجاه فً ممارسة األرباح ٌتجه إلى زٌادة  (:Income Maxmisationزٌادة الدخل )

 ، وٌتم ذلك من أجلThomas  (0323)الدخل المحقق أقل بقلٌل من رقم الدخل المطلوب  الدخل عندما ٌكون

ن خسابر أو اإلفصاح ع من أجل الحصول على مكافآت اإلدارة وتجنب المحافظة على مستوى معٌن من األرباح أو
 .Roychowdhury (9110) عأرباح أقل من المتوق

إن ممارسة إدارة األرباح والهدؾ منها ٌتؤثر بالبٌبة التً تعمل بها  العوامل المإثرة على دوافع إدارة األرباح:
إدارة األرباح تتمثل فً حجم الشركة ونوعٌة ملكٌة الشركة، ٌإثران على دوافع ممارسة  الشركات، وٌوجد عاملٌن
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 وتوصلت فً هذا الصدد دراسةإلى أن دوافع إدارة األرباح تتؤثر بحجم الشركة،   Moses   (1987) أشار حٌث

Baralexis   (2004)  فرصة الحصول على  تمارس إدارة األرباح لزٌادة بٌرة الحجمكإلى أن الشركات الٌونانٌة

الضرابب، أما فً البٌبة الصٌنٌة  للتهرب من بٌنما الشركات الٌونانٌة صؽٌرة الحجم تمارس إدارة األرباح قروض،
اح للتهرب الصٌنٌة متوسطة وصؽٌرة الحجم تمارس إدارة األرب إلى أن الشركاتZhu and Su  (2002)أشار 

  اإلدارة. الضرٌبً وزٌادة مكافآت

إلى أن النوع ملكٌة الشركة أثر على دوافع  Siregar and Utama  (2008)أما عامل نوع ملكٌة اإلدارة فؤشار 
فردٌة أو شركات مساهمة أو شركات حكومٌة  ملكٌةكونها ملكٌة الشركات من حٌث ممارسة إدارة األرباح، وتختلؾ 

 األوراق المالٌة أو ال. مدرجة بسوقمن الشركات ال كذلك هل هًأو خاصة، 

احدى إدارة األرباح من خالل ٌتم ممارسة  :Earnings Management Techniquesأسالٌب إدارة األرباح 

رباح إلى أن تحقٌق إدارة األMckee  (2005)حٌث أشار  التشؽٌلٌة، تأو القراراالخٌارات المحاسبٌة  طرٌقتٌن اما

على قرارات التشؽٌل الخٌارات المحاسبٌة وقرارات التشؽٌل، ومن األمثلة  طرٌق عن ٌتم من خالل قرارات اإلدارة
وأصول جدٌدة،  خاصة أو االستثمار فً معدات خصومات لزٌادة المبٌعات فً نهاٌة السنة المالٌة، أو حوافز منح

  وٌطلق علٌها أٌضا اسم إدارة األرباح االقتصادٌة.

تتٌحها المبادئ  من بٌن السٌاسات المحاسبٌة التً أما بالنسبة للخٌارات المحاسبٌة فإن اإلدارة ٌمكنها االختٌار
الخاصة باإلدارة كما أشارت النظرٌة  سٌاسات التً تهدؾ لتعظٌم المنفعةالمحاسبٌة، ومن الطبٌعً أن ٌتم اختٌار ال

 وهناك ثالث طرق ألسالٌب إدارة األرباح وهً: اإلٌجابٌة أو لتحقٌق أهداؾ أخرى.

 إدارة االستحقاقات:

الشخصً الذي له تؤثر على  المالٌة مرونة باستخدام التقدٌرقوابم االستحقاق تعطً معد ال على أساس إن المحاسبة

لى األرباح فً اتجاه أو آخر التقدٌرات التً ٌمكن أن تإثر ع هذه ( إلى أن9112معلنة، وأشار عٌسی )رقم األرباح ال

  مثل:

األعمال وتكلفة هذا عقود اإلنشاءات طوٌلة األجل التً تتطلب القٌام بوضع تقدٌرات تتعلق بالتقدم فً انجاز  -
االنجاز، األمر الذي ٌمكن استخدامه بشكل متفابل للتقدم فً انجاز األعمال، وذلك بؽرض تضخٌم األرباح أو 
بالعكس، كما أن احتساب االستهالك ٌتطلب تقدٌر العمر االنتاجً وقٌمة الخردة لألصول القابلة لالستهالك، وبالتالً 

 ٌمة مصروؾ االستهالك السنوي بنٌةمر االنتاجً وقٌمة الخردة، وذلك لتخفٌض قٌمكن استخدام تقدٌرات متفابلة للع
 تضخٌم األرباح أو بالعكس.

تسهم فً رفع أو  حساب المدٌنون ٌظهر بالقٌمة الصافٌة التً ٌمكن تحصٌلها، وبالتالً ٌمكن وضع تقدٌرات -
 تخفٌض قٌمة مخصص الدٌون المشكوك فٌها.

واألصول الثابتة، مما ٌإدي  بتوقٌت حدوثها كاألوراق المالٌة ترة البٌع، ٌمكن التالعبإن أرباح بٌع األصول فً ف -
 إلى التؤثٌر على األرباح.

كمصارٌؾ رأسمالٌة  الصٌانة العادٌة الدورٌة ح الحالٌة من خالل اعتبار مصارٌؾعلى رقم األربا التؤثٌر وٌمكن -
 ؼٌر عادٌة، أو العكس صحٌح.

 طرٌقتان لتعجٌل االٌراد هما: هناك تعجٌل االٌرادات:

سنة ٌتم تسجٌل المبٌعات خالل  كون تقدٌم الخدمات ٌمتد ألكثر منحجز مبلػ معٌن باعتبار مبٌعات جارٌة، عندما ٌ• 
 السنة الحالٌة مع أنها تخص أكثر من سنة.

على أنها مبٌعات رؼم أنها تسجٌلها  ع وللموزعٌن فً نهاٌة السنة وٌتمٌتم إرسال بضاعة من الشركة إلى أحد الفرو• 
 لٌست مبٌعات فعلٌة.
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 وٌتم ذلك برسملة مصارٌؾ تخص السنة الحالٌة وتحمٌلها لعدد من السنوات ومنها: تؤجٌل المصروفات:

 المتكررة. من ضمن بنود المصارٌؾ العادٌة أو ؼٌر المتكررة: تسجٌل المصارٌؾ المصارٌؾ• 

تضخٌم األرباح، أو ٌتم  دات أو المصارٌؾ الوهمٌة من أجلاالٌراٌرادات أو مصروفات وهمٌة: إدراج بعض إ• 
 تقلٌل الخسابر.

بعض فروعها، من أجل  ج التزامات أو مصارٌؾ، فً حساباتبنود خارج المٌزانٌة: تقوم الشركة القابضة بإدرا• 
 الفروع ذات استقاللٌة اعتبارٌة. ؾ أصحاب العالقة، باعتبار أن تلكإخفابها عن بعض األطرا

بنود المٌزانٌة، حٌث ٌتم  تكلفة مبنً جدٌد من الظهور ضمنإلخفاء مثال االٌجارات المصطنعة: وٌتم استخدامها • 
 إبرام عقد إٌجار

الضخم المتعلق  الشركة من المبلػ جار ثابتة سنوٌا، وبالتالً تتخلصإٌ ألجل، تدفع بموجبه الشركة مصارٌؾطوٌل ا
إلى مجموعة  Nelson et al (2003)باإلضافة إلى ما سبق أشار  نه.بدٌل عاالٌجار ك مصارٌؾ بالمبنً، مستخدمة

 ٌمكن أن تستخدم لممارسة إدارة األرباح، وهً: من المداخل والطرق التً

 Expense)توقٌت االعتراؾ بالمصروفات )، (Revenue Recognitionتوقٌت االعتراؾ باإلٌرادات ) -0

Recognition، ( إٌجاد طرق لدمج األعمالIssues Unique to Business Combinations.)  دراسة أشاركما 

Ortega and Grant (2003) ا بالشركات األمرٌكٌة تشتمل على:إلى أن أسالٌب إدارة األرباح التً تم استخدامه 
، واقعٌة لتقدٌر االلتزاماتؼٌر الاالفتراضات ، االعتراؾ بالمصروفات التشؽٌلٌة توقٌت ،االعتراؾ باإلٌرادات

 اإلجراءات الحقٌقٌة أو التشؽٌلٌة.

استخدام أساس االستحقاق  أن إدارة األرباح تمارس من خالل:إلى  Gang and Yueli (2009)أوضح كل من و

(Accruals)، ( تؽٌر تركٌبة رأس المالChanges in Capital Structure)، التؽٌر فً استخدام األسالٌب المحاسبٌة

(Changes in Accounting Methods.) 

 ومما سبق ٌمكن اإلشارة إلى عدة مداخل الممارسة إدارة األرباح هً:

ٌ   أوال: التقدٌرات المحاسبٌة: لقٌاسها مثل تقدٌرات العمر اإلنتاجً لألصول عتمد على التقدٌرات هناك بعض البنود 
قٌمة الخردة فً نهاٌة العمر اإلنتاجً، الدٌون المشكوك فً تحصٌلها، توقٌت االعتراؾ بالمصروفات  ،الثابتة

أو  السنوات السابقة بالزٌادة أو النقص بشكل ٌعمل على تؽٌٌر إعدادها فً واإلٌرادات، وتستخدم هذه التقدٌرات
 األرباح. متحٌزة األمر الذي ٌإثر على رقم بوضع تقدٌرات

ٌمكن استخدام إعادة تصنٌؾ وتبوٌب بنود القوابم المالٌة  :طرٌقة اإلفصاح بالقوائم المالٌةغٌٌر فً ثانٌا: الت
األداء الحقٌقً للشركة، كؤن ٌتم إدراج بعض العملٌات التً تعبر عن األنشطة  وعرضها بطرٌقة معٌنة للتؤثٌر على

طرٌق ن أي فمثال تمارس إدارة األرباح ع شؽٌلٌة،التموٌلٌة ضمن التدفقات النقدٌة من األنشطة الت االستثمارٌة أو
إعادة تبوٌب بعض الحسابات فً قابمة الدخل بنقل بند مصروفات التشؽٌل إلى بند مصروفات أخرى لزٌادة األرباح 

  التشؽٌلٌة.

من خالل مبادئ المحاسبٌة قد تمارس إدارة األرباح عن طرٌق استخدام المرونة بال ثالثا: مرونة المبادئ المحاسبٌة:
ئ المباد االختٌار بٌن البدابل والسٌاسات المحاسبٌة المتاحة، أي أن عملٌة إدارة الربح تتم ضمن إطار استخدام

مثل االختٌار  ، ومن امثلة ذلك تتهم اإلدارة بؤنها تمارس الؽ ودون انتهاكها حتى ال المحاسبٌة المقبولة قبوال عاما
التؽٌٌرات فً أسعار  وطرق معالجة آثار ستهالك األصول الثابتةبٌن طرق تسعٌر المخزون، وطرق احتساب ا

 األجنبٌة، وؼٌرها من الطرق. صرؾ العمالت

عند إصدار معٌار محاسبً جدٌد تمنح الشركات فترة زمنٌة  الئم لتطبٌق معٌار محاسبً جدٌد :رابعا: التوقٌت الم 
إلى ثالث سنوات، كما ٌتم السماح بتطبٌق المعٌار قبل للمعاٌر، تكون عادة بٌن سنتٌن  معٌنة قبل التطبٌق اإللزامً

التطبٌق، األمر  المحدد للتطبٌق اإللزامً، مما ٌمنح فرصة اختٌار التوقٌت المناسب لتطبٌق المعاٌر قبل موعد الموعد
أو  ٌنةفً تحقٌق منافع وأهداؾ مع الذي قد ٌستخدم لممارسة إدارة األرباح إذا كان التطبٌق المبكر للمعٌار ٌساهم

 العكس.
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قد تمارس إدارة األرباح بمحاولة التؽلب على  :بالمعاٌٌر المحاسبٌة غٌر المرنةخامسا: هٌكلة العملٌات المرتبطة 
هٌكلة العملٌات، فمثال ٌتم تعدٌل العقود واالتفاقٌات، أو إعادة صٌاؼتها  المعاٌٌر ؼٌر المرنة من خالل اتباع مدخل

 األرباح، األمر الذي ٌمكن اإلدارة من ممارسة إدارة األرباح وعدم مخالفة المبادئ المحاسبٌة بما ٌخدم ممارسة إدارة
 علٌها. المتعارؾ

إن تؽٌٌر الشكل القانونً للشركة من خالل االندماج مع شركة أخرى أو  سادسا: التغٌٌر فً تكوٌن الشركة:
 ساعد على تحقٌق ممارسة إدارة األرباح.إعداد تقارٌر وقوابم مالٌة موحدة، مما قد ٌ االستحواذ ٌتطلب

من خالل إثبات العملٌات التً ٌمتد أثرها ألكثر من سنة على أنها  وقٌت إثبات العملٌات فً السجالت:سابعا: ت
ل لعدد المالٌة على أنها رأسمالٌة وتحم السنة المصروفات التً تخص ٌتم تسجٌل بعض السنة الحالٌة، أو أن تخص
تقلٌل الخسابر  ة، كما قد ٌتم إدراج مصروفات أو إٌرادات وهمٌة بؽرض تضخٌم األرباح أوالسنوات القادم من

 ألسباب ضرٌبٌة.

مثل استخدام مصروؾ إٌجار ؼٌر حقٌقً إلخفاء تكلفة  لفة إٌجار مصطنع لحجب تكلفة أصل:ثامنا: استخدام تك
طوٌل األجل ٌتم بموجبه دفع مصروؾ المٌزانٌة، حٌث ٌتم إبرام عقد إٌجار  مبنى جدٌد من الظهور ضمن بنود

 وبالتالً التخلص من ظهور تكلفة المبنى باستخدام مصروؾ اإلٌجار كبدٌل عنه. إٌجار ثابتة سنوٌا

 تكوٌن بعض :االستحقاق علٌها المحاسبة على أساس المالٌة التً تعتمد فً قٌمة التقدٌرات تاسعا: التالعب
المحاسبٌة، والتً ٌترتب علٌها ما ٌعرؾ  قٌمتها الحقٌقٌة حسب المعاٌٌراالحتٌاطٌات والمخصصات بؤقل أو أكثر من 

لتعزٌز اإلٌرادات، وقد ٌتم تحمٌل بعض المصروفات الكبٌرة  بالمؽاالة فً تكوٌن اإلحتٌاطٌات والتً تستخدم الحقا
ة والتً تمتد أثارها الهٌكلٌ عدة سنوات بتحمٌلها على سنة واحدة من أجل تعزٌز دخل خالل فترة إجراء التؽٌٌرات فً

 إلى السنوات التالٌة.

بحٌث تم إعادة التبوٌب لمحتوٌات القابمة بشكل  :محتوٌات قائمة التدفقات النقدٌةا : التالعب فً تصنٌف عاشر  
ترؼب فٌه اإلدارة وٌحقق لها األهداؾ التً تسعى لتحقٌقها من وراء  ٌخدم ممارسة إدارة األرباح فً االتجاه الذي

 ذلك.

 إدارة األرباح إلى نوعٌن:parfet   (2000)صنفت دراسة  :ت النظر حول إدارة األرباحوجها

( التً Operationalوهً إدارة الربح التشؽٌلً ) (:Good Earnings Managementإدارة الربح الجٌدة )  -
 استقرار األداء المالً. تحدث عندما تتخذ اإلدارة قرارات من شؤنها

 عن الحقٌقً إخفاء الربح التشؽٌلً وقد تحدث بهدؾ (:Bad Earnings Managementإدارة الربح السٌبة ) -
االصطناعٌة أو استخدام تقدٌرات ؼٌر منطقٌة. ومن أمثلة ذلك تخفٌض تقدٌرات  القٌود المحاسبٌة بعضى طرٌق

 الدٌون المشكوك فً تحصٌلها. مخصص

 حجم وطبٌعة الشركة ووضعها المالً، وطبٌعة ملكٌةإن ممارسة إدارة األرباح تحرکه دوافع  دوافع إدارة األرباح:
تحسٌن األداء وإتباع  استقرار الدخل ومدى مالءمته مع توقعات األطراؾ ذات العالقة من أجل الشركة، ومدى

من الممارسات المحاسبٌة قد ٌكون وراء  األسالٌب واألدوات المختلفة التً تعمل على تحقٌق ذلك، إن أي ممارسة
 على ممارسات إدارة األرباح التً تتم لتحقٌق أهداؾ الذي ٌنطبق معٌنة، األمر فع ٌخدم تحقٌق أهداؾاستخدامها دا

 معٌنة، ومن هذه الدوافع اآلتً: أو فبة معٌنة تخدم فبات

السوق من قبل  تخلق توقعاتودوافع السوق: وٌقصد بها التؤثٌر على السوق وسعر السهم فً السوق،  -0
لمدٌرٌن إلدارة األرباح وإدارة التنبإات، فالعالقة بٌن المدٌرٌن وحملة األسهم ٌمكن الحافز لدى ا المستثمرٌن

تصرفات األداء المباشر للمدٌرٌن. ومع وجود عدم  توصٌفها من خالل نظرٌة الوكالة، حٌث ال ٌمكن مالحظة
حملة األسهم وأصحاب األسهم وارتفاع تكلفة مراقبة جهود اإلدارة، فإن  تماثل للمعلومات بٌن المدٌرٌن وحملة

للشركة،  االقتصادياألداء  على التقارٌر المالٌة كمصدر ربٌسً للمعلومات بخصوص ٌعتمدون الحقوق األخرى
 التقارٌر المالٌة ألؼراض فدابما ما ٌعتمد المستثمرون والمحللون المالٌون على المعلومات المحاسبٌة المقدمة فً

حافزا لدى المدٌرٌن للتالعب فً األرباح  وذلك بالتبعٌة سٌخلق(، Healy and Wahlen، 0333) التقٌٌم
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كما أن رؼبة اإلدارة فً المحافظة على سعر السهم أو زٌادته تعد دافع   للتؤثر على أداء أسعار األسهم.كمحاولة 
 أنها المستوٌات الواضحة لالقتراض، بما ٌظهر الشركة على األرباح، وذلك عن طرٌق تخفٌض لممارسة إدارة

 عرضة لمخاطر أقل واتجاه جٌد للربح، مما ٌساعد الشركة فً إصدار جدٌد لألسهم.

مع أطراؾ خارجٌة.  الدوافع التعاقدٌة: وٌقصد بها الحوافز التً تنشؤ نتٌجة العقود التً تبرمها إدارة الشركة 9

األمان الوظٌفً، وعقود العمل، وتتمثل هذه الحوافز التعاقدٌة فً: عقود حوافز ومكافآت اإلدارة، عقود الدٌن، عقود 
وتنظٌم العقود بٌن الشركة والمالك المتعددٌن، حٌث تنشؤ عقود  تستخدم البٌانات المحاسبٌة للمساعدة فً رصد

 والضمنٌة للمالبمة بٌن مصالح اإلدارة والمتمثلة فً المكافآت أو الحوافز لإلدارة. المكافآت االدارٌة الصرٌحة

تكتب عقود االقتراض بطرٌقة محددة للحد من تصرفات اإلدارة التً  :وط المدٌونٌةأوال: عقود االقتراض وشر
 ٌستفٌد منها أصحاب

بسبب تكلفتها المحتملة  إلدارة األرباح زٌن، حٌث أن هذه العقود تولد حوافالمصالح فً الشركة على حساب الدابن

 (، كما أن هناك Watts  &Zimmerman ،0320) حالة عدم القٌام بإدارة األرباح للجان التعوٌضات والدابنٌن فً

إدارة األرباح على توزٌع الموارد وذلك ألؼراض عقود االقراض  دلٌال على األثر الواضح الذي تتركه

(0332،Sweeney.) ًووفقا للنظرٌة المحاسبٌة اإلٌجابٌة، فمن المتوقع أن ٌختار المدراء السٌاسات المحاسبٌة الت 

فصح عنها للسنة الحالٌة بهدؾ تخفٌض احتماالت مخالفة الشروط التعاقدٌة للدٌون المعتمدة تزٌد من قٌم الربح الم
فة الشروط التعاقدٌة للدٌن على األرقام المحاسبٌة، وذلك خاصة للشركات التً تكون فً وضع ٌقترب من مخال

(0331، Watts  &Zimmerman  ووفقا لذلك فمن المتوقع أن ٌقوم المدراء بإدارة األرباح النقل األرباح من ،)

( كلما زادت نسبة مدٌونٌة الشركة كلما زادت 9119وقد أشار أبو المكارم ) الحالٌة. الفترة الفترات المستقبلٌة إلى

 األسهم والمحافظة على اإلدارة وتتضمن شروط المدٌونٌة وضع قٌود على التوزٌعات وشراء القٌود على حركة
واالستثمارات فً وحدات  المال العامل، كما تفرض شروط المدٌونٌة قٌود على أنشطة االندماج مستوى معٌن لرأس

 أخرى أو عدم االلتزام بدٌون جدٌدة.

إدارة لقد تناولت العدٌد من الدراسات، عقود التعوٌضات أو المكافآت لمعرفة دوافع  :ثانٌا: عقود مكافآت اإلدارة
ٌإجلون  عند المدراء، حٌث أشارت بعض الدراسات إلى أن مدٌري األقسام فً شركات الكبٌرة العالمٌة األرباح

ألعلى حد للمكافآت المتفق  الدخل عندما ال ٌتحقق هدؾ األرباح فً برنامج مكافؤتهم، وعندما ٌكونون مرشحٌن
مكافآت وعقود االقراض تدفع بعض الشركات إلدارة ال علٌها وفق الخطة المحددة، وٌري البعض اآلخر بؤن عقود

على تحسٌن الوضع الوظٌفً، باإلضافة إلى التخفٌؾ من حدة المخالفات  أرباحها لكً تزٌد من المكافآت، وتعمل

وٌنظر لخطط المكافآت على أنها أحد أهم الدوافع األساسٌة  (.Healy and Wahlen،0333الدٌن ) المحتملة لمواثٌق

الشركات خطط المكافآت المعتمدة على أداء الشركة  المحاسبٌة اإلٌجابٌة إذا استخدمترباح، ووفقا للنظرٌة إلدارة األ
خالل تحوٌل جزء من أرباح  رجح أن ٌقوموا بإدارة األرباح منفً عقود حوافز المدراء، فإن المدراء من الم

خالل االختٌار  رة الحالٌة وٌمكنهم تحقٌق ذلك منً الفتالفترات المستقبلٌة إلى الفترة الحالٌة، وذلك لتعظٌم مكافآتهم ف
 الفترة الحالٌة. من بٌن السٌاسات المحاسبٌة التً ٌترتب علٌها نقل أو تحوٌل جزء من أرباح الفترات المستقبلٌة إلى

اح المحاسبٌة مثل األرب إلى أن عقود حوافز ومكافآت اإلدارة تعتمد على األرقام( 9110)وقد أشار الدهراوی 

بؤرباح الشركة، فقد ٌإثر ذلك على سلوك  المعلنة، أو على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركة والتً تتؤثر هً األخرى
دافعا لإلدارة لتعدٌل األرباح بما ٌتوافق مع أهدافها عن طرٌق  المدراء عند إعداد القوابم المالٌة، حٌث ٌمثل ذلك

 .إدارة األرباح

إدارة الشركة بؤن لألرباح المعلنة  دىالحوافز التنظٌمٌة إلدارة األرباح عندما ٌوجد اعتقاد لتظهر : الدوافع التنظٌمٌة
خالل إدارة األرباح ٌمكن لإلدارة التؤثٌر على واضعً  تؤثٌر على المشرعٌن والمسبولٌن الحكومٌٌن، أي إنه من

، وقد أشار التشرٌعات على الشركةسً وتؤثٌر مما ٌقلل من الضؽط السٌا التشرٌعات أو المسإولٌن الحكومٌٌن
Dechow et al  (1996)الدوافع التنظٌمٌة الحد من  مع توقعات المستثمرٌن، ومن إلى أن األرباح تستخدم لتتوافق

 تدخل الحكومة والتنظٌم الصناعً.

والتً ٌتم وهً ما ٌعرؾ بالتكالٌؾ السٌاسٌة  :ص الحصول على المزاٌا واالحتكارالحد من تدخل الحكومة فً ما ٌخ
ترى النظرٌة المحاسبٌة اإلٌجابٌة أنه فً حالة تعرض الشركة  ممارسة إدارة األرباح لتجنبها أو الحد منها، حٌث

 لتكالٌؾ سٌاسٌة عالٌة، فمن المحتمل أن ٌقوم المدٌرٌن بتخفٌض قٌمة األرباح المفصح عنها للسنة الحالٌة، حٌث أن
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تباه وسابل اإلعالم أو السٌاسٌٌن عندما تفصح عن أرباح ضخمة كنتٌجة الشركات الكبرى ٌمكن أن تجذب أو تلفت ان

 Watts، 0331بالتدخل لمواجهة االحتكار ) الجهات الرقابٌة ٌإدى إلى قٌاملزٌادة األسعار على المستهلكٌن، مما 

and Zimmermanتً من شؤنها أن المدراء باختٌار السٌاسات واألسالٌب المحاسبٌة ال (، األمر الذي ٌترتب عنه قٌام
كذلك قد ٌكون لدى المدراء دافع لتخفٌض األرباح بهدؾ  تنقل األرباح من الفترة الحالٌة إلى الفترات المستقبلٌة.

 Navissiالحصول على منح وإعانات وذلك عندما تتعرض الشركة لممارسات منافسة عالمٌة ؼٌر عادلة، حٌث أشار 

 ندا قامت بممارسة إدارة األرباح لتخفٌض الربح إلقناع الجهات التنظٌمٌةالصناعٌة فً نٌوزٌل بؤن الشركات(1999)  
مواجهة الصعوبات  الحكومٌة ذات العالقة بسٌاسة التسعٌر السماح لتلك الشركات بزٌادة األسعار حتى تتمكن من

 Albornoz andكما أشارت دراسة  المالٌة الناتجة من ثبات األسعار وعدم زٌادتها بواسطة التنظٌم الحكومً.

Illueca   (2005)  ً0330قامت بتخفٌض األرباح المعلنة خالل الفترة من ) سبانٌااإلى أن شركات الكهرباء ف - 

 حدة االحتجاجات على زٌادة السعر. السعرٌة بواسطة الحكومة فً محاولة لتخفٌض ( كنتٌجة لزٌادة التعرٌفة9110

أصحاب المصالح  لدعاوى القضابٌة المحتملة من قبلبهدؾ تجنب اكما أنه من الممكن ممارسة إدارة األرباح 
 المتضررٌن.

فٌة التً تتطلب من تخضع أؼلب األعمال لدرجة من التنظٌم، خصوصا مراقبة األعمال المصر التنظٌم الصناعً:
ألدنى الحد ا متطلبات المالبمة المالٌة، كما تقتضً نظم التؤمٌن بؤن ٌستوفً المإمنون شروط تحقق المصارؾ توفٌر

فقط على  يٌسمح بالحصول على عابد عاد قطاع الخدمات للتصنٌؾ النظامً الذي من السالمة المالٌة، وٌخضع
 الممارسة إدارة األرباح. األصول المستثمرة، وقد ٌولد عن ذلك حوافز

 توفر للشركاتألشكال التنظٌم األخرى أن أن  Watts and Zimmerman  (1978)ٌرى  تنظٌم مكافحة االحتكار:

مكافحة االحتكار أو أي  حوافز إلدارة األرباح، حٌث إن الشركات المعرضة التهامها بقضاٌا االحتكار من منطلق
 ربحٌة. قضاٌا سٌاسٌة أخرى لدٌها دوافع إلدارة أرباحها لكً تظهر أقل

السٌاسة المحاسبٌة تتؤثر أن اختٌار  Northcut and Vines (1998)أوضحت دراسة  التهرب من دفع الضرائب:

حٌث  ب لقٌام اإلدارة بإدارة األرباح،بالضرابب التً تدفعها الشركة وأوضح أن الضرابب المدفوعة قد تعتبر سب
ل المعامالت بٌن شركات أشارت إلى أن الشركة قد تؤخذ شكل تكتالت أعمال حتى ٌسهل إدارة األرباح من خال

 مقدار الضرابب المدفوعة.ببحٌث ٌتم تخفٌض األرباح  المجموعة

إٌجابٌة على الشركة باالهتمام بتعظٌم صافً الدخل ٌنعكس إن  رتبة على ممارسات إدارة األرباح:المخاطر المت
صافً الدخل  مساهمٌن ومستثمرٌن جدد، األمر الذي ٌترتب علٌه محاولة القٌام بممارسات تإدي إلى زٌادة وٌجذب

أنه على Beneish  (2001)خارجة، وٌرى  نتج عنها تدفقات نقدٌة تشؽٌلٌة داخلة أوال ٌ بقابمة الدخل، هذه الممارسات

فً المدى القصٌر إال أن هذه الممارسات المستخدمة تتم من أجل  الرؼم من أن ممارسة إدارة األرباح تحقٌق منافع
مستخدمً  أمرا ٌإدي إلى تضلٌلد ٌجعل منها بشكل متعم المالٌة بالزٌادة أو النقص على البٌانات بالقوابم التؤثٌر

  ومن جهة أخرى أشارت دراسة  (.Clikeman،  9110كما قد تإدي إلى حدوث مشاكل فً المدى الطوٌل )  القوابم،

2002, pp: 1- 32 ) Mulford and Comiskeyآثار سلبٌة واضحة إلدارة الربح كما أنه لها آثار  ( إلى وجود

 (:9112; عٌسی 9112ممارسة إدارة األرباح: )حامد،  عن ومن أهم اآلثار التً تنتج إٌجابٌة،

قد ٌتم اتخاذ قرارات التشؽٌل من أجل التؤثٌر على األرباح فً المدى القصٌر، إال أنه قد  أوال: تخفٌض قٌمة الشركة:
 حدوث أضرار بكفاءة الشركة فً المدى الطوٌل. إلى ٌإدي

 علٌها إال أنها األرباح ال تتعرض مع المعاٌٌر المحاسبٌة المتعارؾرؼم أن ممارسة إدارة  ثانٌا: السلوك األخالقً:
قد ٌنتج عنه خلق  تمس الجانب األخالقً من خالل جعل إخفاء أو تؽٌٌر الحقابق أمر مقبول مارسته، األمر الذي

 مناخ ٌسمح بوجود أنشطة أخرى مشكوك فٌها.

األرباح قد ال تتم عن طرٌق اإلدارة العلٌا فقط، وإنما ٌتم رة اإن ممارسة إد ثالثا: إخفاء مشاكل اإلدارة التشؽٌلٌة:
 إشراك المستوٌات

بدون تصحٌح والمشاكل  عن اإلدارة العلٌا، فتبقى األخطاء األخرى، األمر الذي قد ٌنتج عنه إخفاء مشاكل التشؽٌل
ألوراق المالٌة بنٌوٌورك بتوقٌع قامت بورصة ا بدون حلول. رابعا: العقوبات االقتصادٌة وإعادة إعداد القوابم المالٌة:
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 (Co  & W.R. Grace) إدارة األرباح، مثل ما حدث مع الؽرامة على عقوبات صارمة على الشركات التً تمارس
 وإعادة إعداد القوابم المالٌة )احتساب أرباحها( الذي ٌعتبر مكلفة جدا للشركة، باإلضافة إلى بقٌمة ملٌون دوالر

 الشركة.تؤثٌره السلبً على سمعة 

تشافها سوؾ ٌترك خامسا: التؤثٌر السلبً على أداء األسهم: سواء تم اكتشاؾ ممارسات إدارة األرباح أو لم ٌتم اك
سعر السهم فً المدى الطوٌل، حٌث أنه فً حالة اكتشافها ستكون ردا لفعل سلبً وتإدي إلى  تؤثٌر سلبٌة على
الممارسات ستظهر قٌمة الشركة بقٌمة ؼٌر حقٌقٌة ال تعبر عن  عدم اكتشاؾ هذه األسهم، أما فً حالة انخفض أسعار
 المدى الطوٌل. قٌمة الشركة فً ً للشركة، وٌترك تؤثٌر سلبٌة علىاألداء الحقٌق

 إلى وجود آثار سلبٌة لممارسة إدارة األرباح من الناحٌة Lev  ((2003أشارت دراسة سادسا: الضرر االجتماعً:
ٌتم فٌها  التكالٌؾ االجتماعٌة مثل االستثمارات الخاطبة من قبل المستثمرٌن فً الفترات التًوالمتمثلة فً  االجتماعٌة

مثل ما حدث فً شركة إنرون للطاقة، حٌث أنفقت ما قٌمته ملٌار دوالر خالل الثالث  ممارسة إدارة األرباح،
المعلومات بالشركة، هذا اإلنفاق تم كنتٌجة األرباح على تكنولوجٌا  ارةسنوات السابقة على اكتشاؾ ممارستها إلد

هذا األمر جعل الدول تتجه نحو وضع القوانٌن المناسبة للحد من ممارسات إدارة  األرباح. لممارسات الشركة إلدارة
وجعل الشركات تقوم بالتقرٌر عن األداء االقتصادي الحقٌقً، الذي ٌمثل أحد التكالٌؾ االجتماعٌة، مثل ما  األرباح
االستحقاق ٌعبر عن التدفقات النقدٌة  أساس إن صافً الدخل حسب (، Sarbanes- Oxleyعند إصدار قانو ) حدث 

وفً الحسابات المدٌنة  المخزون أي أنه ٌمثل التؽٌرات فً رصٌد الجارٌة وؼٌر الجارٌة، تواالستحقاقاالتشؽٌلٌة 
ساط االستهالك لألصول الثابتة والتؽٌرات فً رصٌد أق والحسابات الدابنة، أما االستحقاقات ؼٌر الجارٌة فتتمثل فً

لمحاسبٌة ال بد من مراعاة وللوصول إلى دقة األرباح حسب أساس االستحقاق ا ،(9119الضرابب المإجلة )سوٌلم، 

 الحالٌة. إلى دقة التنبإات باألرباح المتوقعة خالل الفترات المالٌة القادمة الذي ٌحتاج إلى جودة األرباح الوصول

 الدراسة المٌدانٌة -3

 

 دراسة دوافع ممارسة إدارة األرباح فً الشركات العامة والخاصة بالبٌبة اللٌبٌة.لتم بهذا الفصل تحلٌل البٌانات 

وهما: المصادر الثانوٌة التً  تم االعتماد على المنهج الوصفً التحلٌلً، كما تم االعتماد على مصدرٌن للبٌانات،وقد 
وذلك باالعتماد على الدراسات السابقة،  بناء اإلطار النظري للدراسة وتصمٌم االستبٌان; تم االستعانة بها عند

إدارة األرباح. كما تم االعتماد على المصادر األولٌة;  والمقاالت، والرسابل، والكتب العلمٌة المتخصصة بموضوع
كؤداة ربٌسٌة  صحٌفة االستبانةٌة من خالل وقد تم تجمٌع البٌانات األول لمعالجة الجوانب التحلٌلٌة لموضوع الدراسة،

 حٌث تؽطً كافة الجوانب المتعلقة بتساإالت المشكلة، وفرضٌاتها وأهدافها. صممت خصٌصا لهذا الؽرض،

 تكون مجتمع الدراسة من عدد ثالث فبات وهم المراجعٌن الخارجٌن العاملٌن بالبٌبة اللٌبٌة، مجتمع وعٌنة الدراسة:
وٌصعب حصر  الداخلٌن والمدراء المالٌن العاملٌن بالشركات العاملة بالبٌبة اللٌبٌة العامة والخاصة،والمراجعٌن 

فبة مجتمع الدراسة الخاص بالمراجعٌن الخارجٌن: على الرؼم •  جمٌع مفردات هذه الفبات الثالثة لألسباب اآلتٌة:
 جمع المعلومات حول هذه الفبة، إال أنه تم )من خالل المحاسبٌن والمراجعٌن فً لٌبٌا بهدؾ من القٌام بزٌارة نقابة

على المعلومات الكافٌة حول  سجالت النقابة الحصول على عدد المراجعٌن الخارجٌن فً لٌبٌا، ولكن لم ٌتم الحصول
 فعال أم ال. عناوٌنهم أو كٌفٌة االتصال بهم، وهل مازالوا ممارسٌن للمهنة

المإسسات  الشركات فً الٌن بالشركات العامة: ٌمكن الحصول على حصر بهذهوالمدراء الم ٌنالمراجعٌن الداخلٌ• 
خصوصا الشركات والحصول على عناوٌن الشركات  الحكومٌة ذات العالقة ولكن ٌصعب الوصول للعاملٌن بهذه

 بها الدولة اللٌبٌة. تمر من ظل الظروؾ الحالٌة التً

 والوصول لعناوٌنهم. الخاصة: ٌصعب الحصول على حصر بهم المراجعٌن الداخلٌن والمدراء المالٌن بالشركات• 

عشوابٌة  ؼٌر األسباب الثالثة السابقة ٌصعب معها اختٌار عٌنة عشوابٌة من مجتمع الدراسة، لذلك تم اختٌار عٌنة
اسلوب كرة الثلج فً كثٌر من  من مجتمع الدراسة للفبات الثالثة التً ٌتكون منها مجتمع الدراسة، مع استخدام

 االحٌان.

 لجمع البٌانات األولٌة الالزمة لإلجابة على أسبلة الدراسة، انةاستخدمت الدراسة االستب :وسٌلة جمع البٌانات
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 كبٌرة، كما ٌعتبر منخفض باعتباره وسٌلة مناسبة لجمع البٌانات من مجتمع الدراسة المنتشر على رقعة جؽرافٌة
 بالوسابل األخرى.التكلفة مقارنة 

وتم  السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، تبالدراسابناء على ما ورد  االستبانةتم تصمٌم : ةانتصمٌم االستب
حول فقرات االستبانة،  ( وقٌاس إجابة أفراد العٌنة واتجاهاتهمFive Likert Scaleاستخدام مقٌاس لٌكرت الخماسً )

 (0.0)وذلك على النحو الموضح بالجدول 

 توزٌع درجات مقٌاس لٌكرت لفقرات االستبٌان (5.3)جدول 

 موافق بشدة موافق محاٌد ؼٌر موافق ؼٌر موافق بشدة

5 0 3 4 5 

 

( فقرات تناولت سمات وخصابص عٌنة الدراسة 2من ثالث أقسام: القسم األول; وٌحتوي على ) االستبانة توتكون

 فٌما ٌتعلق بالوظٌفة الحالٌة، وسنوات الخبرة، والمإهل العلمً، والتخصص.

 ( أبعاد تم تقسٌمها حسب الدوافع من وراء استخدام إدارة األرباح1أما القسم الثانً فقد تكون من )

 وتشمل ما ٌلً:

األرباح فً  دوافع التعاقدٌة الممارسات إدارة( فقرات تهدؾ إلى قٌاس وتحدٌد ال2البعد األول: وٌتكون من ) -

وتحدٌد دوافع المتطلبات ( فقرات تهدؾ إلى قٌاس 2البعد الثانً: وٌتكون من ) -الشركات العاملة بالبٌبة اللٌبٌة. 

 األرباح. والتنظٌمٌة لممارسات إدارة السٌاسٌة

 األرباح.  ( فقرات تهدؾ إلى قٌاس وتحدٌد دوافع السلوك الممارسات إدارة2بعد الثالث: وٌتكون من )ال -

 األرباح. ( فقرات تهدؾ إلى قٌاس وتحدٌد دوافع المعلومات لممارسات إدارة9البعد الرابع: وٌتكون من ) -

الشركة، ومركزها  افظة على سمعةوتحدٌد دوافع المح ( فقرات تهدؾ إلى قٌاس1البعد الخامس: وٌتكون من ) -

والشركات  ارة األرباح الشركات العامةالمالً. كما تم تصمٌم هذه الدوافع بحٌث تكون اإلجابة متعلقة بدوافع إد
العاملة  ت ممارسات إدارة األرباح الشركاتالخاصة. أما القسم األخٌر من االستبٌان فقد تم تصمٌمه لتحدٌد إجراءا

 هذا الؽرض. ( فقرة وضعت لقٌاس09ٌشمل )بٌة، وبالبٌبة اللٌ

( استمارات 0ومناقشتها مع المشرؾ تم توزٌع ) ستبانةلالبعد االنتهاء من إعداد النسخة المبدبٌة  :ةانتحكٌم االستب

على المحكمٌن من أصحاب الخبرة والمتخصصٌن فً مجال المحاسبة والمهتمٌن بموضوع الدراسة، وذلك لتحكٌم 
لٌؽطً كل الجوانب المتعلقة بالدراسة، وتم ضوح معانٌها وشمولٌة االستبٌان االستبٌان من حٌث صٌاؼة االسبلة وو

تبار أؼلب من قبل المحكمٌن، ولقد تم األخذ بعٌن االع ةانلالستب ن التعدٌالت على النسخة المبدبٌةاقتراح مجموعة م
 التعدٌالت والمقترحات.

 :ةانتوزٌع االستب

على عٌنة  هبهذه الدراسة، وتم توزٌع ةاناالتصال الشخصً )التسلٌم بالٌد( لتوزٌع االستبقد تم استخدام أسلوب ل
الجهد الالزم لتوزٌع واسترجاع االستبانات الموزعة سواء باالتصال بالهاتؾ او  مختارة وتلقً الردود، وتم بذل

شخصٌاً للتؤكٌد على االستجابة وترجٌع االستبانات الموزعة فً الوقت المناسب. وقد تم توزٌع عدد متبة استبانة 

%( وهً 21صالح للتحلٌل منها هو سبعة وثمانون استبانة وبنسبة )استرجع منها تسعون وبعد التدقٌق وجد ما هو 

 نسبة كافٌة للقٌام بالتحلٌل واظهار النتابج.
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 االختبارات االحصابٌة التً استخدمت لتحلٌل البٌانات: 

وقد تم   SPSSطرق تحلٌل البٌانات: تك تحلٌل البٌانات باستخدام بنرامج الحزم االحصابٌة للعلوم االجتماعٌة  -0

(  لإلجابات الخمس، 1,2,0,9,0(، وٌعبر عن متوسط القٌم )0التحلٌل على اساس المتوسط المعٌاري مساوٌا )

كما تم تحدٌد مدى وجود أي دافع دوافع ممارسة ادارة االرباح بالشركات محل الدراسة بناء على اجابات 
افع منخفضة إذا كان متوسط إجابة أفراد توفر الدو وبذلك ٌكون مستوى درجةالمشاركٌن على مقٌاس لٌكرت. 

 9 .00وعند درجة توفر متوسطة إذا كانت قٌمة المتوسط تقع مابٌن )(، 9.00 أقل من الى 0العٌنة تقع ما بٌن )
( فإن دوافع ممارسات إدارة .0.6(، أما إذا كان متوسط إجابة أفراد العٌنة أكبر من أو ٌساوي ) 0 .00 –

 ة كبٌرة.األرباح تكون متوفر بدرج

االختبارات المهمة للحكم على مدى جودة البٌانات المجمعة  ( منAlpha Cronbachوٌعتبر معامل ألفا كرونباخ )

وتكون قٌمة معامل ألفا  مصداقٌتها وصالحٌتها للتعبٌر عن المتؽٌرات المراد قٌاسها. بواسطة االستبٌان من حٌث بٌان

مفردات العٌنة، فعندما تكون قٌمة معامل ألفا  ( وٌشٌر إلى مدى االرتباط بٌن إجابات0، 1)     كرونباخ ما بٌن

كرونباخ )صفر( فإن ذلك ٌدل على عدم وجود ارتباط ما بٌن اجابات مفردات العٌنة، أما اذا كان قٌمة معامل ألفا 
فردات العٌنة، وٌعد هذا المقٌاس جٌدا إذا كرونباخ )واحد صحٌح( فهذا ٌشٌر إلى أن هناك ارتباط تام ما بٌن اجابات م

(، وعند تطبٌق هذا االختبار باستخدام البرنامج 9112% )أوما سٌكاران، 01ما زادت قٌمة ألفا کرونباخ عن 

( وجد أن قٌمة معامل ألفا لجمٌع محاور االستبٌان للشركات الحكومٌة، والشركات الخاصة SPSSاإلحصابً )

بكل محور )شركات حكومٌة،  ةلتوالً، كما أن نتابج اختبارات الثبات الخاصعلى ا  %(31.1% و39.0)بلػ

(، 9.  0كما هو موضح بالجدول رقم )  %(22.0 – %03.0) شركات خاصة( كانت أٌضا جٌدة وتتراوح قٌمها من
 الفروض.وعلٌه ٌمكن االعتماد على بٌانات الدراسة إلجراء االختبارات اإلحصابٌة األخرى الخاصة باختبار 

 لمحاور االستبٌان Alpha Cronbachنتائج اختبار  (9.  0الجدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد األسبلة محاور االستبٌان

الشركات 
 الحكومٌة

الشركات 
 الخاصة

 0.693 0.772 2 الدوافع التعاقدٌة لممارسات إدارة األرباح

 0.725 0.755 2 دوافع تتعلق بمتطلبات سٌاسٌة وتنظٌمٌة

 0.824 0.841 1 دوافع تتعلق بالسلوك

 0.743 0.717 9 دوافع تتعلق بالمعلومات

 0.753 0.765 1 دوافع المحافظة على سمعة الشركة

إجراءات ممارسة إدارة األرباح المعدل العام 
 للثبات

09 0.830 0.825 

 0.905 0.926 02 المعدل العام للثبات

 

 للبٌانات:نتائج التحلٌل اإلحصائً 

ٌبٌن الجزء التالً وصؾ وتوزٌع أفراد العٌنة حسب الخصابص  لدٌمغرافٌة ألفراد عٌنة الدراسة:وصف المتغٌرات ا
المتعلقة بالمإهل العلمً، والتخصص; وسنوات الخبرة، والوضع الوظٌفً، وفٌما ٌلً نستعرض التوزٌع التكراري، 

 نحو التالً:والتوزٌع النسبً لخصابص المستجٌبٌن وذلك على ال
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%( من 0.2( أن ما نسبته )0.0فراد العٌنة; ٌوضح الجدول رقم )فٌما ٌخص المإهالت العلمٌة أل المإهل العلمً:

%( من المشاركٌن حاصلٌن على المإهل العلمً ماجستٌر، بٌنما  01.3ون شهادة الدكتوراه، بٌنما )المشاركٌن ٌحمل

بلوم عالً، فقط حاصلٌن على د %(00.2البكالورٌوس، وأن ما نسبته )ل %( من المشاركٌن ٌحملون مإه 22.2)

مإهالت علمٌة جامعٌة فما فوق مما ٌعد مإشرا  من المشاركٌن فً الدراسة ٌحملون %(20.9وبالتالً فإن نسبة )

 الدراسة. ٌن وفهمهم لموضوعجٌدا للتؤهٌل العلمً للمشارك

 وصف خصائص عٌنة الدراسة حسب المإهل العلمً ( 0.  0جدول )

 النسبة العدد المإهل العلمً

 %0.2 0 دكتوراه

 %01.3 00 ماجستٌر

 %22.2 03 بكالورٌوس

 %00.2 09 دبلوم عالً

 %011.1 21 اإلجمالً

 

(  %21.2بته) ( أن ما نس0. 1فراد العٌنة; ٌوضح الجدول رقم )وفٌما ٌخص التخصصات العلمٌة أل التخصص: 

من المشاركٌن فً الدراسة تخصصاتهم محاسبة، مما ٌسهم فً تعزٌز قدرة فهم المشاركٌن الموضوع الدراسة 
المتحصل علٌها منهم، كما أن لباقً التخصصات  مر الذي ٌضفً الثقة على البٌاناتواألسبلة الواردة باالستبٌان، األ
 عالقة بالجوانب المالٌة والتموٌلٌة.

 عٌنة الدراسة حسب التخصصات العلمٌة ف خصائصوص( 2-0جدول )

 النسبة العدد التخصص العلمً

 %21.2 10 محاسبة

 %0.2 0 ادارة

 %1.1 1 تموٌل

 %0.2 0 اقتصاد

 %011 21 اإلجمالً

 

(  2( أن ما نسبته ) % . 1.0وفٌما ٌخص التخصصات العلمٌة ألفراد العٌنة; ٌوضح الجدول رقم ) سنوات الخبرة:
( 1( خبرتهم ما بٌن ) 2( سنوات، وما نسبتهم ) % . 01المشاركٌن فً الدراسة تزٌد سنوات خبراتهم عن )من 

التطبٌقٌة بالمحاسبة والمراجعة فً البٌبة اللٌبٌة.عٌنة  ( سنوات، مما ٌعنً تفهمهم لكثٌر من الجوانب01وأقل من )

 الدراسة حسب سنوات الخبرة فً مجال العمل العدد

  النسبة
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 فً مجال العمل سنوات الخبرةحسب وصف خصائص عٌنة الدراسة ( 5.  3جدول )

 النسبة العدد سنوات الخبرة

 %02.2 00 سنوات 5أقل من 

سنوات الً اقل من سنوات  5من 

52 

09 00.2% 

 55سنوات الً اقل من  52من 

 سنة

00 02.3% 

 %93.0 90 سنة فؤكثر 55من 

 %011 21 اإلجمالً

 

( أن توزٌع االستبٌان تم بنسب متفاوتة بٌن فبات عٌنة الدراسة الثالثة 0.0ٌوضح الجدول رقم ) الوظٌفً:الوضع 

المراجعٌن الخارجٌن، المراجعٌن الداخلٌن، المدراء المالٌن( ونسب االستالم متقاربة حٌث بلؽت نسبة المراجعٌن 

%(، أي أن النسبة  90.0ٌن بلؽت نسبته )ٌلمالراء اوالمد %(00.0%( والمراجعٌن الخارجٌن ) 00.2الداخلٌٌن )

 للفبات الثالثة متقاربة وتعتبر جٌدة للتحلٌل االحصابً للبٌانات والمقارنة بٌن آراء الفبات الثالثة.

 ( وصف خصائص عٌنة الدراسة حسب الوضع الوظٌف6.3ًجدول )

 النسبة العدد المركز الوظٌفً

 %00.2 09 مراجع داخلً

 %00.0 93 مراجع خارجً

 %90.0 90 مدٌر مالً

 %011 21 اإلجمالً

 

 وصف وتحلٌل إجابة عٌنة الدراسة بخصوص دوافع ممارسات إدارة األرباح:

معتت التً تم تحلٌل البٌانا العاملة بالبٌبة  والمتعلقة بدوافع ممارسات إدارة األرباح فً الشركات ةانبواسطة االستب ج 
الجزء التالً مجموعة من اإلحصاءات الوصفٌة ) العدد، والنسبة، والمتوسطات، واالنحرافات  اللٌبٌة، وٌبٌن

االستبانة وتكون الفقرة إٌجابٌة، بمعنى أن أفراد العٌنة ٌقرون بتوافر محتواها  المعٌارٌة( حول كل فقرة من فقرات

لفقرة سلبٌة; بمعنى أن أفراد العٌنة ال (، وتكون ا0.01ٌساوي ) ذا كانت بمتوسط إجابة أكبر من أوبدرجة كبٌرة إ

(، وعند درجة توافر بدرجة متوسطة إذا 00 (9.00 أقل من -0ت بمتوسط ٌقع ما بٌن )ٌقرون بتوافر محتواها إذا كان

 (.0.00 – 9.00ابة أفراد العٌنة تقع ما بٌن )كانت قٌمة المتوسط الحسابً إلج
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 مستوى الشركات الحكومٌة:تحلٌل دوافع ممارسات إدارة األرباح على 

 :أوال: الدوافع التعاقدٌة

بالنسبة لفقرات  اتجاهات المستجٌبٌن كانت إٌجابٌة( إلى أن جمٌع 1.0تشٌر اإلحصاءات الوصفٌة بالجدول رقم )

وذلك باالستناد إلى قٌم  رة األرباح فً الشركات الحكومٌة،االستبٌان المتعلقة بالدوافع التعاقدٌة لممارسات إدا

(، كما تشٌر نتابج اختبار التوزٌع 0) حٌث جاءت جمٌعها بمتوسط أكبر من المتوسط الحسابً إلجابة المستجٌبٌن،

( أن بٌانات الدوافع  Kolmogorov - Smirnovاختبار )  ( المتحصل علٌها بعد تنفٌذTests of Normalityالطبٌعً )

( Sign Testلطبٌعً، وعلٌه فقد تم استخدام اختبار اإلشارة )ا لشركات الحكومٌة ال تتبع التوزٌعالتعاقدٌة الخاصة با
 وى الشركات الحكومٌة كما هو موضحمست المتعلقة بالدوافع التعاقدٌة علىقبول النتابج  الالمعلمً التحقق من

 (.1.0بالجدول رقم )

 

 ( نتائج تحلٌل الدوافع التعاقدٌة بالشركات الحكومٌة7.3جدول )

 

 الــبــٌـــــــان

غٌر 
موا
فق 
بشد
 ة

غٌر 
موا
 فق

محا
 ٌد

موا
 فق

موا
فق 
بشد
 ة

 

الوسط 
الحسا

 بً

 

Sig 

(K – S) 

 

Sig 
Test 
Sign 

 

 

الترتٌ
 ب

 العـــــدد

 النســبة%

 0.00 1.11 0.01 09 22 00 2 0 اخفاء الوضع المالً السٌا للشركة. -0

 

0 

0.2 3.9 02.
2 

11.
9 

00.
2 

 0.00 1.11 0.01 00 29 90 01 0 تلبٌة متطلبات عقود التعوٌض. -9

 

9 

0.0 00.
1 

90.
2 

22.
0 

09.
0 

تعزٌز فرص الحصول . قروض من  -0

 المصارؾ.

 

9 01 01 21 2 0.22 1.11 0.00 

 

0 

9.0 01.
9 

03.
1 

10.
1 

3.9 

تجنب احتمال التعرض النتهاك  -2

شروط عقود المدٌونٌة وتدخل الدابنٌن 
 الشركةالفرض بعض القٌود على 

2 2 93 29 2 0.03 1.11 0.00 2 

2.0 3.9 00.
0 

22.
0 

2.0 

 قبــــــــــــــــــول 3.53 ه العام حول الدوافع التعاقدٌة لممارسات ادارة االرباحاالتجا
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فً ( ٌتضح أن الدافع األكثر تؤثٌرا لممارسة إدارة األرباح من الدوافع التعاقدٌة تمثل 1.0من خالل الجدول رقم )

فً المرتبة  جاء( ، و0.01) ع تلبٌة عقود التعوٌض بمتوسط، ٌلٌه )داف(0.10بمتوسط ) )رفع قٌمة مكافؤة اإلدارة(

الثالثة دافع )تعزٌز فرص الحصول على قروض من المصارؾ( ثم فً المرتبة األخٌرة دافع )تجنب احتمال 
 لى التوالً.ع(0.03( و)0.22)التعرض النتهاك شروط عقود المدٌونٌة( بمتوسط 

 ثانٌا: دوافع المتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة:

الجمٌع الدوافع  اتجاهات المستجٌبٌن كانت إٌجابٌة( إلى أن جمٌع 2.0تشٌر اإلحصاءات الوصفٌة بالجدول رقم )

إلى قٌم المتعلقة بالمتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة لممارسات إدارة األرباح فً الشركات الحكومٌة، وذلك باالستناد 

(، كما تشٌر نتابج اختبار التوزٌع الطبٌعً 0حٌث جاءت بمتوسط أكبر من ) توسط الحسابً إلجابة المستجٌبٌن،الم

(Tests of Normality تنفٌذ المتحصل علٌها بعد  ( اختبارKolmogorov - Smirnov  أن بٌانات دوافع المتطلبات )
الخاصة بالشركات الحكومٌة ال تتبع التوزٌع الطبٌعً، وعلٌه فقد تم استخدام اختبار اإلشارة )  السٌاسٌة والتنظٌمٌة

Sign Test مستوى الشركات  متطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة علىال من قبول النتابج المتعلقة بدوافع( الالمعلمً للتحقق

 (2.0الحكومٌة كما هو موضح بالجدول رقم )

 تحلٌل دوافع المتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة بالشركات الحكومٌة( نتائج ..8جدول )

 

 الــبــٌـــــــان

غٌر 
موافق 
 بشدة

غٌر 
 موافق

موافق  موافق محاٌد
 بشدة

 

الوسط 
 الحسابً

 

Sig 

(K – S) 

 

Sig 

Test 
Sign 

 

 

 الترتٌب
 العـــــدد

 النســبة%

الحد من التكالٌؾ السٌاسٌة  -0

على  ذات العواقب السلبٌة
 الشركة.

0 00 00 21 02 0.11 1.11 1.11 0 

0.0 02.2 20.1 00.0  

تلبٌة المتطلبات التنظٌمٌة  - 9

 الحكومٌة.

1 02 00 10 0 0.10 1.11 1.110 9 

1 00.0 02.2 12.0 0.3 

تقلٌص الضؽط السٌاسً  - 0

 وتؤثٌر التشرٌعات على الشركة. 

9 02 90 20 1 0.20 1.11 1.032 0 

9.0 00.0 90.2 21.0 2.1 

تقلٌل الدخل الخاضع  - 2

للضرٌبة لتقلٌص مقدار 
 .الضرٌبة المطلوب

1 92 00 01 09 0.90 1.11 1.19 2 

1.1 91.0 02.2 02.1 90.2 

 قبــــــــــــــــــول 3.42 المتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة االتجاه العام حول الدوافع

 

( ٌتضح أن أكثر دوافع المتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة بالشركات الحكومٌة دافع )الحد 2.0) من خالل الجدول رقم

من التكالٌؾ السٌاسٌة ذات العواقب السلبٌة على الشركة( ٌلٌه فً المرتبة الثانٌة دافع )تلبٌة المتطلبات التنظٌمٌة 

المرتبة األخٌرة كان دافع )التهرب من دفع الضرابب(  وفً( على التوالى، 0.10( و)0.11الحكومٌة بمتوسط )

 (.0.90)بمتوسط 

 ثالثا: دوافع السلوك:
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( إلى أن جمٌع اتجاهات المستجٌبٌن كانت إٌجابٌة لمعظم الدوافع  3.0تشٌر اإلحصاءات الوصفٌة بالجدول رقم )

ستناد إلى قٌم المتوسط الحسابً إلجابة المتعلقة بالسلوك الممارسات إدارة األرباح فً الشركات الحكومٌة، وذلك باال

 Tests of Normality(، كما تشٌر نتابج اختبار التوزٌع الطبٌعً )0المستجٌبٌن، حٌث جاءت بمتوسط أكبر من )

( أن بٌانات دوافع السلوك الخاصة بالشركات الحكومٌة Kolmogorov - Smirnov) المتحصل علٌها بعد تنفٌذ اختبار

معلمً للتحقق من قبول النتابج  ( الالSign Testطبٌعً، وعلٌه فقد تم استخدام اختبار اإلشارة )ال تتبع التوزٌع ال

 (3.0)المتعلقة بدوافع السلوك على مستوى الشركات الحكومٌة كما هو موضح بالجدول رقم 

 بالشركات الحكومٌة وكالسلدوافع ( نتائج تحلٌل 9.3جدول )

 

 الــبــٌـــــــان

غٌر 
موافق 
 بشدة

غٌر 
 موافق

موافق  موافق محاٌد
 بشدة

 

الوسط 
 الحسابً

 

Sig 

(K – S) 

 

Sig 

Test 
Sign 

 

 

 الترتٌب
 العـــــدد

 النســبة%

 0 1.11 1.11 0.20 02 03 2 90 1 رفع قٌمة مكافآت اإلدارة. -0

1.1 92.0 3.9 22.2 00.0 

ٌمارس المدٌر التنفٌذي  -9

 الجدٌد ادارة االرباح.

3 03 02 03 0 0.00 1.11 1.110 9 

01.0 90.2 00.0 22.2 0.3 

اخفاء الضعؾ فً اداء  -0

االدارة التنفٌذٌة الحالٌة 
 للشركة.

09 91 0 90 02 0.01 1.11 1.032 0 

00.2 92.1 0.3 93.3 91.1 

القلق الوظٌفً من قبل  -2

مدراء الشركة والرؼبة بتعزٌز 
بمناصبهم موقفهم فً االحتفاظ 

 االدارٌة.

01 00 91 02 1 0.02 1.11 1.11 2 

00.1 02.2 90.11 03.0 2.11 

اخفاء مستوى النمو المتدنً  -1

 للشركة

01 90 02 02 2 0.01 1.11 1.101 1 

00.1 92.0 00.0 03.0 3.9 

 قبــــــــــــــــــول 3.56 االتجاه العام حول الدوافع المتعلقة بالسلوك

 

( ٌتبٌن أن دافع )إخفاء الوضع السًء للشركة( ودافع )ٌمارس المدٌر التنفٌذي الجدٌد 0.  01من خالل الجدول رقم )

( على التوالً، بٌنما 0.00( و ) 0.20إدارة األرباح( جاءت فً المرتبة األولى والثانٌة على التوالً وبمتوسط ) 

 (.0.01)لمرتبة األخٌرة بمتوسط جاء دافع )إخفاء مستوى النمو المتدنً للشركة فً ا

 رابعا: دوافع المعلومات:

إٌجابٌة لجمٌع الدوافع  ( إلى أن جمٌع اتجاهات المستجٌبٌن كانت 0.  00تشٌر اإلحصاءات الوصفٌة بالجدول رقم )

الحسابً باالستناد إلى قٌم المتوسط  المتعلقة بالمعلومات لممارسات إدارة األرباح فً الشركات الحكومٌة، وذلك
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 Tests ofتشٌر نتابج اختبار التوزٌع الطبٌعً ) (، كما0إلجابة المستجٌبٌن، حٌث جاءت بمتوسط أكبر من )

Normality ( المتحصل علٌها بعد تنفٌذ اختبار )Kolmogorov - Smirnov  أن بٌانات دوافع المعلومات الخاصة )

( الالمعلمً التحقق Sign Testتم استخدام اختبار اإلشارة ) بالشركات الحكومٌة ال تتبع التوزٌع الطبٌعً، وعلٌه فقد

 (01.0)بالجدول رقم  الحكومٌة كما هو موضح افع المعلومات على مستوى الشركاتمن قبول النتابج المتعلقة بدو

 ( نتائج تحلٌل دوافع المعلومات بالشركات الحكومٌة 52.3جدول )

 

 الــبــٌـــــــان

غٌر 
موافق 
 بشدة

غٌر 
 موافق

موافق  موافق محاٌد
 بشدة

 

الوسط 
 الحسابً

 

Sig 

(K – S) 

 

Sig 

Test 
Sign 

 

 

 الترتٌب
 العـــــدد

 النســبة%

إلٌصال المعلومات المطلوبة  -0

 لمستخدمً التقارٌر المالٌة.

11 90 02 29 01 0.21 1.11 1.11 0 

1.1 92.0 00.0 22.0 00.1 

التً لزٌادة قٌمة المعلومات  -9

 ستكون مفٌدة لمتخذي القرار.

2 01 02 29 0 0.00 1.11 1.11 9 

2.0 03.1 91.1 22.0 0.3 

 قبــــــــــــــــــول 3.42 االتجاه العام حول الدوافع المتعلقة بالمعلومات

 

لمستخدمً التقارٌر دافع إلٌصال المعلومات المطلوبة ( المتعلق بدوافع المعلومات، فقد جاء 01.  0من الجدول رقم )

 (.0.00)( ٌلٌه دافع الزٌادة قٌمة المعلومات التً ستكون مفٌدة لمتخذي القرار بمتوسط 0.21المالٌة( أو بمتوسط )

 خامسا: دوافع المحافظة على سمعة الشركة ومركزها المالً:

ٌجابٌة لجمٌع دوافع إ ( إلى أن جمٌع اتجاهات المستجٌبٌن كانت00.0تشٌر اإلحصاءات الوصفٌة بالجدول رقم )

باالستناد إلى قٌم المتوسط الحسابً  سمعة الشركة ومركزها المالً فً الشركات الحكومٌة، وذلك المحافظة على

 Tests ofتشٌر نتابج اختبار التوزٌع الطبٌعً ) (، كما0إلجابة المستجٌبٌن، حٌث جاءت بمتوسط أكبر من )

Normality ر المتحصل علٌها بعد تنفٌذ اختبا(Kolmogorov - Smirnov أن بٌانات دوافع المعلومات الخاصة )

معلمً التحقق  ( الالSign Testبالشركات الحكومٌة ال تتبع التوزٌع الطبٌعً، وعلٌه فقد تم استخدام اختبار اإلشارة )

هو موضح  من قبول النتابج المتعلقة بدوافع المحافظة على سمعة وضع الشركة على مستوى الشركات الحكومٌة كما
 (.00.0)بالجدول رقم 

 ( نتائج تحلٌل دوافع المحافظة على سمعة ووضع الشركة 55.3جدول )

 

 الــبــٌـــــــان

غٌر 
موافق 
 بشدة

غٌر 
 موافق

موافق  موافق محاٌد
 بشدة

 

الوسط 
 الحسابً

 

Sig 

(K – S) 

 

Sig 

Test 
Sign 

 

 

 الترتٌب
 العـــــدد

 النســبة%

 0 1.11 1.11 0.03 00 23 00 00 1لالندماج مع عند االستعداد  -0
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 00.2 10.0 02.2 09.0 11 .شركة أخرى

المحافظة على نفس مستوي  -9

 األرباح للسنة سابقة.

1 02 09 23 09 0.02 1.11 1.110 9 

11 00.0 00.2 10.0 00.2 

 0 1.11 1.11 0.09 1 22 92 2 1 تلبٌة توقعات اإلدارة العلٌا. -0

11 3.9 91.0 11.9 2.1 

 2 1.11 1.11 0.23 1 21 01 02 9 تعظٌم قٌمة الشركة. -2

9.0 00.0 03.1 12.1 2.1 

إبراز الجانب االٌجابً  -1

للشركة بالتركٌز على اإلعالن 
عن ما تحققه من أرباح وتجنب 

 اإلعالن عن وجود خسابر.

3 00 02 21 00 0.03 1.11 1.101 1 

01.0 09.0 00.0 20.1 09.0 

االتجاه العام حول دوافع المتعلقة بالمحافظة على سمعة الشركة ومركزها 
 المالً

 قبــــــــــــــــــول 3.55

 

عند االستعداد )( المتعلق بدافع المحافظة على سمعة ووضع الشركة فقد جاء دافع  00.0من خالل الجدول رقم )

فً المرتبة األولى، ثم فً المرتبة الثانٌة دافع )المحافظ على نفس مستوى األرباح للسنة  (لالندماج مع شركة أخرى

 ( على التوالً، وجاء فً المرتبة قبل األخٌرة دافع )تعظٌم قٌمة الشركة( 0.02( و )0.03) بمتوسط (السابقة

الن عن ما تحققه من أرباح دافع )إبراز الجانب اإلٌجابً للشركة بالتركٌز على اإلعوجاء  ،(0.23)وبمتوسط 

 (.0.03)وتجنب اإلعالن عن وجود خسابر( فً المرتبة األخٌرة بمتوسط 

 سادسا: تحلٌل التباٌن بٌن فئات عٌنة الدراسة حول دوافع ممارسات إدارة األرباح:

 لحكومٌةبالشركات ا لتحلٌل مدى وجود فروقات جوهرٌة فً إجابات المشاركٌن حول دوافع ممارسات إدارة األرباح
 - Kruskalالمالٌٌن( تم تنفٌذ اختبار )  الدراسة )المراجعٌن الخارجٌٌن، المراجعٌن الداخلٌٌن، المدراء بٌن فبات عٌنة

Wallis Test) الال وهو من االختبارات ( معلمٌةNonparametric Test التً تناظر تحلٌل التباٌن األحادي )(Way 

- Anova- One)  عندما ٌكون توزٌع البٌانات ٌتبع التوزٌع الطبٌعً. وكانت النتابج كما هًالمعلمً الذي ٌستخدم 

 .(09.0)موضحة بالجدول رقم 

لتحلٌل التباٌن حول دوافع ممارسات إدارة األرباح فً الشركات Kruskal - Wallis Tes  ( اختبار 50.3جدول )    

 الحكومٌة

 ملكٌة البٌــــــــان
 الشركة

Statistics 

Test 

Sig 
Test 

التباٌن 
حول تعٌٌن 

 الدوافع

 متباٌنة  1.199 1.09 حكومٌة رفع قٌمة مكافآت اإلدارة. 5.5

 ؼٌر متباٌنة 1.901 0.00 حكومٌة .تلبٌة متطلبات عقود التعوٌض 0.5

 ؼٌر متباٌنة 1.111 1.03 حكومٌةتعزٌز فرص الحصول على قروض من  3.5
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 المصارؾ. 

النتهاك شروط عقود تجنب احتمال التعرض  4.5
المدٌونٌة وتدخل الدابنٌن لفرض بعض القٌود على 

 .الشركة

 ؼٌر متباٌنة 1.002 0.30 حكومٌة

الحد من التكالٌؾ السٌاسٌة ذات العواقب السلبٌة  5.0
 على الشركة.  

 ؼٌر متباٌنة 1.911 9.11 حكومٌة

 ؼٌر متباٌنة 1.001 2.11 حكومٌة .تلبٌة المتطلبات التنظٌمٌة الحكومٌة 0.0

تقلٌص الضؽط السٌاسً وتؤثٌر التشرٌعات على  3.0
 الشركة.

 ؼٌر متباٌنة 1.121 1.22 حكومٌة

تقلٌل الدخل الخاضع للضرٌبة لتقلٌص مقدار  4.3
 .الضرٌبة المطلوب دفعها

 ؼٌر متباٌنة 1.112 1.12 حكومٌة

 متباٌنةؼٌر  1.011 2.13 حكومٌة إخفاء الوضع المالً السًء للشركة.  5.3

 ؼٌر متباٌنة 1.009 9.09 حكومٌة ٌمارس المدٌر التنفٌذي الجدٌد إدارة األرباح. 0.3

إخفاء الضعؾ فً أداء اإلدارة التنفٌذٌة الحالٌة  3.3
 للشركة.

 ؼٌر متباٌنة 1.010 0.10 حكومٌة

القلق الوظٌفً من قبل مدراء الشركة والرؼبة  4.3
 بمناصبهم الوظٌفٌة.االحتفاظ  بتعزٌز موقفهم فً

 ؼٌر متباٌنة 1.111 03.30 حكومٌة

 ؼٌر متباٌنة 1.1021 2.20 حكومٌة إخفاء مستوي النمو المتدنً للشركة.  5.3

إلٌصال المعلومات المطلوبة لمستخدمً التقارٌر  5.4
 المالٌة.

 ؼٌر متباٌنة 1.210 0.10 حكومٌة

لزٌادة قٌمة المعلومات التً ستكون مفٌدة لمتخذي  0.4
 القرار. 

 ؼٌر متباٌنة 1.290 0.11 حكومٌة

 ؼٌر متباٌنة 1.110 01.11 حكومٌة  .عند االستعداد لالندماج مع شركة أخرى 5.5

 ؼٌر متباٌنة 1.093 2.12 حكومٌة المحافظة على نفس مستوي األرباح للسنة سابقة. 0.5

 ؼٌر متباٌنة 1.100 0.212 حكومٌة تلبٌة توقعات اإلدارة العلٌا.  3.5

 ؼٌر متباٌنة 1.101 2.010 حكومٌة تعظٌم قٌمة الشركة. 4.5

إبراز الجانب االٌجابً للشركة بالتركٌز علً  5.5
اإلعالن عن ما تحققه من أرباح وتجنب اإلعالن 

 عن وجود خسابر

 ؼٌر متباٌنة 1.221 0.22 حكومٌة

 

 المراجعٌن الداخلٌٌن، المراجعٌن)إجابات الفبات الثالثة المشاركة ( نالحظ أن  0.  00من خالل الجدول رقم )

جمٌع الدوافع المتعلقة بممارسة إدارة األرباح على مستوى الشركات الحكومٌة حول الخارجٌٌن، المدراء المالٌٌن( 
رفع قٌمة مكافؤة اإلدارة( وهو أحد الدوافع ) ما عدا دافعحول هذه الدوافع، فٌ كانت متوافقة، أي ال ٌوجد اختالؾ

 .هٌوجد اختالؾ فً إجابات المشاركٌن حولو الذي التعاقدٌة، 
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 تحلٌل دوافع ممارسات إدارة األرباح على مستوى الشركات الخاصة:

( إلى أن جمٌع اتجاهات المستجٌبٌن كانت  00.0: تشٌر اإلحصاءات الوصفٌة بالجدول رقم )أوال: الدوافع التعاقدٌة

إٌجابٌة بالنسبة لفقرات االستبٌان المتعلقة بالدوافع التعاقدٌة لممارسات إدارة األرباح فً الشركات الخاصة، وذلك 

(، كما تشٌر نتابج 0باالستناد إلى قٌم المتوسط الحسابً إلجابة المستجٌبٌن، حٌث جاءت جمٌعها بمتوسط أكبر من )

( أن  Kolmogorov - Smirnovالمتحصل علٌها بعد تنفٌذ اختبار )  Tests of (Normalityر التوزٌع الطبٌعً )اختبا
بٌانات الدوافع التعاقدٌة الخاصة بالشركات الخاصة ال تتبع التوزٌع الطبٌعً، وعلٌه فقد تم استخدام اختبار اإلشارة 

(Sign Testالمعلمً للتحقق من قبول النتابج المتعل ) قة بالدوافع التعاقدٌة على مستوى الشركات الخاصة كما هو

 .(13.3موضح بالجدول رقم )

 ( نتائج تحلٌل الدوافع التعاقدٌة بالشركات الخاصة 53.3جدول )

 

 الــبــٌـــــــان

غٌر 
موافق 
 بشدة

غٌر 
 موافق

موافق  موافق محاٌد
 بشدة

 

الوسط 
 الحسابً

 

Sig 

(K – S) 

 

Sig 

Test 
Sign 

 

 

 الترتٌب
 العـــــدد

 النســبة%

تعزٌز فرص الحصول على  -0

 قروض من المصارؾ.

1 9 01 00 21 0,21 1.11 1.11 0 

1 9.0 01.9 02.2 12.1 

تلبٌة متطلبات عقود  -9

 التعوٌض.

1 0 3 99 22 0.00 1.11 1.11 9 

1 0.0 01.0 91.0 11.0 

 0 1.11 1.11 0.19 02 20 00 1 2 رفع قٌمة مكافآت اإلدارة. -0

2.0 1.1 02.2 19.3 00.0 

تجنب احتمال التعرض  -2

النتهاك شروط عقود المدٌونٌة 
وتدخل الدابنٌن الفرض بعض 

 القٌود على الشركة.

1 2 0 92 29 0.21 1.11 1.11 2 

1 2.0 0.3 09.9 22.0 

 قبــــــــــــــــــول 3.57 إدارة االرباح التعاقدٌة لممارساتاالتجاه العام حول الدوافع 

 

( ٌتضح أن الدوافع التعاقدٌة األكثر تؤثٌرا كان )تعزٌز فرص الحصول على قروض  00.0من خالل الجدول رقم )

(، 0.00بمتوسط )( متطلبات عقود التعوٌض (، وفً المرتبة الثانٌة كان دافع )تلبٌة0.21من المصارؾ( بمتوسط ) 

النتهاك شروط عقود  اإلدارة( ودافع )تجنب احتمال التعرض المرتبة الثالثة كان دافع )رفع قٌمة مكافؤةأما فً 
 الرابعة. المرتبة كان فً( 0.21المدٌونٌة( وبمتوسط ) 

 ثانٌا: دوافع المتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة:

ابٌة لجمٌع الدوافع المتعلقة بالمتطلبات ( إلى أن جمٌع اتجاهات المستجٌبٌن كانت إٌج 0.  01ٌشٌر الجدول رقم ) 

السٌاسٌة والتنظٌمٌة لممارسات إدارة األرباح فً الشركات الخاصة، وذلك باالستناد إلى قٌم المتوسط الحسابً 

 Tests of)(، كما تشٌر نتابج اختبار التوزٌع الطبٌعً )0إلجابة المستجٌبٌن، حٌث جاءت بمتوسط أكبر من )
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Normality  ( المتحصل علٌها بعد تنفٌذ اختبارKolmogorov - Smirnov  أن بٌانات دوافع المتطلبات السٌاسٌة )

( Test Signوالتنظٌمٌة الخاصة بالشركات الخاصة ال تتبع التوزٌع الطبٌعً، وعلٌه فقد تم استخدام اختبار اإلشارة )

ات السٌاسٌة والتنظٌمٌة على مستوى الشركات الخاصة معلمً التحقق من قبول النتابج المتعلقة بدوافع المتطلب الال
 .(02.0) كما هو موضح بالجدول رقم

 ( نتائج تحلٌل دوافع المتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة بالشركات الخاصة 54.3جدول )

 

 الــبــٌـــــــان

غٌر 
موافق 
 بشدة

غٌر 
 موافق

موافق  موافق محاٌد
 بشدة

 

الوسط 
 الحسابً

 

Sig 

(K – S) 

 

Sig 

Test 
Sign 

 

 

 الترتٌب
 العـــــدد

 النســبة%

 تقلٌل الدخل الخاضع -0

للضرٌبة لتقلٌص مقدار الضرٌبة 
 المطلوب دفعها.

1 01 09 92 90 0.23 1.11 1.11 0 

2.1 03.1 00.2 09.9 90.2 

الحد من التكالٌؾ السٌاسٌة  -9

ذات العواقب السلبٌة على 
 الشركة.

1 01 00 23 09 0.01 1.11 1.11 9 

1 01.9 09.0 10.0 00.2 

تلبٌة المتطلبات التنظٌمٌة  -0

 الحكومٌة.

1 00 90 22 0 0.21 1.11 1.11 0 

1 02.3 90.2 11.9 0.2 

تقلٌص الضؽط السٌاسً  -2

 وتؤثٌر التشرٌعات على الشركة

2 03 90 01 2 0.92 1.11 1.11 2 

2.0 90.2 92.0 21.9 3.9 

 قبــــــــــــــــــول 3.45 االتجاه العام حول الدوافع بالمتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة

 

( ٌتبٌن أن الدافع )التقلٌل من الدخل الخاضع للضرٌبة( جاء فً المرتبة األولى بمتوسط  02.0من الجدول رقم )

(، وجاء فً 0 .23الشركة( بمتوسط ) (، ٌلٌه دافع )الحد من التكالٌؾ السٌاسٌة ذات العواقب السلبٌة على0.01)

(، وأخٌرا دافع )تقلٌص الضؽط السٌاسً 0.21المرتبة الثالثة دافع )تلبٌة المتطلبات التنظٌمٌة الحكومٌة بمتوسط )

 (.0.91) (وتؤثٌر التشرٌعات على الشركة بمتوسط

 ثالثا: دوافع السلوك :

ٌع اتجاهات المستجٌبٌن كانت إٌجابٌة لمعظم الدوافع ( إلى أن جم01.0تشٌر اإلحصاءات الوصفٌة بالجدول رقم ) 

المتعلقة بالسلوك لممارسات إدارة األرباح فً الشركات الخاصة، وذلك باالستناد إلى قٌم المتوسط الحسابً إلجابة 

 Tests of Normality(، كما تشٌر نتابج اختبار التوزٌع الطبٌعً )0المستجٌبٌن، حٌث جاءت بمتوسط أكبر من )

 تحصل علٌها بعد تنفٌذ اختبارالم

(Kolmogorov- Smirnov) الطبٌعً، وعلٌه  أن بٌانات دوافع السلوك الخاصة بالشركات الخاصة ال تتبع التوزٌع

المتعلقة بدوافع السلوك على مستوى  معلمً التحقق من قبول النتابج ( الالSign Testفقد تم استخدام اختبار اإلشارة )

 (.01.0)الشركات الخاصة كما هو موضح بالجدول رقم 
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 ( نتائج تحلٌل دوافع السلوك بالشركات الخاصة 55.3جدول )

 

 الــبــٌـــــــان

غٌر 
موافق 
 بشدة

غٌر 
 موافق

موافق  موافق محاٌد
 بشدة

 

الوسط 
 الحسابً

 

Sig 

(K – S) 

 

Sig 

Test 
Sign 

 

 

 الترتٌب
 العـــــدد

 النســبة%

 ءاخفاء الوضع المالً السً -0

 .للشركة

1 03 3 20 2 0.02 1.11 1.11 0 

1.1 90.2 01.0 19.3 3.9 

ٌمارس المدٌر التنفٌذي  -9

 الجدٌد ادارة االرباح.

2 03 01 03 0 0.02 1.11 1.110 9 

3.9 90.2 01.9 22.2 0.3 

اخفاء الضعؾ فً اداء  -0

 االدارة التنفٌذٌة الحالٌة للشركة.

09 90 00 01 00 0.00 1.11 1.100 0 

00.2 92.0 09.0 02.1  

02.3 

اخفاء مستوى النمو المتدنً  -2

 للشركة

01 03 00 02 2 0.12 1.11 1.119 2 

00.1 90.2 02.2 20.1 2.0 

القلق الوظٌفً من قبل  -1

مدراء الشركة والرؼبة بتعزٌز 
موقفهم فً االحتفاظ بمناصبهم 

 االدارٌة.

01 03 91 91 2 9.31 1.11 1.119 1 

00.1 90.2 00.1 00.1 2.0 

 قبــــــــــــــــــول 3.29 االتجاه العام حول الدوافع المتعلقة بالسلوك

 

)اخفاء الوضع السٌا  السلوكٌة تاثٌراً فً الشركات الخاصة كان دافعدوافع الٌوضح أن أكثر  (01.0)الجدول رقم 

(، وجاء دافع ) 0.02( ٌلٌه دافع )ممارسة المدٌر التنفٌذي الجدٌد الدارة االرباح( بمتوسط )0.02للشركة( بمتوسط )

القلق الوظٌفً من قبل مدراء الشركة والرؼبة بتعزٌز موقفهم فً االحتفاظ بمناصبهم االدارٌة( بالمرتبة االخٌرة 
 (.9.31وبمتوسط )

 فع المعلومات:رابعا: دوا

( أن جمٌع اتجاهات المستجٌبٌن كانت إٌجابٌة لجمٌع الدوافع المتعلقة بالمعلومات 00.0ٌوضح الجدول رقم )

الحسابً إلجابة المستجٌبٌن، حٌث  لممارسات إدارة األرباح فً الشركات الخاصة، وذلك باالستناد إلى قٌم المتوسط

المتحصل علٌها بعد  Tests of Normality)الطبٌعً ) ختبار التوزٌع(، كما تشٌر نتابج ا0جاءت بمتوسط أكبر من )

( أن بٌانات دوافع المعلومات الخاصة بالشركات الخاصة ال تتبع التوزٌع  Kolmogorov- Smirnovتنفٌذ اختبار ) 

المتعلقة بدوافع معلمً للتحقق من قبول النتابج  ( الالSign Testالطبٌعً، وعلٌه فقد تم استخدام اختبار اإلشارة )

 .(00.0المعلومات على مستوى الشركات الخاصة كما هو موضح بالشكل )
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 ( نتائج تحلٌل دوافع المعلومات بالشركات الخاصة56.3جدول )

 

 الــبــٌـــــــان

غٌر 
موافق 
 بشدة

غٌر 
 موافق

موافق  موافق محاٌد
 بشدة

 

الوسط 
 الحسابً

 

Sig 

(K – S) 

 

Sig 

Test 
Sign 

 

 

 الترتٌب
 العـــــدد

 النســبة%

إلٌصال المعلومات المطلوبة  -0

 لمستخدمً التقارٌر المالٌة.

11 99 00 29 01 0.20 1.11 1.11 0 

1.1 91.0 02.3 22.0 00.1 

لزٌادة قٌمة المعلومات التً  -9

 ستكون مفٌدة لمتخذي القرار.

2 3 01 02 3 0.02 1.11 1.11 9 

2.0 90.2 03.1 22.0 0.3 

 قبــــــــــــــــــول 3.42 االتجاه العام حول الدوافع المتعلقة بالمعلومات

 

دافع )إٌصال  ( نتابج تحلٌل دوافع المعلومات بالشركات الخاصة، وٌظهر الجدول أن00.0ٌوضح الجدول رقم )

المجموعة من الدوافع ٌلٌه دافع )زٌادة  لمستخدمً التقارٌر المالٌة( كان فً المرتبة األولى بهذه المعلومات المطلوبة
 ( على التوالً.0.00( و ) 0.20) قٌمة المعلومات التً ستكون مفٌدة لمتخذي القرار بمتوسط

 : خامسا: دوافع المحافظة على سمعة الشركة ومركزها المالً

المحافظة على سمعة ( إلى أن جمٌع اتجاهات المستجٌبٌن كانت إٌجابٌة لجمٌع دوافع 01.0ٌشٌر الجدول رقم )

الشركة ومركزها المالً فً الشركات الخاصة، وذلك باالستناد إلى قٌم المتوسط الحسابً إلجابة المستجٌبٌن، حٌث 

المتحصل علٌها بعد  Tests of Normality)التوزٌع الطبٌعً ) (، كما تشٌر نتابج اختبار0جاءت بمتوسط أكبر من )

أن بٌانات دوافع المعلومات الخاصة بالشركات الخاصة ال تتبع التوزٌع  (Kolmogorov- Smirnovتنفٌذ اختبار )

معلمً للتحقق من قبول النتابج المتعلقة بدوافع  ( الالSign Testالطبٌعً، وعلٌه فقد تم استخدام اختبار اإلشارة )

 .( 0-02)  المحافظة على سمعة ووضع الشركة على مستوى الشركات الخاصة كما هو موضح بالرقم

 الشركةووضع دوافع المحافظة على سمعة ( 57.3جدول )

 

 الــبــٌـــــــان

غٌر 
موافق 
 بشدة

غٌر 
 موافق

موافق  موافق محاٌد
 بشدة

 

الوسط 
 الحسابً

 

Sig 

(K – S) 

 

Sig 

Test 
Sign 

 

 

 الترتٌب
 العـــــدد

 النســبة%

عند االستعداد لالندماج مع  -0

 .شركة أخرى

0 00 09 21 00 0.11 1.11 1.11 0 

110.2 02.2 00,2 10.1 09.0 

 9 1.11 1.11 0.02 01 21 00 09 1 تلبٌة توقعات اإلدارة العلٌا. -0



 دوافع ممارسة ادارة االرباح فً الشركات بالبٌئة اللٌبٌة

637 
 
 
 

11 00.2 02.3 12.1 01.9 

المحافظة على نفس مستوي  -9

 األرباح للسنة سابقة.

0 0 92 22 2 0.19 1.11 1.11 0 

0.0 3.0 91.9 11.9 3.9 

 2 1.11 1.11 0.10 2 21 02 3 1 قٌمة الشركة.تعظٌم  -2

1.1 01.0 91.1 12.1 3.9 

إبراز الجانب االٌجابً  -1

للشركة بالتركٌز على اإلعالن 
عن ما تحققه من أرباح وتجنب 

 اإلعالن عن وجود خسابر.

01 00 1 20 00 0.20 1.11 1.101 1 

00.1 02.3 1.1 19.3 09.0 

دوافع المتعلقة بالمحافظة على سمعة الشركة ومركزها االتجاه العام حول 
 المالً

 قبــــــــــــــــــول 3.56

 

عند االستعداد لالندماج مع شركة أخرى( جاء فً المرتبة األولى، ٌلٌه )( أن دافع  0.  02ٌوضح الجدول رقم ) 

فظة ثم دافع )المحا( على التوالً،  0.02( و )0.11) دافع )تلبٌة توقعات اإلدارة العلٌا فً المرتبة الثانٌة بمتوسط 

وجاء فً المرتبة األخٌرة دافع )إبراز  تعظٌم قٌمة الشركة(،)ثم دافع والسابقة(،  على نفس مستوى األرباح للسنة
اإلعالن عن وجود خسابر( بمتوسط من أرباح وتجنب  الجانب اإلٌجابً للشركة بالتركٌز على اإلعالن عن ما تحققه

(0.20.) 

 سادسا: تحلٌل التباٌن بٌن فئات عٌنة الدراسة حول دوافع ممارسة إدارة األرباح:

بٌن فبات عٌنة  إدارة األرباح فً الشركات الخاصةلتحلٌل مدى وجود فروقات جوهرٌة حول دوافع ممارسات 
 Kruskal - Wallisاختبار ) الدراسة )المراجعٌن الخارجٌٌن، المراجعٌن الداخلٌٌن، المدراء المالٌٌن( تم استخدام

Test( وهو من االختبارات ؼٌر المعلمٌة )Nonparametric Test ( التً تناظر تحلٌل التباٌن األحادي )One- 

Way - Anova طبٌعٌة. وكانت النتابج كما هً  ه( المعلمً الذي ٌستخدم عندما ٌكون توزٌع البٌانات ٌتبع توزٌع

 (02.0موضحة بالجدول رقم )

لتحلٌل التباٌن حول دوافع ممارسات إدارة األرباح فً الشركات Kruskal - Wallis Tes  ( اختبار 58.3جدول )    

 الخاصةا

 ملكٌة البٌــــــــان
 الشركة

Statistics 

Test 

Sig 
Test 

التباٌن 
حول تعٌٌن 

 الدوافع

 متباٌنة  1.199 0.32 خاصة رفع قٌمة مكافآت اإلدارة. 5.5

 ؼٌر متباٌنة 1.901 0.10 خاصة .متطلبات عقود التعوٌضتلبٌة  0.5

تعزٌز فرص الحصول على قروض من  3.5
 المصارؾ. 

 ؼٌر متباٌنة 1.111 9.22 خاصة

تجنب احتمال التعرض النتهاك شروط عقود  4.5
المدٌونٌة وتدخل الدابنٌن لفرض بعض القٌود على 

 ؼٌر متباٌنة 1.002 0.01 خاصة
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 .الشركة

الحد من التكالٌؾ السٌاسٌة ذات العواقب السلبٌة  5.0
 على الشركة.  

 ؼٌر متباٌنة 1.911 1.902 خاصة

 ؼٌر متباٌنة 1.001 1.200 خاصة تلبٌة المتطلبات التنظٌمٌة الحكومٌة. 0.0

تقلٌص الضؽط السٌاسً وتؤثٌر التشرٌعات على  3.0
 الشركة.

 ؼٌر متباٌنة 1.121 0.92 خاصة

الدخل الخاضع للضرٌبة لتقلٌص مقدار تقلٌل  4.3
 .الضرٌبة المطلوب دفعها

 ؼٌر متباٌنة 1.112 0.041 خاصة

 ؼٌر متباٌنة 1.011  خاصة إخفاء الوضع المالً السًء للشركة.  5.3

 ؼٌر متباٌنة 1.009 1.10 خاصة ٌمارس المدٌر التنفٌذي الجدٌد إدارة األرباح. 0.3

االدارة التنفٌذٌة الحالٌة إخفاء الضعؾ فً اداء  3.3
 للشركة

 ؼٌر متباٌنة 1.010 0.190 خاصة

القلق الوظٌفً من قبل مدراء الشركة والرؼبة  4.3
 االحتفاظ بمناصبهم الوظٌفٌة. بتعزٌز موقفهم فً

 ؼٌر متباٌنة 1.111 0.211 خاصة

 ؼٌر متباٌنة 1.1021 2.10 خاصة إخفاء مستوي النمو المتدنً للشركة.  5.3

ٌمارس المدار التنفٌذٌون للشركات ادارة االرباح  6.3
 لتحقٌق اهداؾ خاصة بهم.

 ؼٌر متباٌنة 1.210 3.30 خاصة

إلٌصال المعلومات المطلوبة لمستخدمً التقارٌر  5.4
 المالٌة.

 ؼٌر متباٌنة 1.290 0,20 خاصة

لزٌادة قٌمة المعلومات التً ستكون مفٌدة لمتخذي  0.4
 القرار. 

 ؼٌر متباٌنة 1.110 1.12 خاصة

 ؼٌر متباٌنة 1.093 1.33 خاصة  .عند االستعداد لالندماج مع شركة أخرى 5.5

 ؼٌر متباٌنة 1.100 0.102 خاصة المحافظة على نفس مستوي األرباح للسنة سابقة. 0.5

 ؼٌر متباٌنة 1.101 0.103 خاصة تلبٌة توقعات اإلدارة العلٌا.  3.5

 ؼٌر متباٌنة 1.221 0.900 خاصة تعظٌم قٌمة الشركة. 4.5

إبراز الجانب االٌجابً للشركة بالتركٌز علً  5.5
اإلعالن عن ما تحققه من أرباح وتجنب اإلعالن 

 عن وجود خسابر

   1.201 خاصة

  

( نالحظ وجود اختالؾ فً إجابات المشاركٌن )المراجعٌن الداخلٌٌن، المراجعٌن  0.  03من الجدول رقم )

 منقٌمة مكافآت اإلدارة( هو  المدراء المالٌٌن( حول دوافع ممارسة إدارة األرباح المتمثلة فً دافع )رفعالخارجٌٌن، 
القلق الوظٌفً من قبل مدراء الشركة والرؼبة ) لوضع المالً السًء للشركة( ودافعالدوافع التعاقدٌة، ودافع )إخفاء ا

)إخفاء مستوى النمو المتدنً للشركة وهً من الدوافع  ودافع فً االحتفاظ بمناصبهم الوظٌفٌة( بتعزٌز موقفهم
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السلوكٌة، وكذلك دافع )تعظٌم قٌمة الشركة( وهو من الدوافع المتعلقة بالمحافظة على سمعة ووضع الشركة(، أما 
  باقً الدوافع فال ٌوجد اختالؾ فً إجابات المشاركٌن حولها، أي ٌوجد اتفاق فً اإلجابات حول هذه الدوافع.

 مناقشة نتائج تحلٌل دوافع ممارسة إدارة األرباح على مستوى الشركات الحكومٌة والخاصة:

 الدوافع التعاقدٌة:

أظهرت نتابج التحلٌل لهذه الدوافع بالشركات الحكومٌة أن دافع )رفع قٌمة مكافآت اإلدارة( جاء فً المرتبة األولى، 
وقد ٌكون هذا بسبب أن الشركات الحكومٌة بها درجة انفصال الملكٌة عن اإلدارة انفصال كامل مما ٌجعل اإلدارة قد 

( التً أشارت إلى 0321) Healyكافآت، وهذا ٌتفق مع دراسة تسعى لتحقٌق الحصول على أكبر قدر ممكن من الم

 Watts andاألرباح لزٌادة قٌمة المكافآت التً ستحصل علٌها، كما أشارت دراسة  أن اإلدارة قد تمارس إدارة

Zimjmerman (0320إلى أن اإلدارة قد تعمل على نقل األرباح من الفترات المستقبلٌة للفترة ) ٌمة الحالٌة لزٌادة ق

بٌن ممارسة إدارة األرباح والحصول  ( إلى أن هناك عالقة قوٌة0331)  Gaver et alالمكافآت، كما أشارت دراسة

أما فً الشركات الخاصة فكان دافع )تعزٌز الحصول على قروض من  على مكافآت أكبر لصالح اإلدارة.
ة فً لٌبٌا إلى الحصول على تسهٌالت األولى، وهذا قد ٌكون بسبب سعً الشركات الخاص المصارؾ( فً المرتبة

 Defond and Jiambalvoالزٌادة حجم نشاطها أو لتموٌل صفقات تجارٌة تقوم بها، وهذا ٌتفق مع دراسة  مصرفٌة

الحصول على قروض من الجهات  ( التً أشارت إلى أن الشركات قد تقوم بممارسة إدارة األرباح من أجل0332)

 التموٌلٌة.

  السٌاسٌة والتنظٌمٌة: دوافع المتطلبات

أظهرت نتابج التحلٌل بالشركات الحكومٌة أن دافع )الحد من التكالٌؾ السٌاسٌة ذات العواقب السلبٌة على الشركة( 
التوالً، وقد ٌكون ذلك بسبب ملكٌة  فً المرتبة األولى والثانٌة على (ودافع )تلبٌة المتطلبات التنظٌمٌة الحكومٌة

الدوافع على الشركة ووضعها المالً والتشؽٌلً، حٌث  ل اإلدارة تسعى للتخفٌؾ من أثر هذهالشركة للدولة مما ٌجع

( إلى أن الشركات قد تمارس إدارة األرباح للحصول على الدعم من الدولة أو التقلٌل 9110) Scottأشارت دراسة 

أن األرباح المعلن عنها قد تإثر قبل الدولة، وقد تظهر هذه الدوافع عند شعور اإلدارة إلى  من الضؽوط علٌها من
من الخارج،  السٌاسات الحكومٌة مثل حماٌة المنتج المحلً من خالل فرض ضرابب على المنتجات المستوردة على

إلى أن األرباح قد تستخدم للحد من تدخل الحكومة والتنظٌم الصناعً، Dechow et at   (1996)كما أشارت

ن الشركات فً نٌوزٌلندا قامت بممارسة إدارة األرباح إلقناع الجهات إلى أNavissi  (1999)وأشارت دراسة 
فً الشركات الخاصة فؤظهرت  أما .التنظٌمٌة الحكومٌة ذات العالقة بسٌاسة التسعٌر السماح لها بزٌادة االسعار

رتبة األولى، أي النتابج أن دافع )تقلٌل الدخل الخاضع للضرٌبة لتقلٌص مقدار الضرٌبة المطلوب دفعها( جاء فً الم
 Noronha etالضرٌبة التً تدفعها، وهذا ٌتفق مع ما أشارت له دراسة  أن الشركات الخاصة تسعى لتخفٌض قٌمة

at (2008إلى أن )  الشركات الخاصة تمارس إدارة األرباح للتهرب من دفع الضرابب، وكذلك دراسةBardexis 

رة الحجم تمارس إدارة األرباح للتقلٌل من الدخل الخاضع ( التً أشارت إلى أن الشركات الٌونانٌة صؽ2004ٌ)
 لٌبٌا لٌست كبٌرة الحجم. للضرٌبة، وهذا ٌتماشى مع الوضع فً لٌبٌا باعتبار أن أؼلب الشركات الخاصة فً

قد أظهرت النتابج أن دافع )إخفاء الوضع المالً السًء للشركة( جاء فً المرتبة األولى فً  دوافع السلوك:
الحكومٌة والخاصة، وقد ٌكون ذلك بسبب سعً اإلدارة إلى إظهار أن إدارتهما لشركة جٌدة وتضع الشركة الشركات 

المرتبة الثانٌة فً الشركات الحكومٌة  فً مستوى جٌد، أما دافع )ٌمارس المدٌر التنفٌذي الجدٌد إدارة األرباح( فً
أشارت إلى أنه قد ٌتم ممارسة إدارة األرباح  التًGoncharov  (2005)والخاصة وهذا ٌتوافق مع نتابج دراسة 

إلظهار أداء أفضل عند استالم إدارة جدٌدة إلدارة الشركة، فٌتم تخفٌض الدخل فً السنة التً تم بها االستالم اإللقاء 
 .السابقة واالستفادة من الزٌادة فً السنة الالحقة إلظهار أداء أفضل اللوم على اإلدارة

لزٌادة )ستخدمً التقارٌر المالٌة( ودافع إلٌصال المعلومات المطلوبة لم)أظهرت النتابج أن دافع  دوافع المعلومات:
الشركات الحكومٌة  فًة األولى والثانٌة على التوالً، فً المرتب (قٌمة المعلومات التً ستكون مفٌدة لمتخذي القرار

أو  عند اإلقراض بٌة بشكل أساسً على المصارؾلٌبٌا فً الؽالب ٌقتصر استخدام المعلومات المحاس وفً والخاصة،
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إلى أنه  Scott (9110) مصلحة الضرابب عند ربط الضرٌبة، وقد تستخدم من أطراؾ أخرى، حٌث أشارت دراسة

 .للمستخدمٌن الخارجٌٌن قد تزٌد قٌمة المعلومات عندما تفصح اإلدارة عن تقدٌرات داخلٌة

النتابج أن الدافع )عند االستعداد لالندماج مع شركة أخرى( جاء فً أظهرت  دوافع المحافظة على سمعة الشركة:
تمارس إدارة األرباح فً السنوات  أنه قد Erickson and Wang ((1999حٌث أشارت دراسة  المرتبة األولى فً

األرباح لزٌادة فرص الحصول على حصة  التً تسبق االندماج مع شركة أو شركات أخرى من خالل زٌادة قٌمة
الحكومٌة; ألن الشركات الحكومٌة  أكبر عند االندماج، وقد ٌمارس هذا فً الشركات الخاصة أكثر منه فً الشركات

إلدارة الشركة، أما  تعود ملكٌتها للحكومة وقد ٌكون ممارسة ذلك لزٌادة فرص الحصول على مركز باإلدارة العلٌا
 ركة التً ستتكون بعد عملٌة االندماج.فً الشركات الخاصة فٌكون ذلك لزٌادة حصة الملكٌة بالش

تم تحلٌل البٌانات التً تم تجمٌعها بواسطة االستبٌان والمتعلقة   تحلٌل أسالٌب الشركات لممارسات إدارة األرباح: 

( 03.0فً الشركات العاملة بالبٌبة اللٌبٌة، وتشٌر اإلحصاءات الوصفٌة بالجدول ) بؤسالٌب ممارسات إدارة األرباح

اتجاهات المستجٌبٌن كانت إٌجابٌة بالنسبة لفقرات االستبٌان المتعلقة بؤسالٌب ممارسات إدارة األرباح  جمٌعإلى أن 
فً الشركات العاملة فً البٌبة اللٌبٌة، وذلك باالستناد إلى قٌم المتوسط الحسابً إلجابة المستجٌبٌن، حٌث جاءت 

(، كما 0المستجٌبٌن، حٌث جاءت بمتوسط أكبر من ) الطبٌعً(، كما تشٌر نتابج اختبار التوزٌع 0بمتوسط أكبر من )

( أن البٌانات الخاصة بإجراءات ممارسات إدارة  Kolmogorov - Smirnovتشٌر نتابج اختبار التوزٌع الطبٌعً ) 
 األرباح ال تتبع التوزٌع الطبٌعً، وعلٌه وللتحقق من قبول النتابج حول اإلجراءات المطبقة تم استخدام اختبار

 (.03.0معلمً وكما هو موضح بالجدول رقم ) ( الالSign Testاإلشارة )

 وصف وتحلٌل إجراءات ممارسات إدارة األرباح (59.3الجدول رقم )

 

 الــبــٌـــــــان

غٌر 
موافق 
 بشدة

غٌر 
 موافق

موافق  موافق محاٌد
 بشدة

 

الوسط 
 الحسابً

 

Sig 

(K – S) 

 

Sig 

Test 
Sign 

 

 

 الترتٌب
 العـــــدد

 النســبة%

 0 1.11 1.11 0.23 92 21 09 00 1 قٌمة المخزون.  -0

1 09.0 00.2 20.1 91.0 

تعجٌل أو تؤخٌر االعتراؾ  -9

 .باإلٌرادات

1 3 00 29 91 0.19 1.11 1.11 9 

1.1 01.0 09.0 22.0 90.1 

الدٌون المعدومة والمشكوك   -0

 .فً تحصٌلها

9 00 01 01 02 0.02 1.11 1.11 0 

9.0 02.3 03.1 29.1 91.1 

تعجٌل أو تؤخٌر االعتراؾ  -2

 .بالمصروفات

0 01 3 22 00 0.00 1.11 1.11 2 

0.2 01.9 01.0 11.0 02.2 

التقدٌرات المتعلقة بؤساس   - 1

 .االستحقاق

1 00 90 02 09 0.10 1.11 1.11 1 

1 02.2 92.0 20.1 00.2 

 0 1.11 1.11 0.19 3 20 92 09 0المصروفات اإلٌرادٌة و  - 0
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 01.0 21.0 91.0 00.2 0.0 .الرأسمالٌة

المصروفات المتعلقة  -1

 .باألصول

0 3 99 21 0 0.10 1.11 1.11 1 

0.2 01.0 91.0 12.1 0.3 

التؽٌٌر فً السٌاسات  -2

 واإلجراءات المحاسبٌة.

9 02 00 02 00 0.22 1.11 1.11 2 

9.0 91.1 02.2 20.1 02.3 

 3 1.11 1.11 0.21 00 02 01 91 1 مخصص الضرابب. -3

1 90.1 03.1 20.1 09.0 

البٌع وإعادة  امالتمع  -01

 الشراء.

2 3 91 21 1 0.22  

1.11 

 

1.11 

01 

2.0 01.0 92.1 20.1 2.1 

إعادة التبوٌب بالقوابم  -00

 المالٌة

9 91  99 01 2 0.00   00 

9.0 90.1 91.0 21.9 3.9 

معامالت البٌع وإعادة  -09

 الشراء.

9 99 99 01 2 0.99 1.11 1.11 09 

9.0 91.0 91.0 29.1 2.0 

 قبــــــــــــــــــول 3.53 االتجاه العام حول االجراءات المطبقة إلدارة االرباح

قٌمة المخزون( و ) أكثر األسالٌب المستخدمة لممارسة إدارة األرباح كانت( ٌتضح أن 03.0من خالل الجدول رقم )

( على 0.19( و ) 0.23فً المرتبة األولى والثانٌة على التوالً وبمتوسط ) ()تعجٌل أو تؤخٌر االعتراؾ باإلٌرادات

تؤخٌر االعتراؾ (، ثم )تعجٌل أو 0.02)بمتوسط  (التوالً، ثم ٌؤتً )الدٌون المعدومة والمشكوك فً تحصٌلها

معامالت البٌع وإعادة )(. أما أقل اإلجراءات المستخدمة لممارسة إدارة األرباح كانت 0.00بالمصروفات( بمتوسط )

معامالت )( وٌلٌه 0,00بمتوسط ) (( وتؤتً بعده فً الترتٌب )إعادة التبوٌب بالقوابم المالٌة0.22الشراء( بمتوسط )

 (.0.99بمتوسط )  البٌع وإعادة الشراء( 

 النتائج والتوصٌات: -4

هدفت هذه الدراسة للتعرؾ على دوافع ممارسة إدارة األرباح الشركات اللٌبٌة الحكومٌة والخاصة، وأكثر 
عرض الجانب  فً الجزء الثانً من هذه الدراسة تماإلجراءات واألسالٌب التً تستخدم عند ممارسة إدارة األرباح، 
الدراسة العملٌة ومناقشة نتابج  فتناول الجزء الثالثالنظري والدراسات السابقة التً تناولت موضوع الدراسة، أما 

 والتوصٌات. خصص لعرض نتابج الدراسة جزءالتحلٌل اإلحصابً، وهذا ال

موعات، اشتملت على الدوافع لقد قسمت دوافع ممارسة إدارة األرباح بهذه الدراسة إلى خمس مج  نتائج الدراسة:
التعاقدٌة، والدوافع الخاصة بالمتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة، ودوافع السلوك، ودوافع المعلومات، ودوافع المحافظة 
على سمعة الشركة ومركزها المالً، وتم دراسة هذه الدوافع لكل من الشركات الحكومٌة والشركات الخاصة، 

 وكانت النتابج كاآلتً:

 دوافع ممارسة إدارة األرباح بالشركات الحكومٌة: -5

متطلبات عقود  الرفع من قٌمة مكافآت اإلدارة كان أكثر الدوافع التعاقدٌة لممارسة إدارة األرباح، ٌلٌه تلبٌة• 
 التعوٌض.



 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 610-646        0202, 55مجلة البحوث األكادٌمٌة, العدد 

 
642 

 

كانت أكثر الحكومٌة  الحد من التكالٌؾ السٌاسٌة ذات العواقب السلبٌة على الشركة، وتلٌه المتطلبات التنظٌمٌة• 
 األرباح. الدوافع المتعلقة بالمتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة لممارسة إدارة

للشركة، ٌلٌه دافع  كانت أكثر الدوافع السلوكٌة تؤثٌرا لممارسة إدارة األرباح دافع إخفاء الوضع المالً السًء •
 السابق، وإظهار أدابه بالشكل الجٌد. ممارسة المدٌر التنفٌذي الجدٌد إلدارة األرباح إللقاء اللوم على المدٌر

بجانب المعلوماتٌة  أن دافع إٌصال المعلومات المطلوبة لمستخدمً التقارٌر المالٌة كان أكثر الدوافع المتعلقة •
 لممارسة إدارة األرباح.

مستوى  وللمحافظة على نفس تمارس الشركات الحكومٌة إدارة األرباح عند االستعداد لالندماج مع شركة أخرى• 
 على سمعة ووضع الشركة وراء ممارسة إدارة األرباح. األرباح للسنة السابقة، هً أكثر الدوافع المتعلقة بالمحافظة

 افع ممارسة إدارة األرباح بالشركات الخاصة كانت:ود  -0

بالشركات الدوافع التعاقدٌة  ٌتم ممارسة إدارة األرباح لتعزٌز فرص الحصول على قروض من المصارؾ كؤكثر• 
 الخاصة.

لتقلٌص مقدار الضرٌبة  أكثر الدوافع الخاصة بالمتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة كان لتقلٌل الدخل الخاضع للضرٌبة• 
األرباح  أن دافع إخفاء الوضع المالً السًء للشركة هو أكثر الدوافع السلوكٌة لممارسة إدارة• المطلوب دفعها. 

 بالشركات الخاصة. 

المعلومات لممارسة إدارة  علومات المطلوبة لمستخدمً التقارٌر المالٌة كان أكثر الدوافع المتعلقة بجانبإٌصال الم• 
 األرباح.

الدوافع المتعلقة بدوافع  ٌتم ممارسة إدارة األرباح بالشركات الخاصة عند اندماج الشركة مع شركة أخرى، كؤكثر•  
 المحافظة على سمعة الشركة.

 خدمة لممارسة إدارة األرباح:األسالٌب المست -3

استخدام تعجٌل أو تؤخٌر  أن استخدام قٌمة المخزون كان أكثر األسالٌب المستخدمة لممارسة إدارة األرباح، ٌلٌه •
االعتراؾ باإلٌرادات، ثم أسلوب الدٌون المعدومة والمشكوك فً تحصٌلها، ثم ٌؤتً أسلوب تعجٌل أو تؤخٌر 

 بالمصروفات. االعتراؾ 

 توصٌات الدراسة:

بالشركات اللٌبٌة مثل  توصً هذه الدراسة باتخاذ أهم اإلجراءات التً تساهم فً الحد من ممارسة إدارة األرباح -0

 المعاٌٌر المحاسبٌة وحوكمة الشركات وؼٌرها من اإلجراءات.

شركات المدرجة بدراسة دوافع ممارسة إدارة األرباح واألسالٌب المستخدمة لممارستها بال توصً الدراسة -9
 بسوق المال اللٌبً.
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