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 هداءاإل
 

 إنى مه عهمىً صغٍساً َأدبىً كبٍساً 

 " أبً "

 ثُة انصحت َانعبفٍت أنبسً  أطبل هللا فً عمسي َ

 َمتعىً ببسي َ زد جمٍهً

 إنى مه أسئم هللا نٍب انفسدَس األعهى

 َ أن ٌجمعىً معٍب فً جىبث انىعٍم

 مً "" أ  

 هٍٍبزحمت هللا ع

 أخُاتً ببزك هللا فٍٍمإخُتً َإنى 

 َ ادامٍم نً سىداً َ ذخساً 

هٍمتً َمستقبم حٍبتً سبكىت قهبً إنى م    

" ي" سبز  

 إنى كم مه عهمىً حسفبً فً مسٍستً

 إنى أسبترتً األفبضم 

 أصدقبئًإنى شمالئً َ

 إنى َطىً

 ٌدي ٌرا انعمم انمتُاضعأ  
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 تقدٌسان شكس َان

 

 غظمي سوطاهو.خامطا يويق جبالهل و  شكرا   ،تمت الأغامل وبتوفيل اذلد وامشكر هلل اذلي

اتلدم جبزيل شكري وخامص امتناين ا ىل لك من ساػدين يف ا جناز ىذا امؼمل املتواضع و 

براىمي أأمحد ابخلري اذلي أأخص ابذلكر أ   تفضل ابل رشاف ػىل س تاذي امفاضل ادلكتور / ا 

 هل يف ضورتو اهاهايي..أأن اكن جمرد فكرة حىت اكامت ىذا امؼمل منذ

فاضل أأغضاء جلن. املناكش. املوكرة ملأساتذة الأ كام اتلدم بأأمسى غبارات امشكر وامؼرفان 

مناكش. ىذه امرساةل، راجيا  من هللا غز وجل أأن يدمييم دلين كبووا وحتمووا غناء كراءة و ا

 س ندا  ومنارة  نوؼمل واملتؼومني.

ر والاحرتام دليع الأساتذة الأفاضل أأغضاء ىيئ. ول يفوتين أأن اتلدم ابمشكر وامتلدي

أأضدكايئ من طوب. ادلراسات امؼويا، كام الاكتطاد واملؼيدين وزماليئ و امتدريس بلكي. 

من اغطاين  اشكر لك من ساػدين يف احلطول ػىل امبياانت امالزم. ل متام ادلراس.، ولك

 اي  أأو فكرة من شأأهنا دمع ىذه ادلراس..رأأ 

دم بؼظمي امشكر وامتلدير ا ىل لك من مد يل يد امؼون طيةل مراحل دراس يت و أأخريا  اتل

 ومو بلكم. طيب. أأو تشجيع ضادق.

 وهللا ويل امتوفيق

 جزاء هللا غين ادليع لك خري

 امباحث                                                                    
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 ممخص الدراسة

عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات المساهمة الميبية تهدف الدراسة إلى الكشف 
ممارسة إدارة األرباح، ولقياس نحو واختبار تأثير بعض العوامل عمى اتجاه تمك الشركات 

لتقدير   Modified Jones Model (95)إدارة األرباح اعتمدت الدراسة عمى نموذج
شركة ( 11راسة عمى عينة مكونة من )جريت الدأ  االختيارية لعينة الدراسة، وقد  المستحقات

ستخدم المنهج الوصفي التحميمي لدراسة أ  تمثل قطاعي الصناعة والمصارف، و  مساهمة،
وتحميل اتجاه العالقة بين متغيرات الدراسة، وتم استخدام عدة اساليب إحصائية منها نموذج 

ة الشركة عمى ممارسات االنحدار المتعدد لمعرفة تأثير عوامل حجم الشركة وربحيتها ومديوني
( لبيان مدى وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين Tاختبار )كما تم استخدام إدارة األرباح، 

قطاعي العينة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن الشركات المساهمة الميبية مارست إدارة 
أن لنتائج كما اوضحت اموجب، ال هاالمستحقات االختيارية بشكم استخدام األرباح من خالل

موجب، في حين مارست  باتجاهالشركات المساهمة الصناعية مارست إدارة األرباح 
 سالب. باتجاهالمصارف إدارة األرباح 

كما توصمت الدراسة إلى وجود عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين ممارسات إدارة 
ن لعامل الربحية األرباح وبين حجم الشركة ومديونيتها في القطاع الصناعي في حين لم يك

تأثير ذو داللة إحصائية في هذا القطاع، كما أشارت نتائج اختبار القطاع المصرفي بعدم 
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات إدارة األرباح وجميع عوامل الدراسة.

ويوصي الباحث بضرورة إجراء ابحاث اخرى عمى غرار هذه الدراسة تشمل جميع 
 الميبي، وضرورة تناول عوامل اخرى لم يتم اختيارها في هذه الدراسة. قطاعات االقتصاد
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 ولالفصل ال 
 دراسةطار العام لماإل

 مقدمة 1-1

ادية، كتيدؼ القرارات االقتص امتخذك التي يعتمد عمييا  المعمكمات مصادرتعد التقارير المالية مف أىـ 

تقديـ معمكمات مفيدة تساعد مستخدمييا في تقييـ األداء االقتصادؼ لمشركة كالتنبؤ  ىالتقارير المالية إل

لمتعارؼ المقبكلة كالمبادغ المحاسبية كا ممعاييرل تقارير كفقاكيتـ إعداد تمؾ ال ،بالتدفقات النقدية المستقبمية

 (.2011عمييا )الباركدؼ، 

لمعالجة  بديمة محاسبية أساليب كطرؽ باستخداـ  إلدارة الشركة معايير المحاسبةالك المبادغ كتسمح 

لبعض مستقبمية فيما يتعمق باألحداث الالتقدير  تسمح لإلدارة بحرية كما ،االقتصادية كالعمميات األنشطة

لتحقيق أىداؼ  لياستغالىذه المركنة قد يتـ ا أف إال ،(2011)حبيب،  لتحسيف فاعميتياالمالية  القكائـبنكد 

ظيار نتائج األع لتمتع  كذلؾ(. 2010بشكل مخالف لمكاقع )الرستيني،  لمشركة المركز الماليماؿ ك معينة كا 

لتحسيف صكرة أداء  مف اغتناـ الفرصة تمثل نكعا  فيي  ،فةاإلدارة بمركنة االختيار بيف تمؾ البدائل المختم

قرارات المستثمريف  ، كىذا ما قد يؤثر عمىالمالية التقاريرمصداقية كعدالة  ىعم سمبا   الشركة، إال أنيا تؤثر

 (.Christensen et al., 2002) في أسكاؽ الماؿ

لتنظيمات المعاصرة، كفي ضكء اانفصاؿ الممكية عف اإلدارة في ك  ظيكر الشركات المساىمةكمع 

استخدمت اإلدارة تمؾ  (،2010، )مصطفى لمعمكماتة كما يترتب عمييا مف عدـ تماثل في اتكاليف الككال

كذلؾ مف خالؿ التأثير  ،بدال  مف استخداميا االستخداـ الكفء خاصةالمساحة مف االختيار لتحقيق منافع 

قد . ك (2010)الخشف، الذاتية  رير المالية بما يحقق مصالحيااألرقاـ المحاسبية المقرر عنيا في التقا ىعم
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مثل  ،انييار الكثير مف الشركات الكبرػ  ىكالتي أدت إل الماليةساىـ ذلؾ في ظيكر العديد مف الفضائح 

، ك جنراؿ متكرز، ك كرلشركة آنركف لمطاقة ذلؾ حدكث األزمة المالية العالمية،  ى، ك زيكركس، كتمدكـك

كالبنكؾ، كأصبح  الشركاتانييارات متتابعة لعدد مف  ىكأدت إل ،قتصاديات دكؿ العالـالتي عصفت با

 كعدـ التطبيق السميـ لممبادغ كالمعايير المحاسبيةلمتالعب في األرباح،  االتياـ مقركف بممارسات اإلدارة

ة بتطبيق ممارسات أف قياـ اإلدار  معظـ الميتميف بتمؾ القضية، عمى اجمع(، كقد 2010، كالخياؿ)القثامي 

محاسبية معينة مف اجل التالعب في األرقاـ المحاسبية المنشكرة، يعد السبب الرئيسي لتمؾ االنييارات 

 .(2010)الخشف،  المفاجئة لمعظـ تمؾ الشركات

لمتحكـ في كمية كنكعية  تمؾ الشركات مدراءالتي يقكـ بيا  جميع اإلجراءات كيمكف اعتبار أف

 Earnings ة المعمنة في القكائـ كالتقارير المالية عبارة عف إدارة لألرباحالمعمكمات المحاسبي

Management ايير كالمبادغ المحاسبية يعتمد مداىا عمى مدػ المركنة المتاحة ليا، بما تسمح بو المع

مف أكليما: يتحدد  ،نكعيف رئيسييف مف المقكمات ىعم ألرباحإدارة ا كتقـك (.2011المطبقة )رضكاف، 

كطبيعة أساس االستحقاؽ، التي تتيح لإلدارة االختيار بيف أكثر مف بديل  ،ؿ طبيعة المبادغ المحاسبيةخال

يتحدد مف خالؿ  كثانييما: ،كالقياـ بالعديد مف التقديرات االقتصادية، كاألحداث العممياتلمعالجة نفس 

دارة كالتي نية اإل ىكالذؼ يرتكز عممحاسبي بشكل عاـ، دكافع االختيار الك مكقع اإلدارة في الشركة كطبيعة 

تعد إدارة األرباح إحدػ السياسات غير المعمنة كالتي تمثل انعكاس ألىداؼ  حيث ،يصعب عمميا  اكتشافيا

اإلدارة، كالعكامل البيئية المؤثرة في أعماليا، إذ أنيا تسعى إلبراز صكرة إيجابية عف أعماليا، محققة بذلؾ 

لممستثمريف المحتمميف كمعطية صكرة مطمئنة لكسب ثقة الدائنيف  جاذبةك رضاء المساىميف الحالييف، 

 .(2011ك الساكني،  2003)عكض،  كاألطراؼ االخرػ ذات العالقة
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ـ كضعو بمعرفة كصكؿ لممبمغ المحدد مسبقا كالذؼ ترباح لماألرباح تتمثل في التالعب في األ فإدارة

(. كتعني 73 : 2010، أك لتحقيق دخل مستقر)الرستيني، اإلدارة أك عف طريق تنبؤات المحمميف المالييف

ىذه الظاىرة تطكيع األساليب كالتقديرات المحاسبية لمتأثير في رقـ الربح المنشكر حسب استراتيجيات اإلدارة 

(، فيي ممارسات 2006)السيمي،  ألرباحعينة، أك لمتقرير عف مستكؼ مرضي مف اتجنبا  لمكاقف تعاقدية م

ل اإلدارة بشأف تحديد األرباح كالتقرير عنيا لكي تعكس رغبات كمصالح اإلدارة، أكثر مف متعمدة مف قب

كذلؾ نتيجة لعدـ كجكد تماثل في  ،(2004، السيدككنيا انعكاسا  لألداء االقتصادؼ الحقيقي لمشركة )

يـ ع ال يمكنفمستخدمي المعمكمات المحاسبية في كض ،لمعمكمات بيف معدؼ التقارير المالية كمستخدميياا

ركنة لممارسة ىذه الظاىرة استخداـ ما ُأتيح ليا مف م باإلدارة إلىمالحظة أداء اإلدارة األمر الذؼ يدفع  مف

 (. 189 : 2009 ،)الزمر

الرغـ مف إف مكضكع إدارة األرباح يعتبر مف أكثر المكضكعات جدال كنقاشا في الدكائر  كعمى

د الماضي، إال أف غالبية الدراسات التي تمت في ىذا المجاؿ المحاسبية في الكقت الحاضر كخالؿ العق

ذا دكؿ شرؽ آسيا كبعض الدكؿ العربية ت في السنكات القميمة الماضية إلىكانت في الدكؿ الغربية كامتد ، كا 

نييارات كالفضائح المالية حدثت في الدكؿ المتقدمة التي تتمتع ببيئة مينية عالية في كانت ىذه اال

حيث أف المينة  ،فما بالؾ بدكؿ العالـ النامي التي ال يكجد بيا تمؾ الدرجة مف المينية ،المراجعةالمحاسبة ك 

الباحث أف دراسة  ، لذا يرػ األسكاؽ المالية ىي أسكاؽ ناشئة مازالت قيد التطكير كالتحسيف فضال عف إف

 المحاسبي. مستكؼ الدكلة الميبية يعتبر ضركرة في مجاؿ البحث العممي تمؾ الظاىرة عمى

 

 



5 
 

 سابقةالدراسات ال 1-2

 (Watts and Zimmerman, 1986 )دراسة 

عند اختيارىا لمسياسات العكامل المؤثرة عمى اإلدارة  دراسةتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الرائدة في 

في ( شركة 52جريت ىذه الدراسة عمى )التي تحكـ عممية القياس كاإلفصاح في الشركة كأُ  المحاسبية

كقد أكضحت ىذه الدراسة أف مديرؼ الشركات األمريكية يسعكف إلى تعظيـ  ،اليات المتحدة االمريكيةالك 

تيـ، كبينت الدراسة أف المديريف اكبالتالي ثرك  كحكافزىـتيـ آقعة التي ترتبط بشكل مباشر بمكافمنفعتيـ المتك 

قرارات حككمية  ،تأجيل دفعيا تخفيض الضرائب أك)يمكف أف تزداد ثركاتيـ عف طريق العكامل التالية: 

 .(انخفاض تكمفة رأس الماؿ ،تجنب التكاليف السياسية ،رقابية مرغكبة في صالح الشركة

كتكصمت الدراسة إلى أف الشركات ذات الحجـ الكبير تفضل استخداـ السياسات المحاسبية التي  

المستحقة، كضماف الحصكؿ تخفض مف الدخل المحاسبي لتجنب التدخالت السياسية كلتخفيض الضرائب 

عمى قرارات حككمية رقابية مرغكبة، كذلؾ بعكس الشركات الصغيرة التي ال تتعرض لضغكط سياسية كال 

ما يؤدؼ إلى تخضع إلجراءات رقابية صارمة مثل الشركات الكبيرة، فيي تختار مف السياسات المحاسبية 

 زيادة الدخل.

 (Dechow et al., 1995دراسة )

تقييـ النماذج المستخدمة في قياس االستحقاقات االختيارية لمكشف عف إدارة  ىالدراسة إل ىدفت ىذه 

. فقد باح كتحديد النمكذج األكثر قدرةإدارة األر  ممارسات كشف ىلمعرفة مدػ قدرة ىذه النماذج عم األرباح،

 شمل التقييـ النماذج التالية:
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 (.Healy, 1985نمكذج ) -1

 (.De Angelo, 1986نمكذج ) -2

 (.Jones, 1991نمكذج ) -3

 (.Industry Model, 1991النمكذج القطاعي ) -4

 (.Modified Jones Model, 1995) المعدؿ (Jonesنمكذج ) -5

أف جميع النماذج  ، كتكصمت الدراسة إلى( شركة3032) مف عينة مككنة كقد تـ إجراء الدراسة عمى 

 Modified) كيعتبر نمكذج باح بنسب مختمفة،شف عف إدارة األر الك تي خضعت لمتقييـ لدييا القدرة عمىال

Jones Model, 1995 ) الكشف عف إدارة األرباح. كثر قدرة مف بيف تمؾ النماذج عمىىك األ 

 (Healy & Wahlen, 1999دراسة )

كالتي ىدفت إلى مراجعة األدب المحاسبي الخاص بإدارة األرباح كعالقتيا بكضع المعايير المحاسبية،  

اآلثار السمبية إلدارة األرباح، مف خالؿ استخداـ المدراء ألحكاميـ الشخصية  الدراسة عمىه كقد ركزت ىذ

كفيما إذا  ،رباح الشركةالية لتضميل المساىميف بتعديل األرقاـ المحاسبية التي تعكس أفي إعداد التقارير الم

الدراسة عمى االستحقاقات في  كانت إدارة األرباح تمارس مف قبل مدراء الشركات كالمحاسبيف، كقد اعتمدت

أف ىناؾ دكافع متعددة  كقد تكصمت نتائج ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ممارسة عممية إدارة األرباح،

دارة كتخفيض منيا التأثير عمى تكقعات سكؽ األكراؽ المالية كزيادة حكافز اإل لممارسة عممية إدارة األرباح،

اثار بعض التشريعات كالقكانيف كغيرىا مف األسباب ياسية ك تراض، كتجنب التكاليف الستكاليف االق

 األخرػ.
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 (5115دراسة )القرعان، 

ظاىرة تمييد الدخل في الشركات الصناعية األردنية،  كجكدالدراسة إلى استقصاء مدػ  اتجيت ىذه 

ل التي شممتيا كالعكام ،المؤثرة في سمكؾ اإلدارة لمتكجو نحك تمييد الدخل أك المحددات كتحديد العكامل

كالعائد عمى المبيعات، كالكثافة  ،حجـ الشركة، كنسبة المدفكعات الضريبية إلى المبيعات) الدراسة ىي

الرأسمالية، كربحية الشركة، كالمصاريف التشغيمية إلى مجمكع المصاريف، كالمصاريف اإلدارية كالعمكمية 

( شركة 53الدراسة عمى عينو مككنة مػف ) جريت. كقد أُ (إلى مجمكع المصاريف، كربحية السيـ الكاحد

كلقياس تمييد الدخل اعتمدت الدراسة عمى نمكذج إيكل ، ـ2003 إلى ـ1996صناعية لمفػترة الممتدة مف 

لبياف  ( T)  كاختبار فيةصالدراسة األساليب اإلحصائية الك  كاستخدمت مميده مف عدمو،لمعرفة الشركات ال

، كتكصمت الدراسة مميده كغير المميدهئية بيف مجمكعتي الشركات الإحصا مدػ كجكد فركقات ذات داللة

كذلؾ مدخل في الشركات الصناعية األردنية المدرجة في بكرصة عماف بنسب مختمفة، لكجكد تمييد إلى 

صافػػي الربح التشغيمي، ككذلؾ كجكد عالقة إحصائية ما بيف عمى صافي الدخل قبل الضريبة ك  اعتمادا  

دخل كربحية السيـ الكاحد، كما لـ تثبت الدراسة كجكد عالقة بيف سمكؾ تمييد الدخل سمكؾ تمييد ال

كالعكامل التالية: حجـ الشركة، كالكثافة الرأسمالية، كعامل ربحية الشركة، كنسبة المدفكعات الضريبية، 

 كمجمكع االحتياطيات، كعامل نسبة الديكف، كعامل السيكلة.

 (5116دراسة )السهمي، 

 كدراسة بعض الدكافع ،المساىمة السعكدية ت ىذه الدراسة ظاىرة إدارة األرباح في الشركاتتناكل 

 ،األساسية التي تجعل إدارة الشركات تمارس ىذه الظاىرة، كالتغير في األرباح كالزيادة في رأس الماؿ

نمكذج الصناعة  ( شركة، كقد تـ استخداـ40عينة مككنة مف ) جريت الدراسة عمىالمديكنية، كقد أُ كنسبة 
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(Industry Modelفي تقدير االستحقاؽ االختيارؼ لمكشف عف إدارة األرباح )،  كقد أظيرت نتائج الدراسة

المستكؼ المتكقع لألرباح، حيث تمارس  إدارة األرباح بدافع المحافظة عمىأف الشركات السعكدية تقـك ب

عند تحقيق خسائر منخفضة نسبيا ، كتمارس االستحقاؽ االختيارؼ بطريقة مكجبة عند انخفاض الربح أك 

االستحقاؽ االختيارؼ بطريقة سالبة عندما تككف األرباح عالية مقارنة بالسنكات السابقة. كمف الدكافع التي 

زيادة في رأس الماؿ، فقد أكضحت النتائج أف  في الحصكؿ عمىتبرر ممارسة إدارة األرباح رغبة الشركات 

ستحقاؽ االختيارؼ لزيادة األرباح في السنكات التي يتـ فييا زيادة رأس الماؿ، الشركات تقكـ باستخداـ اال

 دافعا لدؼ الشركات لممارسة إدارة األرباح. ال تعتبركما أظيرت الدراسة أف نسبة المديكنية 

 (2006دراسة )المومني، 

إدارة في المحاسبية عايير مال يـ ممارسات اإلدارة في استغالؿ مركنةتحميل كتقيبالدراسة  قامت ىذه      

تأثير العكامل  تر اختبك  ،)صناعية كخدمية كتأميف كبنكؾ( االقتصادية العمل األرباح عمى كافة قطاعات

 معدؿ النمك، كنكع تقرير التالية: )حجـ الشركة، ربحيتيا، مديكنيتيا، سيكلتيا، التدفق النقدؼ التشغيمي،

كلتحقيق ذلؾ استخدـ الباحث نمكذج جكنز  رباح،نحػك إدارة األسمػكؾ اإلدارة  في اتجاه( المراجع الخارجي

شركة مػدرجة  (07كقػد شممت الدراسة ) ،المركنة المتاحة بالمعايير المحاسبية المعدؿ لقياس استغالؿ

كاستخدـ الباحث عدة  ـ،:977ـ كحتى 8221خالؿ الفترة الممتدة مف  ،لألكراؽ المالية بكرصة عمػافب

كاختبار تحميل التبايف باإلضافة إلى االساليب  (Tكاختبار ) المتعدد نيا أسمكب االنحدارأساليب إحصائية م

كقد خمصت الدراسة إلى أف الشركات المساىمة العامة المدرجة ببكرصة عماف تمارس  ةالكصفي ئيةاإلحصا

 اللة إحصائية ماإدارة األرباح مستغمة المركنة المتاحة بالمعايير المحاسبية، كىناؾ عالقة عكسية ذات د

كنكع تقرير المدقق كالتدفقات التشغيمية، ككذلؾ  كسيكلة الشركة بيف إدارة األرباح ككال مف حجـ الشركة
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انو ال كجكد لعالقة بيف إدارة ك  ،ح كربحية الشركةابيف إدارة األرب تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية ما

 كبار المستثمريف في كافة قطاعات العمل االقتصادية. رباح ككل مف معدؿ نمك الشركة، كنسبة ممكيةاأل

 (Sun and Rath,  2009دراسة )

تناكلػػػت ىػػػذه الدراسػػػة إدارة األربػػػاح فػػػي الشػػػركات االسػػػترالية، كاسػػػتخدمت الدراسػػػة تقػػػدير االسػػػتحقاقات 

كاضػح كجػكد نشػاط  كقد خمصت الدراسة إلػى رة األرباح،االختيارية لمكشف عف ممارسات تمؾ الشركات إلدا

 كؼ لكػل مػف حجػـ الشػركة كالعائػد عمػىتأثير ق بينت أف ىناؾإلدارة األرباح في الشركات االسترالية، ككذلؾ 

األصػػكؿ كاعتبارىػػا مػػف المحػػددات الرئيسػػية لممارسػػة الشػػركات إلدارة األربػػاح، حيػػث أف الشػػركات الصػػغيرة 

أف الشػركات الصػغيرة تمػارس  لنتائج إلىت الكبيرة. كقد أشارت اتمارس إدارة األرباح بشكل اكبر مف الشركا

خفػػض الػػدخل، كاف الشػػركات الصػػغيرة ذات الربحيػػة المنخفضػػة تإدارة األربػػاح بشػػكل ثنػػائي لزيػػادة الػػدخل ك 

 لقطػػاع الػػذؼ تنتمػػي إليػػو الشػػركة عمػػىر، كػػذلؾ كجػػدت الدراسػػة تػػأثير لنػػكع ااكبػػتمػػارس إدارة األربػػاح بشػػكل 

نتائج كجػكد عالقػة بػيف إدارة األربػاح كالشػركات ذات التػدفقات النقديػة أكضحت ال كما ممارسة إدارة األرباح،

 المرتفعة.

 (2010دراسة )الرستيني، 

ية، القيمػة السػكقية لألسػيـ المتداكلػة بسػكؽ األسػيـ السػعكد باختبار أثر إدارة  األربػاح عمػى قامتكالتي  

 ، كدراسػػة مػػدػاألربػػاح  فػػي الشػػركاتالػػدكافع كراء أسػػباب ممارسػػة إدارة  كىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى

ىػذه الظػاىرة تحديػد آثػار ممارسػة  دية إلدارة األربػاح، كمػا تيػدؼ إلػىممارسة الشػركات المسػاىمة فػي السػعك 

القيمة السكقية لألسيـ المتداكلة في سكؽ األسيـ السػعكدية. كقػد اسػتيدفت الدراسػة الشػركات السػعكدية  عمى

( شػركة تنطبػق 81المككنػة لمسػكؽ كالتػي بمػغ عػددىا ) تمػف القطاعػاتاألسيـ بمخ المساىمة المسجمة بسكؽ 
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، كقػػد تكصػػمت احتمػػارس إدارة األربػػ إلظيػػار الشػػركات التػػي Eckelكقػػد تػػـ اسػػتخداـ مؤشػػر  عمييػػا الشػػركط،

، ك أف احأف ىنػػاؾ شػػركات مسػػاىمة مسػػجمة بسػػكؽ األسػػيـ السػػعكدية تمػػارس إدارة األربػػ نتػػائج الدراسػػة إلػػى

 القيمة السكقية لألسيـ المتداكلة بسكؽ األسيـ السعكدية. تؤثر عمىإدارة األرباح 

 (2010دراسة )القثامي والخيال، 

ة السػػػعكدية، حيػػػث ىػػػدفت إدارة األربػػػاح فػػػي الشػػػركات المسػػػاىم قػػػاـ الباحثػػػاف بدراسػػػة دراسػػػةفػػػي ىػػػذه ال 

اتجػػػاه تمػػػؾ  ثرة عمػػػىار تػػػأثير بعػػػض العكامػػػل المػػػؤ كاختبػػػ ،الكشػػػف عػػػف ممارسػػػات إدارة األربػػػاح الدراسػػػة إلػػػى

اكؿ أسػػيميا فػػي سػػكؽ ( شػػركة تتػػد01عػػدد ) جريػػت الدراسػػة عمػػى، كقػػد أُ األربػػاح الشػػركات فػػي ممارسػػة إدارة

تقػػػدير االسػػػتحقاؽ االختيػػػارؼ لعينػػػة الدراسػػػة  إدارة األربػػػاح اعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى، كلقيػػػاس المػػػاؿ السػػػعكدؼ

 (.Modified Jones Model, 1995) باستخداـ نمكذج

ممارسة إدارة األرباح تـ بناء نمكذج االنحدار كجػاءت نتػائج الدراسػة  ة تأثير بعض العكامل عمىكلمعرف 

، ككذلؾ ، حيث تمارس االستحقاؽ االختيارؼ بشكميو السالب كالمكجبد ممارسة الشركات إلدارة األرباحلتؤك

إدارة  الشػػػركة عمػػػى لقطػػػاع الػػػذؼ تنتمػػػي إليػػػوعػػػدـ كجػػػكد تػػػأثير لحجػػػـ الشػػػركة كنػػػكع ا تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى

 ممارسة الشركة إلدارة األرباح. لمديكنية كالربحية ليما تأثير عمىف عاممي ا، كأاألرباح

البحثية مف حيث  ياتبيف تنكع اتجاىاتيذه الدراسة المرتبطة ب مدراساتل السابق ستعراضالكمف خالؿ ا

رفة مدػ ممارستيا، باإلضافة إلى تقييـ ثار المترتبة عمييا كمعى دراسة ظاىرة إدارة األرباح كاآلىدفيا إلأ 

النماذج المستخدمة في قياسيا، كاختبار تأثير العكامل االقتصادية عمى اتجاىيا، كما تعددت المتغيرات 

خر ئج التي تكصمت إلييا مع البعض األبعض النتا في ، كتعارضتالمذككرةالتي تـ قياسيا في الدراسات 

 نتيجة لتناكؿ تمؾ الدراسات في بيئات مختمفة.كذلؾ الدراسات،  تمؾفي بالرغـ مف استخداـ نفس المتغيرات 
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خرػ ِلُتغطي الجانب التطبيقي إلدارة كد الباحثيف في بيئات األعماؿ األكتعتبر ىذه الدراسة امتدادا  لجي

األرباح، حيث تقكـ بشكل مباشر عمى اكتشاؼ ممارسات إدارة األرباح في الشركات المساىمة كاختبار 

ير بعض العكامل عمى اتجاه تمؾ الشركات نحك ممارسات إدارة األرباح، كتعتمد ىذه الدراسة عمى تأث

 الكتشافيا. (95جكنز المعدؿ )المستحقات االختيارية كمؤشر عمى إدارة األرباح مف خالؿ استخداـ نمكذج 

الشركات  ىكتأتي ىذه الدراسة مختمفة عف غيرىا مف الدراسات السابقة، مف حيث انيا تطبق عم

كجد فركقات في البيئة القانكنية كالصناعية كالمالية كاالقتصادية التي تمت فييا المساىمة الميبية، حيث ت

أىمية ىذه الدراسة كالجدكػ مف القياـ  عماؿ الميبية، كىذا ما يزيد مفئة األالدراسات السابقة مقارنة مع بي

 بيا.

 الدراسةمشكمة  1-3

الؾ، كالتي تشكمت نتيجة الفصل بيف ح بسبب طبيعة العالقة بيف المدراء كالمُ ربامشكمة إدارة األ تبرز

كجكد صراع  -بيف الممكية كاإلدارة  -كشكل ىذا االنفصاؿ  ات المساىمة،الممكية كاإلدارة في الشرك

ك  2010ذات العالقة )مصطفى، طراؼ االكتضارب في المصالح كعدـ تماثل في المعمكمات بيف 

 .(2013حميدات، 

الؾ، مف خالؿ تيـ عمى حساب المُ اإلى العمل عمى تعظيـ ثرك  العالقة كبذلؾ لجأ المدراء نتيجة ىذه

سيطرتيـ عمى مفاصل الشركة كمسئكليتيـ عف إعداد القكائـ كالتقارير المالية التي يجب أف تعبر بصدؽ 

نبيا المختمفة، كالتي حداث االقتصادية كالعمميات التي تجرييا الشركة في جميع جكاعف األ كمكضكعية

 ،داء كيتكقف عمييا إبراـ العقكد كاالتفاقيات بيف الشركة كاألطراؼ األخرػ عتمد عمييا في تقييـ األيُ 

 .(2012ك حمزة،  2010)مصطفى،  كاتفاقيات الحصكؿ عمى القركض كمكافآت كحكافز المدراء
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في مدػ كفاءة  كنية كسياسية تؤثركيقكـ المدراء بأداء اعماليـ في ظل متغيرات بيئية اقتصادية كقان

ىداؼ الشركة، كفي كثير مف االحياف تدفع ىذه المتغيرات البيئية بالمدراء التخاذ قرارات ادائيـ عمى تحقيق أ 

كيره ألغراض خاصة بيـ كالقياـ بتصرفات معينة مف شأنيا أف تؤثر عمى صافي الدخل لمشركة، كذلؾ بتح

ؽ القياس المحاسبي كبدائل السياسات المحاسبية، كفي ظل المركنة كفي ظل تعدد طر ىدافيـ، تتماشى مع أ 

التي تكفرىا المبادغ المحاسبية المقبكلة كالمتعارؼ عمييا لمدراء الشركات عند المفاضمة في اختيار أك 

كاستخداـ المدراء لألحكاـ الشخصية كالتقديرات المسمكح بيا، كفي ظل غياب  تغيير الطرؽ المحاسبية،

ختيار ، قد يجد المدراء الفرصة مكاتية أماميـ الختيار مف بيف البدائل المختمفةعي لالدد كمكضك معيار مح

 (.2008ك عيسى،  2011ىدافيـ )رضكاف، اشباعا  لرغباتيـ، كاتساقا  مع أ  كثرالطرؽ األ

يو رباح كمعرفة العكامل التي قد تؤثر عمييا يمكف أف تساعد في تكجلذلؾ فإف عممية قياس إدارة األ

ة، السيما رقاـ المحاسبية المعمنارير المالية لمتنبؤ بممارسات اإلدارة المحتممة لمتأثير في األمستخدمي التق

تؤثر في قيـ بيات المحاسبية عمى أف إدارة األرباح ىي كاقع حاؿ لعكامل مختمفة دكأف ىناؾ إجماع في األ

تبعا  لمظركؼ كالعكامل المختمفة، لذا فقد صافي الربح كتجعميا عرضة لمتذبذب كالتغير بيف سنة كأخرػ 

ه اتجا التي تؤثر عمىاىتمت العديد مف الدراسات بالكشف عف تمؾ العكامل المؤثرة في سمكؾ المدراء ك 

( kim et al., 2003، حيث أشارت دراسة )(2006، )العبدهللا كالحسناكؼ  رباحالشركات لممارسة إدارة األ

ممارسة  تتجاكز أنظمة الرقابة كتدفعيا إلىيا إدارة قكية تمكنيا مف أف إلى أف الشركات كبيرة الحجـ لدي

تفضل استخداـ  أف ىذه الشركات إلى (Watts & Zimmerman, 1986) إدارة األرباح، كتشير دراسة

كلتخفيض الضرائب  الحككميةالسياسات المحاسبية التي تخفض مف الدخل المحاسبي لتجنب التدخالت 

( إلى أف إدارات الشركات التي تككف فييا نسبة المديكنية Bartov, 1993مت دراسة )تكص ، كماالمفركضة

لضماف الحصكؿ عمى  نسبةال ىذه تخفيض الكسائل كاألساليب التي تعمل عمى تقكـ باستخداـ مرتفعة
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أف الشركات ذات الربحية  ( إلىGhosh & Moon, 2005كقد أشارت دراسة ) ،مصادر منخفضة لمتمكيل

المنخفضة، كفي ىذا السياؽ أشارت  ة تككف اقل ممارسة إلدارة األرباح مف الشركات ذات الربحيةالمرتفع

( إلى أف الشركات ذات الربحية المنخفضة يككف لدييا دافع اكبر لمثل ىذه 2009، ة )الذنيباتدراس

ف الشركات ( لتؤكد عمى أ2011دراسة )الشعراكؼ، الممارسات تفاديا لتسجيل خسائر، كقد جاءت نتائج 

 التي يككف فييا ىيكل الممكية مشتت بيف عدد كبير مف الٌمالؾ تزداد فييا عمميات ممارسة إدارة األرباح.

نتشار في العديد مف الشركات رباح شائعة االت سالفة الذكر أف ظاىرة إدارة األلقد اثبتت ىذه الدراسا

 ي الشركاتستخداـ فلظاىرة شائعة االنت ىذه افي دكؿ مختمفة مف العالـ، ككاف البد مف معرفة فيما إذا كا

بمكاف معرفة العكامل التي تجعل إدارات الشركات تسعى  ىميةيجعل مف األ األمر الذؼ الميبية،المساىمة 

 لى اختيار سياسات محاسبية معينة بعينيا دكف غيرىا مف البدائل المختمفة المتاحة مف تمؾ السياسات.إ

اتجاه إدارة الشركة نحك ممارستيا إلدارة  التساؤؿ حكؿ تأثير ىذه العكامل عمىتكلد يذلؾ فقد  كبناء  عمى

 -:ةالتالي التساؤالتاألرباح. كعميو فإف مشكمة الدراسة يمكف تصكيرىا مف خالؿ طرح 

 الشركات المساىمة الميبية ؟رباح في ما مدػ ممارسة إدارة األ .1

 ؟ األرببحرمبث اىمسبهمت اىيٍبٍت وحى إدارة اىشمدراء احجبي  عيىحأثٍر اىعىامو اىخبىٍت  هى مب .2
 . حجم اىشرمت 

 . ربحٍت اىشرمت 

 . مدٌىوٍت اىشرمت 
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 هدف الدراسة 1-4

 ،ظاىرة إدارة األرباح في الشركات المساىمة الميبية تحديد مدػ شيكع تيدؼ الدراسة بشكل رئيسي إلى 

 إدارة الشركات نحك اتجاه تمؾ ىالعكامل عم مف خالؿ الكشف عف ىذه الظاىرة كاختبار تأثير بعض

 -العكامل المستيدفة بالدراسة: ة أىداؼ فرعية تتمثل فيأرباحيا. كينبثق عف ىذا اليدؼ عد

 احجبي اىشرمبث اىمسبهمت اىيٍبٍت وحى ممبرست إدارة األرببح. دراست أثر حجم اىشرمت عيى .1

 ممبرست إدارة األرببح. احجبي اىشرمبث اىمسبهمت اىيٍبٍت وحى أثر ربحٍت اىشرمت عيىدراست  .2

 .احجبي اىشرمبث اىمسبهمت اىيٍبٍت وحى ممبرست إدارة األرببح مدٌىوٍت اىشرمت عيىدراست أثر  .3

 أهمية الدراسة 1-5

إف أىمية ىذه الدراسة تتمثل في ككنيا تمثل إضافة لمبحث العممي مف خالؿ الكشف عف ظاىرة إدارة 

 رباح.ه إدارة األمى العكامل ذات التأثير عمى سمكؾ المدراء باتجااألرباح كتقديـ الدليل عمى ذلؾ، كالتعرؼ ع

كُيتكقع أف تخدـ ىذه الدراسة عدة جيات كالمستثمريف كالمحمميف المالييف كرؤساء مجالس إدارات 

الشركات المختمفة كالمراجعيف الداخمييف كالخارجييف كغيرىـ مف فئات المجتمع األخرػ، كذلؾ كفق 

 :المستكيات التالية

عمى المستكػ العممي: حيث تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا باعتبار أف ظاىرة إدارة األرباح مف القضايا 

ف إقامة  البحثية التي القت اىتماما  كبيرا  مف جانب المنظمات المينية كالباحثيف خالؿ السنكات الماضية، كا 

اسبي في مجاؿ المحاسبة المالية، كما الدليل عمى ذلؾ في البيئة الميبية يمثل إضافة لمبحث العممي المح

متعمقة بالمكضكع، حيث مف الممكف إجراء عدد مف اساسا  لدراسات الحقة يتكقع أف تككف ىذه الدراسة 
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الدراسات لربط إدارة األرباح بمكاضيع أخرػ كحككمة الشركات كلجاف المراجعة كغيرىا مف المكاضيع ذات 

 الصمة.

ه الدراسة األىمية مف ككنيا تساعد في تفيـ ىذه الظاىرة كالدكافع كعمى المستكػ النظرؼ: تكتسب ىذ

المؤدية إلى القياـ بيا، كمعرفة أىـ المداخل المستخدمة فييا، كالتعرؼ عمى العكامل المساعدة عمى القياـ 

 كتشاؼ إدارة األرباح.لظاىرة كالتي تكفر أداة مالئمة البيا، كالنماذج المستخدمة في قياس ىذه ا

إدارة األرباح كشركات ممارسة يؤدؼ تصنيف الشركات إلى شركات تقكـ ب مى المستكػ العممي:اما ع

 كبالتالي طمأنة المالؾ تجاه استثماراتيـ، تحديد الشركات التي تقكـ بمثل ىذه الممارسات غير ممارسة إلى

حذرة لمقكائـ المالية، كثر كفاءة كفاعمية، كما يمكنيـ مف القراءة التكجيو المستثمريف نحك الشركات األك 

 كمعرفة األساليب المتبعة في إدارة األرباح.

كعمى مستكػ الشركات: تساىـ ىذه الدراسة في تنبيو إدارات الشركات المساىمة الميبية إلى خطكرة 

لزاـ المدراء بمتطمبات اإلمحاكلة لمحد  إدارة األرباح في ممارسات  فصاح الكامل.منيا كا 

 منهجية الدراسة 1-6

نف ىذه الدراسة مف حيث النكع ضمف البحكث االستكشافية الكصػفية التػي تيػدؼ إلػى إلقػاء الضػكء صت

عمػى الظػاىرة محػل الدراسػة كتجمػع كافػة البيانػػات كالمعمكمػات عنيػا كاستكشػافيا ككصػفيا كتحميميػا، كتحديػػد 

 أبعادىا كاستخالص النتائج.

أعتمػػد عمػػى المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي لدراسػػة امػػا مػػف حيػػث المػػنيج المتبػػع فػػي الدراسػػة فػػإف الباحػػث قػػد 

كتحميل اتجاه العالقة بيف متغيرات الدراسة التابع كالمستقمة لتحديد قكة العالقة بػيف تمػؾ المتغيػرات، كالتعػرؼ 
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ممارسػػات الشػػركات المسػػاىمة إلدارة  قتصػػادية فػػي التػػأثير عمػػىلعكامػػل االالػػدكر الػػذؼ تمعبػػو بعػػض ا عمػػى

 :جكانب منيجية الدراسةكفيما يمي  ،اسة النظرية كالميدانيةالجمع بيف أسمكبي الدر  كذلؾ مف خالؿ، األرباح

، مػػف خػػالؿ مراجعػػة كاسػػتقراء األدب المحاسػػبي المتعمػػق بمكضػػكع الدراسػػةكقػػد تػػـ بنػػاءه :  الجانببا النظببر  

 ب لمدراسة.الكتب كالدراسات كالدكريات ذات العالقة لغرض تككيف اإلطار النظرؼ المناس كذلؾ بالرجكع إلى

تجميع التقارير المالية لمشركات مكضع الدراسة، كتحميل البيانات التػي تتضػمنيا  كتـ فيو:  الجانا الميداني

األرقػاـ  ذه الممارسػات مػف خػالؿ تأثيرىػا عمػىنتائج تفيد كجكد مثل ى محاكلة لمتكصل إلى في ،تمؾ التقارير

اسػتخداـ أسػاليب التحميػل  ثـ بعد ذلؾ تػـ ،مالئـ ليذه الدراسةكاستخداـ النمكذج ال ،الكاردة في التقارير المالية

 .سيرات لمعالقة بيف تمؾ المتغيراتمحاكلة إيجاد تفك  اإلحصائي المناسبة في قياس متغيرات الدراسة

 نموذج الدراسة 1-7

المعػدؿ، الػذؼ  (Jones Model Modified, 1995) الدراسػة عمػى اسػتخداـ نمػكذج جػكنزاعتمػدت 

( كمقياس إلدارة األرباح، حيػت يعتبػر مػف Discretionary Accrualsالمستحقات االختيارية )يعتمد عمى 

أقكػ النماذج المستخدمة في الكشف عف ممارسات إدارة األربػاح بنػاء  عمػى نتػائج العديػد مػف الدراسػات مثػل 

حسب (، كت2011الشعراكؼ،  ك 2009 ،مبارؾ؛ Jean et al.,2004؛ Dechow et al.,1995دراسة )

 -(:2014؛ كيمكش، Dechow et al.,1995) المستحقات الكمية كفقا  لمخطكات التالية

 ( كما يمي:Total Accrualsحساب المستحقات الكمية ) .1

TAi,t = Δ CAi,t – Δ Cashi,t – Δ CLi,t + Δ DCLi,t – DEPi,t 

 

 ( ممب ٌيً:Non-Discretionary Accrualsحقدٌر اىمسخحقبث غٍر االخخٍبرٌت ) .2
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TAіt /Aіt-1 = α1 ( l / Aіt-1 ) + α2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) /Aіt-1 ] + α3 ( PPEіt /Aіt-1 ) +  іt 

NDAіt  = â1 ( l / Aіt-1 ) + â2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) /Aіt-1 ] + â3 ( PPEіt /Aіt-1 ) 

 ممب ٌيً: (Discretionary Accrualsحساب المستحقات االختيارية ) .3

DAіt = TAіt – NDAіt 

 متغيرات الدراسة 1-8

 .ليةإعداد التقارير الما يتمثل في إدارة األرباح كالتي تمثل تدخل اإلدارة  في عممية :المتغير التابع

 -المتغيرات المستقمة:

 حجـ الشركة : تـ قياسيا في ىذه الدراسة باستخداـ إجمالي قيمة أصكؿ الشركة. .1

سة باستخداـ صافي أرباح الشركة منسكبو إلى ربحية الشركة : حيث تـ قياس الربحية في ىذه الدرا .2

 إجمالي األصكؿ لمشركة.

إجمالي  ديكف الشركة منسكبة إلى مديكنية الشركة : تـ قياسيا في ىذه الدراسة باستخداـ إجمالي .3

 صكليا.أ

 مجتمع الدراسة 1-9

اإلضافة إلى مف الشركات المساىمة المدرجة في سكؽ األكراؽ المالية الميبي بيتككف مجتمع الدراسة 

شركة ، شركة بكعطني لصناعة المشركبات المساىمة) الشركات المساىمة الكبرػ في مدينة بنغازؼ 

( شركة األنماء لألنابيب المساىمة، شركة األنماء لألسالؾ كالكابالت المساىمة، االسمنت الميبية المساىمة

، كقد تـ إجراء الدراسة عف الفترة دراسةال التي تـ الحصكؿ عمى قكائميا المالية كالتي تـ اعتبارىا عينة

 ( كذلؾ بسبب محدكدية البيانات المتاحة كجاىزية القكائـ المالية بشركات العينة.2010ك 2009المالية )
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 حدود الدراسة 1-11

 -لدراسة في إطار المحددات التالية:تـ إجراء ىذه ا 

ـ 2010-31/12/2009مالية في مساىمة ليبية تعد قكائميا ال ( شركة11اقتصرت الدراسة عمى ) .1

خرػ لعدـ إمكانية الحصكؿ عمى قكائميا كالمصارؼ، كاستثناء القطاعات األ تمثل قطاعي الصناعة

 المالية.

اقتصرت ىذه الدراسة عمى اختبار تأثير حجـ كربحية كمديكنية الشركة باعتبارىا عكامل مؤثرة عمى  .2

 .خرػ معكامل األدكف التعرض ل رباحة األإدار  المساىمة الميبية نحك ممارسة الشركاتاتجاه 

ف ىذه المحددات ال تقمل مف أىمية ىذه الدراسة عمى اعتبار أف النتائج التي تـ التكصل إلييا ربما كنرػ أ

تقدـ تصكرا  معقكال  لمباحثيف كالجيات ذات العالقة عف مدػ ممارسة إدارة األرباح في الشركات المساىمة 

 المتعمقة بطبيعة ىذه الشركات عمى إدارة األرباح فييا.الميبية، كتأثير العكامل 

 الدراسةخطة  1-11

تحتكؼ ىذه الدراسة عمى أربع فصكؿ، تطرؽ الفصل األكؿ إلى عرض اإلطار العاـ لمدراسة، أما 

الفصل الثاني فقد تناكؿ أىـ المكاضيع النظرية كالتطبيقية المتعمقة بإدارة األرباح، مف حيث التعريف بمفيـك 

دارة األرباح كأخالقياتيا كالدكافع المسببة ليا كاالساليب كالتقنيات المستخدمة فييا كالعكامل المؤثرة عمييا إ

ككيفية قياسيا، كفي الفصل الثالث تـ استعراض منيجية الدراسة كمتغيراتيا كالمجتمع كالعينة كاساليب جمع 

حتكػ عمى النتائج التي تـ التكصل إلييا بع فقد أالبيانات، أما الفصل الراالبيانات كنمكذج كاساليب تحميل 

 كالتكصيات التي تـ اقتراحيا.
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 إدارة الرباح والعوامل المؤثرة فيها

 :  رباحمفهوم إدارة ال  1.5

سياسية كقانكنية متنكعة يعد النظاـ المحاسبي نظاما  مفتكحا  يتعامل مع ظكاىر اقتصادية كاجتماعية ك  

لمجمكعة مف المبادغ المحاسبية المقبكلة كالمتعارؼ عمييا لضبط ، كيخضع النظاـ المحاسبي كمتشابكة

 إثباتالعاـ الذؼ يحكـ الطرؽ كاإلجراءات المتبعة في  اإلطاركرسـ  ،كترشيد الممارسات المحاسبية العممية

تتبادؿ  الشركة المتمثمة في فالكحدة المحاسبية ،إعداد القكائـ كالتقارير الماليةالعمميات المالية كفي 

. كتعد القكائـ مدػ المكاءمة معيا ىاستمرارىا عمكيتكقف  ،لمدخالت كالمخرجات مع البيئة المحيطة بياا

ا  لتنكع المعمكمات التي مصادر الالزمة التخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة نظر الكالتقارير المالية مف اىـ 

 ىلمحصكؿ عمفئة لألطراؼ المعنية كما تكفره مف إفصاح عادؿ مف حيث تكفير الفرصة المتكا ،تحتكييا

االقتصادية المختمفة، كذلؾ عمى اساس انيا تمثل المنتج المعمكمات التي يحتاجكنيا مف أجل اتخاذ القرارات 

 (. 1995 ،) دىمش النيائي ليذا النظاـ

ىذه المعمكمات التي تتضمنيا القكائـ كالتقارير المالية ىي محصمة لعمميات قياس خضعت ألسس  

 ،ككذلؾ لنكع الطرؽ المحاسبية المتبعة في القياس ،تيا إدارة الشركة لالعتراؼ باإليرادات كالمصركفاتاتبع

 .( 2006) المؤمني،  كطرؽ تقييـ المخزكف ... كغيرىا ،كطرؽ احتساب االستيالؾ

مستكػ نفس  ىاخرػ ككذلؾ عم ىلإلتي تكاجييا الشركات مف صناعة كنظرا  لالختالؼ في الظركؼ ا

 ،األحداثاعة نجد أف المعايير المحاسبية قد سمحت بتعدد بدائل المعالجات المحاسبية لكثير مف الصن

الناتجة  –. فقد أصبحت المركنة ( 2007 ،لبيئية المحيطة بيا ) عبد الفتاحبحيث تتكافق مع الظركؼ ا
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ي تكفرىا المبادغ الت – في الكثير مف االحداث التقدير الشخصياستخداـ ك  عف تعدد البدائل المحاسبية

كالمعايير المحاسبية أمرا  طبيعيا  ككاقعيا  تقبل بو جميع المنظمات كالييئات المينية التي تقـك بتنظيـ مينة 

ف عدـ السماح بيا يعتبر تجاىال  لمظركؼ المختمفة التي تحيط بالشركة ) القثامي ا  ك  ،المحاسبة كالمراجعة

لتحقيق ما ترغب بو ليا  المركنة المتاحةتمؾ  تقكـ باستغالؿقد . إال أف إدارة الشركة ( 2010 ،كالخياؿ 

متأثرة في ذلؾ بالعكامل االقتصادية التي تعمل في ظميا، مما قد ينتج عنو اثار سمبية تؤثر  ،ىداؼأ مف 

 .( 2013، فداكؼ  عمى مصداقية النتائج التي تتضمنيا القكائـ المالية )

دارة باستغالليا لممركنة المتاحة في اختيار البدائل المحاسبية المحاسبي بممارسات اإل اىتـ الفكركقد 

لعمميات القياس كاإلفصاح المحاسبي مف خالؿ العديد مف الدراسات، كظيرت العديد مف المصطمحات 

 , Mckee ؛  Mulford & Comiskey , 2002 المعبرة عف ممارسات اإلدارة نذكر منيا ما يمي )

 –( : 2011؛ حماد ، 2005

              Accounts Manipulationالعب بالحسابات                  الت -
  Earnings management      رباح                                 إدارة األ -
               Fraudulent Financial Reportingالتقارير المالية االحتيالية   -
                              Income Smoothingتمييد الدخل                -
               Aggressive Accountingالمحاسبة التعسفية                    -
 Accounting                        Creativeالمحاسبة االبداعية              -

عايير كمف خالؿ العديد مف الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع استغالؿ مركنة المبادغ كالم

المحاسبية في عمميات القياس كاإلفصاح المحاسبي، يالحع أف المصطمح شائع االستخداـ لكصف 

الممارسات المرتبطة بإجراءات التعديالت االختيارية عمى القكائـ كالتقارير المالية ىك مصطمح "إدارة 

 (. 2007" )الحمكمي، Management Earningsاألرباح" "
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مفيكـ إدارة األرباح كالذؼ يعد أكثر انتشارا  مع بياف اختالفو عف  الدراسة عمى سيتـ التركيز في ىذه لذا

دارة. كلقد كرد في األدب المحاسبي العديد مف التعاريف حات األخرػ التي تعبر عف سمكؾ اإلالمصطم

لمفيكـ إدارة األرباح كالتي تحمل في طياتيا كجيات نظر مكممة لبعضيا البعض مما يساعد عمى كصف 

 –مكؾ إدارة األرباح كصفا  جيدا  كمف مختمف الجكانب كما يمي :س

بأنيا تدخل ىادؼ في عممية إعداد التقارير المالية بقصد  " Schipper ( 1989 : 92 فقد عرفيا )

 ". الحصكؿ عمي بعض المكاسب الخاصة

اح تحدث في تعريفيما بأف " إدارة األرب  Healy & Wahlen ( 1998 : 6بينما أشار كال  مف )

عندما يستخدـ المديركف أحكاميـ الشخصية في إعداد التقارير المالية كا عادة ىيكمة العمميات، ألجل تعديل 

التقارير المالية، إما بغرض تضميل أصحاب المصالح بشأف األداء االقتصادؼ لمشركة، أك لمتأثير عمى 

  عنيا ".النتائج التعاقدية التي تعتمد عمى األرقاـ المحاسبية المقرر 

( في تعريفو إلدارة األرباح بأنيا " تطكيع األساليب كالتقديرات  1:  1999كيذكر أبك الخير ) 

المحاسبية لمتأثير في رقـ الربح المنشكر حسب استراتيجيات اإلدارة، كقت التقرير عف األرباح، تفاديا  

 ه المقياس التقميدؼ ألداء اإلدارة ". لمكاقف تعاقدية معينة، أك لمتقرير عف مستكػ مرضي مف الربح باعتبار 

أنيا " صناعة القرار اإلدارؼ القانكني كالمقبكؿ  ىإدارة األرباح عم McKee ( 2005 : 1 كيعرؼ )

 كتقريره بقصد تحقيق نتائج مالية مستقرة كقابمة لمتنبؤ ".

مات األعماؿ، ( في تعريفو بأنيا " التخطيط المدركس مف قبل إدارة منظ 74: 2011كيصفيا خميل ) 

لالستفادة مف الطرؽ كالبدائل أك السياسات المحاسبية المتعددة، أك التحكـ في بعض العمميات لمكصكؿ إلى 

 مستكؼ محدد مف األرباح الحالية ك المستقبمية لتحقيق مجمكعة مف األىداؼ المختمفة ". 
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ف القكؿ بأنو ال يكجد تعريف مشترؾ مف خالؿ التعريفات السابقة كالتي تـ اختيارىا عمى فترات متباعدة يمك

 تمؾ الظاىرة مف جكانبيا المختمفة،إلدارة األرباح، فقد تـ تعريفيا بطرؽ مختمفة كعمى نطاؽ كاسع لكصف 

نما تقييده  إال أنيا تصب في معنى كاحد أال كىك عدـ ترؾ رقـ الدخل حرا  بأف يظير في أؼ اتجاه ممكف، كا 

(، لتحقيق  2006مالئما  مف كجية نظرىا) العبدهللا كالحسناكؼ ،  ضمف حدكد مدػ معيف تراه اإلدارة

 (.6: 2013)حميدات،  غايات كأىداؼ محددة، كذلؾ باستخداـ كسائل كطرؽ متعددة كبدكافع مختمفة

( كاف أكثر شمكال  حيث تطرؽ فيو إلى كيفية حدكث  Healy & Wahlen , 1998إال أف تعريف ) 

أحكاميـ الشخصية في بمكرة كا عداد القكائـ يـ ك ـ مديرك الشركات لخبراتىذه الظاىرة عف طريق استخدا

التحكـ في تكقيت  اسات محاسبية معينة، باإلضافة إلىكالتقارير المالية كذلؾ مف خالؿ اختيار اك تغيير سي

حدكث معامالت الشركة مف أجل تعديل القكائـ المالية، حيث يمكف لممديريف استخداـ أحكاميـ الشخصية 

في العديد مف المجاالت كما ىك الحاؿ بالنسبة لتقدير عدد مف األحداث االقتصادية المستقبمية، كالعمر 

اإلنتاجي لألصكؿ، كالقيمة المتكقعة كخردة، كالضرائب المؤجمة، كتقدير التزامات الشركة نحك مكظفييا في 

معدكمة )تقدير مخصص الديكف صكرة معاشات كمكافآت نياية الخدمة، كالخسائر المتكقعة مف الديكف ال

دارة راس الماؿ العامل الذؼ يتطمب  المشككؾ فييا(، كاختيار طرؽ االستيالؾ ك طرؽ تقييـ المخزكف، كا 

تحديد مستكيات المخزكف، كتحديد تكقيت عمميات شحف أك شراء البضاعة، كسياسات البيع باألجل. أيضا  

ت أك تأجيميا أك رسممتيا كما ىك الحاؿ بالنسبة يمكف لممديريف االختيار بيف االعتراؼ بالمصركفا

طرؽ التعريف إلى تحديد لمصركفات الصيانة كالدعاية كاإلعالف ككذلؾ تكاليف البحكث كالتطكير، كما ت

رباح كالذؼ قد يككف تضميل جل حممة االسيـ أك بعضيـ مف خالؿ تكصيل معمكمات اليدؼ مف إدارة األ

قيمة النتائج التعاقدية  أك قد يككف اليدؼ ىك التأثير عمى لإلدارة، ال تعبر عف حقيقة االداء الفعمي
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المرتبطة باألرباح المحاسبية أك مف أجل الحصكؿ عمى الحكافز كالمكافآت كاألماف الكظيفي كالتي غالبا  ما 

 ترتبط برقـ الربح المحاسبي المقرر عنو.

 –ك في ضكء ما سبق يمكف القكؿ أف :

اسع االستخداـ يعبر عف ممارسات اإلدارة في مجاؿ التدخل في عممية إدارة األرباح مصطمح ك  .1

المبادغ المحاسبية المقبكلة كالمتعارؼ ي في نطاؽ ما تسمح بو المعايير ك القياس كاإلفصاح المحاسب

عمييا، شامال  جميع حاالت التدخل سكاء  التي تؤدؼ إلى زيادة الربح المحاسبي أك التي تؤدؼ إلى 

 تي تؤدؼ إلى التقميل مف تقمباتو، كذلؾ لممحافظة عمى مستكيات نمكه كاستقراره.تخفيضو، أك ال

المبادغ ك  المعايير كالقكاعد ممارسات إدارة األرباح ممارسات قانكنية ككنيا تنحصر في إطار .2

المحاسبية المقبكلة كالمتعارؼ عمييا، كما أف ممارسي إدارة األرباح غالبا  ما يمتمككف قدرات مينية 

لتعكس  سبية عالية تمكنيـ مف التالعب بالقيـ كتحكيميا كتحكيرىا بالشكل الذؼ يرغبكف فيومحا

 رغبات اإلدارة أكثر مف ككنيا انعكاسا  لألداء االقتصادؼ الحقيقي لمشركة.

ىناؾ العديد مف الطرؽ لالجتياد يمكف مف خالليا لممديريف التحكـ في نتائج األرباح المطمكبة،  .3

ر العديد مف األحداث المستقبمية المحاسبية كاإلدارية، كالقيمة اإلنتاجية أك االقتصادية كاالجتياد لتقدي

لألصكؿ كقيمة الخردة المقدرة ليا في نياية عمرىا اإلنتاجي، ككذلؾ الضرائب المؤجمة، باإلضافة 

 اإلدارة ... كغيرىا مف الطرؽ كاألساليب التي تستطيعك تعجيل اإليرادات أك المصركفات.تأجيل أ إلى

 مف خالليا التأثير عمى عمميات القياس كاإلفصاح المحاسبي.

كل االجتيادات كاألساليب المستخدمة مف قبل المديريف، تتجو نحك تحقيق نتائج مستيدفة مسبقا، إما  .4

لتضميل األطراؼ المستفيدة مف التقارير المالية حكؿ األداء المالي الحقيقي لمشركة، أك لتحقيق 
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مثل المكافآت كالعالكات التي يحصل عمييا المديركف بناء عمى نتائج أدائيـ، أك  أغراض شخصية،

 لممحافظة عمى مناصبيـ اإلدارية كمراكزىـ االجتماعية.

كمما سبق يمكف القكؿ بأف إدارة األرباح " عممية مخططة كمدركسة بشكل قانكني لتعديل التقارير 

ائل السياسات كالطرؽ المحاسبية المتاحة كاستخداـ الحكـ المالية، تقكـ بيا اإلدارة باستغالؿ تعدد بد

ظيارىا بصكرة مغاير  لمحقيقة، لتحقيق أىداؼ محددة مسبقا  ترغب بيا  ةالشخصي، كا عادة ىيكمة العمميات كا 

 اإلدارة ".

كالبد مف االشارة ىنا إلى كجكد سمككيات إدارية أخرػ تمثل تدخل اإلدارة في عمميات القياس 

( إدارة األرباح كالمصطمحات األخرػ ذات العالقة كاإلفصاح ال محاسبي، كذلؾ لمتمييز بيف مصطمح )مفيـك

بعمميات استغالؿ اإلدارة لمركنة المبادغ كالمعايير المحاسبية، كبالرجكع إلى أدبيات المحاسبة نجد أف 

العب منيا الت شكل مرادؼ لمصطمحات محاسبية أخرػ،إدارة األرباح ب بعضيا قد تناكؿ مصطمح

(، كالتقارير   Income Smoothingتمييد الدخل )(، ك  Accounts Manipulationبالحسابات ) 

 Accounting(، ككذلؾ المحاسبة اإلبداعية )  Fraudulent Financial Reportingالمالية االحتيالية )

Creative ، كفيما يمي تكضيح ليذه المصطمحات :2010( )الساكني .)– 

يد الدخل إلى تقميل التقمبات في الدخل كالتي بدكرىا تؤدؼ إلى زيادة المخاطر، يشير مصطمح تمي 

، ) الككيل خمق انطباع بمسار أرباح اقل خطكرةات إلى تخفيف حدة تمؾ التقمبات ك كلذلؾ تسعى الشرك

تمييد الدخل بأنو محاكلو مقصكدة مف قبل إدارة الشركة لمحد  Beidleman ) 1973(، كيعرؼ ) 2006

 لتقمبات غير الطبيعية في مستكػ األرباح المعمنة بحيث تظير بمستكػ طبيعي.مف ا

( تمييد الدخل بأنو " تخفيض التقمبات الحادة في مستكػ  165:  2004كما يعرؼ أبك المكاـر )     

 الدخل، كيتـ ذلؾ إما عف طريق تخفيض الدخل إذا كاف مرتفعا  أك زيادتو إذا كاف منخفضا  ".
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باح مصمـ إلزالة ر دخل بأنو "شكل مف أشكاؿ إدارة األ( فيعرؼ تمييد ال 45:  2011 اما حماد ) 

 مدار فترات مالية مختمفة كذلؾ مف خالؿ تخفيض النخفاضات التي تظير في الدخل عمىك ااالرتفاعات أ

 . كتخزيف األرباح في السنكات الجيدة الستخداميا في تعمية الدخل في خالؿ السنكات منخفضة االداء"

يتضح مف ىذه التعاريف إف التمييد ييدؼ إلى المحافظة عمى مستكػ معيف مف الدخل بحيث يككف  

اكثر استقرارا  كثباتا  عبر السنكات المتتالية، كنتيجة لمعكامل االقتصادية العادية مف انتاج كاستثمار كتمكيل، 

تخفيض درجة المخاطرة المرتبطة  أك نتيجة الستخداـ بدائل القياس كالتقييـ المحاسبي، مما يؤدؼ إلى

(. كبدالؾ يعتبر ادخار ألرباح السنكات  2009، ة لدػ المتعامميف معيا ) إبراىيـبأصكؿ الشركة كزيادة الثق

ظيارىا في السنكات ذات النتائج السيئة، لتقميل التقمبات في مستكػ األرباح  المالية ذات النتائج الجيدة كا 

إدارة األرباح أكسع مف ذلؾ، لشمكلو عمى جميع الممارسات التي تؤدؼ إلى السنكية، بينما يعتبر مفيـك 

(، كبمعنى 8: 2013)حميدات،  زيادة الدخل أك التي تيدؼ إلى تقميل التقمبات غير الطبيعية في الدخل

أخر فإف تمييد الدخل يمثل مرحمة مف مراحل إدارة األرباح أك أنو يعبر عف ىدؼ كاحد مف مجمكعة 

 (. 2010ي إلييا إدارة األرباح ) الساكني ، أىداؼ ترم

( أك  Fraud(، كمصطمح الغش)  Accounts Manipulationاما مصطمح التالعب بالحسابات )  

(، كالمذاف يندرجاف تحت  Fraudulent Financial Reportingما يعرؼ بالتقارير المالية االحتيالية ) 

اف كيمثالف تدخل اإلدارة المتعمد في عمميات القياس مصطمح التالعب المحاسبي ىما مصطمحاف مترادف

كاإلفصاح المحاسبي، كذلؾ باستخداـ كسائل مدركسة بقصد التحريف كخداع مستخدمي القكائـ كالتقارير 

 (.2011)حبيب ،  المالية خارج ما تسمح بو المبادغ المحاسبية المتعارؼ عمييا كالمعايير المحاسبية
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بأنو : التحريف المتعمد لممركز المالي الذؼ يتـ مف خاللو التصريح  ( الغش2011كيعرؼ محمكد ) 

الخاطئ كالمقصكد لحقائق محاسبية ميمة، أك بحذؼ بعض المبالغ في القكائـ المالية مما يضمل القارغ 

 كيقكده إلى قرار أك حكـ غير سميـ.

 –( :11:  2011كيتخذ غش القكائـ المالية صكرا  عديدة منيا )محمكد ، 

 ليا. المؤيدةلتحريف كالتعديل كالتالعب في الدفاتر المحاسبية كالمستندات ا .1
 حذؼ جكىرؼ متعمد لمعمكمات ميمة أك تشكيو لحسابات ك احداث كتعامالت ىامة. .2
 تعمد الخطأ في تطبيق أك تفسير المعايير كالسياسات المحاسبية. .3
 لممارسات المحاسبية.تقديـ افصاح غير كافي عف قصد فيما يخص المعايير كالمبادغ كا .4

( التقارير المالية االحتيالية بأنيا " عبارة عف تحريف متعمد لمقكائـ 46:  2011كيعرؼ حماد ) 

كالتقارير المالية أك إغفاؿ إدراج قيـ في القكائـ المالية أك عدـ االفصاح عف معمكمات ضركرية في القكائـ 

ىذا االمر يدخل تحث طائمة اإلجراءات الجنائية المالية، كذلؾ بغرض خداع مستخدمي ىذه القكائـ، ك 

 كالمدنية كاإلدارية ".

فيك مصطمح طكره ( Creative Accounting بداعية ) ا فيما يتعمق بمصطمح المحاسبة اإلام  

نشاط السكؽ، كقد جاء اىتماميـ مف خالؿ مالحظتيـ  ف كبالخصكص الصحفييف المعمقيف عمىالممارسك 

ية، فقد فيمكا دكافع ىذا النشاط الذؼ يتـ لتضميل المستثمريف أك تغيير انطباعاتيـ لمسكؽ كليس مف أؼ نظر 

كقد ُأطمق  قديـ الصكرة التي يرغبكنيا لمربح،بقياـ اإلدارة بعرض ما تريد رؤيتو مف جانب المستثمريف كبت

 Misrepresenting  كالتحريف Deceitالخداع ك  Manipulation عمييا عدة مصطمحات مثل التالعب 

 Fiddling Theكالعبث بالدفاتر  Cosmetic reportingكما سميا البعض بالتقارير المالية التجميمية 

Books (  ، 2009؛ خالد ،  2003خميفة .) 
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ككل االساليب  اإلبداعية بأنيا ممارسات " تشمل أؼ( المحاسبة  46:  2011كقد عرؼ حماد )  

في ذلؾ االختيار المتعمد كغير المتعمد كالتطبيق المخادع كغير  المستخدمة في لعبة األرقاـ المالية بما

المخادع لممبادغ المحاسبية المتعارؼ عمييا كالتقارير المالية االحتيالية ك أؼ خطكات تتخذ نحك إدارة 

األرباح أك تمييد الدخل ". فالمحاسبة اإلبداعية قد تشمل في االغمب إدارة األرباح كتتعداىا إلى التالعب 

الحسابات الذؼ يشمل القكائـ كالتقارير المالية ككل، كىي ممارسات غير مرغكبة قد تصل إلى مدػ ب

 (. 2007اعتبارىا غشا  ) الحمكمي ، 

يالحع مما سبق أف مصطمحات التالعب بالحسابات، كالغش بالتقارير المالية )االحتيالية(، كالمحاسبة 

(، كتعكس  252: 2014اؿ في مينة المحاسبة ) فريد، اإلبداعية تعد شكل مف أشكاؿ التالعب كاالحتي

التدخل المتعمد مف قبل اإلدارة لتغيير مضمكف المعمكمات المالية لتظير بصكرة مخالفة عف الصكرة 

الحقيقية، كذلؾ بغية تحقيق أىداؼ كغايات خاصة، بينما تعكس إدارة األرباح تدخل مدركس مف قبل اإلدارة 

 (.2013حددة مسبقا  كذلؾ كفق ما تسمح بو المعايير المحاسبية )حميدات، بيدؼ الكصكؿ إلى أىداؼ م

 :  أخالقيات إدارة الرباح 5.5

مى ما إذا كانت ممارسات الكضع األخالقي لمفيـك إدارة األرباح محل جدؿ كخالؼ كبير، يعتمد عإف 

كؾ اإلدارة في ممارسة إدارة األرباح فقد يككف سم ،رباح مبررة مف الناحية القانكنية كاألخالقية اـ الإدارة األ

تصرفا  قانكنيا ، ال يتعارض مع المبادغ المحاسبية المقبكلة كالمتعارؼ عمييا، كما المعايير المحاسبية، 

كتدكر في نطاؽ صالحيات اإلدارة، كتيدؼ اإلدارة مف خاللو إلى التحسيف الجكىرؼ لبعض الجكانب 

ففي معظـ االحكاؿ ما يقـك بو  مف إدارة األرباح سمككا  مشركعا ،ا يجعل م المستقبمية، باستراتيجيتياالمتعمقة 

المدراء قانكني بشكل كامل، فيـ يستخدمكف حرية التصرؼ المكجكدة في متناكليـ لعرض نتائجيـ المالية 
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القرارات التي تتخذىا  (. كيمكف اعتبار 37: 2007بالطريقة التي تتناسب مع مصالحيـ ) الحمكمي، 

، اإلدار   –( : 167: 2004ة في ىذا الصدد قرارات مشركعة استنادا  إلى المبررات التالية ) أبك المكاـر

 انيا ال تخالف القكاعد القانكنية، سكاء كانت عامة أك خاصة بالنشاط التجارؼ. .1
 انيا ال تخالف المبادغ المحاسبية المقبكلة كالمتعارؼ عمييا. .2
 .داريةانيا ال تتجاكز نطاؽ سمطاتيا اإل .3

القانكنية  دارة في التأثير عمى رقـ الربح المحاسبي يعد سمككا  مشركعا  مف النكاحيكبيذا فإف سمكؾ اإل

 .كالمحاسبية كاإلدارية

اما مف الناحية األخالقية فإف ىذه الممارسات أك التصرفات ال تعتبر مرفكضة تماما  طالما أف تمؾ 

، كلكنيا في ذات الكقت تصنف بأنيا ممارسات غير اسبيةطار المعايير كالمبادغ المحالممارسات تتـ في إ

أخالقية طالما أف النتيجة النيائية ليذه الممارسات ىي جعل القكائـ كالتقارير المالية ال تعبر بصدؽ عف 

الكضع االقتصادؼ الحقيقي لمشركة كمدػ سالمة كضعيا المالي كىك ما يمثل عممية خداع لمستخدمي تمؾ 

 (. 2012ك الصباح ،  2009المالية ) عبيد ،  القكائـ كالتقارير

رباح عف غيرىا مف الممارسات المتعمقة باستغالؿ اإلدارة لممركنة المتاحة يمكف القكؿ بأف ما يميز إدارة األك 

في اختيار البدائل المحاسبية لعمميات القياس كاإلفصاح المحاسبي، أنيا تتـ في السر عادة، أؼ انو ليس 

رباح التي قد اديرت، ككذلؾ ليس ىناؾ افصاح عف االساليب التي استخدمت، كال عف ىناؾ إعالف عف األ

كمف ناحية  ،رباح تعد غير مبررة أخالقيا  لي كمف ىذا المنظكر فإف إدارة األالقيمة التي تـ تعديميا، كبالتا

ؾ متعمدا ، ألف اخرػ فإف الحكـ عمى سمكؾ اإلدارة مف الناحية االخالقية يفترض معو أف يككف ىذا السمك 

صدار االحكاـالنيو لحدكث الفعل ىي العامل ا  كحتى يمكف الحكـ (.2013)المكزؼ،  لفعاؿ في التقييـ كا 

كؾ اإلدارة كتجعميا تقكـ بإدارة خالقية يفترض تحديد الدكافع التي تحكـ سمعمي سمكؾ اإلدارة مف الناحية األ

 رباحيا.أ
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 رباح :ال دوافع إدارة  3.5

يكمف كرائيا العديد مف الدكافع التي تسعى اإلدارة لتحقيقيا، كتتكقف ىذه  األرباحارة إف ممارسة إد

يـ مجمكعة مف المصالح الدكافع عمى طبيعة العالقة بيف إدارة الشركة كبيف االطراؼ االخرػ الذيف تربط

، التي ترػ 1لةفاإلدارة بصفتيا ككيل عف المالؾ في الشركة ينطبق عمييا فركض نظرية الككا فيما بينيـ،

إلى تعظيـ منفعتو الذاتية )مطر ك  امنيم دارة( كاألصيل )المالؾ( يسعى كلمف الككيل )اإل أف كال  

(. كفي إطار افتراض المنفعة الذاتية التي فرضيا انفصاؿ الممكية عف اإلدارة، فإنو قد 2012السيكطي، 

رسات لمتأثير عمى األرباح المقرر عنيا بغية تنشأ لدػ اإلدارة دكافع انتيازية نحك اتخاذ مجمكعة مف المما

 (. 2005، ) الجندؼ تعظيـ منفعتيا عمى حساب باقي االطراؼ االخرػ 

إف معرفة الحكافز التي تدفع المديريف إلى إدارة األرباح تسيل عمى الباحثيف اختبار ىذه الظاىرة، فقد 

لى مجمكعة مف األسباب التي قد تدفع باإلدارة رباح كتكصمكا إثكف العديد مف الدكافع إلدارة األاختبر الباح

نما إلى عدة أسباب كضغكط مختمفة  إلى إدارة األرباح، كأنو مف الصعب رد إدارة األرباح إلى سبب كاحد كا 

(. ىذه الضغكط تأتي نتيجة لتجاذب القكػ الداخمية كالخارجية بالشركة. كيمكف تقسيـ 2009)الصرصكر، 

 –( :prior et al., 2007 : 3الثة دكافع رئيسية كما يمي )دكافع إدارة األرباح إلى ث

 الدكافع التعاقدية. -

 دكافع سكؽ الماؿ. -

 الدكافع التنظيمية. -
                                                           

1
الموكل( بتكلٌف طرف آخر )الوكٌل( ألداء بعض الخدمات نٌابة عنه والتً تحمل فً " عقد ٌقوم بموجبه شخص أو عدة أشخاص ) نظرية الككالة  

 تقوم نظرٌة الوكالة على العالقة التً تنشأو(.jenses & meckling, 1976: 8طٌاتها تفوٌض لسلطة اتخاذ القرارات لصالح هذا االخٌر )الوكٌل(")

جهة ثانٌة، وتحدد هذه الوكالة وفق شروط عقد صرٌحة أو ضمنٌة، ٌكلف بموجبها الوكٌل من هما: الموكل أو االصٌل من جهة، وبٌن طرفٌن 

 (.8:7 :9787الموكل الوكٌل بالقٌام بأنشطة لصالحة كما ٌفوضه باتخاذ القرارات نٌابة عنه )الفضل و راضً ، 
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 :الدوافع التعاقدية 1.3.5

 ةيتصف مستخدمك القكائـ المالية بأف لدييـ نطاقا  كاسعا  كمتضاربا  مف المصالح، كلمتخفيف مف حد

عنو مف صراعات داخمية كخارجية، تنشأ مجمكعة مف العالقات  ىذا التضارب في المصالح كما ينجـ

(. كتقـك إدارة الشركة باستخداـ 2004التعاقدية بيف االطراؼ مف ذكؼ المصالح في الشركة )صالح ، 

رباح المحاسبية في تنظيـ العالقات التعاقدية بيف العديد مف مات كاألرقاـ المحاسبية كخاصة األالمعمك 

ف الشركة كاألطراؼ أك ما بي -دارة كالمساىميف اإل -، سكاء كانت داخل الشركة مفةاالطراؼ المخت

دارة جاىدة التأثير عمى تقكية مكقفيا التعاقدؼ كذلؾ لمتأثير لذلؾ تحاكؿ اإل -اإلدارة كالدائنكف  -الخارجية 

 عمى الناتج النيائي لتمؾ العالقات. كفيما يمي أبرز العالقات التعاقدية :

 ود الدين:عق 1.1.3.5

رقاـ المحاسبية الكاردة بالقكائـ المالية، فيمجأ مى استخداـ األقد تتضمف عقكد الديف شركطا  تعتمد ع

المقرضكف في معظـ الحاالت إلى إبراـ عقكد بينيـ كبيف إدارة الشركة يتـ بمكجبيا كضع قيكد عمى 

ككيل( كحممة االسيـ )االصيل( تصرفات اإلدارة لمعمل عمى الحد مف التعارض بيف مصالح اإلدارة )ال

كالمقرضيف )الدائنيف(، كتتضمف عقكد المديكنية تعيدا  مف اإلدارة يتـ بمقتضاه تقييد تصرفاتيا )صالح ، 

(. كيعتبر التماشي مع القيكد التي تتضمنيا اتفاقيات الديف أحد الدكافع الرئيسية لممارسة إدارة 2003

ارة تحاكؿ االلتزاـ بمتطمبات ىذه العقكد كعدـ االخالؿ بيا كذلؾ (، لذلؾ فإف اإلد2012األرباح )حمداف، 

(، كذلؾ عف طريق اختيارىا لمطرؽ كالسياسات المحاسبية 2008، ؿ قياميا بإدارة األرباح )الحكشيمف خال

(. كتتضمف 2003التي تعظـ منفعتيا كمنفعة حممة االسيـ بدكف انتياؾ شركط عقكد المديكنية )صالح ، 

، مجمكعة مف القيكد أك الشركط التي تمـز الشركة كطرؼ مديف بعدـ اتخاذ أية إجراءات قد عقكد الديف
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تؤدؼ إلى زيادة المخاطر التي يتحمميا المقرضكف كطرؼ دائف، لحماية أمكاليـ كمصالحيـ كضماف عدـ 

ف أف (. كمف أىـ القيكد أك الشركط التي يمك2003حصكؿ تحكيل لمثركة بيف االطراؼ االخرػ )عكض ، 

 تتضمنيا عقكد االقتراض:

قد يتضمف عقد الديف تحديد حجـ أك نسبة التكزيعات عمى المساىميف: حيث أف المبالغة في دفع  -
تكزيعات أرباح عمى المساىميف يمكف أف يؤدؼ إلى تحكؿ الثركة مف الدائنيف إلى حممة االسيـ مف 

جز عف ، كمف ثـ زيادة مخاطر العخالؿ تخفيض االصكؿ الثابتة لدؼ الشركة لمكاجية التزاماتيا
 (.2010، سداد حقكؽ الدائنيف )معركؼ

قد يتضمف عقد الديف تحديد حدكد دنيا كحدكد عميا لبعض النسب المالية مثل نسبة التداكؿ،  -
سداد الشركة  كالسيكلة، كالمديكنية، حيث ال يجكز لمشركة تجاكزىا حتى يضمف المقرضكف ضماف

 (. 1996، اللتزاماتيا ) كساب
قد تمـز عقكد الديف إدارة الشركة بعدـ القياـ بإجراء عمميات إحالؿ لألصكؿ كتجديد األصكؿ،  -

كااللتزاـ بسياسة استثمارية معينة يتـ االتفاؽ عمييا، كمنع إدارة الشركة مف الدخكؿ في ارتباطات 
االصكؿ مف صافي  جديدة كاالرتباط بتأجير اصكؿ رأسمالية تزيد التزاماتيا عف نسبة معينة

 (.2004، المممكسة )جنيدؼ
قد تحدد اتفاقيات الديف قيكدا  عمى اندماج أك انضماـ الشركة في كحدة اقتصادية اخرػ إال تحت  -

شركط محددة، تشمل تحمل الشركة الجديدة )الدامجة( كافة ديكف كالتزامات الشركة االصمية 
 (.2004المقترضة كذلؾ بعد مكافقة جية االقتراض )جنيدؼ، 

 (.1996تفرض عقكد الديف عمى إدارة الشركة عدـ الدخكؿ في عقكد اقتراض جديدة ) كساب،  قد -

 ،لدائنكف مع الطرؼ المديف )الزكيىذه القيكد ينص عمييا صراحة في عقكد المديكنية التي يبرميا ا

 ،مؾ القيكدرباح بدافع عدـ انتياؾ تاألكتقكـ إدارة الشركة في كثير مف االحياف بممارسة إدارة  ،(2004

 ،كذلؾ مف خالؿ اختيار السياسات المحاسبية كأسس كطرؽ القياس التي ترفع مف قيمة االصكؿ كاإليرادات

ظيار مركز صافي الربح كنسب الم لتزامات كالمصركفات لممحافظة عمىكتخفض مف قيمة اال ديكنية كا 
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كيعد عدـ الكفاء  .(2010 ،لخياؿ اك )القثامي بشركط الديف  مقدرتيا عمى السداد كاإليفاء مالي قكؼ يفيد

تكاليف  تحميميا بأعباء إضافية نظرا  لما يترتب عمييا مف كمفا  بالنسبة لمشركة كيؤدؼ إلىبشركط الديف مُ 

 –(: 2004، دؼ ي) جن تتمثل فيما يمي

كالتي تشمل تكاليف إعادة كتابة العقكد  ( Renegotiation Cost ) تكاليف إعادة التفاوض -
ذلؾ مف تكاليف ككقت كجيد مستنفد مف اإلدارة في ىذه العممية باإلضافة إلى أتعاب بما يتضمنو 
 المحاسبيف.

كالتي تشمل مقدار الزيادة في سعر الفائدة ( Refinancing Cost ) تكاليف إعادة التمويل  -
 عمى القرض كالذؼ قد يطالب بو المقرض نتيجة ليذا االنتياؾ.

كالتي تتمثل في مطالبة المقرض بعمل  ( Restructuring Cost ) تكاليف إعادة الهيكمة -
 تعديالت في الييكل التمكيمي لمشركة مثل تعديل أجل الديف، كتعديل الضمانات ليذه الديكف.

مف خالؿ فرض شركط كالتزامات أك قيكد جديدة عمى قرارات الشركة  إمكانية تقييد حرية الشركة -
 ض عمى مراقبة انشطة الشركة عف قرب.االستثمارية كالتمكيمية كزيادة قدرة المقر 

اتخاذ االجراءات القانكنية تجاه الشركة كتغيير شركط منح القرض  في إعطاء الحق لممقرض -
 بحيث يككف اكثر صرامة.

بدكافع اإلدارة رباح المحققة تمد قيكد أك شركط عمى اساس أرقاـ األ التي تحدد فييا الديف عقكدكبذلؾ فإف 

رباح كضماف عدـ عدـ انتياؾ عقكد الديف كزيادة األمف خالؿ المحافظة عمى  ،ألرباحقكية لممارسة إدارة ا

 تعرضيا ألعباء إضافية.

 االدارة : ومكافآت حوافزعقود  5.1.3.5

إف تضارب المصالح بيف اإلدارة كالمساىميف يعتبر دافعا  قكيا  لممارسة إدارة األرباح، فاإلدارة تعمل  

ة عمى حساب مصمحة المساىميف كبالتالي تحكيل جزء مف الثركة مف عمى تعظيـ منفعتيا الشخصي

المساىميف إلى اإلدارة، ككفقا لنظرية الككالة فإف كافة األطراؼ ذات المصمحة تتميز بالرشد االقتصادؼ 
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(، لذا فإف المساىميف يحتاطكف لمثل ىذا النكع مف التعارض في المصالح 2012)مطر ك السيكطي، 

أساليب تحد مف قدرة اإلدارة عمى تعظيـ منفعتيا الشخصية، كمف بيف ىذه االساليب كيككف ذلؾ بكضع 

نجد عقكد الحكافز اإلدارية التي تمثل اتفاقيات يبرميا المساىمكف مع اإلدارة تتضمف تحقيق مقاييس أداء 

ف أف معينة كصافي الدخل أك معدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية مقابل الحصكؿ عمى حكافز معينة، كيمك

تككف ىذه الحكافز عبارة عف مكافآت نقدية تقدـ لإلدارة سنكيا  كنسبة مئكية مف األرباح المحققة كتسمى 

بالحكافز كالمكافآت النقدية، كما يمكف أف تككف ىذه الحكافز عبارة عف امتالؾ حصة مف اسيـ الشركة 

 (.2006كيسمى ىذا النكع مف المكافآت بخيارات االسيـ )الدىراكؼ ك سرايا، 

إف الحكافز كالمكافآت اإلدارية كجدت لتربط ما بيف مصمحة اإلدارة المتمثمة في تعظيـ منافعيا  

النقدية كزيادة المرتبات، كالحصكؿ عمى اآلماف الكظيفي، كمنح حقكؽ  -الشخصية عف طريق المكافآت 

كمصمحة المساىميف  -ية( ائد منيا )عكائد اسيـ الممكخيارات االسيـ )االسيـ االختيارية(، كزيادة الع

العائد عمى  المتمثمة في تعظيـ قيمة الشركة، مف خالؿ تحسيف اسعار اسيميا في السكؽ، كتعظيـ

كفي ظل اعتماد ىذه الحكافز كما يتـ تحقيقو مف أرباح، يدفع اإلدارة إلى اختيار  استثمارات المساىميف،

داء كالحصكؿ اح المعمنة بيدؼ تحسيف مقاييس األالطرؽ كالسياسات المحاسبية التي مف شأنيا زيادة األرب

 (. 2010،  عمى اكبر قدر مف الحكافز كالمكافآت اإلدارية )القثامي ك الخياؿ

ففي الشركات التي  رة اإلدارة أك المالؾ عمى الشركة،كتتعدد عقكد حكافز كمكافآت اإلدارة تبعا  لمدػ سيط

اما في  مى اكبر قدر مف المكافآت النقدية،لحصكؿ عيسيطر عمييا المديريف تركز العقكد فييا عمى ا

الشركات التي يسيطر عمييا المالؾ )حممة االسيـ( فتركز العقكد فييا عمى المكافآت في شكل اسيـ 

 –(. كفيما يمي عرض لكال الحالتيف:2004كربطيا بالزيادة في القيمة السكقية لمشركة )جنيدؼ ، 
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 ية:الحوافز والمكافآت النقد 1.5.1.3.5

ة بناء  عمى ما تعني الحكافز النقدية مشاركة اإلدارة في األرباح، كيتـ احتساب ىذه الحكافز كنسبة مئكي

رباح في نياية العاـ، كفي ىذه الحالة يككف لدػ اإلدارة دافعا  قكيا  لممارسة إدارة األرباح تحققو الشركة مف أ

ف خالؿ امكانية االختيار ما بيف بدائل السياسات ف اإلدارة مف التدخل لتعظيـ مكافآتيا النقدية مُيمكّ 

المحاسبية كطرؽ القياس المناسبة التي تحقق منافع المديريف إما بتعظيـ صافي األرباح القابمة لمتكزيع 

كالحصكؿ عمى اكبر قدر مف الحكافز كالمكافآت، أك التدخل بتخفيض األرباح كتأجيميا لفترات قادمة يمكف 

لضماف الحصكؿ عمى الحكافز كالمكافآت مستقبال  كخاصة في الشركات التي يسيطر  أف تككف ارباحيا أقل

رباح الفعمية التي يمكف أف تحققيا الشركة (. كيمكف تكضيح مستكيات األ2004، عمييا المديريف )جنيدؼ 

 –ككذلؾ تصرؼ اإلدارة حياؿ كل مستكػ مف األرباح، كما يمي:

ؼ في ظمو يتـ الحصكؿ مى مف الحد األقصى لألرباح الذفي حالة أف صافي األرباح المحققة أع -
)سقف الحكافز(، فإف اإلدارة سكؼ يككف لدييا الدافع لتخفيض األرباح  عمى لممكافآتعمى الحد األ

إلى مستكػ الحد األقصى، عف طريق تأجيل جزء منيا إلى االعكاـ التالية، نظرا  ألف الزيادة عف 
رباح سكؼ يزيد مف قدية، كبالتالي فإف تأجيل جزء مف ىذه األىذا الحد لف يصاحبيا أؼ حكافز ن

 (.2004المكافآت المتكقعة في المستقبل )الزكي ، 
قصى كالحد األدنى ؿ الفترة يقع بيف مستكػ الحد األفي حالة أف صافي األرباح المحققة خال -

باألرباح إلى الحد  افع لمكصكؿمسبقا  في خطة الحكافز، فإف اإلدارة سكؼ يككف لدييا الد المحددة
عمى كذلؾ لتعظيـ الحكافز النقدية التي ستتحصل عمييا مف المستكيات المرتفعة لمربح، عف األ

ستقبمية كبما ال يزيد عف طريق تحميل الفترة الحالية بجزء مف األرباح المتكقع تحقيقيا في الفترة الم
القيمة الحالية لمكافآتيـ عف كىذا بطبيعة الحاؿ سيزيد  قصى لمحصكؿ عمى المكافآت،الحد األ

 (.2010 ،حنفي  ك 2010 ،معركؼ طريق استالـ المكافآت كالحكافز االف بدال  مف المستقبل )
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في حالة اتخاد صافي األرباح المتكقعة في الفترة الحالية كمعيار لتحديد مكافآت اإلدارة في الفترات  -
يار مف الصعب تحقيقو عمميا  بالمستقبل الالحقة، فإف اإلدارة يككف لدييا الدافع لتجنب كضع مع

 (.2010ك القثامي كالخياؿ ،  2010)حنفي ، 
دنى الالـز لمحصكؿ عمى ليذه الفترة تككف أقل مف الحد األفي حالة أف صافي األرباح المحققة  -

 –المكافآت، ففي ىذه الحالة قد تمجأ اإلدارة إلى اختيار أحد البديميف التالييف:
 دنى فإف اإلدارة ستمجأ إلى زيادة األرباح لمكصكؿ إلىالكصكؿ إلى الحد األ اف مف الممكفإذا ك - أ

 (.2010معركؼ ، يمكنيا مف الحصكؿ عمى المكافآت )الحد الذؼ  
ستمجأ إلى ما يسمى بتنظيف اإلدارة فإف  دنىكاف مف الصعب الكصكؿ إلى الحد األأما إذا  - ب

ق يرباح عف طر اإلدارة إلى تخفيض األد حيث ستعم (Big Bath Accounting)2القكائـ المالية 
تحميل الفترة الحالية بالمصركفات كالخسائر المحتممة التي تخص الفترات القادمة، مما يزيد مف 

فآت في الفترات القادمة فرصتيا في تحقيق أرباح مستقبمية، كبالتالي ضماف الحصكؿ عمى مكا
 (.2007، )الحمكمي 

 في صورة خيارات أسهم: دارةحوافز ومكافآت اإل 5.5.1.3.5

لمحد مف التعارض بيف مصالح اإلدارة كحممة االسيـ، ظير ىذا النكع مف الحكافز اإلدارية بيدؼ ربط 

كذلؾ بإشراؾ اإلدارة في ممكية الشركة عف طريق تخصيص جزء  ة االسيـ،مصالح اإلدارة بمصالح حمم

ارة عف عقكد يتـ بمقتضاىا السماح لممدراء (. كخيارات االسيـ عب2003مف اسيـ الشركة لإلدارة )صالح ، 

كذلؾ لمدة محددة مف  (.352:  2011بشراء اسيـ الشركة بسعر محدد يسمى بسعر الممارسة )حماد ، 

رباح أك لزيادة القيمة السكقية لمشركة خالؿ فترة لتحقيق مستكيات معينة مف األ السنكات ليككف ذلؾ دافعا

                                                           

دة ألحداث اقتصادية حقيقية، تؤدؼ ىذه االجراءات ىي تمؾ االجراءات الناجمة عف قرارات إدارية اختيارية قائمة عمى أىداؼ مسبقة غير مستن . 2
ظيارىا بمظير أسكأ مما ىك عميو في كاقع االمر  –إلى تخفيض دخل فترة مالية معينة عف طريق تحميل الفترة المستيدفة  محاسبية غير بأعباء  -كا 

لى فترات الحقة كذلؾ تحريرا  لدخل الفترة الالحقة رة إل بعض االيرادات الخاصة بالفتلى انو في بعض الحاالت يمكف تأجيعائدة ليا باإلضافة إ
 (.  10 - 9 : 2007داء الشركة، كبمعنى أخر ىي عممية تحقيق الربح عف طريق الخسارة ) الحمكمي ، عطاء انطباع بحدكث تحسف كبير في أإل
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سات كالطرؽ المحاسبية التي تؤدؼ إلى زيادة األرباح المحاسبية )الرشيدؼ بدائل السيا معينة، كذلؾ باختيار

(. إف جعل جزء مف مكافآت اإلدارة في صكرة منح حصة مف أسيـ الشركة بشرائيا بسعر مخفض 2010، 

(، مف أجل 2010قد يشجع اإلدارة في كثير مف االحياف عمى ممارسة إدارة األرباح )القثامي كالخياؿ ، 

عمى أسعار االسيـ بتخفيضيا أك زيادتيا كفقا  لما يتفق مع مصالحيا، فاإلدارة سكؼ تقكـ بنقل التأثير 

األرباح مف فترة ألخرػ لمتأثير عمى اسعار االسيـ، خاصة إذا كانت حكافزىا تأخذ شكل حقكؽ عمى 

 –(:13:  2010االسيـ، حيث يمكف مالحظة الحالتيف التاليتيف )الرشيدؼ ، 

رة في ممارسة حق شراء االسيـ، ففي ىذه الحالة ستحاكؿ اإلدارة تخفيض رقـ الربح إذا رغبت اإلدا -
 مؤقتا  لتخفيض سعر السيـ، كمف ثـ الشراء بسعر أقل.

يا سكؼ تمجأ إلى ممارسة إدارة إذا رغبت اإلدارة في بيع ما بحكزتيا مف حقكؽ عمى االسيـ، فإن -
 .الحقكؽ مرتفع ليذه رباح بالزيادة، لكي تتمكف مف تحقيق سعر بيع األ

 :المان الوظيفي 3.5.1.3.5

يككف سعي اإلدارة كراء القياـ بممارسات إدارة األرباح ليس بدافع الحصكؿ عمى  في بعض االحياف قد

نما قد يمتد أيضا  لمجمكعة أخرػ مف الحكافز كالمكافآت غير المالية، كالتي تحاكؿ  الحكافز النقدية فقط، كا 

كبر قدر منيا، متمثمة في تجديد المدة ليا باإلضافة إلى السمعة الحسنة كالمركز اإلدارة الحصكؿ عمى أ

(، كذلؾ مف خالؿ 2010الالئق، كىك ما يسمى باألمف الكظيفي )الرستيني ،  المرمكؽ كالكضع االجتماعي

سعييا إلى المحافظة عمى مركزىا الكظيفي كالحصكؿ عمى ثقة المالؾ كتجنب العزؿ أك اإلقالة مف 

صبيا، ىذا كيؤثر رقـ الربح المحاسبي تأثيرا  مباشرا  عمى مقدار ما تحصل عميو اإلدارة مف حكافز غير من

كبصرؼ النظر عف العكائد النقدية، فالمدير  ستيا إلدارة األرباح،نقدية مما يخمق لدييا دافع قكؼ نحك ممار 

ف بقائو في منصبو كمدير لمشركة، مف م -باإلضافة إلى العكائد النقدية -يمكف أف يحقق عكائد غير نقدية 
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خالؿ المزايا التي يستفيد منيا، كحصكلو عمى التسييالت التي تمنحيا الشركة لالنتفاع بمكاردىا كالسيارات 

مكانية تممكيا، باإلضافة إلى حصكليـ عمى قركض مف الشركة، ىذا إلى جانب تمثيمو  كالسكف .... الخ، كا 

لدكلية مما يتيح لو فرصة السفر عمى حساب مكارد الشركة، كعدـ تحقيق لمشركة في المحافل الداخمية كا

األرباح قد يترتب عميو الحد مف المزايا غير النقدية  -تعظيـ ثركتيا  -المدير ألىداؼ الشركة ممثمة في 

الة انقضاء مدة التي يتحصل عمييا، كذلؾ قبل أف تقرر الجمعية العمكمية عزلو أك عدـ التجديد لو في ح

(، فالمخاكؼ المتعمقة بالمستقبل الميني كسمعة اإلدارة المينية 2011ك حماد ،  1999، لعقد )أبك الخيرا

(. كيتبيف مف ذلؾ أف Graham el al., 2005) لدػ الغير تدفع اإلدارة لمقياـ بممارسات إدارة األرباح

ف  لـ تكف تتحصل عمى حكافز ىدؼ اإلدارة مف كراء إدارة األرباح ىك إطالة عيدىا كتجنب اإلبعاد، كا 

 (.2006ع إدارة األرباح )الككيل ، مادية فإف الحكافز المعنكية تعتبر دافعا  ىاما  مف دكاف

لذلؾ فقد يقكـ المديركف في السنة االخيرة مف فترة عقكدىـ الكظيفية بممارسة إدارة األرباح بغرض 

ليـ، مف خالؿ استخداـ بدائل الطرؽ  زيادة األرباح، كذلؾ لمحفاظ عمى كظائفيـ كضماف تجديد المدة

كالسياسات المحاسبية البديمة، فقد تقـك اإلدارة عمى سبيل المثاؿ بتخفيض نفقات البحكث كالتطكير كتأجيميا 

 (.Healy & Wahlen, 1999إلى السنكات التالية كبالتالي زيادة أرباحيا الحالية )

 : عقود العمل 3.1.3.5

ض اإلدارة مع ممثمي العماؿ حكؿ أمكر تتعمق بمصمحة العماؿ كرفع في فترات زمنية معينة تتفاك 

مستكيات األجكر كالمكافآت كتعكيضات نياية الخدمة، كمف المرجح أف يركز ممثمك العماؿ عمى األرباح 

المحققة مف طرؼ الشركة لطمب زيادة في األجكر، كفي ىذا التفاكض فإف اإلدارة تستخدـ كل ما لدييا 

كد عمل ميسرة تحاكؿ مف خالليا تخفيض أؼ زيادة مقترحة مف جانب ممثمي العماؿ )أبك لمحصكؿ عمى عق
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(. فالزيادة الحادة في األرباح المعمنة أك تحقيق مستكيات معينة مف األرباح مف شأنو أف 1999، الخير 

ات كشغب يدفع العماؿ إلى المطالبة بزيادة في اجكرىـ، كقد يؤدؼ أيضا  إلى إضرابات عمالية كاعتصام

(. لذلؾ تسعى اإلدارة إلى التأثير 2006يؤدؼ إلى إحداث ضغكطات كبيرة عمى إدارة الشركة )الككيل ، 

عمى المفاكضات مع ممثمي االتحادات كالنقابات مف خالؿ تبني ممارسات إدارة األرباح كتخفيض صافي 

يياـ ىذ ه االتحادات بعدـ قدرة الشركة عمى الربح في الفترة التي تسبق ىذا التفاكض لتجنب تنفيد العقكد كا 

 (.2009ضماف أؼ زيادات في أجكر العماؿ )عمقـ، 

 : دوافع السوق المالي 5.3.5

اىتماما  كبيرا  لمشركات  تحظى األسكاؽ المالية باىتماـ بالغ في كافة دكؿ العالـ، كيشكل سكؽ الماؿ

بكفاءة ادائيا كالذؼ  ف ىـ في السكؽ ميتـ ذلؾ مف خالؿ إقناع تي تسعى إلى زيادة رأس ماليا، حيث ال

كالتقارير المالية، التي تستخدـ عمى  عكسيا القكائـينعكس عمى اسعار اسيميا مف خالؿ المعمكمات التي ت

نطاؽ كاسع مف جانب العديد مف االطراؼ المشاركة  في السكؽ، كتنشأ دكافع إدارة األرباح المتعمقة بالسكؽ 

بكجكد عالقة بيف األرباح المعمنة كقيمة األسيـ في السكؽ المالي، حيث عندما يككف لدػ اإلدارة تصكر 

تستخدـ اإلدارة أحكاميا الشخصية كالحرية المتاحة ليا كفق المبادغ المحاسبية المقبكلة ك المتعارؼ عمييا 

ـ لمتالعب باألرقاـ المحاسبية المعمف عنيا كتحسيف صافي الدخل، كذلؾ بيدؼ التأثير عمى أسعار األسي

خاصة في الفترات التي تسبق طرح عركض الممكية األكلية كعركض األسيـ التي تطرح لزيادة رأسماؿ 

الشركات القائمة، كما ترتبط دكافع إدارة األرباح المتعمقة بالسكؽ المالي بتضخيـ أرباح الشركة لتتفق مع 

تقمبات أك تذبذبات في أسعار  تنبؤات المحمميف المالييف أك تنبؤات اإلدارة نفسيا، كذلؾ لمنع حدكث أؼ

 –(. كفيما يمي عرض ليذه الدكافع :Teoh et al., 1998) االسيـ في المدػ القصير
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 :وتنبؤات اإلدارة  مقابمة توقعات المحممين الماليين 1.5.3.5

يسعى المستثمريف قبل اتخاذىـ لقرارات استثمارية إلى تقدير العكائد التي يمكف الحصكؿ عمييا نظير 

لية ينطكؼ كراؽ المانظرا  ألف االستثمار في األ كائد،االستثمارات، كتقدير المخاطر المرتبطة بيذه العىذه 

كلذلؾ فإف المستثمريف كفي الكثير مف االحياف يعتمدكف في اتخاذ قراراتيـ  عمى الكثير مف المخاطر،

(. كمف جية أخرػ 2010،  االستثمارية عمى تكقعات المحمميف المالييف لمؤشرات السكؽ المالي )معركؼ

فإف اىتماـ المحمميف المالييف باألرباح المستقبمية كقدرة الشركة عمى االستمرار في تحقيق ىذه األرباح يحفز 

اإلدارة عمى المغاالة في تنبؤاتيا مما يؤدؼ إلى حدكث أخطاء تنبؤ ناتجة عف زيادة الربح المتنبئ بو عف 

كؿ قدر المستطاع تخفيض أخطاء التنبؤ عف طريق المجكء إلى ممارسات الربح الفعمي، ليذا فإف اإلدارة تحا

ف السكؽ، أك التي تصدرىا إدارة األرباح، حيث تشكل تنبؤات األرباح التي يصدرىا المحمميف المالييف ع

قاـ ر يتـ اإلدارة بمحاكلة التقرير عف أرقاـ المستيدفة بالنسبة إلدارة األرباح، فتاإلدارة نفسيا، أحد اىـ األ

 (.2003لألرباح المحاسبية تتفق مع تمؾ التنبؤات أك تزيد عنيا )عكض ، 

كتعتمد الفكرة الرئيسية، عمى انو في حالة عدـ قدرة الشركة عمى تحقيق نتائج تتفق مع تنبؤات المحمميف 

إف ذلؾ بميا كالتي تصدرىا اإلدارة، فىداؼ المكضكعة مف قِ في حالة عدـ القدرة عمى تحقيق األالمالييف، ك 

فالشركة  ح كمف ثـ عمى سعر السيـ في السكؽ،ذلؾ عمى األربا يعتبر مكمفا  جدا ، نظرا  لألثر الذؼ سيتركو

التي تخطى تنبؤات المحمميف المالييف كما اعمنت عنو كتكقعات لألرباح بمقدار ضئيل، قد يقابمو ىبكط حاد 

ىذه االخفاقات فإف ذلؾ سيؤدؼ إلى فقداف  (. كفي حالة تكرار مثل2008في اسعار اسيميا )أبك عجيمة ، 

 (.2010)القثامي كالخياؿ،  س ماليارتفاع تكمفة رأالشركة كالحد مف تطكرىا كا ثقة المستثمريف في
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كنتيجة لذلؾ فإف إدارة الشركة يمكف أف تمجأ الى ممارسة إدارة األرباح مف أجل التكصل إلى نتائج 

مالييف، كذلؾ لمحفاظ عمى مصداقيتيا مف ناحية كلتجنب ردكد الفعل تتفق مع اك تتجاكز تنبؤات المحمميف ال

السمبية مف قبل السكؽ، عف طريق إجراء بعض التغييرات التي تتعمق بطرؽ كبدائل السياسات المحاسبية 

 المحمميف المالييف فإف (. كلمكصكؿ إلى مقابمة تكقعاتGraham el al., 2005ك  2010)الرستيني ، 

، حيث تقكـ بممارسات إدارة األرباح لتفادؼ التقرير عف خسائر، ثـ بعد مر بمراحل متعددةإدارة الشركة ت

ذا تحقق ذلؾ فإف اإلدارة تحاكؿ مقابمة تكقعات  تحقيق ىذا يتكلد دافع تحسيف األرباح عف العاـ السابق، كا 

:  2010، لخياؿالقثامي كانقال  عف  Degeorge et al,. 1999المحمميف المالييف أك التفكؽ عمييا )

262.) 

 : عروض حقوق الممكية االولية 5.5.3.5

دافع لدػ إدارة الشركة لمقياـ بممارسات إدارة األرباح بيدؼ زيادة تشكل عركض حقكؽ الممكية االكلية 

ففي الشركات  كراؽ المالية لالكتتاب العاـ ألكؿ مرة،التي تسبق طرح اسيميا في سكؽ األ األرباح في الفترة

مف خالؿ طرح اسيميا  ،التي تسعى إلى التكسع في ممكيتيا مف خالؿ التحكؿ إلى شركات مساىمة المغمقة

، كال تكجد قيـ سكقية يمكف كراؽ الماليةعمكمات كافية مسبقة عنيا بسكؽ األال يككف ىناؾ م ،العاـ كتتابلال

 ،بيف المدراء كالمستثمريفككذلؾ كجكد نقص كعدـ تماثل في المعمكمات  االسترشاد بيا مف قبل المستثمريف

 فإنو كعميو ،كبالتالي فإف اعتماد المستثمريف سكؼ ينصب عمى المعمكمات الكاردة بالتقارير كالقكائـ المالية

قبل  ، كالحصكؿ عمى أسعار مبدئية مرتفعة ألسيمياستككف ىناؾ فرصة أماـ إدارة الشركة إلدارة أرباحيا

 .(2010 ، تحكليا إلى شركة ذات اكتتاب عاـ )حنفي
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  : تفاد  شطا قيد الشركة من السوق  3.5.3.5

يتطمب التسجيل في سكؽ األكراؽ المالية عدة شركط يتكجب تكافرىا في الشركات التي ترغب في 

كمف اىـ ىذه المتطمبات: تكافر قدر  لمسجمة فعال  الستمرارية إدراجيا،اإلدراج لدػ السكؽ، أك الشركات ا

يقل أسعار إقفاؿ أسيـ الشركة عف حد معيف خالؿ فترة زمنية معينة، كأال يقل  معيف مف رأس الماؿ، كأال

سعر االسيـ المعركضة ألكؿ مرة عف سعر معيف، ىذا باإلضافة إلى ضركرة تكافر حد أدنى بالنسبة 

كتسعي إدارات الشركات المدرجة إلى تكفر ىذه المتطمبات  الدخل، أك صافي األصكؿ المممكسة، لصافي

كبذلؾ فإنيا يمكف أف تقـك بممارسة إدارة األرباح في حالة عدـ  ،مف السكؽ  ىاشطب قيد ادػ خطرتفت لكي

ئل المحاسبية التي تكفل ليا ذلؾ، كذلؾ مف خالؿ اختيار الطرؽ كالبدا درتيا عمى الكفاء بيذه المتطمبات،ق

السياسات كالتقديرات كما يمكنيا تحقيق زيادة مؤقتة في األسعار مف خالؿ تحكـ اإلدارة في اختيار 

كما يمكف إلدارة الشركة  طة إلحداث زيادة متعمدة في الدخل،المحاسبية، كتكقيت حدكث بعض األنش

ات التي تعجز عف الكفاء بالحد تجميع عدة اسيـ في سيـ كاحد لزيادة سعر السيـ كذلؾ بالنسبة لمشرك

(. كعميو فإف تفادؼ استبعاد أك 2010نفي ، دنى الالـز تكافره بالنسبة لسعر السيـ المعركض بالسكؽ )حاأل

إيقاؼ الشركة عف تداكؿ اسيميا في السكؽ يعد دافعا  قكيا  إلدارات تمؾ الشركات لمقياـ بممارسات محاسبية 

 إلدارة األرباح. 

 الدوافع التنظيمية : 3.3.5

 لقكانيف كالقكاعدتمارس جميع الشركات نشاطيا التجارؼ أك الصناعي أك الخدمي في إطار العديد مف ا

كالمتطمبات التنظيمية كالتشريعية التي تصدرىا الدكلة، كالتي يمكف أف تككف دافع لإلدارة لمقياـ بإدارة 

األرباح، حتى تتمكف مف تحقيق تمؾ القكاعد كالمتطمبات، كتظير الدكافع التنظيمية عندما يككف ىناؾ اعتقاد 
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عمل كاضعي القكانيف كالتشريعات كالمتطمبات التنظيمية، لدػ اإلدارة بأف لألرباح المعمنة تأثير عمى 

كيمكف  مف الضغكط التي تتعرض ليا الشركة،كبالتالي تسعى اإلدارة لمتأثير عمى األرباح المعمنة بما يقمل 

 –(:2012ـ الدكافع التنظيمية التي تتعرض ليا الشركات عمى النحك التالي )حمزة ، يتقس

 : التكاليف السياسية 1.3.3.5

تمتمؾ السمطات التشريعية كالحككمية في الدكلة القدرة عمى إعادة نقل كتكزيع الثركة بيف مختمف فئات 

المجتمع، كيعتبر قطاع الشركات بكجو خاص القطاع المعرض لعممية إعادة التكزيع، ىذا ما يخمق حافز 

البدائل الدفاعية كاختيار لدػ إدارة الشركات لمكاجية مثل ىذه التدخالت الحككمية بتكظيف العديد مف 

السياسات المحاسبية التي تؤدؼ إلى تخفيض األرباح المعمنة كاالعالف عف حمالت المسؤكلية االجتماعية 

كذلؾ بيدؼ صرؼ نظر الجيات الحككمية عف الشركة، كبالتالي تجنب أك تخفيض التكاليف المرتبطة بيذا 

ك صالح ،  Watts & Zimmerman, 1978) ةالتدخل كالتي يطمق عمييا مصطمح التكاليف السياسي

(. كتشير التكاليف السياسية إلى كافة التكاليف التي تتحمميا الشركة نتيجة لما تتخذه الدكلة مف 2003

قرارات سيادية أك ما تقكـ بو مف إجراءات تنظيمية أك ما تسنو مف تشريعات قانكنية مف شأنيا أف تؤثر 

(. كتعتبر 2010مى تحكيل الثركة بيف المجمكعات المختمفة )الرستيني ، سمبا  عمى قيمة الشركة أك تعمل ع

األنظمة التي تفرضيا ات كبيرة الحجـ نتيجة القكانيف ك مثل ىذه التكاليف بمثابة أعباء إضافية تتحمميا الشرك

عابد ، عباء اجتماعية مرتفعة )الداعكر ك الحككمة مثل قكانيف زيادة معدالت الضريبة أك تحميل الشركة بأ

(. فالشركات الكبيرة الحجـ التي تحقق أرباحا  عالية تككف محط انظار كاىتماـ الدكلة )السياسييف( 2009

كالعامميف، كالنقابات العمالية كالمينية المختمفة، كالمستيمكيف، كتككف عرضة لمتدخالت كالضغكط عمى 

رسة الرقابة عمى سياسات تسعير صكرة طمبات لزيادة اجكر العامميف كتحسيف ظركؼ اعماليـ، أك مما



44 
 

المنتجات، كفرض معدالت ضريبية عالية أك استحداث ضرائب جديدة، كمنع سياسات االحتكار، كما 

تشمل ايضا  إجراءات التقاضي التي تتعرض ليا الشركة لتعكيض الغير عف أؼ اضرار لحقت بيـ ككاف 

فالشركات التي تكاجو احتماؿ صدكر احكاـ  (.1999، ا  رئيسيا  في حدكثيا )أبك الخيرنشاط الشركة سبب

قضائية ضدىا لتعكيض الغير عما لحق بيـ مف اضرار نتيجة نشاط الشركة فإنيا قد تقـك بإدارة أرباحيا 

كبالمثل فإنو عندما تتعرض الشركات لمفحص  التعكيض الذؼ يمكف أف يفرض عمييا،حتى تقمل مف قيمة 

كار فإنيا تقكـ بإدارة أرباحيا، كذلؾ في الفترات التي تسبق فترة كالتفتيش مف جانب سمطات مكافحة االحت

(. كما تشمل التكاليف السياسية الخطر السياسي الذؼ قد تتعرض لو الشركات 2008)الحكشي،  التفتيش

متمثال   -لنفط كالغاز كتحقق أرباحا  طائمة كاألدكية أك ا - التي تتعامل في مجاؿ الصناعات االستراتيجية

البتركؿ خالؿ حرب الخميج بإدارة تماؿ الخضكع لقيكد كضغكطات صارمة، فقد قامت شركات في اح

 (. 2011رباحيا لتخفيض الدخل مف اجل ما قد تتعرض لو مف فرض تكاليف سياسية ) محمكد، أ

 : المدفوعات الضريبية 5.3.3.5

المحققة، كفي كثير مف يتـ تحديد مقدار الضريبة المفركض عمى الشركات بناء  عمى قيمة األرباح 

االحياف تحاكؿ الشركات تجنب عبء الضرائب المفركضة أك تخفيضو قدر االمكاف أك تأجيميا إلى فترات 

 ,Gonchanalyze & Zimmermanك  2010قادمة، كيشكل ذلؾ دافعا  قكيا  إلدارة األرباح )الرشيدؼ ، 

 (.:978نقالً عن حمٌدات،   2006

إدارات تمؾ الشركات إلى االختيار بيف بدائل السياسات المحاسبية، لذلؾ فمف المحتمل أف تمجأ 

كاستخداـ الطرؽ التي تؤدؼ إلى ما تراه مناسبا  أك محققا  لدكافعيا، فيي تختار الطريقة المناسبة التي تكلد 



45 
 

ة التأثير المرغكب فيو عمى المدفكعات الضريبية استجابة إلى التغييرات المتكقعة في السياسة الضريبي

 -تية:ىنا يمكف التمييز بيف الحاالت اآل(. ك 2011)حبيب ، 

رة األرباح، عندما يككف دخل الشركة خاضع لمضريبة، فإف ذلؾ قد يشكل دافعا  لإلدارة لممارسة إدا -
رات ضريبية بدفع ضرائب اقل ك رباحيا حتى تتمكف الشركة مف تحقيق كفكذلؾ مف خالؿ تخفيض أ

 (.2006ك المؤمني،  2010 أك تدنية ىذا العبء )الرشيدؼ،
في حالة تحقيق الشركة لخسائر عف الدخل فإف إدارة الشركة قد يككف لدييا دافع لممارسة إدارة  -

كذلؾ لزيادة  -- Big Bath Accounting إدارة األرباح  تقنياتاألرباح مف خالؿ استخداـ احد 
رات ضريبية في ك كتحقيق كف ىذه الخسائر كاالستفادة مف مبدأ ترحيل الخسائر لمسنكات القادمة

 (.2005المستقبل )الجندؼ ، 
عندما تتمتع الشركة بفترات إعفاء ضريبية كخاصة خالؿ السنكات األكلى لتأسيسيا، فإف ذلؾ قد  -

 لالستفادةيشكل دافعا  لإلدارة إلدارة أرباحيا، كذلؾ مف خالؿ تعظيـ األرباح كاالعتراؼ المبكر بيا، 
كبالتالي  الذؼ يحسف مف صكرتيا كينعكس بدكره عمى اسعار اسيميامف فترات اإلعفاء، االمر 

عفاء الشركات بأف تقكـ خالؿ فترات اإل (. حيث يمكف إلدارات1995، زيادة قيمتيا )عبدهللا 
عفاء عض المصركفات إلى فترة انتياء اإلالضريبي بتحقيق كفرات ضريبية عف طريق تأجيل ب

 كالخضكع لمضريبة. 
ة احد الدكافع التي تفسر سمكؾ اإلدارة في بق فإنو يمكف اعتبار المدفكعات الضريبيعمى ما س كبناء  

يض الضرائب أك رباح بدافع تخفيككف مف المتكقع ممارسة إدارة األحيث  ،رباح كالتنبؤ بياممارسة إدارة األ

 .(2010 ،)الرشيدؼ  تجنبيا أك ترحيميا

 رباح :اساليا إدارة ال   4.5

 لمعمنة محصمة ما تـ القياـ بو مف عمميات كأحداث اقتصادية خالؿ الفترة المالية،تعد القكائـ المالية ا

لمعايير كمبادغ محاسبية مقبكلة كمتعارؼ عمييا، تحدد البيانات التي يجب أف تشمميا  إذ يخضع إعدادىا

ح عنيا ىذه القكائـ، كتحكـ عمميات تنظيميا كقياسيا كتجميعيا كتعديميا باإلضافة إلى عرضيا كاإلفصا
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(. كبما أف اإلدارة ىي المسؤكلة عف إعداد كعرض القكائـ المالية فإنيا تمجأ تحت ظركؼ 1995)دىمش ، 

معينة إلى اتباع ممارسات مف شأنيا التأثير عمى األرقاـ المحاسبية المعمنة، بحيث تتـ ىذه الممارسات 

داء المالي لمشركة بشكل ى إظيار األاسبية كبطريقة تؤدؼ إلبشكل ال يتنافى في الظاىر مع المبادغ المح

 (.2002طبيعي ال يثير الشككؾ كالمخاكؼ لدػ األطراؼ الميتمة بكضع الشركة )الباركدؼ ، 

إدارة األرباح قد تككف ناتجة عف الممارسات الطبيعية لمنشاط االعتيادؼ لمشركة، أك قد تككف ناتجة  إف

(. كعميو فإف 2006ألرقاـ المحاسبية )المؤمني ، عف تدخل مقصكد مف قبل اإلدارة بقصد التأثير في ا

 –( :2011األرباح المحاسبية يمكف أف تدار بأحد الطرؽ التالية )الشعراكؼ ، 

كتنتج اإلدارة الطبيعية لألرباح مف العمميات االنتاجية  لرباح بطرق طبيعية:اأواًل: إدارة  1.4.5

ت بطبيعتيا ناتجة عف تكليد األرباح في الشركات دكف كىذه العمميا لتمكيمية كاالستثمارية في الشركة،كا

 كجكد أؼ تأثير غير طبيعي منيا.

كىي ناتجة عف تدخل اإلدارة في األرباح، بطريقة  لرباح بطرق مقصودة:ا ثانيًا: إدارة 5.4.5

طرؽ كيمكف التفرقة بيف نكعيف مف ال مستكػ الذؼ ترغب بو إدارة الشركة،متعمدة تؤدؼ إلى إنتاج دخل بال

المستخدمة في إدارة األرباح بطريقة مقصكدة، كفقا  لما إذا كانت ممارسات إدارة األرباح تتـ عف طريق 

أنشطة ككسائل حقيقية أك عف طريق كسائل محاسبية؛ قد تتخذ اإلدارة احدىما أك كالىما لمتأثير عمى الربح 

: إدارة حقيقية لألرباح، تتضمف ولهماأ االت التي تتناسب ككل أسمكب منيا،المحاسبي كذلؾ مف خالؿ المج

: إدارة محاسبية لألرباح، وثانيهما ح،اتخاذ قرارات بشأف أحداث حقيقية بيدؼ التأثير المتعمد عمى رقـ الرب

تعني استخداـ معالجات محاسبية مسمكح بيا طبقا  لمبادغ محاسبية مقبكلة كمتعارؼ عمييا، بيدؼ إخفاء 

(. كبالتالي فإنو يمكف التمييز بيف نكعيف إلدارة األرباح 2010)حنفي،  كةاألداء االقتصادؼ الفعمي لمشر 



47 
 

 2010؛ حنفي ،  2004)السيد،  إدارة األرباح المحاسبية أك الكىمية المتعمدة ىما إدارة األرباح الحقيقية ك

  –(:2004ك الزكي ، 

  :إدارة الرباح الحقيقية 1.5.4.5

مف خالؿ اتخاذىا لقرارات إدارية تخضع لسمطات كقرارات اإلدارة، يمكف لإلدارة القياـ بإدارة األرباح 

مف خالؿ التحكـ في حدكث بعض االنشطة سكاء أكانت متعمقة بالعمميات االنتاجية أك االستثمارية أك 

كيعني ذلؾ إمكانية تأجيل تكقيت حدكث عمميات مالية لسنة تالية أك تقديـ عمميات كاف ينبغي  التمكيمية،

ؿ ذلؾ تأجيل أك تقديـ حدكث عمميات بيع أك شراء أك استثمار، أك تأجيل أك امث سنة تالية، ا فيالقياـ بي

تقديـ حدكث مصركفات معينة مثل مصركفات البحث كالتطكير كاإلعالف كمصركفات االصالح كالصيانة 

إدارة أرباحيا (. كمف اىـ الممارسات الحقيقية التي تستخدميا إدارات الشركات في 2004)أبك المكاـر ، 

 -(:2010)الرشيدؼ ، 

 : إدارة المبيعات  1.1.5.4.5

القياـ بإدارة  مف خالليا لإلدارة كيمكف دارة األرباح،الحقيقية إل االساليبتعتبر إدارة المبيعات احد 

بالكيفية التي تؤدؼ إلى نقل مبيعات السنكات التالية إلى السنة الحالية لزيادة  القرارات المتعمقة بالمبيعات،

اإلدارة زيادة مبيعات تمؾ  قد تتعمد ككف فييا األرباح منخفضة،ففي السنة التي ت ،في السنة الحالية باحاألر 

كاالستفادة مف تأثيرىا االيجابي عمى سنة الحدث بالرغـ مف إمكانية حدكث  حيا،رباـ زيادة أالسنة، كمف ث

دارة يق ذلؾ مف خالؿ استخداـ اإلكف تحقكيم .(2010 ،)الخشف  أرباح السنكات التالية سمبي عمى تأثير

 –(:2010 ،معركؼ  ك 2010 ،لعدة ممارسات منيا )حنفي 
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قرب نياية السنة المالية بيدؼ  -تخفيض اسعار البيع  - تقديـ خصكمات عالية عمى المبيعات -أ 
مالية تعجيل المبيعات كىذا بدكره يؤدؼ إلى ارتفاع حجـ المبيعات بشكل كبير كنقميا مف السنة ال

 .لية )القادمة( إلى السنة الحاليةالتا
 جمة.ائدة عمى المبيعات اآلتخفيض معدؿ الف  -ب 
 تخفيض قيمة الدفعة المقدمة عند البيع باألجل.  -ج 
 زيادة فترة االئتماف الممنكحة لمزبائف عند البيع باألجل.  -د 

 :إدارة المصروفات االختيارية 5.1.5.4.5

خالؿ تأثيرىا في المصركفات االختيارية بالزيادة أك  مف األرباحيمكف إلدارة الشركة القياـ بإدارة 

ككذلؾ  ،كذلؾ مف خالؿ تحكميا في مصاريف االعالف كالبحكث كالتطكير كمصاريف الصيانة بالتخفيض،

 صالحيات كاسعة في ىذا المجاؿ، فاإلدارة لدييا ة كاإلدارية كغيرىا مف المصركفات،المصركفات العمكمي

فييا أرباح  ففي الفترات التي تككف  .(2004، )السيد  ى الرقـ المرغكب بوميا لمكصكؿ إليمكف استخدا

 ،رباحيا في الفترة الحاليةأ ـ تخفيضالشركة زيادة تمؾ المصركفات كمف ثقد تتعمد إدارة  الشركة مرتفعة،

تتعمد دارة قد ، كعمى العكس مف ذلؾ فإف اإلرباح السنكات التاليةيجابي عمى أستفادة مف تأثيرىا اإلكاال

أرباح كذلؾ لتحقيق تأثير إيجابي عمى  ،المنخفضة األرباحتخفيض تمؾ المصركفات في السنكات ذات 

 .(2010 ،)حنفي  السنة الحالية

 :إدارة اإلنتاج   3.1.5.4.5

فمف  جـ االنتاج بالشكل الذؼ ترغب فيو،رباحيا مف خالؿ التحكـ في حيمكف لإلدارة القياـ بإدارة أ  

لي تخفيض كبالتا ،المنتجة يتـ تخفيض التكاليف الثابتة لمكحدة الكاحدة مف المنتجخالؿ زيادة عدد الكحدات 

دؼ إلى لزيادة في مخزكف اخر المدة مما يؤ كما أف زيادة االنتاج يؤدؼ إلى ا التكاليف الكمية لمكحدة،

)حمزة،  الربح المستيدؼ رقـ كالكصكؿ إلى األرباحـ زيادة البضاعة المباعة، كمف ث االنخفاض في تكمفة
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فإنيا تقكـ بتخفيض عدد  األرباحدارة في تخفيض مى العكس مف ذلؾ في حالة رغبة اإل. كع(2012

رباح الفترة مما ينعكس عمى أ البضاعة المباعة،تكمفة زيادة  دؼ إلىالمنتجة، كىذا بدكره يؤ الكحدات 

  .(2010 ،)الخشف  االنخفاضب

 :ةالمحاسبي إدارة الرباح 5.5.4.5

د مف الفرص إلدارة األرباح مف خالؿ االسمكب المحاسبي الذؼ يعتمد عمى استخداـ تنشأ العدي

المتغيرات المحاسبية التي تتضمف اختيار السياسات كالطرؽ المحاسبية، حيث تقكـ إدارة الشركة باتخاذ 

لطرؽ كالبدائل، قرارات تتعمق بالتقدير كالقياس كالتبكيب، كُتتاح لإلدارة مركنة نسبية في االختيار بيف ىذه ا

كممارسة التقدير الشخصي لمعالجة بعض االحداث االقتصادية، كذلؾ لمتأثير عمى أرباح الشركة المتعمقة 

عمى ىذه المتغيرات المحاسبية بالمتغيرات المصطنعة أك الكىمية )الباركدؼ ،  بالفترة المالية، كما يطمق

ئل المحاسبية التي يمكف ممارستيا لمتأثير في (. كيشتمل االسمكب المحاسبي عمى العديد مف الكسا2002

 –(:2010األرقاـ المحاسبية كالتي مف بينيا )القثامي كالخياؿ ، 

 التغييرات المحاسبية: 1.5.5.4.5

يفترض مبدأ الثبات في المحاسبة، استخداـ نفس السياسات كالطرؽ المحاسبية المتبعة في القياس 

صادية، كذلؾ لتسييل عممية إجراء المقارنات بيف النتائج المالية كاإلفصاح عف األحداث كالعمميات االقت

لفترات زمنية مختمفة لنفس الشركة أك ما بيف النتائج المالية لمجمكعة مف الشركات التي تعمل في نفس 

الصناعة خالؿ فترة زمنية معينة، حيث أف التغيير في ىذه السياسات كالطرؽ المحاسبية قد يجعل عممية 

(. كبالرغـ مف 2009سميماف، اصية قابميتيا لممقارنة )كبالف ك عديمة الفائدة كيفقد القكائـ المالية خ المقارنة

ذلؾ فقد اتاحت المبادغ كالمعايير المحاسبية لمدراء الشركات الحرية في إجراء تغييرات محاسبية معينة 
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رات منطقية إلجراء ف ىناؾ مبر كبشكل اختيارؼ كفقا  لظركؼ الشركة كبما تقتضيو الضركرة، كبشرط أف يكك 

إال أف مركنة تطبيق المبادغ كما تتضمنو مف بدائل متعددة لكل سياسة محاسبية قد تدفع  ىذه التغييرات،

لؾ لمكصكؿ إلى الربح المرغكب اإلدارة إلى استغالؿ ىذه المركنة كالحرية الممنكحة ليا ألغراض ذاتية كذ

لتغيير في السياسات المحاسبية، كالتقديرات المحاسبية، ككذلؾ كتشتمل التغييرات المحاسبية عمى ا فيو،

 (:2010التغيير في تككيف الكحدة المحاسبية كالتي يمكف تكضيحيا عمى النحك اآلتي )القثامي كالخياؿ ، 

  التغيير في السياسات المحاسبية: 1.1.5.5.4.5

سياسة محاسبية سابقة كانت  يحدث ىذا التغيير عندما تتبنى اإلدارة سياسة محاسبية تختمف عف

 ،)أبك نصار كحميدات  كتتمثل ىذه التغييرات فيما يمي كأف يحظى كال  منيما بالقبكؿ، تستخدميا الشركة،

2013) :– 

المتكسط التغيير في سياسات تقييـ المخزكف كالتحكؿ مف طريقة الكارد اكال  صادر اكال  إلى طريقة  -أ 
 .المتحرؾ )المرجح(

حساب االستيالؾ لألصكؿ الثابتة كالتحكؿ مف طريقة القسط الثابت إلى طريقة  التغير في طريقة  -ب 
 االستيالؾ المتسارع.

 التغيير في الطرؽ المتبعة في ترجمة العمالت االجنبية.  -ج 
 كراؽ المالية.سائر الناجمة عف االستثمار في األكالخ األرباحالتغيير في طرؽ معالجة   -د 

  ت المحاسبية:التغيير في التقديرا 5.1.5.5.4.5

، لمعديد مف البنكد المحاسبية المالية االستخداـ المتكرر لمتقديرات كالتقارير تتطمب عممية إعداد القكائـ

كيعتمد التقدير  ،الحيطة كالحذر مبدأ تاج طبيعي يفرضويتعمق التقدير بما سيحدث في المستقبل كىك نِ  ك

لمامياالخبرة الشخصية إلدارة الشركة كمدػ معرفتيا ك  عمى كعادة  كتخصصيا بالصناعة التي تعمل بيا، ا 
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مع كقكع احداث جديدة أك اكتساب المزيد مف  مف فترة ألخرػ  التقديرات المحاسبيةتقكـ اإلدارة بإعادة ما 

عبدالمجيد ، ) كمف امثمة ىذه التقديرات المحاسبية ما يمي ،ك الحصكؿ عمى معمكمات إضافيةة أالخبر 

 –: (2010 ،الساكني ك  2000

 لألصكؿ الثابتة. نتاجيتقدير العمر اال  -أ 
 .نتاجينياية عمره االتقدير قيمة االصل كخردة في   -ب 
 تقدير االلتزامات المحتممة الناتجة عف الضمانات.  -ج 
 تقدير االلتزامات المحتممة المتعمقة بالدعاكػ القضائية.  -د 
 التقديرات المتعمقة باحتساب مخصص الديكف المشككؾ في تحصيميا.  -ق 
 جل.عقكد االنشاءات طكيمة األلنجاز النسب اديرات تق  -ك 

  التغيير في تكوين الوحدة المحاسبية: 3.1.5.5.4.5

اكثر كتككيف كياف اقتصادؼ جديد، أك  أك يفتات عند اندماج أك اتحاد شركيحدث ىذا النكع مف التغيير 

إلى شركتيف صغيرتيف عند السيطرة عمى صافي اصكؿ كعمميات شركة اخرػ، أك عند تقسيـ شركة كبيرة 

فقد تستخدـ اإلدارة ىذا النكع  ،مما يتطمب إعداد قكائـ مالية مكحدة أك منفصمة في حالة التقسيـ ،أك اكثر

مف التغييرات لتحقيق اىدافيا مف خالؿ المبالغة في تقييـ قيـ االصكؿ كااللتزامات أك تخفيض قيمتيا، 

  .(2008 ،)الحكشي بما يحقق اليدؼ مف إعادة التقييـ  كبالتالي تقيميا بقيمة مخالفة لقيمتيا العادلة

بية كغيرىا مف التغييرات مف قبل إف استخداـ التغييرات في السياسات المحاسبية كالتقديرات المحاس

فأنكاع  ذؼ يمكف أف تتحصل عميو مف كراءىا،ال الدافعدارة الشركة إلدارة أرباحيا يختمف اسمكبو باختالؼ إ

كبشكل خاص تأثيرىا غير المباشر عمى  ،رات المحاسبية يمكف أف يككف ليا نتائج مختمفةمختمفة مف التغيي

دارة إلى استخداـ كتكظيف ىذه التغييرات لتأثيرىا كتمجأ اإل ،التدفقات النقدية كبالتالي عمى أرباح الشركة
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 األرباحمدػ تأثيرىا في دارة يككف بعد دراسة كبالتالي فإف تبنييا مف قبل اإل رباحكالمممكس في األ المادؼ

 افيا مف خالؿ إدارة أرباحياىدا دارة لتحقيق قيت المناسبيف المذيف تحددىما اإلالمحاسبية كباألسمكب كالتك 

 (.2001)جيماني ، 

 : التصنيفإعادة  5.5.5.4.5

كيقصد  ،رباحياد إدارة أالمحاسبية التي قد تستخدميا إدارة الشركة بقصاالساليب يعد التصنيف احد 

دارة ة التي تحقق اغراض اإلبالتصنيف إعادة تبكيب المعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية بالطريق

ات التي ليس ليا تأثير كيعد تبكيب البنكد كتصنيفيا في القكائـ المالية مف الممارس كتتماشى مع اىدافيا،

فقائمة الدخل  القكائـ المالية،ؾ كلكنيا تؤثر عمى االجزاء التي تتككف منيا تم ،رباح الشركةعمى صافي أ

كبنكد عادية كبنكد غير عادية تختمف بشكل كبير  ،مثال  تتككف مف انشطة مستمرة كأنشطة غير مستمرة

ككل جزء منيا يستخدـ في احتساب نسب مالية كبالتالي فإف التالعب  ،عف بنكد النشاط االعتيادؼ لمشركة

عمى كىذا بدكره يؤثر  ،عمى الدخل الناتج مف البنكد العادية في تبكيب البنكد ضمف ىذه القائمة قد يؤثر

فمف خالؿ إعادة تبكيب البيانات الكاردة في القكائـ المالية كعرضيا بطريقة  قرارات المستثمريف كالمقرضيف،

كمع أف التغيير في مكقع بعض البنكد ال يؤثر عمى  لتأثير عمى النسب المالية لمشركة،معينة يمكف ا

 ،)السيد  لحقيقي لمشركةالنيائية إال انو يترؾ تأثيرا  عمى قدرة المستخدميف بشأف فيـ االداء المالي االنتيجة 

 .(2007ك عبدالحميد ،  2004

 المخصصات: 3.5.5.4.5

حيث يمكف التكسع فييا اك الحد  األرباح،كثر أىمية في إدارة تعتبر المخصصات مف الحسابات األ

كقد عرؼ معيار  .(2004 ،)السيد  دارةحسب استراتيجية اإل فيومرغكب المنيا لمكصكؿ إلى رقـ الربح 
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كيتـ  ،( المخصصات عمى انيا التزامات ذات تكقيت كمبمغ غير مؤكديفISA 37المحاسبة الدكلي )

 –(:2013 ،االعتراؼ بيا إذا حققت الشركط التالية )أبك نصار كحميدات 

 لحدث سابق.عندما يككف لدػ الشركة التزاـ حالي نتيجة   -أ 
 إذا تضمنت تضحيات بالمكارد لتسديد التزامات تعاقدية.  -ب 
 إذا كاف مف الممكف تقدير مبمغ االلتزاـ بمكثكقية.  -ج 

كتعد المخصصات عبء عمى قائمة الدخل يجب خصميا مف مجمل الربح، أك إضافتيا إلى مجمل 

ات ىك مكاجية خسائر غير الخسائر قبل الكصكؿ إلى نتيجة أعماؿ الشركة، فاليدؼ مف تككيف المخصص

تؤثر في المركز المالي كنتيجة أعماؿ الشركة، تطبيقا  لمبدأ الحيطة كالحذر في المحاسبة، فإنو يتـ  ةمؤكد

االعتراؼ بالخسائر المحتممة كعمل مخصصات ليا إذا تكافرت القدرة عمى تقديرىا بدرجة معقكلة، اما 

إال أف إدارات الشركات  ،ك تسجيميا في حساب قائمة الدخلاألرباح المحتممة فإنو ال يجب االعتراؼ بيا أ

، خالفا قد تستغل ىذه المخصصات لممناكرة بيا إما بزيادتيا أك تخفيضيا لمكصكؿ إلى رقـ الربح المستيدؼ

فإذا كاف أداء الشركة ضعيفا  تمجأ اإلدارة إلى تقميل المخصصات أك إلغائيا،  لميدؼ الذؼ كجدت مف أجمو،

دة األرباح إلى رقـ الربح المستيدؼ، عمى العكس مف ذلؾ إذا ما كاف ادائيا مرتفع فتمجأ اإلدارة مف أجل زيا

في ىذه الحالة إلى زيادة المخصصات أك المغاالة فييا مف أجل تخفيض األرباح إلى رقـ الربح المرغكب 

 .(2012ك حمزة،  2012 الصباح،)فيو 

ألرباح يتضمف اتخاذ قرارات إنتاجية كاستثمارية حقيقية، أف االسمكب الحقيقي إلدارة ا مما سبق يتضح

كىي بطبيعتيا تؤثر عمى التدفقات النقدية، كىك ما قد تتجنبو كثير مف الشركات، أما االسمكب المحاسبي 

فإنو يعتمد عمى اتخاذ قرارات محاسبية تتعمق باستغالؿ اإلدارة لممركنة الممنكحة ليا في االختيار بيف 

حاسبية البديمة، كاستخداـ التقدير الشخصي، كىي بطبيعتيا ال تؤثر عمى التدفقات النقدية كأف السياسات الم
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تكمفة تطبيقيا منخفضة، كيالحع إنو مف الصعب التحديد بدقة أؼ مف االساليب تفضمو اإلدارة لمتأثير عمى 

 (. 2010شيدؼ ، األرباح المعمنة، حيث يتكقف إتباع احداىا عمى العكامل المحيطة بالشركة ) الر 

محاسبية، كذلؾ عمى أساس أف  بدائلإال انو يمكف القكؿ بأف اإلدارة ستفضل إدارة األرباح باستخداـ 

المتغيرات الحقيقية قد تؤدؼ إلى تخفيض التدفقات النقدية، كقد ال تككف اإلدارة مستعدة لمتضحية بالقيمة 

كما أف  ،ية بيا باستخداـ المتغيرات المحاسبيةالحالية لمتدفقات النقدية، خاصة كأنو يمكف تجنب التضح

ىناؾ بعض الخصائص الكاجب تكافرىا في االسمكب الذؼ ترغب اإلدارة في استخدامو إلدارة أرباحيا 

 –( :2011ك حبيب ،  2010؛ الرستيني ، 2009)الداعكر ك عابد، 

، كأف كالمعايير الدكلية يياأف يتفق االسمكب المستخدـ مع المبادغ المحاسبية المقبكلة كالمتعارؼ عم -أ 
 يعتمد عمى حكـ ميني سميـ.

أف يحقق االسمكب المستخدـ التعديل المطمكب في رقـ الربح دكف أف يزج بالشركة في أعماؿ غير   -ب 
 مرغكب فييا مستقبال ، كأف يساعد في تحقيق اىداؼ الشركة طكيمة االجل.

 ستقبل.أال يترتب عمى الشركة جراء استخدامو التزاما  في الم  -ج 
 أف يستمر استخدامو بمفرده أك مع اساليب اخرػ خالؿ مجمكعة مف الفترات المالية المتتالية.  -د 
 أال يحتاج االسمكب المستخدـ إلى القياـ بعمميات فعمية مع أطراؼ خارجية اخرػ.  -ق 

 (:Earnings Management Techniquesتقنيات إدارة الرباح ) 5.5

ف خالليا إلدارة األرباح باالعتماد عمى طرؽ محاسبية مختمفة، يمكف ميقكـ المدراء بممارسة انشطة  

( 2013)الجبرؼ ،  رباح المعمنة أك تخفيضيا أك المحافظة عمى استقرارىا بما يتكافق مع اىدافيـزيادة األ

رباح أىميا يمكف أف يستخدميا مدراء الشركات عند ممارسة إدارة األ عديدة كتأخذ ىذه التقنيات أشكاؿ

(Mckee , 2005 2012ك فياض،  2010، االشقر؛:)- 
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  :(Cooking The Booksالتالعا بالدفاتر) 1.5.5

تقكـ الشركات عادة  بالتالعب بأرقـ حساباتيا إلى حد ما، مستخدمة في ذلؾ العديد مف االساليب،  

يب التي كفيما يمي بعض االسال ،كذلؾ لتحقيق الدخل المستيدؼ أك لضماف معدؿ معيف مف المكافآت

، )عكاد يمكف أف يستخدميا مدراء الشركات مف اجل التالعب بحساباتيـ، كالتي قد تككف كىمية احيانا  

2009:)- 

 االعتراف المبكر باإليرادات )تعجيل اإليرادات(: -أ 

لمبادغ كمعايير المحاسبة يتـ االعتراؼ باإليراد إذا ما تـ اكتسابو بتسميـ البضاعة أك تقديـ  طبقا   

كقد تؤدؼ بعض  حصيمو بدرجة كافية،يراد بتحصيمو أك التأكد مف تمحل البيع لمعميل، كيتحقق اإل دمةالخ

الممارسات المحاسبية التي يقكـ بيا بعض المدراء باالعتراؼ باإليراد في فترة محاسبية معينة عمى الرغـ 

 -:(2011الممارسات ما يمي )حماد ، مف عدـ تكفر شركط االعتراؼ بو كمف بيف تمؾ 

مت في الفترة التالية، أك تسجيل الفترة المحاسبية المنتيية عف عمميات بيع تتسجيل إيرادات في  -
يراد عف تقديـ خدمات تمتد ألكثر مف سنة، بتسجيل الدفعة كاممة في نفس الفترة التي تـ استالميا إ

يية كأرباحيا، فييا مع انيا تخص اكثر مف فترة مالية، كذلؾ بيدؼ تضخيـ إيرادات الفترة المنت
لتتفق مع ما قد تككف قد اعمنتو إدارة الشركة مف تكقعات في ىذا الشأف، أك بما يتماشى مع 

 تكقعات المحمميف المالييف.
تسجيل إيرادات عف عمميات البيع غير التامة كبضاعة األمانة، حيث يقكـ مدراء بعض الشركات  -

شراء بكميات كبيرة دكف التزاميـ باستالـ تمؾ باالتفاؽ مع بعض العمالء عمى قياميـ بإرساؿ أكامر 
البضاعة أك تحمميـ المسؤكلية عنيا، كتقكـ الشركة بتسجيل تمؾ البضاعة كمبيعات عمى الرغـ مف 
عدـ تسميميا لمعمالء، كفي حاالت اخرػ يقكـ المدراء بشحف كميات كبيرة مف البضائع قبل نياية 

 تمؾ البضاعة كمبيعات عمى الرغـ مف انيا ليست مبيعاتالفترة المالية إلى ككالء البيع، كتسجيل 
 فعمية كانيا مكجكدة طرؼ الككالء عمى سبيل االمانة.
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 تأجيل االعتراف بالمصروفات: -ا 

 يقـك مدراء بعض الشركات بالتالعب في مصركفات الفترة بغرض تخفيضيا كتضخيـ األرباح عمى 

 -(:73:  2005لطفي ، كمف بيف ىذه الممارسات ما يمي ) ،غير الحقيقة    

 رسممة كتأجيل المصركفات لفترة الحقة. -
 المغاالة في تقييـ مخزكف اخر المدة. -
 التالعب في تككيف كاستخداـ مخصصات االلتزاـ المتكقعة. -
 تخفيض مخصص الديكف المشككؾ في تحصيميا. -
 عدـ تسجيل االنخفاض الدائـ في قيمة االصكؿ الثابتة كغير المممكسة. -

 

 ير المتكررة:المصاريف غ -ج 

حيث يتـ إدراج ىذه المصاريف مف ضمف بنكد المصاريف العادية أك المتكررة، كالذؼ يؤدؼ بدكره  

 (.39 : 2010إلى تشكيو حسابات الدخل مف العمميات الجارية )االشقر ، 

 إيرادات أو مصروفات وهمية: -د 

ك بعض المصركفات يقـك المدراء في بعض الشركات بتسجيل إيرادات عف عمميات بيع كىمية أ 

الكىمية بغرض تضخيـ أك تخفيض األرباح، أك تقميل الخسائر في فترة محاسبية معينة، كربما ألسباب 

 (.2012ك فياض،  2005ضريبية معينة )لطفي، 

 :خطط التقاعد -ه 

، أف تحسف  (Pull Marketيمكف لمشركات التي تعمل داخل االسكاؽ التي ترتفع فييا االسعار ) 

عف طريق خفض مخصصات التقاعد، كخاصة إذا كانت االستثمارات في الخطة تنمك  مف إيراداتيا

 (.26:  2009بسرعة أكبر مف تكقعات الشركة )عكاد، 
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 :بنود خارج الميزانية -و 

قكـ بعض الشركات بإدراج التزامات أك مصاريف معينة في حسابات بعض فركعيا، أك في ت 

العالقة،  إخفائيا عف بعض االطراؼ ذات ف أجل، م3حسابات شركات تابعة ذات غرض خاص

باعتبار أف تمؾ الفركع ىي كيانات قانكنية مستقمة، ك يككف ذلؾ مجاال  لمتالعب مف قبل مدراء 

 -(:274 : 2011كمف امثمة ذلؾ )حماد ،  ،الشركة

 تحكيل االصكؿ غير الجيدة إلى الشركة ذات الغرض الخاص. -
 ركة ذات الغرض الخاص إلخفائيا مف ميزانية الشركة األـ.تحكيل بعض االلتزامات المالية إلى الش -
( الشركة ذات الغرض الخاص لتحسيف التدفقات النقدية مفتحكيل بعض االلتزامات المالية إلى ) -

 لمشركة األـ.
 استخداـ الشركة ذات الغرض الخاص في تقاضي عمكالت كتحقيق أرباح غير مشركعة. -

 (:Cookie Jar Reserves) ية )تنويع االحتياطيات(رباح لسنوات مستقبمتخزين ال  5.5.5

محاسبية كالتي تتميز المحاسبة المبنية عمى اساس االستحقاؽ باالعتماد عمى الكثير مف التقديرات ال

عمى احداث كصفقات تمت في السنة المالية الجارية، كتترتب عمييا التزامات سكؼ  يجب أف تسجل بناء  

قدير مف اإلدارة، إال انو ال يمكف معرفة االحداث المستقبمية عمى كجو الدقة يتـ دفعيا مستقبال  كتتطمب ت

نما  كقت التقدير، فيناؾ شؾ في الغالب يحيط بعممية التقدير، كيمكف القكؿ بأنو ليس ىناؾ تقدير صحيح كا 

ختيار ىذه مجاؿ لعدة تقديرات ممكنة، كمف ىنا عمى اإلدارة أف تختار تقديرا  كاحدا ، ك أف عممية اال ىناؾ

 (.2012)فياض،  تييئ الفرصة إلدارة األرباح
                                                           

ات المرتبطة مباشرة بغرض محدد، كيعتبر التمكيل مف ىي شركات انشئت لتنفيذ نشاط أك مجمكعة محددة مف العممي: الشركة ذات الغرض الخاص  3
ا عفاءات رات ك ك يككف الغرض مف ىذه الشركات ىك تحقيق كف ذات الغرض الخاص، كفي احياف اخرػ  أىـ االغراض التي تستخدـ فييا الشركات

 .( 2011حماد ،  ـ )ضريبية تعكد في نياية األمر عمى الشركة األ
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عمى المنصكص عميو في خطط تفكؽ الحد األ -ة في بعض السنكات رباحا  كبير فعندما تحقق الشركة أ 

عمى لتقدير تختار اإلدارة تقديرا  في حده األ -الحكافز التي يتـ في ضكئيا تحديد مكافآت اإلدارة 

تسجيل مصركفات اكبر في الفترة الحالية لتخفيض األرباح كجعميا في حدكدىا  المصركفات، تككف النتيجة

المرغكب فييا مف خالؿ تخزيف األرباح في صكرة احتياطيات سرية كبيذا تخمق اإلدارة ما يعرؼ بػ 

(Cookie Jar Reserves) (.2011يرادات )حماد ، يمكف استخدامو الحقا  لتعزيز اإل 

ميا اإلدارة في تخزيف جزء مف األرباح الحالية لفترة مستقبمية، تككيف كمف االساليب التي تستخد

 -: (16: 2013)حميدات،  االحتياطيات كالمخصصات مف خالؿ

 تقدير مخصص الديكف المشككؾ في تحصيميا. -
 تقدير قيمة االنخفاض في المخزكف. -
 تقدير نسبة االنجاز في عقكد اإلنشاءات طكيمة األجل. -

 :Big Bath Accounting)) تنظيف القوائم المالية 3.5.5

تقـك الشركة كفقا  ليذا االسمكب بتنظيف القكائـ المالية عندما تتكقع ظيكر مصاريف كبيرة خالؿ فترة 

االنخراط في تغييرات ىيكمية رئيسية كالتي قد تمتد إلى عدة سنكات، عكضا  عف االعتراؼ بيذه 

دارة تخفض الدخل بإجمالي المصركفات المتكقعة في سنة كاحدة المصركفات بمجرد ظيكرىا، فإف اإل

كنتيجة لمقياـ بتنظيف القكائـ المالية، مما يؤدؼ إلى خفض األرباح الحالية بشكل كبير، إال أف دخل 

 (.2007السنكات الالحقة سكؼ يعزز بسبب غياب ىذه التكاليف )الحمكمي ، 

السمكب خالؿ فترات الضغكط التنظيمية، كخاصة عند تغيير كغالبا  ما تمجأ اإلدارة إلى استخداـ ىذا ا

فإذا كانت  ذا التغيير ركتيني اـ غير ركتيني،اإلدارة التنفيذية كتعييف إدارة جديدة بدال  عنيا، سكاء كاف ى
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اإلدارة السابقة تحقق خسائر أك تعاني مف مشاكل أك ضعف في األداء التشغيمي، فإف اإلدارة الجديدة سكؼ 

الفترة األكلى مف تعيينيا بتحميميا لكل الخسائر كالنفقات المحتممة التي تخص السنكات التالية، عمى تستغل 

دخل السنة الحالية، طالما أف المكـ في ذلؾ سكؼ يكجو إلى اإلدارة السابقة، كبيذا سكؼ تعزز اإلدارة 

كأساس منخفض ألدائيا الجديدة مف فرص تحقيق األرباح في السنكات التالية مع خمق ارضية مناسبة 

 (. 2010) معركؼ ،  المستقبمي

 -(:2007إلى تنظيف قكائميا المالية في الحاالت االتية )الحمكمي ،  كما أف اإلدارة يمكف أف تمجأ

 داء في االمد القصير.كال يككف ىناؾ اؼ مؤشر لتحسيف األداء االقتصادؼ عقب تراجع األ .1

 خالؿ فترة إعادة الييكمة. .2

 االندماج.خالؿ عمميات  .3

(، أك في االزمات السياسية 2008خالؿ االزمات االقتصادية مثل )انييار االسكاؽ المالية في عاـ  .4

 (.2001مثل )حرب الخميج كأحداث سبتمبر عاـ 

كتعتمد إمكانية قياـ اإلدارة بتنظيف قكائميا المالية عمى شرط قدرة السكؽ عمى تقبل المحتكػ  

بحيث اف فترة الرككد االقتصادؼ تعتبر مف الظركؼ المالئمة لمقياـ المعمكماتي ليذه الممارسات، 

في  ُأخدنباء السيئة الناتجة عف عممية التنظيف إذا ما كذلؾ بسبب أف السكؽ سكؼ يتحمل األبالػتنظيف، 

ة ككف مكمفا  بالنسبلف ي ىذه الحالة فإف زيادة االمكر سكء  االعتبار أف األنباء السيئة متكقعة اصال ، ففي 

ثمريف سكؼ يغفركف كبسرعة كما أف الدافع لمقياـ بذلؾ مف قبل اإلدارة ىك االعتقاد بأف المست لمشركة،

عالنيا عف األرباح السيئة سنة التنظيف في حاؿ إذا ما ُأتبعت بتحسف فعمي في السنكات الالحقة لمشركة ا 

 (.2007)الحمكمي ، 
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 رباح:العوامل المحددة إلدارة ال  6.5

ديد مف الدراسات سمكؾ إدارة األرباح كظاىرة، كركزت العديد منيا عمى دراسة العكامل تناكلت الع

المؤثرة عمى سمكؾ اإلدارة عند ممارسة إدارة األرباح، كذلؾ لمتعرؼ عمى العكامل كالمتغيرات التي تؤثر 

يل الكصكؿ إلى عمى إدارة الشركة كقراراتيا كتدفعيا الستخداـ بدائل الطرؽ كالسياسات المحاسبية في سب

 رقـ الربح المرغكب فيو. 

كقد اثبتت ىذه الدراسات أف ممارسات اإلدارة تجاه إدارة أرباحيا تختمف باختالؼ الظركؼ التشغيمية 

التي تمر بيا الشركة، ففي ظل ظركؼ تشغيمية معينة نجد أف حجـ الشركة كنسبة المديكنية، كالمدفكعات 

رقاـ المحاسبية، لسياسات المحاسبية لمتأثير في األار اإلدارة لمطرؽ كاالضريبية تمثل عكامل محددة في اختي

كفي ظل ظركؼ اخرػ يككف لربحية الشركة، كانحراؼ االنشطة التشغيمية عف مستكاىا الطبيعي، كتشتت 

ىيكل الممكية، كقيد الشركة بسكؽ االكراؽ المالية ىي أيضا  عكامل مؤثرة )محددة( في إدارة األرباح 

 (.2011ك حبيب،  2006؛ المؤمني ، 2007؛ حمد، 2001، )جيماني

كمف ىذه الدراسات التي اىتمت بتحديد العكامل المؤثرة في سمكؾ اإلدارة باتجاه إدارة أرباحيا، دراسة 

(1987 ) Moses كالتي مف خالليا تـ اختبار حجـ الشركة، كالقيمة السكقية ألسيميا، كالتكاليف المتعمقة

يف كركاتب، كأجكر، كنظاـ المكافآت، كنسبة الممكية، ككجكد نقابات العماؿ، كعكامل بالمكظفيف مف مصار 

 مؤثرة )محددة( في اتباع اإلدارة لممارسات إدارة األرباح.

( التي اختبر مف خالليا أثر عكامل حجـ الشركة، كربحية الشركة، 1999سميـ ) دراسةكذلؾ ك 

لو الشركة، كىيكل الممكية، عمى اتجاه الشركات المساىمة  كمديكنية الشركة، كالقطاع االقتصادؼ التابعة

 نحك إدارة أرباحيا. المصرية
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( التي طبقت عمى الشركات المدرجة ببكرصة عماف، كالتي قامت بدراسة أثر 2006المؤمني ) كدراسة

ؿ نمكىا، حجـ الشركة، كربحيتيا، كمديكنيتيا، كسيكلتيا، كالتدفقات النقدية مف االنشطة التشغيمية، كمعد

 رباح فييا.دارة نحك إدارة األاتجاه سمكؾ اإلكنسبة كبار المستثمريف، كنكع تقرير المراجع الخارجي، عمى 

جريت عمى الشركات السعكدية المساىمة التي ( التي أُ 2010كالخياؿ ) القثامي باإلضافة إلى دراسة

لشركة، كربحية الشركة، كمديكنية تتداكؿ اسيميا في سكؽ االسيـ السعكدؼ، لدراسة أثر عكامل: حجـ ا

الشركة، كنكع القطاع الذؼ تنتمي إليو الشركة، كعكامل مؤثرة عمى اتجاه الشركات المساىمة السعكدية نحك 

 إدارة أرباحيا. كغيرىا مف الدراسات التي تطرقت إلى دراسة ىذا الجانب مف ىذه الظاىرة.

العكامل التي تؤثر عمى إدارة الشركات المساىمة الميبية دراسة ب فإنيا تقـكيذه الدراسة ب أما فيما يتعمق

كتدفعيا نحك اتباع ىذه الظاىرة )الممارسات( في إدارة أرباحيا. كفيما يمي عرض لبعض العكامل المحددة 

 –لقرارات إدارة الشركة كالتي اعتبرت ميمة في التأثير عمى اإلدارة إلدارة أرباحيا:

 حجم الشركة : 1.6.5

ـ الدراسات السابقة عامل الحجـ باعتباره ذك أىمية في إدارة األرباح المحاسبية، كأجمعت تناكلت معظ

؛ القرعاف ،  Moses, 1987عمى أنو كمما زاد حجـ الشركة كمما ازدادت احتمالية إدارة األرباح فييا )

كالبنكد  (. كأرجعت ذلؾ إلى كجكد المجاؿ الكاسع لتنظيـ المصركفات كالمستحقات2007ك حمد،  2005

الية غير العادية، كالمركنة الكبيرة الممنكحة في استخداـ التغييرات كالتقديرات المحاسبية، ككذلؾ لكجكد احتم

إلى أخرػ في الشركات الكبيرة، بعكس الحاؿ في الشركات الصغيرة )جيماني  أكبر لتقمبات األرباح مف سنة

الشركة قد تثير الشككؾ كتكجو االنظار نحك ىذه  (. حيث أف التقمبات الكبيرة في إيرادات118:  2001، 

 (.2007الشركات كحجـ المنافع التي تجنييا )العبدهللا كأخركف ، 
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جراءاتيا، إذ يتطمب مف إدارة الشركة أف  لذلؾ يعتبر حجـ الشركة عامال  مؤثرا  في سياسات الشركات كا 

ة إلى حساسية الشركات الكبرػ بالنسبة تتعمق بفرض معدالت ضريبية أعمى، باإلضاف تتحمل أعباء إضافية

لى الدكر االجتماعي كالسياسي الذؼ تتحممو الشركات كبيرة الحجـ، مف خالؿ الضغط  لممحيط الخارجي كا 

عمييا لممشاركة في المشاريع التنمكية كاالجتماعية التي مف شأنيا مساعدة محدكدؼ الدخل كالتحسيف مف 

مساىمة في تخفيف نسبة البطالة عف طريق تكظيف نسبة معينة المستكػ المعيشي ألفراد المجتمع كال

كما أف الشركات كبيرة الحجـ تكاجو ضغكطا  كبيرة لمقابمة أك  ىذا ما يعرؼ بالتكاليف السياسية،سنكيا ، ك 

تجاكز تكقعات المحمميف المالييف، كما أف لدييا القدرة عمى التفاكض بشكل قكؼ مع المراجعيف لمتغاضي 

ف ممارسات إدارة األرباح، باإلضافة إلى أف لدييا إدارة قكية تمكنيا مف أف تتجاكز انظمة عف الكشف ع

(. لذلؾ فإف الشركات الكبيرة يككف لدييا الدافع االكبر 264:  2010الرقابة الداخمية )القثامي كالخياؿ ، 

ر حجـ الشركة زادت ( إلى انو كمما كب2011إلدارة أرباحيا. كفي ىذا الصدد فقد تكصمت دراسة حبيب )

( ك 1999احتمالية ممارستيا إلدارة األرباح، كتختمف ىذه النتيجة مع ما تكصل إليو كال  مف سميـ )

( فقد تكصال إلى أف الشركات صغيرة الحجـ تقكـ بممارسات إدارة األرباح في محاكلة 2006المؤمني )

( فتكصمت إلى أنو ال يكجد تأثير لحجـ 2010القثامي كالخياؿ ) منيا لتجنب التقرير عف خسائر، اما دراسة

كبيذا يمكف اعتبار حجـ الشركة متغيرا  ىاما  قد يؤثر  رة نحك ممارسة إدارة األرباح.الشركة عمى اتجاه اإلدا

 عمى اتجاه الشركات نحك إدارة أرباحيا.

 ربحية الشركة : 5.6.5

ة األرباح، إذ تتحدد مقدرة اإلدارة عمى إدارة تعد ربحية الشركة عامال  ميما  قد يدفع اإلدارة باتجاه إدار 

فعندما تككف األرباح المحققة أقل مف المستكػ المتكقع  رباح المحققة كالمتكقعة لمشركة،أرباحيا بمقدار األ
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أك أعمى منو، تحاكؿ اإلدارة الكصكؿ إلى األرباح المستيدفة مف خالؿ العديد مف الكسائل المتاحة لدييا 

(Moses, 1987ف .) الشركات ذات األرباح العالية تحاكؿ المحافظة عمى قيمتيا السكقية كمقابمة تكقعات

المحمميف المالييف، باستخداميا لممركنة بشكل اكبر في المناكرة باألرباح بيف الفترات المتتالية، كتككف في 

غكب المستكػ المر كضع مريح إلدارة أرباحيا، لتكفر العديد مف الطرؽ كاألساليب لمحفاظ أك الكصكؿ إلى 

أما الشركات التي تحقق أرباحا  منخفضة أك التي تعاني مف قصكر أك  بو مف ناحيتيا كيحقق مصمحتيا،

خسائر كبيرة، فإنيا تكاجو صعكبات في إدارة أرباحيا لعدـ تكفر الطرؽ كاألساليب الكافية التي تساعدىا 

تيا في السنكات ف ثـ العمل عمى تحسيف ربحيعمى ذلؾ، فتحاكؿ التقميل مف الخسائر إلى أقل حد ممكف كم

(. لذا فإف الشركات ذات األرباح العالية تتجو نحك إدارة أرباحيا اكثر مف الشركات 2006، التالية )المؤمني

ذات األرباح المنخفضة، فكمما ازدادت ربحية الشركة كمما ازدادت احتمالية إدارة األرباح فييا )ىكيدؼ ، 

(، أما دراسة 2011( ك حبيب )2010القثامي كالخياؿ ) نتيجة مع دراسة كال  مف(. كتتفق ىذه ال1998

( فقد تكصمت إلى اف انخفاض أرباح الشركة أك تحقيقيا لمخسائر يعد دافعا  قكيا  لقياـ 2007عبد الحميد )

بي عمى اتجاه يجاأف يككف لعامل الربحية االثر اإل إدارة الشركة بإدارة أرباحيا. كبالتالي فإنو مف المتكقع

 إدارات الشركات نحك إدارة أرباحيا.

 نسبة المديونية: 3.6.5

تعد نسبة المديكنية احد اىـ العكامل المحتممة التي تؤثر عمى اختيار اإلدارة لمسياسات كالطرؽ 

فالشركات التي تعتمد عمى الديكف في إدارة نشاطيا االقتصادؼ  ،كاألساليب المحاسبية بغرض إدارة األرباح

(. كتككف 1995رتفع فييا نسبة المديكنية كتنخفض فييا أك تنعدـ العكائد التي تقرر لممساىميف )حمدهللا ، ت
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عرضو لممخاطر التي تتعرض ليا الشركة، فكمما ارتفعت نسبة المديكنية يتكقع أف تقكـ اإلدارة بتخفيض 

 (.2010ىذه النسبة بالمجكء إلى ممارسات إدارة األرباح )القثامي كالخياؿ ، 

فالمستخدمكف الخارجيكف ييتمكف بحجـ االلتزامات عمى الشركة، كاإلدارة مف جانبيا تسعى إلى االبقاء 

عمى نسبة المديكنية الناجمة عف ىذه االلتزامات في مستكػ معيف خكفا  مف انخفاض قدرتيا في الحصكؿ 

، فكمما زادت نسبة المديكنية زادت المخاطر بعدـ ا لقدرة عمى السداد كزادت شركط عمى التمكيل الالـز

الدائنكف، ككمما قمت نسبة المديكنية يؤدؼ ذلؾ إلى ثقة اكبر مف قبل الدائنكف ك المستثمريف بأف الشركة 

( 2010كالخياؿ ) القثامي (. كتشير دراسة2007)العبدهللا كأخركف ،  ستفي بالتزاماتيا في اجميا المحدد

المديكنية، تمجأ إلى استخداـ السياسات ك الطرؽ كاألساليب التي ف الشركات التي ترتفع فييا نسبة إلى أ

تعمل عمى تخفيض ىذه النسبة لطمأنة الدائنكف عمى سالمة المكقف المالي لمشركة. كفي نفس السياؽ 

( إلى أف زيادة حجـ المديكنية يدفع باإلدارة إلى القياـ بإدارة أرباحيا. 2007تكصمت دراسة عبدالحميد )

( بأنو ال يكجد تأثير لنسبة المديكنية عمى 2006مف ذلؾ ما تكصمت إليو دراسة السييمي ) كعمى العكس

ممارسات إدارة األرباح. لذلؾ كمف خالؿ ىذه النتائج فإنو مف المتكقع أف تختار اإلدارة الطرؽ كالسياسات 

 يا.المحاسبية التي تؤدؼ إلى تخفيض نسبة المديكنية إلى الحدكد التي تتكافق مع اىداف

 : قياس إدارة الرباح 7.5

عمى الرغـ مف الصعكبة في تحديد مدػ كجكد إدارة لألرباح مف عدمو في الكثير مف الشركات، نظرا  

ألف العديد مف الممارسات التي تقكـ بيا اإلدارة ال يتـ االفصاح عنيا، مما يؤدؼ إلى أف تككف النتائج 

معامالت كاألحداث االقتصادية الفعمية، فقد عمدت الدراسات ال تطابق الكاقع الفعمي لم النيائية المعمنة
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المحاسبية عمى قياسيا لكشف ممارساتيا مف أجل معرفة مدػ كجكدىا، كتكصمت إلى انو يمكف استخداـ 

 (.2010؛ القثامي كالخياؿ ،2006عدد مف الطرؽ لمكشف عف ممارسات اإلدارة إلدارة أرباحيا )المؤمني، 

جراء المقابالت الشخصية معيا كطرح االستفسارات كتدكيف اال الطريقة الولى: تصاؿ بإدارة الشركة كا 

دارات لمتعرؼ عمى ممارساتيـ في عمميات ؿ تكزيع استمارات استبياف عمى اإلالمالحظات، أك مف خال

دارة ليذه الكصكؿ إلى معرفة مدػ ممارسة اإل القياس كاإلفصاح المحاسبي، كالتي مف خالليا يمكف

 يات.السمكك

االتصاؿ بالمراجع الخارجي مف خالؿ إجراء مقابالت شخصية معو كطرح االستفسارات  الطريقة الثانية:

عمى سياؽ  اطالعودارة كتدخميا في عمميات القياس المحاسبي، نتيجة را  لمعرفتو الكثيقة بممارسات اإلنظ

 .كالتزاماتياليا أعماؿ مراجعة الدفاتر كالسجالت كمستندات الشركة كالتحقق مف صحة اصك 

فحص القكائـ المالية المعمنة مف قبل الشركات محل الدراسة، كالعمل عمى تحميل البيانات  الطريقة الثالثة:

التي تتضمنيا تمؾ القكائـ كالتقارير كتقييميا، في محاكلة لمتكصل إلى نتائج تفيد بكجكد مثل ىذه الممارسات 

قكائـ المالية التي خضعت لمتحميل مف قبل الباحثيف، كمف ثـ يعطي مف خالؿ تأثيرىا عمى األرقاـ الكاردة بال

 الباحثكف رأييـ بناء عمى ما تـ استنتاجو.

بالنسبة لمطريقة األكلى كالتي تعتمد عمى أراء المدراء ربما ال تعطي نتائج مفيدة عف تمؾ الممارسات، 

عماليا، فيي تخفي تمؾ الممارسات في الف اإلدارة مف المحتمل أف ال تتعاكف مع الباحثيف لكشف اسرار أ 

فاإلدارة تسعى دائما  إلى إخفاء مثل  انت في صيغة أسئمة مباشرة كصريحة،التقارير المالية، فكيف إذا ك

 ىذه الحقائق خكفا  مف أف يؤثر ذلؾ عمى مستقبميا بشكل ال ترغب فيو.
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، فقد ال تككف دقيقة لعدة اسباب كبالنسبة لمطريقة الثانية التي يتـ التكصل إلييا عف طريق المراجع

منيا: أف المراجع الخارجي قد ال يككف قادر عمى كشف مثل تمؾ الممارسات بسبب عدـ كجكد خبرة كافية 

أك لعدـ تخصصو في صناعة العميل، كما أف قكاعد كأخالقيات السمكؾ الميني التي يخضع ليا المراجع 

المحافظة عمى ىذه السرية، خكفا  مف المساءلة القانكنية، تحتـ عميو عدـ الكشف عف اسرار عمالئو لمغير ك 

كبالتالي فإف ىذه الطريقة قد ال  المراجع الخارجي مع إدارة الشركة، ؤباإلضافة إلى احتماؿ امكانية تكاط

 تجدؼ نفعا .

اما الطريقة االخيرة فتعتبر مف افضل الطرؽ المتاحة اماـ الباحثيف في الكشف عف ممارسات إدارة 

رباح لخضكعيا إلى فحص نتائج فعمية مع عدـ المجكء إلى اآلراء كقكائـ االستبياف لككنيا تخضع لما األ

 يريد أف يظيره المجيب.

لقد تناكلت العديد مف الدراسات طرؽ قياس إدارة األرباح كاجتيد الباحثكف في ابتكار نماذج كمية )رياضية( 

( إلى 2010الخياؿ )اح، كقد اشارت دراسة القثامي ك ربتعطي مؤشرات إحصائية لمعرفة اتجاه إدارة األ

 -كجكد أسمكبيف لقياس ك اكتشاؼ إدارة األرباح كىما:

 مدخل معامل التباين: 1.7.5

يعتمد ىذا االسمكب عمى مقارنة تبايف الدخل مع تبايف المبيعات لمفصل ما بيف الشركات التي تتدخل 

مف أشير النماذج المستخدمة في  (Eckelنمكذج ) ، كيعدتمييد دخميا كالشركات غير المميدهاإلدارة في 

بأف الدخل دالة خطية لممبيعات، كأف تمييد  Eckel (1981) ، كيفترض(2005، قرعاف ال)ىذا المجاؿ 

 (، كبناء  عمى2006الدخل يتـ مف خالؿ التدخل المقصكد في إجمالي المبيعات مف قبل اإلدارة )المؤمني، 

 -النمكذج التالي: Eckelىذا االفتراض استنتج 
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 حيث أف:
SB    .مؤشر سمكؾ تمييد الدخل = 

CV   = .معامل التبايف لمتغير في الدخل 
CV   = .معامل التبايف لمتغير في المبيعات 

معامل التبايف  كتقكـ فكرة ىذه المعادلة عمى انو مف خالؿ قسمة معامل التبايف لمتغير في الدخل عمى

تغير في المبيعات، يتـ الحكـ عمى الشركة باعتبارىا مميده لمدخل اـ غير مميده، باالعتماد عمى مؤشر لم

لدخميا،  لكاحد تصنف الشركة عمى انيا مميده( فإذا كانت قيمة المؤشر أقل مف اSBسمكؾ تمييد الدخل )

اما إذا كانت  ر في المبيعات،عامل التبايف لمتغيكىذا يعني أف معامل التبايف لمتغير في الدخل أقل مف م

( تساكؼ أك اكبر مف الكاحد الصحيح فإف الشركة تصنف بأنيا غير مميده لمدخل SBنسبة المؤشر )

 .(2005قرعاف ، ال)

 : اتبقبببمدخل المستح 5.7.5

ارتبط مفيكـ إدارة األرباح باالستحقاقات بكصفيا اساسا  تقكـ عميو المحاسبة، كىك مبدأ االستحقاؽ 

(Accrual)  بغض الذؼ يعتمد عمى تحميل الفترة المحاسبية بما ليا كما عمييا مف إيرادات كمصركفات

كأساس االستحقاؽ بيذا الشكل يقضي عمى مشكمة التكقيت كالمقابمة كيحد  النظر عف التحصيل الفعمي ليا،

(. كعمى الرغـ 1997، جمة عف االساس النقدؼ )أبك الخيربدرجة كبيرة مف مشكمة المعمكمات الداخمية النا

مف المزايا التي يقدميا أساس االستحقاؽ المحاسبي إال انو ال يخمك مف أكجو القصكر، إذ أنو يساعد عمى 

قياس الربح  كجكد ظاىرة إدارة األرباح، كالتي تعد المشكمة االساسية الستخداـ أساس االستحقاؽ في

 (.1999، المحاسبي )أبك الخير
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يجاد نماذج إحصائية تساعد االطراؼ الميتمكقد اىتـ الباحثكف بدراس ة بالشركة عمى ة المستحقات كا 

األرباح، كتعتمد ىذه النماذج عمى أف إدارة الشركة تطبق أساس االستحقاؽ في الكشف عف إدارة استخداميا 

و بطريقة تخدـ مصالحيا الذاتية، كبالتالي تستطيع التحكـ في الربح المحاسبي مف خالؿ زيادتو أك تخفيض

(. كيمكف تعريف الربح الناتج عف االستحقاؽ المحاسبي 2010أك بالمحافظة عميو بجعمو مستقرا  )حنفي، 

كالذؼ يطمق  ات النقدية مف االنشطة التشغيمية،بأنو يمثل الفرؽ بيف صافي الربح التشغيمي، كصافي التدفق

( إلى مستحقات TAالكمية )، حيث تنقسـ المستحقات  Total Accrualsعميو مصطمح المستحقات الكمية

كىي المستحقات الضركرية لتحقيق االلتزاـ   Nondiscretionary Accrualsغير اختيارية )إجبارية(

تخضع لمتقدير كالحكـ   Discretionary Accrualsبالمبادغ المحاسبية، كمستحقات اختيارية )عادية(

 كنة التي تنطكؼ عمييا المعايير المحاسبيةالشخصي مف طرؼ اإلدارة في إطار السمطة الممنكحة ليا كالمر 

 (.2013)حميدات، 

المستحقات غير االختيارية )الطبيعية( كالتي تحدد اقتصاديا  دكف تدخل اإلدارة،  كيجب التمييز بيف

المستحقات االختيارية )غير الطبيعية( لمشركة كعمميات البيع كالشراء، ك كتككف ناتجة عف النشاط التشغيمي 

دـ كمؤشر عمى إدارة األرباح، كالتي يتـ الكصكؿ إلييا مف خالؿ معادلة المستحقات الكمية، كالتي تستخ

كذلؾ باستبعاد المستحقات غير االختيارية مف المستحقات الكمية لمكصكؿ إلى المستحقات االختيارية 

ح، أك سالبة في حالة المستخدمة في إدارة األرباح كالتي قد تككف مكجبة في حالة رغبة اإلدارة بزيادة األربا

 (TA) كبالتالي فإنو يمكف التعبير عف المستحقات الكمية  .(2011 ،)الشعراكؼ  الرغبة في تخفيضيا

 (: ;Belkaoui, 2005  Jones, 1991; Dechow et al, 1995بالمعادلة التالية ) 

= DAіt + NDAіt  TAіt 
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 حيث أف:
TAt       = المستحقات الكمية لمشركة في السنةt . 
DAt       = المستحقات االختيارية لمشركة في السنةt . 

NDAt    = المستحقات غير االختيارية لمشركة في السنةt . 

 ( يجب أكال  احتساب مجمكع المستحقات الكمية )االختيارية كغيرDAلكي يتـ تقدير المستحقات االختيارية )

خميف يتـ استخداميما لتقدير قيمة كد مد( إلى كج2008االختيارية(، حيث أشارت دراسة أبكعجيمة )

 -( ىما مدخل الميزانية كمدخل التدفقات النقدية:TAالمستحقات الكمية )

 : العمومية الميزانية مدخل .1

وٌقوم هذا المدخل باحتساب  ،للشركة المالً المركزٌعتمد هذا المدخل على البٌانات التً توفرها قائمة 

كالتغير في النقدية  ،كااللتزامات المتداكلة ،تغير في االصكؿ المتداكلة( مف خالؿ الTAالمستحقات الكمية )

ستيالؾ، كقد اعتمدت عميو العديد مف الدراسات االباإلضافة إلى االعتماد عمى مصاريف  ،كشبة النقدية

 المستحقاتكيأخذ نمكذج احتساب  (.Jones, 1991; Dechow et al, 1995السابقة مثل دراسة )

 اـ معادلة الميزانية العمكمية الشكل التالي:باستخد الكمية

TAi,t = Δ CAi,t – Δ Cashi,t – Δ CLi,t + Δ DCLi,t – DEPi,t 

 ف:أحيث 

TAt        السنة  لمشركة في  الكمية = المستحقاتt. 
Δ CAt     السنة  لمشركة في = التغير في األصكؿ المتداكلةt. 
Δ CLt      السنة  لمشركة في كلةالمتدا االلتزامات= التغير فيt. 

Δ Casht    السنة  لمشركة في النقد كشبو= التغير في النقدt. 
Δ DCLt    السنة  في المدرجة ضمف االلتزامات المتداكلة لمشركة األجل  طكيمة= التغير في الديكفt. 

DEPt      السنة  فيلمشركة  األصكؿ غير المممكسة كاستنفادالؾ يتس= مصاريف االt. 
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 التدفقات النقدية:مدخل  .5

حيث يتـ احتساب  قائمتي الدخل كالتدفقات النقدية، يعتمد ىذا المدخل عمى البيانات التي تكفرىا

دية أنو الفرؽ بيف صافي الربح التشغيمي كصافي التدفقات النق ىاالستحقاؽ االجمالي كفقا  ليذا المدخل عم

مف قبل العديد مف الدراسات السابقة )الحمكمي، مف االنشطة التشغيمية لمشركة، كقد أستخدـ ىذا المدخل 

باستخداـ معادلة  ةالكمي المستحقاتاحتساب  كيأخذ نمكذج (2012ك فياض،  2011؛ الكردؼ، 2007

 التدفقات النقدية الشكل التالي:

Total Accruals= Net Income from Operations - Cash Flows from Operations   

TAi,t = NIOi,t – CFOi,t 
 حٌث أن :

=       TAi,t السنة  لمشركة في  الكمية المستحقاتt. 

=   NIOi,t  السنة  لمشركة في االستثنائيةتشغيمي قبل البنكد الغير عادية ك صافي الدخل الt. 
CFOi,t   =السنة  في التدفقات النقدية مف االنشطة التشغيمية لمشركةt. 

كفقا  ألؼ مدخل مف المدخميف السابقيف فإنو يتـ قياس  (TAاحتساب المستحقات الكمية )كبعد أف يتـ 

( نتكصل TAمف المستحقات الكمية ) ا(، كعف طريق طرحيNDAالمستحقات غير االختيارية المقدرة )

 .,Dechow et al)( كمقياس إلدارة األرباح. كباستقراء الدراسات السابقة DAإلى االستحقاؽ االختيارؼ )

نجد اف الفكر المحاسبي طكر الكثير مف النماذج التي تـ  (2013ميدات، ك ح 2005؛ الجندؼ ،  1995

 -(. كتتمثل اىـ ىذه النماذج فيما يمي:DAاستخداميا لقياس المستحقات االختيارية )

 (.Healy, 1985نمكذج ) -1
 (.De Angelo, 1986نمكذج )  -2

 (.Jones, 1991نمكذج )  -3

 (.Industry Model, 1991النمكذج القطاعي ) -4

 (.Modified Jones Model, 1995) المعدؿ (Jonesج )نمكذ  -5
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 –نماذج المستحقات التي طكرت مف قبل الباحثيف:ل عرض كفيما يمي

 (:Healy, 1985نموذج ) .1

نمكذج ىيمي أكؿ نمكذج كمي تـ تطكيره في األدب المحاسبي لمكشف عف إدارة األرباح يعتبر 

ف (. حيث يفترض ىذا النمكذج أف إدار 2010)الرشيدؼ ،  ة األرباح تتـ بشكل منتظـ مف فترة ألخرػ، كا 

( مقسكمة عمى أجمالي االصكؿ TA( يمثل متكسط المستحقات الكمية )NDAاالستحقاؽ غير االختيارؼ )

(. كفي ظل ىذا النمكذج يتـ تقسيـ مفردات عينة الدراسة إلى مجمكعتيف، 2013في بداية الفترة )حميدات، 

يتكقع أف تتـ إدارة األرباح فييا بغرض زيادتيا، كالثانية : تتضمف تمؾ األكلى : تتضمف المفردات التي 

المفردات التي يتكقع أف تتـ إدارة األرباح فييا بغرض تخفيضيا. كيمكف التعبير عف ذلؾ مف خالؿ النمكذج 

 (:Dechow et al., 1995)االتي 

   
  
∑   

 

  
 حيث أف :

NDA المقدرة لمشركة في السنة  = المستحقات غير االختياريةt . 
=   TA  المستحقات الكمية لمشركة في السنةt. 
=      T .تمثل عدد سنكات فترة التقدير 

 = مؤشر لمسنة في فترة الحدث.       

 :(De Angelo, 1986نموذج ) .5

نمكذج يقيس إدارة األرباح عف طريق حساب االختالؼ بيف المستحقات الكمية  De Angeloقدمت  

النمكذج عدـ كجكد إدارة  لمسنة السابقة كقسمتيا عمى إجمالي االصكؿ في نياية الفترة االخيرة، كيفترض

أرباح في الفترة الحالية إذا كاف االختالؼ بيف المستحقات الكمية في الفترة الحالية كالفترة السابقة يساكؼ 
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 ،(2007سمكؾ عشكائي )الحمكمي،  صفر، كما يفترض ىذا النمكذج أف المستحقات غير االختيارية تتبع

 De)كمف ثـ فإنو يتـ تقدير االستحقاؽ غير االختيارؼ في ظل ىذا النمكذج مف خالؿ المعادلة التالية 

Angelo, 1986 ):- 

NDAt    = TAt-1 / At-2 

 حيث أف :
NDAt     المستحقات غير االختيارية لمشركة في السنة =t . 
 TAt-1   شركة في السنة =  المستحقات الكمية لم. t-1 

At-2        =مسنة نياية الفترة ل لمشركة في تمثل إجمالي االصكؿ. t-2 

 (:Jones, 1991نموذج ) .3

يعتبر مف اىـ النماذج المطكرة لقياس إدارة األرباح، لذلؾ اعتمدت  نمكذجJones (1991 )اقترحت 

 ت االختيارية كغير االختياريةعمية العديد مف الدراسات السابقة عند عممية الفصل بيف المستحقا

(Dechow et al., 1995) كمف اىـ االضافات التي قدميا ىذا النمكذج بالمقارنة مع النماذج السابقة ،

المستحقات االختيارية عبر الزمف، حيث تـ تطكير نمكذج انحدار خاص لتقدير  الخركج عف فرضية ثبات

تأثير العكامل االقتصادية المختمفة مف خالؿ استخداـ  ىذه المستحقات خالؿ فترة التقدير، كذلؾ بعد ضبط

 ,Jonesيرادات باعتبارىـ اقل عرضة لمتالعب مف طرؼ اإلدارة )ـ االصكؿ الثابتة، كالتغير في اإلحج

 Dechow)كيمكف تطبيق ىذا النمكذج مف خالؿ تسمسل المعادالت التالية (، 2013ك حميدات،  1991

et al., 1995):– 

 كفقا  لممدخميف السابقيف )الميزانية العمكمية أك التدفقات النقدية(. (TAحقات الكمية )احتساب المست .1

 ( حسب المعادلة التالية:NDAتقدير المستحقات غير االختيارية ) .2
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NDAіt  = α1 ( l / Aіt-1 ) + α2 (ΔREVіt /Aіt-1)  + α3 ( PPEіt /Aіt-1 ) 

 حيث أف:
NDAіt                 ير االختيارية لمشركة في السنة =  المستحقات غt . 

       ΔREVіt       =  يرادات )المبيعات( بيف السنة الحالية التغير في اإلt  كالسنة السابقةt-1.  
               PPEіt   إجمالي االصكؿ الثابتة لمشركة في السنة الحالية  =t . 

Aіt-1                   ة السابقة = إجمالي اصكؿ الشركة في السنt-1 . 
α 1, α2 ,α3      النمكذج. لـ=  معا 

  ( باستخداـ المعادلة التالية:α 1, α2 ,α3تقدير معالـ النمكذج ) .3

TAіt /Aіt-1 = â1 ( l / Aіt-1 ) + â2 (ΔREVіt /Aіt-1) + â3 ( PPEіt /Aіt-1 ) +  іt 

 حيث أف :
= TAt              السنة  لمشركة في ( االختيارية المستحقات الكمية ) االختيارية كغيرt . 

a 1 , a 2 ,a 3   النمكذج لـمعال= تمثل تقديرات  α 1, α2 ,α3. 
=     іt            ،كتمثل الجزء المتبقي مف المستحقات الكمية الذؼ لـ يتـ تفسيره مف حد الخطأ العشكائي

 .خالؿ نمكذج االنحدار كيستخدـ كمؤشر عمى المستحقات االختيارية

( كالذؼ يشير إلى المبالغة DAمف خالؿ قياس المستحقات االختيارية )األرباح قدير مستكػ إدارة ت .4

 (:Jones, 1991مف قبل اإلدارة، كفق المعادلة التالية )األرباح أك التخفيض المتعمد في 

DAіt = TAіt – NDAіt  

ألرباح مقارنة بالنماذج مف أقكػ النماذج المستخدمة لقياس إدارة ا Jones (1991)كيعتبر نمكذج 

يرادات مف ضمف المستحقات غير ت مف بعض الباحثيف بسبب تصنيف اإلالسابقة، إال انو كاجو انتقادا

االختيارية كتجاىل التالعب الدؼ قد يحدث في المبيعات اآلجمة )المدينكف( عند احتساب المستحقات غير 
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ياـ اإلدارة بتسجيل إيرادات مستحقة في نياية السنة ، نظرا  إلمكانية ق(Dechow et al., 1995)االختيارية 

المالية مف خالؿ بعض عمميات المبيعات اآلجمة كالتي قد يككف مشككؾ فييا، كحيث أف كل ىذا يؤدؼ إلى 

متمثمة في زيادة حساب المدينيف فقد تـ معالجة ذلؾ عف  يرادات كالمستحقات االجماليةاإل زيادة كل مف

يرادات عند تقدير االستحقاؽ غير االختيارؼ مف اإلفي رصيد المدينيف مف التغير في طريق استبعاد التغير 

 (. 2011)الشعراكؼ ،  المعدؿ Jonesخالؿ نمكذج 

 :(Modified Jones Model, 1995) المعدل (Jonesنموذج ) .4

( لتفػػادؼ أؼ تػػأثيرات 1991)Jones  نمػػكذجل بتقػػديـ نسػػخة معدلػػة( Dechow et al., 1995)قػػاـ 

مف طرؼ اإلدارة، كالتي تؤدؼ إلى تقديرات منحازة عند قياس المستحقات اإليرادات عف التالعب في جمة نا

عمػػى عاتقيػػا عمميػػة تطػػكير النمػػكذج  (Dechow et al., 1995) غيػػر االختياريػػة، حيػػث اخػػدت دراسػػة

 -(:2013السابق مف خالؿ بناء االفتراضات التالية )حميدات، 

اآلجمة خالؿ فترة الدراسة ناجمة عف عممية إدارة األرباح، ألنو مػف  اداتاإلير أف كل التغيرات في  -
 النقدية.باإليرادات اآلجمة، مقارنة باإليرادات السيل عمى اإلدارة التالعب بعممية االعتراؼ 

ادخاؿ حجـ التغير في المدينكف بعد خصميا مف حجػـ التغيػر فػي إيػرادات الشػركة عمػى النمػكذج  -
 المستحقات الطبيعية. كعامل ضابط لمستكػ 

 ,.Dechow et al)( المعدؿ لحساب المستحقات غير االختيارية كما يمػي Jones) كيمكف صياغة نمكذج

1995):- 

NDAіt  = â1 ( l / Aіt-1 ) + â2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) /Aіt-1 ] + â3 

(PPEіt /Aіt-1 ) 
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 حيث أف:
 =  ΔRECіt  التغير في المدينيف بيف السنة الحاليةt  كالسنة السابقةt-1 . 

األصمي الحتساب المستحقات   Jones(1991)كيتـ اتباع نفس اإلجراءات المستخدمة في نمكذج 

 .(DAtاالختيارية )

أساس أف اإلدارة تتدخل في عمميات القياس مف خالؿ عمى  اعتمد Jones( 1991)إف تعديل نمكذج 

مف أجل تقميل ك  التغير الحقيقي لكف مع كجكد أخطاء،االعتراؼ باإليرادات، كأف التغير في اإليرادات يقيس 

دارة التدخل لمتالعب )المدينكف( ألنو مف السيل عمى اإلاآلجمة اإليرادات األخطاء فقد تـ إضافة التغير في 

 النقدية.باإليرادات اآلجمة أكثر مف التالعب باإليرادات 

 (.Industry Model, 1991النموذج القطاعي ) .5

عمى أف الشركات التي تنتمي لنفس الصناعة   Dechow& sloan (1991)لذؼ طكرهيقكـ النمكذج ا

كيفترض كجكد تغيرات في المستحقات ، (TA)يككف لدييا نفس مصادر التغير في قيـ المستحقات الكمية 

غير االختيارية عبر الزمف، كأف ىناؾ محددات تككف شائعة فيما بيف الشركات التي تنتمي لصناعة معينة 

في ظل ىذا النمكذج كفق المعادلة   (NDAtكيتـ تقدير المستحقات غير االختيارية ) .(9788كاف ، )رض

 (:Dechow & sloan, 1991التالية )

NDAt =Y1 + Y2 medianj (TAt)  

 حيث أف :
NDA t             =   المستحقات غير االختيارية لمشركة في السنةt . 

medianj (TAt) المستحقات الكمية لعينة مف الشركات التي تنتمي لصناعة  ة = تمثل الكسيط لقيم      

 . tمعينة في السنة                       
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  y1,y2           الصغرػ = تمثل معالـ النمكذج التي يتـ تقديرىا باستخداـ طريقة المربعات               

 لمفردات العينة.                               

مى ىذا النمكذج أنو يقتصر استخدامو عمى الشركات التي تنتمي لنفس الصناعة، كعميو فانو كيعاب ع

 يعتبر نمكذج مقيد مف الناحية العممية.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 الفصل الثالث

 الميدانية الدراسة

 

 مقدمة 3-1

 منهجية الدراسة 3-5

 نموذج الدراسة 3-3

 مجتمع وعينة الدراسة 3-4

 اتمصادر تجمع البيان 3-5

 أساليا تحميل البيانات 3-6

 إجراءات الدراسة 3-7

 متغيرات الدراسة وقياسها 3-8

 المعالجة االحصائية لمبيانات 3-9

 

 

 

 



78 
 

 الدراسة الميدانية

 

 مقدمة: 1.3

ييدؼ ىذا الفصل إلى تكضيح الجانب العممي لمدراسة، فبعد صياغة مشكمة الدراسة كأىميتيا كأىدافيا 

راسة، تـ بناء منيجية الدراسة التي تحتكؼ محاكرىا عمى نماذج كأساليب القياس كسرد اإلطار النظرؼ لمد

 كاالختبارات الالزمة لتحقيق أىداؼ الدراسة، لمكصكؿ إلى نتائج تساىـ في خدمة المسيرة العممية.

كيحتكؼ ىذا الفصل عمى كصف لمنيج البحث العممي الذؼ أُعتمد عميو، كالذؼ يشتمل عمى نمكذج 

جراءات الدراسة كقياس متغيراتيا.الدراسة ك   المجتمع كالعينة، كمصادر جمع البيانات كأساليب تحميميا، كا 

 منهجية الدراسة: 5.3

، كالمتغيرات المستقمة إدارة األرباح العالقة بيف كقياس لكصفالكصفي التحميمي  اعتمد المنيجتـ 

راسة ىداؼ التي تسعى الدمدراسة في ضكء األلمنيج المالئـ لكتحديد اتجاه كدرجة العالقة بينيما، إذ يعد ا

حيث يقكـ ىذا المنيج عمى دراسة كاقع الظاىرة كتحميميا كتفسيرىا بيدؼ الكصكؿ إلى  إلى تحقيقيا،

 (.2005استنتاجات مفيدة لتصحيح ىذا الكاقع أك التعريف بو أك استكمالو أك تطكيره )الدركيش كأخركف، 

 نموذج الدراسة: 3.3

الدراسة كتساؤالتيا، فإنو يمكف عرض نمكذج لمدراسة الذؼ يبيف متغيرتيا المستقمة ىداؼ في ضكء أ 

 (:3-1كالمتغير التابع مف خالؿ الشكل رقـ )
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 (3-1اىشنو رقم )

 ومىذج اىدراست
 المتغير التابع                                                    المتغيرات المستقمة          

 

 

 

تـ اختيار ىذه المتغيرات باعتبارىا عكامل مشتركة تـ دراستيا في اغمب الدراسات السابقة، ما كقد 

لدراسة نفس العكامل في البيئة الميبية لمعرفة مدػ تكافق النتائج التي تـ التكصل إلييا مع عطي األىمية يُ 

 الدراسات االخرػ التي تمت في بيئات مختمفة.

 :الدراسة وعينةمجتمع  4.3

كراؽ المالية جة كغير المدرجة بسكؽ األالشركات الميبية المساىمة المدر  كافة ككف مجتمع الدراسة مفيت

ركيزة ىامة مف ركائز االقتصاد الميبي التي  اباعتبارىالميبي، كالتي تمثل قطاعات اقتصادية مختمفة، 

كقد  ،كالتنظيمي كالتشريعي لمكصكؿ إلى التطكر االقتصادؼ ،تدعي المزيد مف البحث كالدراسة المستمرةتس

اشتممت عينة الدراسة عمى جميع الشركات المساىمة التي قامت بنشر قكائميا المالية عف فترة زمنية تمثل 

 التي تتحقق فييا الشركط التالية:، ك 20104ك  2009عامي 

 تكفر التقارير المالية المطمكبة لمدراسة ) قائمة الدخل ك قائمة المركز المالي(. .1
 مف كل عاـ. 31/12ة المالية تنتيي في السن  .2

 أف تككف شركة مساىمة. .3
                                                           

، ةنظرا  لعدـ التمكف مف الحصكؿ عمى القكائـ المالية لسنكات سابقة أك الحقة لغالبية الشركات الممثمة لمعين 2010ك  2009لقد تـ اختيار عامي  4
 (.2010كما أف ىذه الفترة تعتبر كافية لتحقيق أىداؼ الدراسة مسترشد في ذلؾ بدراسة كال  مف القثامي كالخياؿ )

 

الشركة أرباحإدارة   

 حجم الشركة

الشركة ربحٌة  

الشركة مدٌونٌة  
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 اال تككف الشركة المساىمة في مرحمة اندماج اك تصفية خالؿ فترة الدراسة. .4

كبتطبيق الشركط أعاله عمى مجتمع الدراسة، فقد تـ التكصل إلى حجـ العينة النيائية كتـ اعتبار 

( 11ضمنة بيذه العينة )تالي فقد بمغ عدد الشركات المشركات المجتمع عينة لمدراسة كبالت %( مف69)

( شركات صناعية في نطاؽ مدينة 4( شركة مقيدة بالسكؽ ك )7شركة خالؿ سنكات الدراسة، منيا )

عات المتشابية في النشاط مع احصائي فقد تـ دمج القطمدرجة بالسكؽ، كلغرض التحميل اإل بنغازؼ غير

 المصارؼ.عي كقطاع بعضيا البعض لتمثل القطاع الصنا

كيجدر المالحظة إلى أنو تـ تقسيـ العينة إلى قطاعيف بعد أف تـ حذؼ قطاع التأميف بسبب عدـ قدرة 

 الممثمة ليذا القطاع. –عدد الشركات  –البرنامج اإلحصائي عمى استخرج نتائج لقمة البيانات 

عينة الدراسة كنسبتيا إلى ييا لإ( عدد ىذه الشركات كالقطاعات التي تنتمي 3-1كيكضح الجدكؿ رقـ )

 إجمالي مجتمع الدراسة.

 ( يكضح عينة الدراسة3-1جدكؿ )

 اىىسبت اىمئىٌت عدد شرمبث اىعٍىت قطبع ىنوعدد اىشرمبث  وىع اىقطبع

 %100 5 5 قطبع اىصىبعت

 %75 6 8 قطبع اىمصبرف

 %0 0 3 مٍهأقطبع اىخ

 %69 11 16 ًــــاإلجمبى

 

 :اناتجمع البيت مصادر 5.3

 تـ االستعانة بالمصادر التالية لجمع البيانات:
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المراجع كالدكريات العممية المتخصصة ذات الصمة لكضع االطار النظرؼ ليذه الدراسة بما يتالءـ  .1

 مع أىدافيا.

ـ ك 2009ضكع الدراسة لعامي التقارير المالية السنكية الصادرة عف الشركات المساىمة مك  .2

بعض تمؾ  ترة كافية لتحقيق أىداؼ الدراسة، كقد تـ الحصكؿ عمى، حيث تعتبر ىذه الفـ2010

خر تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ لمالية بمدينة بنغازؼ، كالبعض األكراؽ االتقارير مف فرع سكؽ األ

 الدراسة. عينةتصاؿ المباشر بالشركات اال

 أساليا تحميل البيانات: 6.3

تـ تبكيبيا كمراجعتيا  Excelيغ البيانات في برنامج يع القكائـ المالية لشركات العينة كتفر مبعد تج

اج إلجراء العمميات الحسابية عمى مستكػ كل شركة كاحتساب متغيرات نمكذج الدراسة، حيث تـ استخر 

االلتزامات ككذاؾ التغير في النقدية باإلضافة إلى مصاريف االستيالؾ كذلؾ التغير في االصكؿ المتداكلة ك 

جمالي ـ استخراج التغير في اإليرادات ك حقاؽ، كبعد ذلؾ تالحتساب إجمالي االست التغير في المدينكف كا 

االصكؿ الثابتة كقسمتيا عمى إجمالي االصكؿ لمعاـ السابق لمكصكؿ إلى تقدير االستحقاؽ غير االختيارؼ، 

ت غير يمي ذلؾ قسمة إجمالي المستحقات الكمية عمى إجمالي االصكؿ لمعاـ السابق كطرحيا مف المستحقا

لمتقدير  E – viewsكقد تـ في ىذه المرحمة االستعانة ببرمجية  االختيارية لتمثل بكاقي نمكذج إدارة األرباح

 القياسي التي تتمتع بطرؽ لعالج بعض المشاكل اإلحصائية كمشكمة عدـ ثبات تبايف الخطاء العشكائي.

تـ إدخاؿ البيانات المستخرجة إلى برنامج  كبعد أف تـ استخراج قيـ المتغير التابع كالمتغيرات المستقمة 

Statistical Package For Social Sciences" (SPSS )" الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

الختبار البيانات إحصائيا ، كقد تـ استخداـ األسمكب الكصفي كاألسمكب االستداللي لتحميل البيانات كاختبار 
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نحرافات المعيارية الحسابية كاالي في التكزيعات التكرارية كالمتكسطات أسئمتيا، كلقد تمثل األسمكب الكصف

لمتغيرات الدراسة بيدؼ عرض سمات العينة، كقد تـ استخداـ األسمكب االستداللي لمعرفة ما إذا كانت 

 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية فيما بيف المتغير التابع كالمتغيرات المستقمة.

 :إجراءات الدراسة 7.3

 -اتباع الخطكات التالية:ببإجراءات الدراسة  البدء تـ د اختيار عينة الدراسة كتجميع بياناتيابع

 تفريغ البيانات الالزمة مف التقارير المالية السنكية  لمشركات عينة الدراسة. .1

 .المتغير التابعك  قياس متغيرات الدراسة المستقمة .2

اـ برامج تتماشى مع طبيعة الدراسة، كبرنامج إجراء المعالجات االحصائية الالزمة، كذلؾ باستخد .3

(E-views) لمتقدير القياسي، كبرنامج (SPSS لمدراسات االجتماعية، باإلضافة إلى برنامج )

(Excel .إلجراء العمميات الحسابية الالزمة لمتغيرات الدراسة ) 

 :متغيرات الدراسة وقياسها 8.3

 أواًل: المتغير التابع

التأثير عمى إعداد التقارير المالية، كتستخدـ المستحقات  عممية تدخل اإلدارة في إدارة األرباح: تمثل

 .االختيارية كمؤشر عف كجكد ممارسات إلدارة األرباح

 قياس إدارة الرباح:

المتاحة  التي تمثل المركنةعبرة عف ممارسات إدارة األرباح ك الم لقياس قيمة المستحقات االختيارية

( مف  Modified Jones Model ) لدراسة، تـ االعتماد عمى نمكذج جكنز المعدؿلإلدارة خالؿ فترة ا

 -مشابو لعديد مف الدراسات، كذلؾ لألسباب التالية:، Dechow et al (1995)طرؼ 
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؛  2013، ؛ المكزؼ  2010الخياؿ، القثامي ك يد مف الدراسات منيا )استخداـ النمكذج في العد .1

سيتـ مف خاللو اإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة مف خالؿ قياس ( ك 2012ك حمزة،  2011الشعراكؼ، 

( التي تمثل مدػ استغالؿ اإلدارة لممركنة المتاحة Residual) DAtالمستحقات االختيارية 

ظيار التقارير المالية بصكرة ال تطابق الكاقع.لمتأثير عمى األرقاـ المنشكرة ك  بالمعايير المحاسبية  ا 

رباح مف المعبرة عف إدارة األ DAtى كشف المستحقات االختيارية كثر قدرة عميعد النمكذج األ .2

 ؛ Dechow , et al., 1995كىذا ما تـ إثباتو في عدت دراسات منيا دراسة ) ،جانب اإلدارة

Jean et al., 2004 ). 

رباح لميبية تناكلت مكضكع إدارة األدراسة عمى الشركات المساىمة ا لـ تتكفر المكتبة الميبية عمى .3

 .DAtخالؿ قياس المستحقات االختيارية مف 

 حسب الخطكات التالية: DAtكيتـ حساب المستحقات االختيارية 

 الميزانية العمكمية. )منيج( احتساب إجمالي المستحقات كفق أسمكب .1

TAi,t = Δ CAi,t – Δ Cashi,t – Δ CLi,t + Δ DCLi,t – DEPi,t…..….(1) 

 ف:أحيث 

TAi,t       السنة  لمشركة في  ةالكمي = المستحقاتt. 
Δ CAi,t    السنة  لمشركة في = التغير في األصكؿ المتداكلةt. 
Δ CLi,t     السنة  لمشركة في المتداكلة االلتزامات= التغير فيt. 

Δ Cashi,t   السنة  لمشركة في النقد كشبو= التغير في النقدt. 
Δ DCLi,t   سنة ال لمشركة في األجل طكيمة= التغير في الديكفt. 

DEPi,t     طفاء األصكؿ غير المممكسةيتس= مصاريف اال  .tالسنة  فيلمشركة  الؾ كا 
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كتجدر اإلشارة إلى أنو تـ استخداـ أسمكب الميزانية العمكمية بدال مف أسمكب التدفقات النقدية في 

عمما  بأف أسمكب ساب إجمالي المستحقات، لعدـ تكافر قائمة التدفقات النقدية في أغمب شركات العينة، تحا

كدراسة المعدؿ  Jones (95) راسات التي استخدمت نمكذجالميزانية العمكمية استخدـ في العديد مف الد

(Jones, 1991; Dechow et al., 1995   ،2006ك السيمي). ( يكضح قيمة 3-2كالجدكؿ رقـ )

 المستحقات الكمية التي تـ التكصل إلييا مف خالؿ المعادلة السابقة:

 ( اىمسخحقبث اىنيٍت3-2) جدوه

 ٍبً يىادٌىبر ببى اىىحدة      

    "TAt" اىمسخحقبث اىنيٍت  اىسىت اىشرمبث

 -4,667,665.796          2010 شرمت بىعطىً ىصىبعت اىمشروببث اىمسبهمت

 -147,837,214.000      2010 شرمت االسمىج اىيٍبٍت اىمسبهمت

  62,201,457.012        2010 مسبهمتشرمت األومبء ىألسالك واىنببالث اى

 -9,420,200.308          2010 شرمت األومبء ىألوببٍب اىمسبهمت

 -146,740,949.681      2010 اىمسبهمت ىإلسمىجاىشرمت االهيٍت 

 -83,330,703.388        2010 مصرف اىخجبرة واىخىمٍت

 -1,620,876,897.000   2010 اىمصرف اىخجبري اىىطىً

  1,428,458,646.000   2010 مصرف اىصحبري

 -19,619,558.156        2010 مصرف اىمخىسط

  608,019,835.000      2010 مصرف اىىحدة

 -5,440,873,624.101   2010 مصرف اىجمهىرٌت
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المستحقات غير االختيارية ك  (DAt)كال  مف المستحقات االختيارية  (TAt)كتشمل المستحقات الكمية 
(NDAt) :كالمعبر عنيا بالمعادلة التالية 

TAi,t = DAi,t + NDAi,t………..….…….....(2) 

 حيث أف:

TAi,t       =( المستحقات الكمية Total Accruals  في السنة )t . 

DAi,t      =( المستحقات االختيارية Discretionary Accruals  في السنة )t . 

NDAi,t    =المستحقات غير االختيارية ( Non Discretionary Accruals  في السنة )t . 

 كما يمي: NDA احتساب  المستحقات غير االختيارية .2

المستخدمة لحساب المستحقات غير االختيارية مف ( α 1, α2 ,α3) : يتـ تقدير معامالت النمكذجأ 

 التالية:معادلة االنحدار التي تتـ لمجمكعة شركات العينة، كذلؾ كفقا  لممعادلة  بناء خالؿ

TAіt /Aіt-1 = a1 ( l / Aіt-1 ) + a2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) /Aіt-1 ] + a3 

(PPEіt /Aіt-1) +  іt ………………………..(3) 

 حيث أف:

=    TAіt  ( لمشركة في السنة  المستحقات الكمية ) االختيارية كغير االختياريةt.  
 ΔREVіt= الية التغير في االيرادات )المبيعات( بيف السنة الحt  كالسنة السابقةt-1.  
ΔRECіt =  التغير في حساب المدينيف بيف السنة الحاليةt  كالسنة السابقةt-1 . 

PPEіt    =  إجمالي االصكؿ الثابتة لمشركة في السنة الحاليةt . 
Ai,t-1        إجمالي اصكؿ الشركة في السنة السابقة =t-1 . 

a 1 , a 2 ,a 3 ـ لا= تمثل تقديرات لممع α 1, α2 ,α3. 
 مف تشير إلى المككف االختيارؼ حد الخطأ العشكائي، كىك يشير إلى القيمة المتبقية التي     =  

 .(TAi,t)المستحقات الكمية 
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الصناعي  –تي تـ تطبيقيا لشركات العينة لكل قطاع ل( إلى معادلة االنحدار ا3-3لجدكؿ رقـ )ايشير ك 

 عمى حده. -كالمصرفي 

 اىمعده Jonesعبدىت اوحدار ومىذج ( م3-3جدوه )

  Tat/At-1   1/Ai,t-1  اىسىت اىشرمبث
 (∆REVi,t - 

∆RECi,t)/Ai,t-1  
 PPEi,t/Ai,t-1  

شرمت بىعطىً ىصىبعت 

 اىمشروببث اىمسبهمت
2010 -0.0941784       0.0000000202  0.3702 0.310 

شرمت االسمىج اىيٍبٍت 

 اىمسبهمت
2010 -0.2833499     0.00000000192  0.0331 0.735 

شرمت األومبء ىألسالك 

 واىنببالث اىمسبهمت
2010 0.5214818     0.00000000955  0.2882 0.268 

شرمت األومبء ىألوببٍب 

 اىمسبهمت
2010 -0.1096523       0.0000000117  0.0014 0.200 

 ىإلسمىجاىشرمت االهيٍت 

 اىمسبهمت
2010 -0.1427086    0.000000000973  -0.0288 0.398 

مصرف اىخجبرة 

 واىخىمٍت
2010 -0.038053    0.000000000457  0.0003 0.023 

اىمصرف اىخجبري 

 اىىطىً
2010 -0.1706684    0.000000000105  -0.0612 0.015 

 0.006 0.0089  0.000000000093    0.1321427 2010 مصرف اىصحبري

 0.085 0.0718  0.00000000834     0.1636584- 2010 مصرف اىمخىسط

 0.015 0.0114-  0.000000000129    0.0784036 2010 مصرف اىىحدة

 0.007 0.0054-  0.0000000000454  0.2467439- 2010 مصرف اىجمهىرٌت

( تـ OLSإحصائيا  باستخداـ طريقة المربعات الصغرػ ) كبعد معالجة البيانات الكاردة بالجدكؿ السابق

 ( كما يمي:3-4) النمكذج لكل قطاع عمى حده، كالتي يمكف التعبير عنيا في الجدكؿ رقـ مالتمعاتقدير 
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 ومىذج االوحدار  معبمالث( 3-4) جدوه

 α1 α2 α3 اىىمىذج معبمالث

 1.321- 2.091 -50,005,610.00  اىقطبع اىصىبعً

 5.173 3.284 -93,973,390.00  اىقطبع اىمصرفً

 

، كذلؾ باستخداـ لكل شركة مف شركات العينة عمى حده NDAات غير االختيارية : يتـ تقدير المستحق ب

 في المرحمة السابقة مف خالؿ المعادلة التالية: ) أعاله ( المقدرة( α 1, α2 ,α3) نمكذج االنحدار لـمعا

NDAіt  = α1 ( l / Aіt-1 ) + α2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) /Aіt-1 ] + α3 

(PPEіt /Aіt-1 ) …………………(4)  

 حيث أف:

        NDA I,t المستحقات غير االختيارية لمشركة في السنة  =t . 
α 1, α2 ,α3    =النمكذج. معامالت 

 كما يمي:DA ستحقات االختيارية حساب الم .3

المستحقات غير االختيارية ك   TAالمستحقات الكميةالفرؽ بيف  DAالمستحقات االختيارية تمثل 

NDA كما يمي: 

DAіt = TAіt – NDAіt ………………(5)  

 (Jones  ية لشركات العينة باستخداـ نمكذجكبعد جمع البيانات الالزمة لتقدير قيمة المستحقات االختيار 

( يمكف تمخيص النتائج التي تـ التكصل إلييا Excel( ك )E-views، كباالستعانة ببرنامج )(المعدؿ 95

 :( كما يمي3-5في الجدكؿ رقـ )
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 ث االخخٍبرٌت( اىمسخحقب3-5جدوه )

DAi,t   NDAi,t    Tat/At-1  اىشرمبث اىسىت 

0.550 -0.645 -0.094 2010 
شرمت بىعطىً ىصىبعت 

 اىمشروببث اىمسبهمت

 شرمت االسمىج اىيٍبٍت اىمسبهمت 2010 0.283- 0.998- 0.715

0.750 -0.229 0.521 2010 
شرمت األومبء ىألسالك واىنببالث 

 اىمسبهمت

 شرمت األومبء ىألوببٍب اىمسبهمت 2010 0.110- 0.847- 0.737

0.491 -0.634 -0.143 2010 
 ىإلسمىجاىشرمت االهيٍت 

 اىمسبهمت

 مصرف اىخجبرة واىخىمٍت 2010 0.038- 0.079 0.117-

 اىمصرف اىخجبري اىىطىً 2010 0.171- 0.135- 0.035-

 مصرف اىصحبري 2010 0.132 0.049 0.083

 مصرف اىمخىسط 2010 0.164- 0.110- 0.053-

 مصرف اىىحدة 2010 0.078 0.028 0.050

 مصرف اىجمهىرٌت 2010 0.247- 0.016 0.262-

( نتيجة احتساب المستحقات االختيارية لشركات العينة، حيث تـ استخداـ 3-5كيكضح الجدكؿ رقـ )

الشركات المساىمة  مف عدمو في EMلكجكد ممارسات إلدارة األرباح  كمؤشر  DAtالمستحقات االختيارية 

المعدؿ تعتبر الشركات قد مارست إدارة األرباح إذا كانت قيمة المستحقات  Jonesالميبية. ككفقا  لنمكذج 

( اما إذا كانت قيمة    DA( أك أصغر مف الصفر )   DAاالختيارية اكبر مف الصفر )

تقـ بممارسات إدارة األرباح  ( فذلؾ يعني أف الشركة لـDA=  0المستحقات االختيارية مساكية لمصفر )

في قكائميا المالية، كبمعنى أخر انو كمما ابتعدت قيمة المستحقات االختيارية عف الصفر سكاء  لألعمى أك 



89 
 

ك  2011؛ الشعراكؼ،   Jones, 1991) لألدنى، فإف ممارسات إدارة األرباح تزداد في تمؾ الشركات

باستخداـ خطكات  DAا لقيـ المستحقات االختيارية كتشير النتائج المتحصل عميي (. 2013حميدات، 

المعدؿ، أف جميع شركات العينة قد مارست إدارة األرباح بنسب متفاكتة كباتجاىات مختمفة  Jonesنمكذج 

 كما يمي:

( 0.550) شرمت بىعطىً ىصىبعت اىمشروببث اىمسبهمتى DAبمغت قيمة المستحقات االختيارية  -

 ي أف الشركة قامت بممارسة إدارة األرباح.كبر مف الصفر، مما يعنكىي أ

كبر مف ( كىي أ0.715) شرمت االسمىج اىيٍبٍت اىمسبهمتى DAبمغت قيمة المستحقات االختيارية  -

 الصفر، مما يعني أف الشركة قامت بممارسة إدارة األرباح.

( 0.750) شرمت األومبء ىألسالك واىنببالث اىمسبهمتى DAبمغت قيمة المستحقات االختيارية  -

 كىي أكبر مف الصفر، مما يعني أف الشركة قامت بممارسة إدارة األرباح.

( كىي أكبر مف 0.737) شرمت األومبء ىألوببٍب اىمسبهمتى DAبمغت قيمة المستحقات االختيارية  -

 الصفر، مما يعني أف الشركة قامت بممارسة إدارة األرباح.

( كىي أكبر 0.491) اىمسبهمت ىإلسمىجهيٍت شرمت االىي DAبمغت قيمة المستحقات االختيارية  -

 مف الصفر، مما يعني أف الشركة قامت بممارسة إدارة األرباح.

( كىي أصغر مف -0.117) مصرف اىخجبرة واىخىمٍتى DAبمغت قيمة المستحقات االختيارية  -

 الصفر، مما يعني أف الشركة قامت بممارسة إدارة األرباح.

( كىي أصغر مف -0.035) مصرف اىخجبري اىىطىًى DAية بمغت قيمة المستحقات االختيار  -

 الصفر، مما يعني أف الشركة قامت بممارسة إدارة األرباح.
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( كىي أكبر مف الصفر، مما 0.083) مصرف اىصحبريى DAبمغت قيمة المستحقات االختيارية  -

 يعني أف الشركة قامت بممارسة إدارة األرباح.

( كىي اصغر مف الصفر، -0.053) اىمخىسطمصرف ى DAبمغت قيمة المستحقات االختيارية  -

 مما يعني أف الشركة قامت بممارسة إدارة األرباح.

( كىي أكبر مف الصفر، مما 0.050) مصرف اىىحدةى DAبمغت قيمة المستحقات االختيارية  -

 يعني أف الشركة قامت بممارسة إدارة األرباح.

( كىي اصغر مف الصفر، -0.262) هىرٌتاىجممصرف ى DAبمغت قيمة المستحقات االختيارية  -

 مما يعني أف الشركة قامت بممارسة إدارة األرباح.

 -ثانيا: المتغيرات المستقمة :

 حجم الشركة:

يعكس حجـ الشركة مدػ قدرة اإلدارة عمى تسخير إمكانيات الشركة لمكصكؿ إلى تحقيق أىدافيا، حيث 

إدارة حد السكاء الكبير منيا كالصغير تقكـ ب أف الشركات عمى (kim et al., 2003)اثبتت دراسة 

رة الحجـ تككف احتمالية إدارة رباحيا، مع كجكد تبايف في الدكر الذؼ يمعبو حجـ الشركة، فالشركات كبيأ

يرادات كالمصركفات لى كجكد المجاؿ الكاسع لتنظيـ اإلرباح فييا اكبر، كيرجع السبب في ذلؾ إاأل

ية، باإلضافة إلى المركنة االكبر في استخداـ التغييرات المحاسبية، كلكجكد كالمستحقات كالبنكد غير العاد

احتمالية اكبر لتقمبات األرباح مف سنة ألخرػ في الشركات الكبيرة مقارنة بالشركات صغيرة الحجـ، كعمى 

الحجـ تمارس إدارة ( إلى أف الشركات صغيرة 2009) Sun & Rith العكس مف ذلؾ أشارت دراسة

 كبر مف الشركات الكبيرة.بشكل ا األرباح
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مدػ تأثيره عمى ممارسات إدارة كتناكلت العديد مف الدراسات السابقة متغير حجـ الشركة الختبار 

؛ القثامي كالخياؿ ،  Sun & Rith , 2009؛  kim et al., 2003)رباح، عمى سبيل المثاؿ دراسة األ

2010.) 

حجـ الشركة عمى ممارسات إدارة األرباح في الشركات لذا تحاكؿ ىذه الدراسة اختبار تأثير عامل 

المساىمة الميبية، كقد تـ قياس متغير الحجـ في ىذه الدراسة باستخداـ إجمالي اصكؿ الشركة كذلؾ بإيجاد 

 المكغاريتـ الطبيعي إلجمالي قيمة األصكؿ.

 مديونية الشركة:

إدارة الشركة لمسياسات المحاسبية التي تؤدؼ تعد المديكنية احد العكامل المحتممة التي تؤثر في اختيار 

إلى إدارة األرباح في محاكلة لتفادؼ انتياؾ شركط عقكد المديكنية التي يفرضيا الدائنكف عمى الشركة 

(Begley, 1990 ففي الشركات التي تككف فييا نسبة المديكنية مرتفعة، فإف المدراء قد يمجؤكف إلى ،)

 (.2010محاسبية لمكفاء بشركط عقكد الديف )حنفي، التأثير عمى نتائج األرباح ال

كتناكلت الدراسات السابقة متغير مديكنية الشركة الختبار مدػ تأثيره عمى ممارسة إدارة األرباح، مثل 

 (.2011ك حبيب ،  2006؛ المؤمني ،  2006دراسة )السييمي ، 

ت إدارة األرباح في الشركات لذا تحاكؿ ىذه الدراسة اختبار تأثير عامل المديكنية عمى ممارسا

المساىمة الميبية، كتـ قياس متغير المديكنية في ىذه الدراسة باستخداـ إجمالي االلتزامات المترتبة عمى 

 الشركة إلى إجمالي االصكؿ.

 ربحية الشركة:

رباح، دارة الشركة نحك ممارسة إدارة األتعد ربحية الشركة احدػ العكامل المؤثرة في تحديد سمكؾ إ

(، 37-36 : 2009إبراىيـ، رباح المحققة خالؿ الفترة )بحجـ األ فتأثير عامل الربحية يتحدد بصكرة كبيرة
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رباحيا، فتحاكؿ التقميل مف تكاجو إداراتيا صعكبة في إدارة أ فالشركات التي تعاني قصكرا  أك خسائر كبيرة

ا عالية، فإنيا تعطي إدارة الشركة رباحيبينما الشركات التي يككف مستكػ أ الخسائر إلى اقل حد ممكف،

رباح فييا، لتكفر العديد مف الكسائل كالطرؽ رباح، كتزداد احتمالية إدارة األمركنة اكبر في المناكرة باأل

 .(Carlson & Bathala , 1997المحاسبية اماـ إدارة الشركة )

ممارسة إدارة األرباح، مثل كتناكلت الدراسات السابقة متغير ربحية الشركة الختبار مدػ تأثيره عمى 

 (.2011ك حبيب ،  1999؛ سميـ ،  Carlson & Bathala , 1997دراسة )

لذا تحاكؿ ىذه الدراسة اختبار تأثير عامل الربحية عمى ممارسات إدارة األرباح في الشركات المساىمة 

 شركة إلى إجمالي االصكؿ.إجمالي أرباح الالميبية، كقد تـ قياس متغير الربحية في ىذه الدراسة باستخداـ 

 اإلحصائية لمبيانات :المعالجة  3-9

ساىمة الميبية الممثمة لعينة ملمشركات ال متغيرات الدراسة نات كاختباريتناكؿ ىذا الجزء تحميل البيا

 -، كقد تـ التحميل كفقا  لألسمكب التالي:ـ 2010 – 2009الدراسة عف الفترة الزمنية 

 .إلجمالي عينة الدراسة تحميل البيانات كاختبارىا -

 االختالؼ بيف القطاعيف. ه كذلؾ لتكضيحتحميل البيانات كاختبارىا لكل قطاع عمى حد -

 ءات الوصفية لممتغيرات المستقمة:اواًل : اإلحصا

( النتائج الكصفية لممتغيرات المستقمة لمقطاعات االقتصادية المككنة لعينة 3-6يبيف الجدكؿ رقـ )

جدكؿ الكسيط كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالحد األعمى كالحد األدنى الدراسة، إذ يكضح ال

 -لكافة القطاعات، كما يمي:
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 ( اىخحيٍو اإلحصبئً اىىصفً ىيمخغٍراث اىمسخقيت3-6جدوه )

 

 جمالي األصكؿيتضح مف خالؿ نتائج التحميل الكصفي لمتغير حجـ الشركة أف أعمى قيمة إل -1

د.ؿ( مما  55,201,572.820) كانت أدنى قيمةأف د.ؿ( ك  27,296,034,627.197بمغت )

قد بمغ مقدار المتكسط الحسابي في الشركات المساىمة الميبية. ك  يشير إلى ضخامة االستثمار

حيث تكضح  د.ؿ(، 930,497,277.490الكسيط الحسابي )د.ؿ( ك  5,418,360,953.741)

شركات القطاع ع في إجمالي أصكليا مقارنة مع رتفاتتميز باال القطاع المصرفيالنتائج أف شركات 

 9,648,222,621.302حيث بمغ المتكسط الحسابي ألجمالي أصكؿ ىذا القطاع ) الصناعي،

 د.ؿ(. 342,526,952.668د.ؿ( مقارنة بالقطاع الصناعي بػِ )

دراسة، تشير النتائج إلى كجكد تفاكت حاد في نسبة المديكنية لمشركات المساىمة التي تناكلتيا ال -2

(، كبمغ مقدار 0.022( في حيف بمغت أقل نسبة مديكنية )0.948حيث بمغت أعمى نسبة مديكنية )

االنحراف المعٌاريالمتوسطالوسٌط أعلى قٌمة أدنى قٌمةالعٌنةالعوامل

جمٌع القطاعات

  8,383,528,387.586  5,418,360,953.741     930,497,277.490 27,296,034,627.197  1155,201,572.820حجم الشركة

110.0220.9480.8030.5590.404المدٌونٌة

0.0920.2100.0080.0330.075-11الربحٌة

القطاع الصناعً

     379,498,837.650     342,526,952.668     119,278,280.559      930,497,277.490  555,201,572.820حجم الشركة

50.0220.2000.1530.1430.071المدٌونٌة

0.0920.2100.0660.0610.111-5الربحٌة

قطاع المصارف

  9,654,932,132.242  9,648,222,621.302  8,204,526,227.500 6141,869,687.27027,296,034,627.200حجم الشركة

60.8030.9480.9410.9070.060المدٌونٌة

60.0020.0240.0070.0090.008الربحٌة
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القطاع (، كما تشير النتائج إلى أف 0.803الكسيط الحسابي )( ك 0.559المتكسط الحسابي )

ق (، كىذا بدكره يتكاف0.907) بمقدارأتي في المرتبة األكلى مف حيث نسبة المديكنية المصرفي ي

بػِ  الثانيةاما القطاع الصناعي فيأتي في المرتبة مع طبيعة عمل المصارؼ في تمكيل نشاطيا، 

 .بقطاع المصارؼ(، كىذا ُيظير أف القطاع الصناعي اقل اعتمادا  عمى الديكف مقارنة 0.14)

اسة، أظيرت النتائج كجكد تفاكت في نسبة الربحية بيف الشركات المساىمة التي تناكلتيا عينة الدر  -3

(، كقد بمغت قيمة المتكسط 0.092-( كأقصى نسبة خسارة )0.21بمغت أعمى نسبة ربحية )حيث 

أتي في لنتائج أف شركات القطاع الصناعي ت(، كتكضح ا0.008( كالكسيط )0.0325الحسابي )

القطاع (، كفي المقابل يأتي 0.061) حيث أعمى نسبة ربحية بمتكسط قدرهالمرتبة األكلى مف 

(، كبالتالي 0.009)متكسط حسابي قدره ب ع الصناعيقطابالربحية مقارنة  بأقل نسبة المصرفي

. كمف جية القطاع المصرفيتتصدر شركات القطاع الصناعي قائمة الشركات األعمى ربحية تـ 

، وأخرػ تشير النتائج إلى كجكد تفاكت كبير في نسبة الربحية بيف شركات القطاع الصناعي نفس

 (.0.21( ك أعمى نسبة ربحية )0.092-الدراسة، حيث بمغت أقصى نسبة خسارة )التي تناكلتيا 

 -الدراسة : لتساؤالتثانياً : التحليل اإلحصائي 

 ؟ : مدى ممارسة الشركات المساهمة الميبية إلدارة الرباح في التقارير الماليةاواًل 

دارة األرباح المحاسبية حيث ( مدػ ممارسة الشركات المساىمة الميبية إل3-7يكضح الجدكؿ رقـ )

عينة الدراسة قد قامت  أف الشركات المساىمة الميبية (DAتشير النتائج الكصفية لممستحقات االختيارية )

، حيث مكجببشكل فترة الدراسة مف خالؿ استخداـ المستحقات االختيارية  إدارة األرباح خالؿبممارسات 

كىك أكبر مف )صفر( مما يدؿ عمى كجكد  - (،0.264) لممستحقات االختياريةبمغ المتكسط الحسابي 

 (،0.386ارؼ )نحراؼ المعيكبمغ اال -( 2011ك الشعراكؼ،  2006ممارسات إلدارة األرباح )المؤمني، 
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كىي تعبر عف قيمة المستحقات االختيارية لشركة  (0.750) لممستحقات االختيارية كبمغت أعمى قيمة

كالتي تعبر عف قيمة المستحقات االختيارية  (-0.262أدنى قيمة )، ك اىمةاألنماء لألسالؾ كالكابالت المس

 Jones، كقد جاءت ىذه النتائج متكافقة مع العديد مف الدراسات التي استخدمت نمكذج لمصرؼ الجميكرية

؛ 2006، المكمني ) كال  مف المعدؿ كاثبتت كجكد لممارسات إدارة األرباح، كمنيا عمى سبيل المثاؿ دراسة

(، كما تتفق ىذه  ; Sun & Rath, 2009 ; Sheng, 2003 2010الخياؿ، ؛ القثامي ك 2009لعدكاف، ا

( التي تـ تطبيقيا عمى الشركات المساىمة االردنية، حيث بمغ متكسط 2013النتيجة مع دراسة حميدات )

 (.0.090المستحقات االختيارية لتمؾ الشركات )

العينة، حيث  ممارسات إدارة األرباح بيف قطاعي في فاكتخرػ تشير النتائج إلى كجكد تكمف جية أ

فيك االكثر ممارسة إلدارة حيث استخداـ المستحقات االختيارية، مف الصناعي المرتبة األكلى قطاع اليحتل 

بمغ المتكسط  إذبطريقة مكجبة،  بإدارة أرباحياالشركات المساىمة في ىذا القطاع  تقكـاألرباح، حيث 

 (، ككانت أعمى قيمة 0.119االنحراؼ المعيارؼ ) (، ك  0.649)  ةاالختياري قاتلممستحالحسابي 

ء لألسالؾ كىي تعبر عف قيمة المستحقات االختيارية لشركة األنما ( 0.750لممستحقات االختيارية ) 

ية كالتي تعبر عف قيمة المستحقات االختيارية لمشركة األىم ( 0.491أدنى قيمة ) كالكابالت المساىمة، ك 

مما يدؿ عمى أف الشركات الصناعية قامت بإدارة أرباحيا صعكدا  بيدؼ تضخيـ رقـ الربح  لإلسمنت،

(، حيث تمارس 2006المعمف عنو بالقكائـ المالية، كتتفق ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة المؤمني )

(، في حيف  0.00537 شركات القطاع الصناعي إدارة األرباح بطريقة مكجبة بمتكسط حسابي قدره )

، حيث تقكـ شركات (2010لقثامي كالخياؿ )تختمف ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة كال  مف ا

القطاع الصناعي في تمؾ الدراسة باستخداـ المستحقات االختيارية بشكميا السالب بمتكسط حسابي يبمغ 

قياميا بزيادة األرباح بيدؼ االستفادة كيمكف تفسير سمكؾ إدارات الشركات الصناعية اتجاه  (،-0.0093)
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كعدـ كجكد نقابات ٌعمالية ُتطالب بالزيادة في  اء الضريبي الممنكح لتمؾ الشركات،مف فترات اإلعف

مستكيات االجكر، كلكجكد رغبة لدػ إدارات تمؾ الشركات لزيادة قيمة المكافآت كالحكافز المالية المقدمة 

 في.لإلدارة كلتحقيق االستقرار الكظي

طاع المصارؼ جاءت في المرتبة الثانية بعد القطاع الصناعي باتجاه قكما أظيرت النتائج أف مفردات 

الب، حيث بمغ سالمستحقات االختيارية باتجاه بإدارة أرباحيا باستخداـ  المصارؼ، حيث قامت ىذه ُمَعاكس

كبمغت أعمى  (، 0.124)  قدرهمعيارؼ  بانحراؼك (،  -0.0557ستحقاؽ االختيارؼ ) المتكسط الحسابي لال

 تعبر عف قيمة المستحقات االختيارية لمصرؼ الصحارؼ، كىي (، 0.083)  لممستحقات االختيارية قيمة

مما  حقات االختيارية لمصرؼ الجميكرية،( كىي تعبر عف قيمة المست -0.262 اما أدنى قيمة كانت )

، وٌمنه إرجبع ذىل مه تخفيض أرباحيا المعمنة يدؿ عمى أف المصارؼ قامت بإدارة أرباحيا ىبكطا  بيدؼ

إجراء عمميات ادخار  إلى المصارؼالمساىمة في قطاع وجهت وظر اىببحث إىى رغبت بعض اىشرمبث 

رغبة اإلدارة في تجنب بعض ل كأستفادة منيا في السنكات التي تككف فييا األرباح منخفضة، لألرباح كاال

محاكلة الحد مف المطالبة بزيادة أجكر العامميف، لي قد تتعرض ليا، ك التكاليف السياسية كاالجتماعية الت

(، حيث تمارس شركات قطاع المصارؼ 2006كتختمف ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة المؤمني )

 .( 0.0375إدارة األرباح بطريقة مكجبة بمتكسط حسابي قدره ) 

 تح أف إدارات الشركات المساىمة الميبية مارس( يتض3-7كمف خالؿ النتائج الظاىرة في الجدكؿ رقـ )

كذلؾ مف خالؿ التحكـ بالمستحقات االختيارية  – المحاسبي التدخل في عمميات القياس –إدارة األرباح 

األرباح بيف  نو ىناؾ اختالؼ في مستكيات إدارةأتجاه الذؼ يخدـ مصمحة اإلدارة، ك المكجبة أك السالبة كباال

 ركات القطاع الكاحد.القطاعيف ككذلؾ بيف ش



97 
 

 ( اىىخبئج اىىصفٍت ىيمسخحقبث االخخٍبرٌت3-7جدوه )

 أدنى قٌمة أعلى قٌمة االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العٌنة البٌان

 0.262- 0.750 0.386 0.264 11 إجمالً العٌنة

 0.491 0.750 0.119 0.649 5 قطاع الصناعة

 0.262- 0.038 0.124 0.0557- 6 القطاع المصرفً

-Independent Samples T( لمعينات المستقمة )Tكلمتأكيد عمى ىذه النتيجة تـ االعتماد عمى اختبار )

Test ) ( أف قيمة 3-8حيث تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ رقـ )t  ( كىي 9.524) بمغتالمحسكبة

، مما يدؿ عمى كجكد (%5اقل مف )( كىي  = 0.00P– valueذات داللة إحصائية عند مستكػ معنكية )

 .لصناعة كالقطاع المصرفيابيف متكسطات المستحقات االختيارية لقطاع  معنكية فركقات

 ىيمسخحقبث االخخٍبرٌت Tاخخببر وخبئج ( 3-8جدوه )

 Mean البٌان 
Std 

Deviation 
T Sig Mean Difference 

 0.119442 0.6486 المستحقات االختٌارٌة للقطاع الصناعً

9.524 0.00 0.704267 

 0.124228 0.0557- المستحقات االختٌارٌة للقطاع المصرفً

 

 ؟ : ىل تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة إدارة األرباح كحجـ الشركة ثانيا  

حصائي لمتغير حجـ الشركة لمقطاع نتائج التحميل اإل( 3-10رقـ ) ك الجدكؿ (3-9يبيف الجدكؿ رقـ )

يف ض التحميل اإلحصائي كلتقميل التباألغرا -، كالذؼ تـ قياسو المصرفي عمى التكاليقطاع الصناعي كال

ـ، إذ 31/12/2010باستخداـ المكغاريتـ الطبيعي إلجمالي االصكؿ لعينة الدراسة في تاريخ  - رقاـبيف األ
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يبية إلدارة تشير النتائج إلى كجكد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بيف ممارسة الشركات المساىمة الم

( كىي اقل   = 0.097P– valueاألرباح كبيف حجـ الشركة في القطاع الصناعي عند مستكػ معنكية ) 

رتباط بيف المتغيريف ار. كما يالحع أف نتائج معامل اال%( أؼ مستكػ المعنكية المعتمد لالختب10مف )

حجـ الشركة في القطاع  بيف كيةق مما يعني كجكد عالقة خطية عكسية( كاف سالبا ، -0.98كالذؼ يبمغ )

إدارة األرباح، بمعنى أف االنخفاض في حجـ الشركة يصاحبيا زيادة في ممارسات الصناعي كممارسات 

( التي أشارت إلى أف الشركات صغيرة 2009) Sun & Rithكتتفق ىذه النتيجة مع دراسة  إدارة األرباح،

الشركات الكبيرة، كما جاءت ىذه النتيجة متكافقة مع ما  الحجـ تقكـ بممارسات إدارة األرباح بشكل أكبر مف

( باعتبار حجـ الشركة عامل مؤثر في سمكؾ اإلدارة عند ممارستيا 2006تكصمت إليو دراسة المؤمني )

 ( كبعالقة عكسية سالبة.0.001عند مستكػ معنكية ) إلدارة األرباح لمتأثير في األرقاـ المحاسبية المعمنة

( مغايرة لما ىك عميو في القطاع 3-10ج القطاع المصرفي في الجدكؿ رقـ )بينما جاءت نتائ

 P– value 0.424)رتفاع في مستكػ المعنكية بقيمة اعي، حيث اظيرت نتائج التحميل اإلحصائي االصن

ارسات إدارة األرباح %(، مما يعني عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مم10كىي اكبر مف ) (=

إال انو تكجد عالقة ارتباط عكسية بيف حجـ الشركة في قطاع  في قطاع المصارؼ، ةكحجـ الشرك

زيادة  ؼ إلىقد يؤدنخفاض في حجـ الشركة بمعنى انو اؼ ا (،-0.576المصارؼ كالمتغير التابع بمقدار )

ىمية ، إال اف ىذه العالقة ليست ذات داللة معنكية كال ترقى إلى مستكػ األفي ممارسات إدارة األرباح

( كدراسة 2010نتيجة دراسة كال  مف القثامي كالخياؿ ) كتتفق ىذه النتيجة مع ما تكصمت إلييا النسبية،

 ( بعدـ كجكد تأثير لحجـ الشركة كعامل محفز لممارسات إدارة األرباح.2002عسيرؼ )
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 عً( اىدالىت اإلحصبئٍت بٍه ممبرست إدارة األرببح وحجم اىشرمت ىيقطبع اىصىب3-9جدوه )

Sig. Correlation 

Regression Stand. Coefficients 

 اىبٍبن
R

2
 Sig. Std. Error B 

0.097 -0.988 0.98 

0.077 0.258 2.121 Constnt 

 حجم اىشرمت 0.098- 0.015 0.097

 اىمصرفً( اىدالىت اإلحصبئٍت بٍه ممبرست إدارة األرببح وحجم اىشرمت ىيقطبع 3-10جدوه )

Sig. Correlation 

Regression Stand. Coefficients 

 اىبٍبن
R

2
 Sig. Std. Error B 

0.424 -0.576 0.55 

0.268 2.033 3.093 Constnt 

 حجم اىشرمت 0.073- 073. 0.424

( الختبار تبايف Independent Samples T-Testكلتحديد الفركقات بيف القطاعيف تـ إجراء تحميل )

الصناعي مع متكسطات احجاـ قطاع المصارؼ مف عدمو، كقد أظيرت نتائج  متكسطات احجاـ القطاع

%( 5( عند مستكػ معنكية اقل مف )-3.201( كانت )t( بأف قيمة )3-11االختبار الكاردة بالجدكؿ رقـ )

بيف  معنكية كىي ذات داللة إحصائية، مما يعني كجكد فركقات ( = P– value 0.011)  بمقدار

 ركات لمقطاعيف.متكسطات احجاـ الش

 ىعبمو اىحجم ىيقطبعٍه T( وخبئج اخخببر 3-11جدوه )

 Mean اىبٍبن 
Std 

Deviation 
T Sig 

Mean 

Difference 

 1.216044 19.0834 حجم اىشرمت ىيقطبع اىصىبعً

-3.201 0.011 -3.1136 

 1.860756 22.197 حجم اىشرمت ىيقطبع اىمصرفً
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 إحصائية بيف ممارسة إدارة األرباح كربحية الشركة ؟ ثالثا  : ىل تكجد عالقة ذات داللة

حصائي لعامل الربحية في القطاع الصناعي، حيث ( نتائج االختبار اإل3-12ظير الجدكؿ رقـ )يُ 

كالتي تشير إلى عدـ كجكد عالقة ذات  %(،10كبر مف )كىي ا(  = P– value 0.196) بمغت قيمة 

ح كربحية الشركة في القطاع الصناعي، بينما تشير قيمة معامل داللة إحصائية بيف ممارسة إدارة األربا

لشركات الصناعية بمقدار بيف إدارة األرباح كربحية ا طردية قكيةاالرتباط إلى انو تكجد عالقة ارتباط 

تكصمت إليو دراسة حبيب  كتختمف ىذه النتيجة مع ما إال انيا ليست ذات داللة معنكية، (،0.953)

( التي اشارت إلى كجكد تأثير لعامل الربحية مف خالؿ عالقة طردية ذات داللة 2013حميدات )( ك 2011)

 إحصائية مع ممارسات إدارة األرباح.

متكافقة مع القطاع ( 3-13المكضحة بالجدكؿ رقـ ) المصارؼكفي نفس االتجاه جاءت نتائج قطاع 

ارة األرباح كربحية الشركة عند الصناعي مف حيث عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة إد

إال انو تكجد عالقة ارتباط عكسية بيف  %(،10) كبر مفكىي ا(  = p – value 0.273) مستكػ معنكية 

(، إال اف ىذه العالقة ليست ذات -0.727ربحية الشركة كممارسات إدارة األرباح في ىذا القطاع بمقدار )

إدارات الشركات المساىمة الميبية لكي تقـك لدػ  حافز  تعتبرال نسبة الربحية كىذا يعني أف داللة معنكية،

، كجاءت ىذه النتيجة متكافقة مع ما تكصمت إليو دراسة المؤمني بممارسة إدارة األرباح في قكائميا المالية

 .(0.353( عند مستكػ معنكية قدره )2006)
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 وربحٍت اىشرمت ىيقطبع اىصىبعً ( اىدالىت اإلحصبئٍت بٍه ممبرست إدارة األرببح3-12جدوه رقم )

Sig. Correlation 

Regression Stand. Coefficients 

 اىبٍبن

R
2

 Sig. Std. Error B 

0.196 0.953 0.98 

0.077 0.258 2.121 Constnt 

 ربحٍت اىشرمت 0.642 0.204 0.196

  

 اىمصرفًت اىشرمت ىيقطبع ( اىدالىت اإلحصبئٍت بٍه ممبرست إدارة األرببح وربح3ٍ-13جدوه رقم )

Sig. Correlation 

Regression Stand. Coefficients 

 اىبٍبن

R
2

 Sig. Std. Error B 

0.273 -0.727 0.552 

0.268 2.033 3.093 Constnt 

 ربحٍت اىشرمت 26.747- 17.860 0.273

 = T( كالبالغة )3-14رقـ )( لمفرؽ بيف متكسطيف كالمكضحة بالجدكؿ  T-Test كما تكضح نتائج اختبار)

%(، كالتي تشير إلى عدـ 5كبر مف )كىي ا ( = p – value 0.354) ( عند مستكػ معنكية 1.047

كجكد فركقات ذات داللة معنكية بيف المتكسطيف، أؼ أف متكسط ربحية الشركات المساىمة في القطاع 

 الصناعي مساكؼ لمتكسط الربحية في قطاع المصارؼ.

 ىعبمو اىربحٍت ىيقطبعٍه Tخبئج اخخببر ( و3-14جدوه )

 Mean اىبٍبن
Std 

Deviation 
T Sig 

Mean 

Difference 

 0.11153 0.06100 ربحٍت اىشرمت ىيقطبع اىصىبعً

1.047 0.354 0.052167 

 0.007757 0.00883 ربحٍت اىشرمت ىيقطبع اىمصرفً
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 رة األرباح كمديكنية الشركة ؟رابعا  : ىل تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة إدا

 –P)حيث بمغت قيمة  لمقطاع الصناعي ( نتائج اختبار السؤاؿ الرابع3-15يكضح الجدكؿ رقـ )

value = 0.091 ( كىي اقل مف )مما يعني انو تكجد أؼ مستكػ المعنكية المعتمد لالختبار %(10 ،

في القطاع الصناعي، كما يالحع  الشركة ممارسة إدارة األرباح كمديكنيةعالقة ذات داللة إحصائية بيف 

(، مما يعني كجكد عالقة ارتباط طردية قكية بيف نسبة 0.990بأف اتجاه المعامل كاف مكجبا  بقيمة قدرىا )

ارتفعت نسبة المديكنية  انو كمما بمعنىإدارة األرباح في شركات القطاع الصناعي، ممارسات ك المديكنية 

، كجاءت ىذه النتيجة متكافقة مع ما تكصمت إليو رباح في الشركات الصناعيةممارسات إدارة األ كمما زادت

( التي 2011( كحبيب )2010(، القثامي كالخياؿ )2006العديد مف الدراسات، مثل دراسة المؤمني )

إحصائية بيف نسبة المديكنية كممارسات إدارة األرباح في  ت إلى كجكد عالقة طردية ذات داللةاشار 

 .مساىمةالشركات ال

( عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة الشركات 3-16في حيف يكضح الجدكؿ رقـ )

 –P 0.493) ، عند مستكػ معنكية في القطاع المصرفي كمديكنية الشركة المساىمة الميبية إلدارة األرباح

value =  )(10كىي أكبر مف،)% ( 0.507إال انو تكجد عالقة ارتباط عكسية بمقدار-)  كلكنيا ليست

 كىذا يعني أف إدارات الشركات المساىمة الميبية ذات داللة معنكية كال ترقى إلى مستكػ األىمية النسبية،

، كتتكافق ىذه ـ بممارسة إدارة األرباح في قكائميا الماليةياقلم حافز نسبة المديكنية جدال تليذا القطاع 

( بعدـ كجكد تأثير لعامل المديكنية عمى اتجاه 2006مي )النتيجة مع ما تكصمت إليو نتيجة دراسة السي

 .الشركات نحك ممارسة إدارة األرباح
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 ىقطبع اىصىبعًفً ااىشرمت  ومدٌىوٍت( اىدالىت اإلحصبئٍت بٍه ممبرست إدارة األرببح 3-15جدوه رقم )

Sig. Correlation 
Regression Stand. Coefficients 

 اىبٍبن
R

2
 Sig. Std. Error B 

0.091 0.990 0.98 

0.077 0.258 2.121 Constnt 

 مدٌىوٍت اىشرمت 2.577 0.370 0.091

 اىمصرفًىقطبع فً ااىشرمت  ومدٌىوٍت( اىدالىت اإلحصبئٍت بٍه ممبرست إدارة األرببح 3-16جدوه رقم )

Sig. Correlation 
Regression Stand. Coefficients 

 اىبٍبن

R
2

 Sig. Std. Error B 

0.493 -0.507 0.55 

0.268 2.033 3.093 Constnt 

 مدٌىوٍت اىشرمت 1.421- 1.710 0.493

كلمتحقق مف النتيجة السابقة كالتي أكضحت كجكد اختالؼ بيف القطاعيف مف حيث تأثير عامل المديكنية 

عمى  ؼ( لمتعر Independent Samples T- Testعمى اتجاه ممارسات إدارة األرباح، تـ إجراء اختبار )

( أف قيمة 3-17الفرؽ بيف متكسطات القطاعيف، حيث كجد مف خالؿ النتائج المكضحة بالجدكؿ رقـ )

(T( المحسكبة كانت )0.00( كىي ذات داللو إحصائية عند مستكػ معنكية ) -19.416 P– value =  )

 .ديكنيةبيف متكسطات القطاعيف بالنسبة لعامل الم معنكية مما يدؿ عمى كجكد فركقات

 ىعبمو اىمدٌىوٍت ىيقطبعٍه T( وخبئج اخخببر 3-17جدوه )

 Mean البٌان
Std 

Deviation 
T Sig Mean Difference 

 0.07085 0.1428 مدٌونٌة الشركة للقطاع الصناعً

-19.416 0.00 -0.7642 

 0.059907 0.907 مدٌونٌة الشركة للقطاع المصرفً
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 النتائج والتوصيات

 

 مقدمة 4-1

اختبار كمناقشة اسئمتيا في الفصل السابق، يتضمف ىذا صة بالدراسة ك ابعد تطبيق نماذج االنحدار الخ

 .الفصل تمخيص ألىـ النتائج التي تـ التكصل إلييا، كالتكصيات المناسبة في ضكء ىذه النتائج

 :النتائج 4-2

ىذه الدراسة معرفة مدػ كجكد ممارسات إلدارة األرباح في الشركات المساىمة الميبية، كما استيدفت 

ىدفت إلى اختبار تأثير حجـ الشركة، ربحية الشركة كمديكنية الشركة عمى اتجاه مدراء الشركات نحك 

ات الشركات كقراراتيا كتحفزىا نحك التدخل ممارسات إدارة األرباح، كذلؾ لتحديد العكامل التي تؤثر في إدار 

 في عمميات القياس لمتأثير في األرقاـ المحاسبية المعمنة.

في  كتساىـ النتائج التي تـ التكصل إلييا في ىذه الدراسة في تقديـ الدليل عمى كجكد ىذه الممارسات

 -إلييا في ىذه الدراسة:الشركات المساىمة الميبية، كفيما يمي عرض ألىـ النتائج التي تـ التكصل 

ف الشركات المساىمة الميبية عينة الدراسة مارست إدارة األرباح مف خالؿ المستحقات االختيارية إ .1

عمى النمكذج المستخدـ في القياس، كجاء القطاع متفاكتة كباتجاىات مختمفة، بناء  بنسب 

طاع المصرفي، ككانت قيمة الصناعي في المرتبة األكلى مف حيث ممارسة إدارة األرباح يميو الق

 باتجاه مكجب. (0.264المتكسط الحسابي لممستحقات االختيارية إلجمالي العينة )

مارست الشركات المساىمة الميبية في القطاع الصناعي إدارة األرباح باتجاه مكجب حيث بمغت  .2

 (.0.649قيمة المتكسط الحسابي لممستحقات االختيارية )
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لميبية في قطاع المصارؼ إدارة األرباح بشكميا السالب حيث بمغت مارست الشركات المساىمة ا .3

 (.-0.0557قيمة المتكسط الحسابي لممستحقات االختيارية )

عالقة خطية ذات داللة إحصائية فيما يتعمق بحجـ الشركة كمتغير مستقل بينت النتائج أف ىناؾ  .4

اما  الشركة في القطاع الصناعي. إدارة األرباح في الشركات المساىمة الميبية كحجـ بيف ممارسة

بالنسبة لمقطاع المصرفي فمـ تكف ىذه العالقة مكجكدة، أؼ انو ال تكجد عالقة خطية ذات داللة 

 في القطاع المصرفي. إدارة األرباح كحجـ الشركة إحصائية بيف ممارسة

ذات داللة فيما يتعمق بربحية الشركة كمتغير مستقل بينت النتائج أنو ال تكجد عالقة خطية  .5

إحصائية بيف ممارسة إدارة األرباح في الشركات المساىمة الميبية كربحية الشركة في كال القطاعيف 

 الصناعي كالمصرفي. 

فيما يتعمق بمديكنية الشركة كمتغير مستقل بينت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة خطية ذات داللة  .6

اىمة الميبية كمديكنية الشركة في القطاع إدارة األرباح في الشركات المس إحصائية بيف ممارسة

الصناعي. اما بالنسبة لمقطاع المصرفي فمـ تكف ىناؾ عالقة خطية ذات داللة إحصائية بيف 

 القطاع. ىذا في إدارة األرباح كمديكنية الشركة ممارسة
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 :التوصيات 4-3

 -يكصي الباحث بما يمي:بناء  عمى النتائج التي تـ التكصل إلييا، 

رة زيادة اىتماـ االكاديمييف كالدارسيف بمكضكع إدارة األرباح، كذلؾ مف خالؿ زيادة البحكث ضرك  .1

 كالدراسات في ىذا المجاؿ.

إجراء دراسات كأبحاث أخرػ عمى غرار ىذه الدراسة تشمل باقي القطاعات االقتصادية التي لـ يتـ  .2

 إدخاليا في ىذه الدراسة.

خرػ لـ يتـ تناكليا ه الدراسة تشمل محددات اقتصادية أىذ إجراء دراسات كأبحاث أخرػ عمى غرار .3

 في ىذه الدراسة.

تطكير مناىج المحاسبة المالية كالمراجعة التي يتـ تدريسيا في الجامعات بحيث تتضمف التعريف  .4

االثار المترتبة عمييا كطرؽ المؤثرة عمييا ك  كامل، كالدكافعتيا كأىـ العابإدارة األرباح، كأخالقي

 . قياسيا

ك الييئات المينية كالتشريعية الميتمة بمينة المحاسبة ماـ نقابة المحاسبيف كالمراجعيف ضركرة اىت .5

كالمراجعة بإصدار معايير تنظـ عمل المينة في ليبيا، كاألخذ في االعتبار الثغرات التي يتـ 

 استغالليا مف جانب الشركات في التأثير عمى نتائج التقارير المالية.

الحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات خاصة بالشركات المساىمة الميبية، تمثل مشكمة  إف إمكانية .6

حقيقية كمعكؽ رئيسي يكاجو الباحثيف، مما يدعك إلى ضركرة العمل عمى إقامة منظمات مختصة 

 بحاث.األبيانات ميمة لالقتصاد كالدكلة ك  بجمع البيانات كمعالجتيا لتككف قكاعد
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 قائمة المراجع
 

 اجع العربية:أواًل: المر 

إتباع الشركات السكدانية لسياسة تمييد المدخل  ػ(، دراسة مد2009يادؼ آدـ دمحم، )إبراىيـ، ال -
 .70-11دراسة تطبيقية، المجمة العممية لمبحكث كالدراسات التجارية، العدد األكؿ، ص 

المنشكرة مف (، تقدير مدػ تدخل اإلدارة في تقرير األرباح السنكية 1997) ،أبك الخير، مدثر طو -
خالؿ مركنة أساس االستحقاؽ المحاسبي نمكذج مقترح كدراسة ميدانية، المجمة المصرية لمدراسات 

 .82-59، المنصكرة، ص 3، عدد 21التجارية، مجمد 
(، إدارة الربح المحاسبي في الشركات المصرية دليل ميداني مف 1999) ،أبك الخير، مدثر طو -

لقكائـ المالية، المجمة العممية التجارية كالتمكيل، العدد الثاني، التغيرات في ارصدة المخصصات با
 .40 -1ص 

، كصفي عبدالفتاح - (، دراسات متقدمة في المحاسبة المالية، الدار الجامعة 2004) ،أبكالمكاـر
 الجديدة، االسكندرية، مصر.

طبيقية عمى الشركات دراسة ت -(، أثر جكدة التدقيق عمى إدارة األرباح2008بكعجيمة، عماد دمحم، )أ -
رسالة دكتكراه غير منشكرة، االكاديمية العربية  المساىمة العامة األردنية المدرجة ببكرصة عماف،

 األردف. ،لمعمـك المالية كالمصرفية، كمية العمـك المالية كالمصرفية، قسـ المحاسبة، عماف
غ المالي الدكلية، الطبعة (، معايير المحاسبة كاإلبال2013) ،ابك نصار، دمحم، حميدات، جمعة -

 الثالثة، دار كائل لمنشر كالتكزيع، عماف، االردف.
(، إدارة األرباح كعالقتيا بالعكائد غير المتكقعة لمسيـ كمدػ تأثير 2010االشقر، ىاني دمحم، ) -

العالقة بحجـ الشركة دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ 
رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، قسـ المحاسبة كالتمكيل، الجامعة االسالمية، المالية، 

 غزة، فمسطيف.
 اليب التأثير عمى النتائج كالمراكز المالية كأثرىا عمىػػل ألسػػ(، تحمي2002لباركدؼ، شريف دمحم، )ا -
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اسبي، قسـ المحاسبة جكدة المعمكمات بالقكائـ المالية مع دراسة اختبارية، مجمة الفكر المح
 .163-72كالمراجعة، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، السنة السادسة، العدد األكؿ، ص 

(، أثر إدارة معمكمات التدفقات النقدية عمى 2011الباركدؼ، عمى سيد حسيف عبدالرحمف، ) -
منشكرة،  رسالة ماجستير غير خصائص المعمكمات المحاسبية كقرارات مستخدمييا : دراسة ميدانية،

 ، قسـ المحاسبة، جامعة القاىرة.كمية التجارة
في ضكء  حالرب (، مكقف مراقب الحسابات مف ممارسات إدارة2005الجندؼ، مدحت نجيب، ) -

، قسـ المحاسبة، جامعة رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة معايير المحاسبة كالمراجعة،
 طنطا.

دارية كاألداء ـ المالية كعالقتيا بالتغيرات اإل، تنظيف القكائ(2007) ،الحمكمي، سعيد بف دمحم سعيد -
دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية المدرجة ببكرصة عماف، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية 

 العمـك المالية كالمصرفية، االكاديمية العربية لمعمـك المالية كالمصرفية.
كتب ماء الميني لممراجع مف خالؿ عاممي حجـ (، تأثير األد2008الحكشي، دمحم محمكد، ) -

مع دراسة تطبيقية،  -المراجعة كتخصصو في نشاط العميل عمى دكافع إدارة الشركات إلدارة األرباح
 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية. 

، المجمة اسة تطبيقيةدر  –إلدارة األرباح  طار الفكرؼ (، اإل2013) الجبرؼ، عمي عبدهللا احمد، -
، المجمد الثالث، معة عيف شمس، العدد االكؿ، ينايرالعممية لالقتصاد كالتجارة، كمية التجارة، جا

 .1327-1303ص 
(، دراسة أثر تنظيـ الخدمات بخالؼ مياـ 2010الخشف، عماد دمحم سعدالديف سيد أحمد، ) -

إدارة األرباح، رسالة ماجستير المراجعة كالتخصص الصناعي لممراجع الخارجي عمى ممارسات 
 غير منشكرة، كمية التجارة، قسـ المحاسبة، جامعة القاىرة.

(، أثر السياسات المحاسبية إلدارة المكاسب عمى 2009) الداعكر، جبر إبراىيـ ك عابد، دمحم نكاؼ، -
ة أسعار أسيـ الكحدات االقتصادية المتداكلة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية، مجمة الجامع

 .945-809، العدد االكؿ، ص 17مجمد االسالمية، ال
 (، البحث2005الدركيش، بشير دمحم عاشكر، غنية، الميدؼ الطاىر ك شالبي، البيمكؿ عمر، ) -

 العممي في العمـك اإلدارية كالمالية األسس كالمفاىيـ كالنماذج، المكتب الكطني لمبحث كالتطكير،
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 طرابمس، ليبيا.
(، دراسات متقدمة في المحاسبة 2006مصطفى، سرايا، دمحم السيد، ) الدىراكؼ، كماؿ الديف -

 كالمراجعة، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، مصر.
تطبيقية  (، إدارة األرباح مف خالؿ التالعب باألنشطة التشغيمية دراسة2009) ،الذنيبات، خالد عمي -

ة دكتكراه غير منشكرة، كمية العمـك عمى الشركات الصناعية المدرجة في سكؽ عماف المالي، رسال
 األردف. ،المالية كالمصرفية، االكاديمية العربية لمعمـك المالية كالمصرفية، عماف

(، أثر إدارة األرباح عمى القيمة السكقية لألسيـ 2010الرستيني، كليد بف فيد بف عبدالعزيز، ) -
دارة رسالة ماجالمتداكلة بسكؽ األسيـ السعكدية دراسة اختبارية،  ستير غير منشكرة، كمية التجارة كا 

 جامعة حمكاف. األعماؿ، قسـ المحاسبة،
( كأداة لمكشف عف Red Flags(، مدخل إشارات اإلنذار )2010الرشيدؼ، ممدكح صادؽ دمحم، ) -

الشركات األكثر نشاطا  في سكؽ األكراؽ المالية المصرؼ،  ىة األرباح المحاسبية بالتطبيق عمإدار 
 .65 -1، )ديسمبر(، ص التجارية المعاصرة، العدد الثانيمجمة البحكث 

(، دكر السياسات المحاسبية في إدارة األرباح كأثرىا عمى 2004) الزكي، رحاب كماؿ محمكد دمحم، -
رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية  أسعار األسيـ بالتطبيق عمى سكؽ األكراؽ المالية المصرية،

 اسبة كالمراجعة، جامعة قناة السكيس.التجارة باإلسماعيمية  قسـ المح
(، دراسة تحميمية تطبيقية لمدػ تأثير ممارسات إدارة األرباح عمى قرار 2009الزمر، عماد سعيد، ) -

العدد األكؿ، )يناير(، ص ، 46تغيير المراجع الخارجي، مجمة كمية التجارة لمبحكث العممية، المجمد 
165-223. 

إدارة األرباح كتأثيرىا في جكدة المعمكمات المحاسبية دراسة  (،2010الساكني، كسف يحي احمد، ) -
 .بغداد، جامعة ، قسـ المحاسبةاإلدارة كاالقتصادرسالة ماجستير غير منشكرة، كمية ميدانية، 

اإلدارة العامة، (، إدارة األرباح في الشركات السعكدية، مجمة 2006السيمي، دمحم بف سمطاف، ) -
 .545-513العدد الثالث، )أغسطس(، ص االربعكف، المجمد السادس ك 

دراسة تحميمية،  -(، إدارة الربحية كمعايير المحاسبة المصرية2004السيد، صفاء محمكد حامد، ) -
ر، مجمة البحكث التجارية المعاصرة، كمية التجارة بسكىاج، جامعة جنكب الكادؼ، المجمد الثامف عش

 .48-1العدد األكؿ، )يكنيو(، ص 
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(، دراسة تجريبية لتأثير حككمة الشركات )ُبعد ىيكل 2011حسف محمكد، )الشعراكؼ، حساـ  -
التمكيل( عمى إدارة األرباح، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، قسـ المحاسبة كالمراجعة، 

 جامعة االسكندرية.
 الية كمكقف(، تأثير إدارة األرباح عمى المعمكمات الكاردة بالقكائـ الم2012) ،الصباح، سالـ أحمد -

 ف، مجمة كميةيفمسط - المراجع الخارجي، دراسة تحميمية آلراء المراجعيف الخارجييف في قطاع غزة
التجارة لمبحكث العممية كمية التجارة، جامعة االسكندرية، العدد األكؿ، المجمد التاسع كاألربعكف، 

 .214 -187)يانير(، ص 
ة لمديرؼ شركات القطاع المالي عمى إدارة (، العكامل المشجع2009الصرصكر، معف نعماف، ) -

األرباح في األردف دراسة مف كجية نظر المديريف المالييف كالمدقيقيف الخارجييف كالمستثمريف 
كالمؤسسييف كالجيات التشريعية الرقابية، رسالة دكتكراه غير منشكرة، االكاديمية العربية لمعمـك 

 كالمصرفية، قسـ المحاسبة، عماف، األردف.المالية كالمصرفية، كمية العمـك المالية 
( العكامل المؤثرة في عممية تمييد الدخل، دراسة ميدانية 2006) العبدهللا، رياض، الحسناكؼ، عقيل، -

عمى الشركات المساىمة الصناعية العراقية، المجمة العربية لممحاسبة، المجمد التاسع، العدد األكؿ، 
 . 72-27)مايك(، ص 

الكسائل كالدكافع المؤثرة في سياسة  ،(2007) ض ، سكيداف، ميشل ك القرعاف، سناء،العبدهللا، ريا -
تمييد الدخل دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية األردنية المدرجة في بكرصة عماف، المجمة 

 . 41-1العربية لممحاسبة ، المجمد العاشر، العدد األكؿ، )مايك(، ص 
، العالقة بيف المستحقات االختيارية كمؤشر عمى إدارة األرباح (2009العدكاف، بكر احمد دمحم، ) -

كبيف نكع تقرير مدقق الحسابات، دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية 
رسالة دكتكراه غير منشكرة، االكاديمية العربية لمعمكـ المالية كالمصرفية، كمية العمـك  ببكرصة عماف،

 مصرفية، قسـ المحاسبة، عماف، األردف.المالية كال
العالقة بيف الحاكمية المؤسسية كقيمة  ،(2010الفضل، مؤيد دمحم عمي ك راضي، نكاؿ حربي، ) -

دراسة حالة في األردف، مجمة القاديسة لمعمكـ اإلدارية ك  –الشركة في ضكء نظرية الككالة 
 .173 – 130، ص 4، العدد 12االقتصادية، المجمد 
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(، إدارة األرباح في الشركات 2010، فكاز سفير ك الخياؿ، تكفيق بف عبد المحسف، )القثامي -
، مجمة كمية التجارة لمبحكث العممية، جامعة االسكندرية، العدد لمساىمة السعكدية، دراسة تطبيقيةا

 .310 - 241، )يناير(، ص 47االكؿ، المجمد رقـ 
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                                                                  Abstract 

 

The aim of this study is to seek the policies and technics followed by public companies to 

assess their earnings management, and also to test the impacts of some of the major factors 

which are believed to be affecting the tendency of these companies on how to manage their 

profits. This research employs the Modified Jones Model (1995), on the collected data to 

estimate the discretionary accruals of the Libyan public companies. The sample of this 

study is consisted of eleven firms from the well-known public compaies mainaly from the 

industrial and banking sectores. The study applied the descriptive statistics to find and 

analyize the tendency and relations between the different factors addressed by the research. 

The study also utilised the multiple regression model to identify the effects of three factors 

namely are size of company, company liabilities, and the profitability of the company on 

the tendancy toward earnings management.  

 

In addition, the T-test was also employed in order to explore any statically significant 

differences within the sample data. The findings of the study indicate that the Libyan public 

companies have used the earnings management techniques in their interest (positive use) 

through the use of discretionary accruals. However, it should be stated that the positive use 

was clearly found within the industrial companies,whereas companies in the banking sector 

have shown a negative use of the earnings management techniques. Within the industrial 

sector, the study also found the existence of a linear relationship between the use of 

earnings management techniques and the size of company and the company liabilities. It is 

also worth to be mentioned that we can not spot any statistically significant figures refers to 

the impoertance of profiablity factor with the industrial sector. Surprisingly, the findings of 

the study indicate that there is no significant rlations between the earnings management and 

any of the three factors covered by the research within the banking sector. 

 

The researcher of this study recommends and emphasizes the importance and the need for 

further studies to cover more areas of this important issue, specifically within the Libyan 

market. The lack of literature covering this specific area was clearly one of the most 

significant obstacles facing this study. More major affecting factors should be considered 

for future research. 
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