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  : المستخلص
كات الليبية تمارس    هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت الشر        هدفت

. أساليب إدارة األرباح من خـالل اسـتطالع آراء المـراجعين الخـارجيين            
 لتحليل وتفسير البيانات المتحصل عليهـا       الوصفي المنهج   ون الباحث واستخدم
 خـارجي  مراجع   50 االستبيان الموزعة على عينة بلغت       استمارات بواسطة

 ، والخمس ، طرابلس بمدنلين   العام المراجعين المتمثل في    ، مجتمع الدراسة  من
  .  ومصراتةوزليتن،

 عام أن المراجعين الخارجيين يعتقدون      بشكل نتائج الدراسة    أظهرت
 التي أساليب إدارة األرباح    متوسطة الشركات الليبية تمارس بدرجة      اتأن إدار 

  المؤثرة على  األساليب المالي، وتمارس    ركز قوائم الدخل والم   بنودتؤثر على   
  . منخفضةبدرجةلتدفقات النقدية بنود قوائم ا

 الدراسة بضرورة تطوير    أوصت عليها   المتحصل ضوء النتائج    وفي
 ، بجوانبـه المختلقـة  األربـاح   إدارةموضوع تشمل بحيث المحاسبية المناهج

                                                 

  .اإلسالمية األسمرية الجامعة - والتجارة االقتصاد كلية - المحاسبة بقسم مساعد أستاذ -1
E. Mail: miladd_74@asmarya.edu.ly 

  .اإلسالمية األسمرية الجامعة - والتجارة االقتصاد كلية - المحاسبة بقسم مساعد أستاذ -2
E. Mail: m.larbsh@ asmarya.edu.ly  

   .المختار عمر جامعة - االقتصاد كلية  - والتمويل المحاسبة في مساعد أستاذ -3
E. Mail: Gumma.Fakhri@omu.edu.ly 
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 من خـالل    المهنة تطوير في المحاسبين القانونيين في ليبيا      نقابةوتفعيل دور   
 دور األجهزة الرقابية للحـد مـن        تفعيل وكذلك. إصدار المعايير المنظمة لها   

  . الشركات الليبيةفي ساليباأل  هذه ممارسة
  :مقدمة -1

من المفـاهيم التـي   ) Earnings Management( مفهوم إدارة األرباح يعد  
 حيث كـان    ، صعوبات كبيرة في فترة الركود     لشركات عندما واجهت ا   حديثاً،ظهرت  

 تلـك   تحقيـق  الذى كان مـن الـصعب        الوقت أرباح أفضل في     تحقيقهناك ضغط ل  
 ومـستخدمي  زاد االهتمام بهذا المفهوم من قبل المحاسبين والمـراجعين           وقد. األرباح

ـ    العديـد  وانهيـار  المالية األزمات حصول   بعدالمعلومات المحاسبية     شركات مـن ال
 ومراجعة كبرى واتهامها بالتالعب فـي البيانـات         بة وتورط شركات محاس   العمالقة،
ة لتلك الشركات، األمر الذي أثر سلبا على مصداقية القـوائم الماليـة لتلـك               المحاسبي

 يمـارس  الـذي  المحاسـبي  التالعب أساليب أحدث من رباح األإدارة وتعدالشركات، 

 يؤثر بحيث المحاسبية، والسياسات والطرق البدائل وتعدد المحاسبية، المرونة باستغالل

 للقوانين خرق دون المالية المعلومات تخدميمس ويضلل المحاسبية  المعلومةجودة على

 عملية معالجة األحداث المالية من خالل       إنهاكما  . )2014 فريد،( المحاسبية   والمعايير
 إلظهار  فصاح أدوات القياس واإل   راالستفادة من الفجوات في القواعد المحاسبية واختيا      

يه ال ما يجب أن تظهـر        أن تكون عل   الشركة المالية بالشكل الذي ترغب إدارة       لقوائما
  ).2017نور الدين، لبنى، (به 

 األسماء المحاسبية العديد من     بالبيانات أطلق على عمليات التالعب الخفي       لقد  
 والهندسة ،التي تحمل نفس المعنى، كإدارة األرباح، تمهيد الدخل، والمحاسبة التجميلية         

 تصب في نفس المعنى الـذي       لهاوك اإلبداعية أو المحاسبة الخالّقة،      والمحاسبةالمالية،  
 وزاد االهتمـام    18).ص: 2013طالب،  (يدل على التالعب في إعداد البيانات المالية        
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 مختلفـة منـه وفـي دول    نببهذا الموضوع فتناولته دراسات عديدة تطرقت إلى جوا    
 البيئة الليبية استناداً    في وتأتي هذه الدراسة لمعرفة مدى ممارسة هذه األساليب          ،متعددة

  .الخارجيين المراجعينإلى وجهة نظر 
  :  السابقةالدراسات -2
، هدفت إلى معرفة أساليب المحاسبة اإلبداعية المـستخدمة         )2006(  جرار    دراسة -

من قبل الشركات المساهمة األردنية من وجهة نظر معدي التقارير المالية فـي هـذه               
في دراسته أداة االستبيان     الشركات وكذلك المراجعين الخارجيين، وقد استخدم الباحث        

وقد توصلت  .  إدارة األرباح المتوقع ممارستها    أساليبلجمع المعلومات حول عدد من      
الدراسة إلى إن الشركات األردنية تمارس مختلف أساليب إدارة األربـاح بـدرجات              

  ممارسـتها يـتم  والبعض متوسط، بشكل ممارستها يتم  األساليبهذه فبعض. متفاوتة

  .منخفض بشكل
 إلى الكشف عـن ممارسـة إدارة األربـاح فـي            هدفت ،)2010القاثمي   (دراسة -

 السعودية من خالل اختبار تأثير بعض العوامل المؤثرة على اتجاه           ةالشركات المساهم 
 الـشركات   أنوتوصـلت الدراسـة إلـى       .  األرباح رةتلك الشركات في ممارسة إدا    

 يوجد تأثير لحجم الشركة ونوعيـة        ال أنهالمساهمة السعودية تمارس إدارة األرباح، و     
 بينما تؤثر مديونية الشركة وربحيتها على       ،القطاع الذي تنتمي إليه على إدارة األرباح      

 .ممارسة إدارة األرباح
 إلى التعرف على أهم األساليب      دراستهما هدفت ،2011) والصوفي القطيش (دراسة -

لدخل والمركز المـالي وأثرهـا   والممارسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد قائمتي ا      
 الـشركات على موثوقية البيانات المالية ودور المراجع الخارجي فـي الحـد منهـا ب             

وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات األردنية ال تقوم بالتالعب بأي بند مـن             . األردنية
  .البنود الواردة في القوائم المالية
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 حـول  المـراجعين  تـصور   إلى تحديـد هدفت ،)Balaciu et al, 2012 (دراسة -
 وقد توصـلت الدراسـة إلـى أن         ،مظاهر المحاسبة اإلبداعية في الشركات الرومانية     

 ممارسات المحاسبة اإلبداعيـة     أن يرون في الدراسة    المشاركينمن المراجعين   % 68
من المراجعين بأن    % 72المستخدمة في التالعب المحاسبي تتكرر باستمرار ويعتقد          

 . اإلبداعيةالمحاسبةة يمكن أن يحد من استخدام ممارسات وجود معايير موحد
 إلى معرفة درجـة ممارسـة اإلدارة فـي          دراسته هدفت ،)2012ي،الكند (دراسة -

 وتوصـلت إلـى أن إدارة       الربحيـة  علـى  وأثرهاالشركات ألساليب إدارة األرباح     
 ،ان مرتفعا  ربحية الشركات ك   علىالشركات مارست أساليب إدارة األرباح وأن التأثير        

 استخداما هي االعتراف باإليراد والتقديرات المحاسـبية، وسـوء          ساليبوأن أكثر األ  
  .استخدام األهمية النسبية

 الـشركات  فـي  األرباح إدارة ممارسات ، هدفت إلى قياس)2013فداوي  (دراسة -

 ذات مؤشرات توجد  الأنه الجزائر، وتوصلت الدراسة إلى ببورصة المسجلة المساهمة

 إدارة  بممارسةالجزائر ببورصة المسجلة المساهمة الشركات قيام على إحصائية اللةد

 .2009-2007 الفترة خالل األرباح
 قبـل  مـن  األربـاح  إدارة ممارسـة  من لتأكدهدفت إلى ا) 2013فالشري( دراسة -

 الـشركات  أن إلـى  وتوصلت ودوافعها،  الليبيالمالية األوراق بسوق  المقيدةالشركات

 وجـود  توصلت إلـى  كما األرباح،  إدارةتمارس المالية األوراق بسوق المقيدة يةالليب

 ممارسـة  وبين الشركات وسيولة ومديونية ربحية بين موجبة إحصائية داللة ذات عالقة
 الـشركة  حجـم  بـين  موجبة إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال بينما األرباح، إدارة

   .األرباح إدارة وممارسة
 التعرف على ممارسات المحاسـبة اإلبداعيـة   إلى هدفت 2013) بو تمامأ (دراسة -

. هـا  التدفقات النقدية وقدرة المراجعين الخارجيين فـي الحـد من          مةالمستخدمة في قائ  
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 إلى عدة نتائج أهمها أن الشركات األردنية قامت بممارسة أساليب المحاسبة            وتوصلت
ة باعتبارها توفر إمكانية التنبؤ باألداء المـالي  اإلبداعية عند إعداد قائمة التدفقات النّقدي   

 ضرورة رفـع الـوعي      إلى الدراسةوالتشغيل المستقبلي لمنشآت األعمال، وخلصت      
 وتنظيم دورات تدريبية لمتابعة التطورات والتغييرات التّـي         الخارجي لمراجعالثقافي ل 

 .اإلبداعيةتحدث في معايير المحاسبة الدولية والمراجعة وممارسات المحاسبة 

هدفت إلى الكشف عـن ممارسـات إدارة األربـاح فـي            ) 2014 النعاس (دراسة -
الشركات المساهمة الليبية وتأثير بعض العوامل على ممارسات إدارة االرباح، وقـد             

 لتقدير ممارسات إدارة األرباح لعينـة الدراسـة،         اً رياضي اًاستخدمت الدراسة نموذج  
ة الليبية قد مارست إدارة األرباح بطرق مختلفـة          الشركات المساهم  أنوتوصلت إلى   

طبقا لنوع نشاطها، وأوصت الدراسة إلى ضرورة إجـراء المزيـد مـن الدراسـات               
  .الخاصة بممارسة إدارة األرباح

 مظاهر ممارسة إدارة األربـاح مـن وجهـة نظـر     لبيان الدراسة هذه وتأتي  
  .سات السابقة في البيئة الليبيةالمراجعين الخارجيين وهو ما لم تتعرض له أي من الدرا

  : الدراسةمشكلة -3

 مهنة المحاسبة خالل السنوات الماضية تحدياً كبيراً في إثبات قدرتها           واجهت  
على تقديم معلومات أو قوائم مالية خالية من تأثير وممارسة اإلدارة إلدارة األربـاح،              

 في الدول المتقدمة والناميـة       لقي مفهوم إدارة األرباح اهتماماً كبيرا من الباحثين        ولقد
ـ وقـد .  التقـارير الماليـة  ائدة على فلسيئعلى حد سواء، ذلك ألهميته وأثره ا   ت أثبت

 إحـدى  تكـون  ن بشكل كبير حتى كادت أ   شرتالدراسات أن ظاهرة إدارة األرباح انت     
 ,Balaciu et alانظر مثال، ( مختلف دول العالم في الحديثةالسمات الرئيسة لإلدارة 

ارجي دوراً مهماً   خ؛ ويلعب المراجع ال   )2017 وفاتح   الميحاي ،2010 القاثمي ،2012
 من الدراسـات بهـذا الـدور        عديدفي الحد من ممارسة هذه األساليب، لذلك اهتمت ال        
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 الدراسة لتوضيح مدى اسـتخدام إدارة الـشركات         هذهوتأتي  ) 2013انظر أبو تمام    (
وعليه تم صـياغة    . ظر المراجع الخارجي  الليبية  ألساليب إدارة األرباح من وجهة ن       

  : السؤال الرئيس للدراسة كما يلي
 أساليب إدارة األرباح للتأثير على المعلومات لليبية الشركات اإدارة تمارس هل -

  الواردة بالقوائم المالية؟
  معتمدين هذا التساؤل    ن الباحثين سيحاولون اإلجابة ع    إن على ما سبق ف    وبناء 

  : األسئلة التاليةن خالل اإلجابة عمنمراجعين الخارجيين على وجهة نظر ال
 على المعلومـات    للتأثير إدارة الشركات الليبية أساليب إدارة األرباح        تمارس هل -1

  ؟ الدخلبقائمةالواردة 
 على المعلومـات    للتأثير الشركات الليبية أساليب إدارة األرباح       إدارة تمارس هل -2

  لي؟ المركز المابقائمةالواردة 
 على المعلومـات    للتأثير الشركات الليبية أساليب إدارة األرباح       إدارة تمارس هل -3

  التدفقات النقدية؟بقائمةالواردة 

 أسئلتها ن لهذه الدراسة في اإلجابة علرئيس الهدف ايتلخص  : الدراسةأهداف -4
اليب  أي أنها تهدف إلى معرفة ما إذا كانت الشركات الليبية تمارس أس،المطروحة

  . إن وجدتخدام وما هي مظاهر هذا االس،إدارة األرباح
  : الدراسةأهمية -5

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى معرفة ما إذا كانت الـشركات                
وبالتالي يأمـل   .  وما هي مظاهر هذا االستخدام إن وجد       ،الليبية تمارس إدارة األرباح   

 رتبطة الم للدراسات في تحقيق إضافة علمية       هذه الدراسة بشكل جاد    تسهم أنالباحثون  
 نتائج هذه الدراسة في زيـادة االهتمـام   تسهم أن   أملونكما ي .  إدارة األرباح  موضوعب

 األرباح وتخفيض أثرهـا الـسيء       إدارة الهيئات الرقابية في الحد من ممارسات        بدور
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  .على جودة المعلومات المحاسبية بالبيئة الليبية
  : الدراسةفرضيات -6

  أهـداف هـذه الدراسـة       ولتحقيـق  ، جاء في الدراسات السابقة    ما على   بناء 
  :ة التالية الرئيسة الفرضيصيغت على تساؤالتها واإلجابة
 إدارة األرباح للتأثير على المعلومات      أساليب الليبية   الشركات إدارة     تمارس(  

  .)الواردة بالقوائم المالية
  :التالية الفرعية الفرضيات اشتقاق تم فقد الرئيسة الفرضية هذه والختبار  

 إدارة  الشركات الليبية أساليب إدارة األرباح للتأثير على المعلومات الواردة تمارس -
 . الدخلئمةبقا
 إدارة  الشركات الليبية أساليب إدارة األرباح للتأثير على المعلومات الواردة تمارس -

 .بقائمة المركز المالي
الليبية أساليب إدارة األرباح للتأثير على المعلومات الواردة  إدارة  الشركات تمارس -

  .بقائمة التدفقات النقدية
  :  الدراسةمنهجية -7

 والـذي   الباحثون المنهج الوصفي التحليلي،اعتمد  الدراسةأهداف إلى استناداً  

 بهـا،  المتعلقـة  البيانات جمع خالل  منالواقع في  هيكما الظاهرة دراسة على يعتمد

 وكـذلك  وكميـاً،  وصفيا تعبيرا عنها والتعبير المختلفة، وعالقاتها مظاهرها تقصاءالس

 المعرفـة  رصيد بها  يزيداستنتاجات  إلىللوصول والتفسير؛ والربط التحليل على يعتمد

 في المنهجوقد تم استخدام هذا ). 74ص : 2005الدرويش، وآخرون  (الموضوع عن
 تناولت التي السابقة والدراسات واألبحاث الكتب  فيالبحث األولى في تمثلت: خطوتين
 لجأ الثانية في دراسة ميدانية وتمثلت ، الدارسة أو الموضوعات ذات العالقةموضوع

 الالزمـة   أعدت لغـرض جمـع البيانـات   استبيان استمارة استخدام إلى  فيهاالباحثون
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ستخدمة في العديد    أداة م  إنها حيث ، الدراسة واختبار فرضياتها   هذه أسئلة   نلإلجابة ع 
 الكندي، ؛2011  الصوفي والقطيش(من الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع مثل 

2012.(  
  :  الدراسة وعينتهامجتمع -8

 إلـى كبـر   وبالنظر ، مجتمع الدراسة في المراجعين الخارجيين الليبيين   يتمثل  
ية عديدة تتعلق   حجم هذا المجتمع واتساع الرقعة الجغرافية التي يغطيها، وألسباب عمل         

 إلى حصر   احثونبصعوبة استهداف المجتمع ككل، وألسباب الوقت والتكلفة فقد لجأ الب         
.  ومـصراتة  وزليـتن  بمدن طرابلس والخمس     العاملين في المراجعين    الدراسةمجتمع  

.   الخارجيين الليبيين في ليبيا ككل     المراجعين حد كبير    إلى المجتمع يمكن أن يمثل      هذا
 في المدن المذكورة بلغ عددهم      الخارجيين المراجعين عينة عشوائية من     لقد تم اختيار  

  .مائة مراجع خارجي
 :الدراسة وحدود نطاق -9

 التي تؤثر على المعلومات الواردة      رباح الدراسة على أساليب إدارة األ     ركزت  
في القوائم المالية األساسية فقط وهى قائمة الدخل وقائمـة المركـز المـالي وقائمـة         

  .دفقات النقدية من وجهة نظر المراجعين الخارجيينالت
  : إدارة األرباحمفهوم -10

 مـصادر   هـم  ومـن أ   ، الناتج النهائي للمحاسـبة الماليـة      ية القوائم المال  تعد  
 فـي اتخـاذ القـرارات       حاسـبية  المعلومـات الم   مـستخدمي المعلومات التي تساعد    

ع واستخدمت فيها وسائل قيـاس       ُأعدت من قبل إدارة المشرو     القوائماالقتصادية، هذه   
 بـين البـدائل     من باالختيار   لإلدارةتتفق مع المبادئ والمعايير المحاسبية التي تسمح        

 المرونة التي تـسمح بهـا       لكت. المحاسبية ما يناسب طبيعة وأنشطة تلك المشروعات      
 حـسن تُ التي على النتائج المالية     التأثير من   دارة تمكن اإل  حاسبيةالمبادئ والمعايير الم  
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 وبشكل تسمح به المعـايير المحاسـبية        رباح، على األ  التأثير من خالل    ئهاصورة أدا 
 المبـادئ   بهـا إن المرونة التي تسمح     . المقبولة من خالل االختيار بين البدائل المتاحة      

 قد تم استغاللها من قبل اإلدارة فـي تحقيـق أهـدافها وتحـسين        المحاسبية والمعايير
 والمبـادئ   معـايير ن خالل تحسين رقم الدخل وفي إطـار ال         المالك م  مامصورتها أ 
 تعريف إدارة األربـاح مـن       يمكن ما يطلق عليه إدارة األرباح حيث        هذا.  المحاسبية

عدة أوجـه اعتمـادا علـى طريقـة التالعـب وأهـداف وتوقيـت إدارة األربـاح               
(Goncharov, 2005, p.20)، عرفها فقد   Healy and Whalen (1999) علـى 

 في التقارير المالية وفـي تنظـيم المعـامالت لتغييـر            التقدير ين المدير استخدام "أنها
 ،التقارير المالية إما لتضليل بعض أصحاب المصلحة حول األداء االقتصادي للـشركة    

  ." على األرقام المحاسبية المنشورةمدأو للتأثير في النتائج التعاقدية التي تعت
 Earnings management can be defined as “when managers 

use judgment in financial reporting and in structuring transactions 

to alter financial reports to either mislead some stakeholders about 

the underlying economic performance of the company, or to 

influence contractual outcomes that depend on reported accounting 

numbers”. Healy and Whalen (1999, p. 368) 

إدارة األرباح بأنها االستخدام المحتمـل إلدارة  ) Belkaoui, 2004 (ويعرف  
 بقصد الحصول علـى  ،من قبل اإلدارة)  Accrual Management(االستحقاقات  

هـذا التعريـف أن األداة      تعليقا على   ) 2017الميحاي وفاتح   ( ويرى   ،بعض المكاسب 
 كفل الذي ي  الشكل االستحقاق ب  ألساس اإلدارة استخدامالمستخدمة في إدارة األرباح هو      

لها تحقيق مصالح ذاتية، أي أن التعريف بهذا المعنى قد شمل كل الوسـائل الممكنـة                
 االختيار بين البدائل المحاسبية، إجراء تقديرات محاسبية وفقًا لرغبـات اإلدارة،          : مثل

  .المرونة في توقيت االعتراف من حيث التقديم والتأخير
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 بـل التخطيط المدروس مـن ق  "نهافيعرف إدارة األرباح بأ ) 2011( خليل   أما  
ـ    و من الطـرق والبـدائل أ      ستفادة لال عمال األ منظماتإدارات    بية الـسياسات المحاس

 الحالية  باحر مستوى محدد من األ    لى التحكم في بعض العمليات للوصول إ      أوالمتعددة،  
  ." المختلفةهداف لتحقيق مجموعة من األوالمستقبلية
 جانـب  مـن  المحاسـبية  اختيار للسياسات" بأنها (2009) الداعور  وعرفها  

 المـديرون   يـستخدم عنـدما  وتحدث لإلدارة، معينة أهداف لتحقيق االقتصادية الوحدة

  التقـدير حاالت وكذلك ة،المحاسبي والسياسات الطرق بين لالختيار لهم المتاحة المرونة

 لتعـديل  الـصفقات،  لهيكلة المالية التقارير في الظاهرة البنود لبعض الشخصي والحكم

 االقتـصادي  األداء حول المصلحة أصحاب بعض لتضليل أكانت سواء  المالية،التقارير

ـ  األرقام على تعتمد التي التعاقدية النتائج على  للتأثيرأو االقتصادية، للوحدة  بيةالمحاس

  ."بالتقارير الواردة
 هنـاك  فـإن  إدارة األرباح بطرق مختلفة،  يف يمكن تعر  ه الرغم من أن   وعلى  

 وبالتالي إلـى تحريـف      ،اتفاقا على أن إدارة األرباح تؤدي إلى تحريف القوائم المالية         
 األرباح ممارسات تقوم بها إدارة الشركات تغير حقيقة         فإدارةاألداء الحقيقي للشركة،    

 بهدف التأثير على قـرارات مـستخدمي المعلومـات المحاسـبية      ،ت المحاسبية البيانا
  .وتحقيق مكاسب خاصة

إن إدارة األربـاح مـصطلح يعبـر عـن     :  على ما سبق يمكن القول    تأسيساً  
ممارسات اإلدارة في مجال التدخل في القياس واإلفصاح المحاسبي وفق ما تسمح بـه       

 إلى زيادة الـدخل     ؤدية والمتعارف عليها بحيث ت    المعايير والمبادئ المحاسبية المقبول   
  . تخفيضه وبما ال يتعارض مع التشريعات واألعراف المحاسبيةأو
  : اإلدارة من ممارسة إدارة األرباحأهداف -11

  ):2005حماد،  (لى من خالل ممارستها إلدارة األرباح إدارة اإلوتهدف  
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 تخفيض  لك وكذ ، الجهات التنظيمية   متطلبات تلبية التكلفة السياسية من خالل      تخفيض -
 .ضريبة الدخل

 من خالل تجنب االنتهاكات المالية وتلبية موال، على األالحصول تكاليف تخفيض -
 .رباح وسداد األنمتطلبات وشروط اتفاقية الديو

 .  ثروة المديرين من خالل تعظيم المرتبات والحوافز في المدى القصيرتعظيم -

  :المالية القوائم في المستخدمة احاألرب إدارة أساليب -12
 إدارة فـي  تـستخدم  التـي  المحاسبية والممارسات األساليب من العديد توجد  
 المحاسـبية  الـسياسات  بعـض  باسـتغالل  المالية القوائم معدو يقوم وبالتالي األرباح

 مـسبقا،  محددة أهداف لتحقيق األرباح، على مضلل انطباع لتقديم القانونية والثغرات
 :الممارسات لتلك سرد يلي ماوفي

 :الدخل قائمة في المستخدمة األرباح إدارة أساليب 12.1

 منها الدخل قائمة في للتالعب المستخدمة والطرق األساليب من العديد توجد  
  .2011) ،القطيش والصوفي( ،41)،40ص،: 2013 طالب، (يلي ما
 محاسـبيا  االعتـراف  خـالل  من فيها مشكوك بيع عملية عن ناتج  إيراد تسجيل -1

 .المنفعة وتبادل العملية اكتمال قبل البيع عملية عن المترتب بالدخل ودفتريا

 الممارسات هذه في تتم حيث محددة، مالية فترة خالل إيراداتها بزيادة اإلدارة قيام -2
 تعتبـر  وهي بها القيام لإلدارة يمكن أساليب باستخدام التالعب من النوع هذا ممارسة

 ناجم أنه على اإليرادات من النوع هذا مع التعامل يتم ما وعادة ،ةالشائع اليباألس من
 .تشغيلية غير عمليات عن
 تخفـيض  إلـى  الطريقة هذه وتهدف: الحقة مالية فترة إلى الحالية اإليرادات نقل -3

 . لها احتياجا أكثر تكون الحقة مالية فترة إلى ونقلها الحالية األرباح
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 تقيـيم  طريقـة  بتغيير إما المباعة، البضاعة تكلفة في بالتالعب شركةال إدارة قيام -4
 إلـى  إضـافة  راكدة، بأصناف الجرد كشوف تضمين أو مبرر، غير بشكل المخزون

 .الحقة فترة إلى الحالية المالية السنة نهاية في تتم مشتريات فواتير إثبات تأجيل
 مـن  النـوع  هـذا : الحقة أو قةساب مالية فترة إلى الحالية الفترة مصروفات نقل -5

 أو اإليرادات، من استهالكها يخصم التي الثابتة  األصول بحسابات عالقة ذو التالعب
 .الدخل من مباشرة تخصم كمصاريف فتسجل المنفعة، عديمة األصول هذه خالل من

 األسـاليب  هذه تستخدم حيث: المستقبلية المالية الفترة إلى الحالية المصاريف نقل -6
 فـي  التالعـب  إلـى  المـديرين  يدفع مما الشركة، تواجهها التي الصعبة األوقات في

 جيـد  مـستقبل  حساب على الحالية األعباء من التخفيف وبهدف المحاسبية، السجالت
 .متوقع

 :المالي المركز قائمة في األرباح إدارة أساليب 12.2

: مايلي المالي كزالمر قائمة بنود على تؤثر التي  األرباح إدارة أساليب أهم من
 )2015 عادل،(
 المـستخدمة  الصرف أسعار في والتالعب المقيدة النقدية البنود عن اإلفصاح عدم -1

 .األجنبية بالعمالت المتوفرة النقدية البنود ترجمة في

 المشكوك الديون مخصص قيمة تخفيض بهدف المتعثرة، الديون عن الكشف عدم -2
 سـيولة  تحـسين  بهـدف  المدينين، حسابات نيفتص في متعمدة أخطاء وإجراء فيها

 .المنشأة

 طويلـة  االسـتثمارات  عن المحاسبة في المتبعة المحاسبية المعالجة طرق تغيير -3
 .الملكية حقوق طريقة إلى التكلفة طريقة من األجل،

 تحـصيلها  المتوقع اإليرادات مثل تحققها، من التأكد قبل المحتملة اإليرادات إثبات -4
 .فيها الحكم إصدار قبل العمالء أحد على قضائية دعوى من
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 األجـل  طويلـة  قـروض  من الجاري العام خالل المستحقة  األقساط إدراج عدم -5
 .السيولة نسب تحسين بهدف المتداولة االلتزامات ضمن

 فـي  استخدامها بهدف الميزانية، إعالن قبل األجل طويلة قروض على الحصول -6
 .السيولة نسب لتحسين لاألج قصيرة القروض تسديد

 التالعب عمليات إلى إضافة ومتقادمة، راكدة بضاعة بنود الجرد كشوفات تضمين -7
 .المخزون تقييم طريقة في مبرر غير وتغيير تقييمها، أسعار في

 سـابقة  سنوات من محققة مكاسب إضافة مثل المساهمين، حقوق بند في التالعب -8
 .المحتجزة األرباح ضمن الجتهامع من بدل الجاري العام صافي إلى
 التاريخية التكلفة بمبدأ االلتزام أحياناً يتم ال حيث :الثابتة األصول بند في التالعب -9

 االسـتهالك  نـسب  في التالعب يتم كذلك الميزانية، في لها المدرجة القيمة تحديد في
 .لسوقا في المستخدمة النسب تلك عن تخفيضها طريق عن لألصول عليها المتعارف

 هـذه  تقيـيم  فـي  المبالغـة  يتم حيث :الملموسة غير األصول بند في التالعب -10
 القواعد يخالف بما الملموسة غير باألصول المحاسبي االعتراف إلى إضافة األصول،

  الغيـر  بالـشهرة  االعتـراف  مثل الدولية، المحاسبة معايير ضمن عليها المنصوص
 . مشتراه

  :النقدية التدفقات قائمة في المستخدمة األرباح إدارة أساليب 12.3
 التـدفقات  قائمـة  في للتالعب المستخدمة والطرق األساليب من العديد توجد  

  :يلي ما منها النقدية
  : النقدية التدفقات بتصنيف التالعب -1

 أو تـشغيلية  نقديـة  تـدفقات  بين ما النقدية التدفقات تصنيف في التالعب يتم  
 كـل  تحـت  النقديـة  التدفقات بنود تبويب في التالعب ويمكن استثمارية، أو تمويلية

 اآلخـر،  البعض في عنها الدول بعض في الختالفها الثالث المجموعات من مجموعة
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 لقدرة مقياسا باعتبارها التشغيلية النقدية التدفقات على تؤثر سوف الممارسات هذه مثل
  . النقدية التدفقات إجمالي في تؤثر ال ولكنها الشركات،

  .المستمرة غير األنشطة من النقدية التدفقات -2
 علـى  المتكـررة  غير األنشطة من والخارجة الداخلة النقدية التدفقات معاملة  

 الجـزء  التـشغيلي  النقـدي  التدفق ويعكس المستمرة، األنشطة من نقدية تدفقات أنها
 لنقديـة ا التـدفقات  تـصنيف  على الشركات وتقوم النقدية رصيد من والثابت المستمر
 لها والتي الخارجة النقدية التدفقات أما مستمرة، تشغيلية نقدية تدفقات أنها على الداخلة
 لدعوى النقدي التدفق مثل مستمر غير نقدي تدفق أنها أساس على فتصنف سلبي تأثير

  ).2013 تمام، أبو (قضائية
 بـاب  تحـت  تنـدرج  التي واإلجراءات المستخدمة المحاسبية بالسياسات التالعب -3

  : النقدية بالتدفقات التالعب
 المرونـة  عنصري باستغالل وذلك المستخدمة المحاسبية بالسياسات التالعب  

 األساليب بها تتمتع التي المرونة إن حيث المحاسبية، والمبادئ المعايير في واالختيار
 يقيالحق شكله غير في للمنشأة المالي الوضع وإظهار للتالعب فرصا توفر المحاسبية

 ).2013 تمام، أبو(

  :  الميدانيةالدراسة -13
 ثـالث  ي الدراسة الميدانية فيها ف تمثلت ، الدراسة تحليليه استكشافية   هذه تعتبر

  :مراحل
   : تصميم أداة جمع بيانات الدراسةمرحلة -1

 وقـسمت  ،قام الباحثون بتصميم استمارة استبيان كأداة رئيسة لجمع البيانـات      
 المـشاركين فـي     ن ع ةتعلق األول بمعرفة البيانات العام    : انبينهذه االستمارة إلى ج   

وتعلق الجانب الثاني بموضوع    .  العلمي وسنوات الخبرة   المؤهل و التخصصالدراسة ك 
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 عشر أسلوباً مـن     أحداألول تضمن   : ور األخير على ثالث محا    شتملالدراسة، حيث ا  
 الدخل، وتكـون المحـور      قائمة على بيانات    للتأثير األرباح   إدارة وممارساتأساليب  

 من أساليب وممارسات إدارة األرباح للتأثير على بيانـات      أسلوباً عشر   اثنيالثاني من   
 مـن أسـاليب     أسـلوباً  عشر   حد أ علىقائمة المركز المالي، واحتوى المحور الثالث       
 خدموقـد اسـتُ   .  النقديـة  التدفقات قائمةوممارسات إدارة األرباح للتأثير على بيانات       

 فـي   ما درجات القياس لقياس إجابات عينة الدراسة ك       كانت و ،ليكرت الخماسي مقياس  
 : التالي) 1(الجدول  رقم 

 درجات القياس ودالالتها) 1 (جدول

  5  4  3  2  1   القياسدرجات

   تمارسال  اإلجابات
 بدرجة ممارسة

  منخفضة
 بدرجة ممارسة

  متوسطة
 بدرجة ممارسة

  عالية
 بدرجة ممارسة

  عالية جداً

  
يقصد بصدق االستبيان أن (ام الباحثون بالتأكد من صدق االستبيان  قوقد

، من خالل عرض االستبانة في صورتها األولية على )تقيس أسئلته ما وضع لقياسه
  .أربعة محكمين من أساتذة المحاسبة

  : جمع بيانات الدراسةمرحلة -2
لممارسين  الخارجيين ا  جعين من المرا  عينة  على    االستبيان استمارة توزيع   تم

 تـم  لقـد .   ومصراتة وفقاً إلمكانيات الباحثين    وزليتن الخمس طرابلس و  بمدنللمهنة  
.  للتحليـل  صالحة استمارة   50 منها ، استمارة 54 استعيدت منها    ، استمارة 100توزيع  

 النسبة مقبولة إلجراء بعـض االختبـارات        هذه وتعد% 50 نسبة الردود بلغت     أن أي
  .دراسة وتعميم نتائج الحصائيةاإل
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   : تحليل البيانات واختبار الفرضياتمرحلة -3
 هذه الدراسة دراسة استكشافية تهدف إلى معرفة ما إذا          فإن تمت اإلشارة    كما  

 هي مظاهر هذا االسـتخدام      ا وم ،كانت الشركات الليبية تمارس أساليب إدارة األرباح      
 أسـاليب   اسـتخدام ب ، التحليل الوصفي لتحقيق هذا الهـدف      امإن وجد، لذلك تم استخد    

  : يلي عرض لنتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضياتوفيماإحصائية مناسبة، 
  :  االستبيانثبات -أ

يقصد بثبات االستبانة االستقرار في نتائجها وعدم تغيرها بشكل كبير فيما لو            
 ويمكـن . تم إعادة تطبيقها على نفس أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة  

التجزئـة النـصفية أو معامـل       (التحقق من ثبات االستبانة بإجراء إحدى الطـريقتين         
وكلما ) 0.8-0.7( القيمة األفضل لمعامل كرونباخ ألفا ما بين         وتتراوح. )كرونباخ ألفا 

 زادت درجة الثبات لالستبانة، وإذا قلت قيمة معامل كرونبـاخ           0.8زادت القيمة عن    
 المقياس عدة مرات بعد حذف بعض األسـئلة إلـى أن             يتم إعادة إجراء   0.6ألفا عن   

 ,Bryman and Bell) .0.6 عـن  تزيد أو تساوي كرونباخ ألفا لتصبح قيمة معام

2007). 
 هذه الدراسة تحقق الباحثون من ثبات االستبانة من خالل طريقة معامل            وفي  
ة معامـل  أن قيم) 2( يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم حيث ألفا، كرونباخ

 لجميع محاور الدراسة، وكذلك بالنسبة للدرجة الكلية        0.6 أكبر من    تكرونباخ ألفا كان  
 وصالحيتها للتحليـل واإلجابـة      نة وهذا يؤكد صدق وثبات االستبا     0.864 تحيث بلغ 

  . أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات الموضوعةنع
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  ألفا اختبار الثبات باستخدام مقياس كرونباخ نتائج) 2 (جدول

  المحور
 عدد

  العبارات
 اختبار قيمة

  كرونباخ ألفا

  0.845  11   المتعلقة بقائمة الدخلح األرباإدارة أساليب
  0.647  12   األرباح المتعلقة بإعداد قائمة المركز الماليإدارة أساليب
  0.908  11   األرباح المتعلقة بإعداد قائمة التدفقات النقديةإدارة أساليب

  0.864  34  مقياس فقرات الإجمالي

 :  العينةخصائص -ب

  :علمي حسب المؤهل الالتصنيف -

 الذين شاركوا بهـذه     المراجعينمن  % 76 أنالتالي  ) 3( الجدول رقم    يوضح  
منهم فيحملـون درجـة     % 20أما  ،   درجة بكالوريوس في المحاسبة     يحملونالدراسة  

، اه فـي المحاسـبة     درجة الدكتور  ملونيح% 4 والباقي وهم    ،الماجستير في المحاسبة  
ويدل ذلك على أن غالبية المشاركين بالدراسة على درجة عالية من المستوى العلمـي              

  . وبالتالي فهو مؤشر جيد للدراسة،للمحاسبة
  المشاركين حسب المؤهل العلميتصنيف يوضح )3(جدول 

  النسبة  العدد   العلميالمؤهل
  %76  38  بكالوريوس محاسبة
  %20  10  ماجستير محاسبة

  %4  2   محاسبةدكتوراه
  %100  50  المجموع

 : حسب سنوات الخبرة في مجال المراجعةالتصنيف -

من المراجعين الذين شاركوا بهـذه      % 48التالي أن   ) 4( الجدول رقم    يوضح  
% 28أما  ،  سنوات 10 إلى   6الدراسة لديهم خبرة في مجال المراجعة تتراوح ما بين          

 لـديهم % 24و ، سنوات5 إلى 1 تتراوح ما بين     خبرة في مجال المراجعة    فلديهممنهم  
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 على أن غالبية المـشاركين      يدل هذاو،  سنوات 10 تزيد عن    المراجعةخبرة في مجال    
  . مؤشر جيد للدراسةهو في مجال المراجعة والخبرةبالدراسة على درجة من 

  المشاركين حسب سنوات الخبرة في مجال المراجعةتصنيفيوضح ) 4 (جدول

  النسبة  دالعد  البيان
  %28  14   سنوات5 سنة إلى 1 من

  %48  24   سنوات10 سنوات إلى 6 من
  %24  12   سنوات10 من أكثر

  %100  50  المجموع

 : الفرضياتواختبار البيانات تحليل
 وبعـد  ، أسئلة االستبيانن عكينتم استخدام المتوسط الحسابي إلجابات المشار 
 الطبيعـي للبيانـات باسـتخدام       إخضاع بيانات هـذه الدراسـة الختبـار التوزيـع         

Kolmogorov-Smirnov، من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، وكـذلك         والتأكد 
       للعينـة الواحـدة     t اختبـار  اسـتخدام    تـم  ، مفـردة  30ألن عينة الدراسة تزيد عن      

)One Sample t Test (يساوي مستوى فرضي عند) 5 معنويـة  ومـستوى ) 3 %
 االنحراف المعياري ليعكس مدى تجانس      ام تم استخد  كذلك. سةالختبار فرضيات الدرا  

  .آراء عينة الدراسة حول كل فقرة من فقرات االستبيان
  : األرباح المتعلقة بقائمة الدخلإدارة أساليب:  األولالمحورنتائج تحليل : أوالً

 وقيمةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     )  5 (رقم الجدول   يوضح  
 إدارة األربـاح    أساليب من أسلوب لكل t)( المشاهدة الخاص باختبار     لمعنوية ا مستوى

  :المتعلقة بقائمة الدخل مرتبة تنازلياً تبعاً لمتوسطاتها الحسابية
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 مستوى المعنوية المشاهدة وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات )5(جدول
  ئمة الدخل للشركات الليبيةلممارسة أساليب إدارة األرباح المتعلقة بقا

   األرباح المتعلقة بقائمة الدخلإدارة أساليب
 الوسط

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

 المعنوية
  المشاهدة

 القرار
  اإلحصائي

 درجة
الممارسة

  معنوي 020.  1.002  4.11   كمبيعاتللغير بضاعة األمانة المرسلة تسجيل
 ممارسة
  عالية

 604. 1.085 3.08   اكتسابـها المحتملة قبلاإليرادات إثبات
 غير

  معنوي
 ممارسة
 متوسطة

ة لتخفيض تكلفة  المخزون آخر المدييم في تقالمغاالة
  البضاعة المباعة

2.98 0.958 .883 
 غير

  معنوي
 ممارسة
  متوسطة

 881. 0.937 2.98   التشغيليالدخل أرباح البنود غير العادية ضمن إدراج
 غير

  معنوي
 ممارسة
 متوسطة

 بإيراد عملية البيـــع المبكر أو تسجيل افاالعتر
  الحالية لفترة الحقة إيرادات وهمية ونقل اإليرادات

2.98 0.937 .881 
 غير

  معنوي
 ممارسة
 متوسطة

ائر  بعض المصروفات التشغيليـة ضمن الخستصنيف
  غير المتكررة في قائمة الدخل

2.94 0.998 .673 
 غير

  معنوي
 ممارسة
 متوسطة

مخصص الديـون المشكـوك )  أو تخفيضزيادة (تغيير
   المدينينتقييم فيهـا دون إعادة

2.90 0.619 .254 
 غير

  معنوي
 ممارسة
 متوسطة

 182. 0.941 2.82   الفترة المالية بمصروف رأسماليتحميل
 غير

  معنوي
 ممارسة
 متوسطة

  معنوي 0.04 1.065 2.59  اإليرادية مصروفات البعض رسملة
 ممارسة
 منخفضة

ثبات المبيعات نهاية الفترة المالية للحصول على  إتأجيل
   السنة القادمةمبيعات زيادة في

  معنوي 018. 0.991 2.56
 ممارسة
 منخفضة

 اسات تغيير غير مبرر على الطرق والسيإجراء
   تقييم المخزونطرق مثلوالتقديرات المحاسبية 

  معنوي 001. 0.953 2.25
 ممارسة
 منخفضة

  254. 0.619 2.93  األولالمحو مجموع
 غير

  معنوي
 ممارسة
  متوسطة
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 لغير بضاعة األمانة المرسلة لتسجيل "العبارة أن )5( رقم الجدول من يالحظ  
، وبمـستوى   )4.11( حسابي في المحور وهـو       متوسط على أعلى    تحصلت" كمبيعات
 بدرجة عالية   تمارس الليبيةوهو يدل على أن إدارة الشركات       ) 0.05< 020.(معنوية  

 تحـصلت  جانـب آخـر      ومـن .  من ممارسات إدارة األرباح    ممارسةإلجراء ك هذا ا 
 وتأجيل إثبات المبيعات نهايـة      اإليرادية، مصروفات ال بعض رسملة( الثالثة   األساليب

 تغيير غير مبرر    إجراء و ،الفترة المالية للحصول على زيادة في مبيعات السنة القادمة        
 أدنـى   على)  طرق تقييم المخزون   مثل على الطرق والسياسات والتقديرات المحاسبية    

) 2.25 ،2.56 ،2.59( حيث تحصلت على متوسـطات قـدرها         الممارسة متوسطات
 منخفـضة  يعبر عن ممارسة     ما وهو   ،0.05 معنوية أقل من     وبمستويات التوالي   على
 سـطة  تعبر عن ممارسة متو    متوسطات على   ساليب باقي األ  وتحصلت. األساليبلهذه  

 اإليـرادات إثبـات  " تحصلت الممارسة فمثالً ، األرباحإدارةساليب  من أ بلهذه األسالي 
       ، وبمـستوى معنويـة    )3.08( حـسابي    متوسـط  علـى " المحتملة قبل اكتـسابـها   

وهو يدل على أن إدارة الشركات تمارس بدرجة متوسـطة هـذا            ) 0.05>  0.604(
  .اإلجراء

رسات التي تناولهـا     ممارسة من المما   ة بالمالحظة أنه لم تتحصل أي     والجذير  
االستقصاء على متوسط يعبر عن ممارسة عالية جدا ولم تتحصل أيـاً منهـا علـى                

  . الممارسة المطلقةعدم يعبر عن متوسط
 الفرضـية يمكن اختبـار    ) 5( إلى ما سبق عرضه في الجدول  رقم          واستناداً  

رة األربـاح    إدارة  الشركات الليبية أساليب إدا      تمارس: الفرعية األولى للدراسة وهي   
 .للتأثير على المعلومات الواردة بقائمة الدخل

 األربـاح   إدارة أسـاليب  ممارسةأن المتوسط العام ل   ) 5( الجدول رقم    يوضح  
وبمـستوى معنويـة    ) 2.93( الـدخل يبلـغ     بقائمة تؤثر على المعلومات الواردة      التي
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 سـيتم قبـول     ذا ل ، االختبار معنوية عدم إلى يشير   وهذا  0.05أي أكبر من    ) 0.254(
 إدارة  الشركات الليبية أساليب إدارة األربـاح         تمارس: " على ينص ذي ال العدمفرض  

 لمحور فقرات ا  لجميعإن المتوسط العام    ". للتأثير على المعلومات الواردة بقائمة الدخل     
يعبر عـن ممارسـة      - هذه الدراسة  حسب- وهذا المتوسط    ،3 ال يختلف معنوياً عن   

  . من أساليب إدارة األرباحيباألسالمتوسطة لهذه 
 المتعلقـة بقائمـة المركـز       ح إدارة األربا  أساليب:  تحليل المحور األول   نتائج: ثانياً

  :المالي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة     )  6( الجدول رقم    يوضح  
لي مرتبـة   أساليب إدارة األرباح المتعلقة بقائمة المركز الما   من أسلوب لكل) t(اختبار  

 :تنازلياً تبعاً لمتوسطاتها الحسابية
  

 أساليب لممارسة) t( المعيارية وقيمة اختبار واالنحرافات الحسابية المتوسطات )6(جدول
  إدارة األرباح المتعلقة بقائمة المركز المالي للشركات الليبية

 المركز ئمة إدارة األرباح المتعلقة بقاأساليب

  المالي

 الوسط

  الحسابي

 حرافاالن

  المعياري

 المعنوية

  المشاهدة

 القرار

  اإلحصائي

 درجة

  الممارسة

 لألصل االفتراضي العمر تقدير في التقليل
 الثابت

  معنوي غير 425.  1.405 3.16
 ممارسة
  متوسطة

 الفترة خالل المستحقـة األقٌساط إدراج عدم

 ضمن األجـل طويلة القروض مـن

  األجلقصيرة االلتزامات

 معنوي غير 864. 0.820 3.02
 ممارسة
  متوسطة

 إعالن قبل األجل طويلة قروض على الحصول

 األجل قصيرة قروض لسداد المالية القوائم
 معنوي غير 868. 0.845 2.98

 ممارسة
  متوسطة

 تصنيف في متعمدة بأخطـاء القيــام

 أصول أنـها علـى األجـل طويلة األصول
  قصيرة األجل

 معنوي غير 796. 1.087 2.96
 سةممار

  متوسطة
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 المركز ئمة إدارة األرباح المتعلقة بقاأساليب

  المالي

 الوسط

  الحسابي

 حرافاالن

  المعياري

 المعنوية

  المشاهدة

 القرار

  اإلحصائي

 درجة

  الممارسة

 معنوي غير 685. 1.038 2.94 مبررات دون االستهالك طرق في التغيير
 ممارسة
  متوسطة

 معنوي غير 498. 0.829 2.92 الشركة على المستحقة االلتزامات بعض إخفاء
 ممارسة
  متوسطة

 في المشكوك الديون عـن الكشف عدم
  تحصيلها

 معنوي غير 403. 0.839 2.90
 ممارسة
  متوسطة

 معنوي غير 254. 0.857 2.86 لألصل االفتراضي العمر تقدير في لغةالمبا
 ممارسة
  متوسطة

 الملموسة غير باألصول  المحاسبياالعتراف

  "تجارية عالمة المحل، شهرة"  المشتراة غير
 معنوي 075. 1.165 2.70

 ممارسة
  متوسطة

 تحديد في التاريخية التكلفة بمبدأ االلتزام عدم

  األصول تكلفة
 معنوي 019. 0.935 2.68

 ممارسة
 منخفضة

 استنفاذ طرق في مبرر غير تغيير إجراء

 الملموسة غير األصول
 معنوي 025. 0.978 2.68

 ممارسة
 منخفضة

 المتداولة األصول بين مقاصة إجراء

  األجلقصيرة وااللتزامات
 معنوي 007. 0.848 2.66

 ممارسة
 منخفضة

 معنوي غير 527. 0.703 2.94  الثاني المحور مجموع
 ممارسة
  متوسطة

 أغلب األسـاليب الـواردة تحـصلت علـى     أن )6( رقم الجدول من يالحظ  
 فـي  التقليـل  "العبارةتحصلت : فمثال متوسطة ممارسة تعبر عن مستوى طاتمتوس

على أعلى متوسط حسابي في المحـور وهـو   "  الثابتلألصل االفتراضي العمر تقدير
وهو يدل على أن إدارة الشركات تمـارس     ) 0.05>425.(، وبمستوى معنوية    )3.16(

  .  من أساليب إدارة األرباحاألسلوب هذا متوسطةبدرجة 
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 التاريخيـة  التكلفة بمبدأ االلتزام عدم (أساليب ثالثة جانب آخر تحصلت ومن  

 غيـر  األصـول  استنفاذ طرق في مبرر غير تغيير وإجراء األصول، تكلفة تحديد في

علـى  )   األجـل قصرة وااللتزامات المتداولة األصول ينب مقاصة وإجراء الملموسة،
 وهومـا يعبـر عـن       0.05متوسطات ممارسة منخفضة وبمستويات معنوية أقل من        

  .األساليبممارسة قليلة لهذه 
يمكن اختبـار الفرضـية     ) 6( إلى ما سبق عرضه في الجدول  رقم          واستناداً  
  :  للدراسة وهيالثانيةالفرعية 
ابات مفردات عينة الدراسة حول مدى ممارسة أساليب إدارة          العام إلج  المتوسط  

  ).3( المالي في الشركات الليبية يختلف معنويا عن المركزاألرباح المتعلقة بقائمة 
أن المتوسط العام لممارسة أسـاليب إدارة األربـاح         ) 6( الجدول رقم    يوضح  

  معنويةوبمستوى  ) 2.94 (بلغ المركز المالي    بقائمة تؤثر على المعلومات الواردة      التي
 فـرض   يقبـل  لذا   ، االختبار معنوية عدم إلى يشير   وهذا 0.05 أكبر من    أي) 0.527(

 إدارة  الشركات الليبية أساليب إدارة األرباح للتـأثير          تمارس: " على ينص ذي ال العدم
 فقـرات  لجميـع إن المتوسـط العـام   ".  الماليالمركزعلى المعلومات الواردة بقائمة  

 يعبـر عـن     - هذه الدراسـة   حسب- وهذا المتوسط    ،3  يختلف معنوياً عن    ال لمحورا
  .ممارسة متوسطة لهذه األساليب من أساليب إدارة األرباح

  : إدارة األرباح المتعلقة بقائمة التدفقات النقديةأساليب : تحليل المحور الثالثنتائج: ثالثاً

 المعيارية لكـل    المتوسطات الحسابية واالنحرافات  )  7( الجدول رقم    يوضح  
 تنازلياً تبعاً   مرتبة التدفقات النقدية    بقائمةممارسة من ممارسات إدارة األرباح المتعلقة       

 :لمتوسطاتها الحسابية
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 t) (ختبار الدة المعيارية وقيمة المعنوية المشاهواالنحرافات الحسابية المتوسطات )7( جدول
   الليبيةللشركاتتدفقات النقدية  البقائمة أساليب إدارة األرباح المتعلقة لممارسة

 إدارة األرباح المتعلقة بقائمة التدفقات أساليب
  النقدية

 الوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 المعنوية
  المشاهدة

 القرار
  حصائياإل

 درجة
  الممارسة

 في تصنيف التدفقات النقدية غير التالعب
 التشغيلية

3.02 .8687 .871 
 غير

  معنوي
 ممارسة
  متوسطة

 789. 1.0490 2.96 الموردين كتابة صكوك أخيرت
 غير

  معنوي
 ممارسة
 متوسطة

 السياسات المحاسبية المستخدمة بهدف تغيير
 التأثير على الدخل

2.96 1.0093 .780 
 غير

  معنوي
 ممارسة
 متوسطة

 تكاليف التطوير الرأسمالية على أنها تصنيف
 تدفق استثماري

  معنوي 001. 7825. 2.60
 ممارسة

 ضةمنخف

 المقيدة والملزمة لمالية الدفعات اتصنيف
 للموردين على أنها تدفقات نقدية تشغيلية

  معنوي 003. 9035. 2.60
 ممارسة
 منخفضة

 التدفقات النقدية من السحب على تصنيف
 مكشوف على أنها تدفق نقدي تشغيليال

  معنوي 000. 7890. 2.50
 ممارسة
 منخفضة

حاء بوجود  في سياسات التحصيل واإليالتشدد
  مالي قوي ومعدل ائتمان متوازنركزم

  معنوي 001. 9947. 2.48
 ممارسة
 منخفضة

  معنوي 000. 8330. 2.40  فترة السداد للنفقات والمصاريفإطالة
 ممارسة
 منخفضة

 رصيد المدينين زيادة ظاهرية من خالل زيادة
 إثبات إيرادات وهمية

  معنوي 000. 8947. 2.34
 ممارسة
 منخفضة

 إيراد بيع محفظة االستثمار على أنها يفتصن
 تدفق نقدي تشغيلي

  معنوي 000. 8154. 1.78
 ممارسة
  منخفضة

 التدفقات النقدية من الدعاوى القضائية تصنيف
 تدفق نقدي تشغيليعلى أنها 

  معنوي 000. 6091. 1.58
 عدم

 ممارسة

  معنوي  .000 0.4435 2.47  الثالث المحورإجمالي
 ممارسة
 منخفضة
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 أساليب فقط تحصلت على متوسـطات  ة أن ثالث،)7( رقم الجدول من الحظي  
التالعـب فـي تـصنيف      "تعبر عن مستوى ممارسة متوسطة، حيث تحصلت العبارة         

) 3.02( على أعلى متوسط حسابي في المحور وهـو       " التدفقات النقدية غير التشغيلية   
دارة الـشركات    وهو يـشير إلـى أن إ       0.05أي أكبر من    ) 0.871(بمستوى معنوية   

 ان األسـلوب  وكـذلك . تمارس بدرجة متوسطة هذا األسلوب من أساليب إدارة األرباح        
 المـستخدمة   اسـبية  على تغيير السياسات المح    والعمل كتابة صكوك الموردين     تأخير(

وبمـستوى  ) 2.96(فقد تحصال على متوسط حسابي بلـغ        ) بهدف التأثير على الدخل   
 على ممارسة متوسطة لهذين األسلوبين مـن قبـل           وهذا يدل  ،0.05معنوية أقل من    

أن جميع األساليب الباقية تحـصلت  ) 7(كما يبين الجدول  رقم      . إدارة الشركات الليبية  
 قبـل   منعلى متوسطات حسابية بمستويات معنوية كلها تعبر عن ممارسة منخفضة           

عاوى القضائية  تصنيف التدفقات النقدية من الد    ( األسلوب   جاء ف لليبية،إدارة الشركات ا  
  .في المرتبة األقل استخداماً من قبل اإلدارة.) على أنها تدفق نقدي تشغيلي

يمكن اختبـار الفرضـية     ) 7( إلى ما سبق عرضه في الجدول  رقم          واستناداً  
  :  للدراسة وهيلثةالفرعية الثا

 الليبية أساليب إدارة األرباح للتأثير على المعلومـات         الشركات إدارة   تمارس  
أن المتوسط العـام لممارسـة   ) 7( الجدول رقم    يوضح .اردة بقائمة التدفقات النقدية   الو

 التدفقات النقدية يبلـغ     بقائمة تؤثر على المعلومات الواردة      التيأساليب إدارة األرباح    
 معنويـة  إلـى  يـشير  وهـذا  ،0.05 من لأي أق) 0.000 (معنويةوبمستوى  ) 2.47(

 ال: " علـى  يـنص  الذي الفرض البديل    وقبول مالعد فرض رفض إلى   ويقود ،االختبار
 الليبية أساليب إدارة األرباح للتأثير على المعلومـات الـواردة           الشركات إدارة   تمارس
 معنويـاً   يختلـف  المحور هذا فقرات   لجميع العام   وسطإن المت ".  النقدية التدفقاتبقائمة  
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ـ   - هذه الدراسة  حسب- وهذا المتوسط    ،3 الفرضي   المتوسط عن ن ممارسـة    يعبر ع
  . األساليب من أساليب إدارة األرباحلهذه منخفضة

  : الفرضية الرئيسةاختبار
 النحـو   علـى  اإلشارة إلى أن الفرضية الرئيسة للدراسة قد صـيغت           سبقت  

 إدارة  الشركات الليبية أساليب إدارة األرباح للتأثير على المعلومـات            تمارس(: التالي
  .)الواردة بالقوائم المالية

 متوسـط  عنـد ) t( لهذه الفرضية، باستخدام اختبار   االختبارالل نتائج    خ ومن  
 سـة  العـام لممار   المتوسـط يتضح أن   ) 8 (رقم في الجدول    ينة المب 3فرضي يساوي   

وبمـستوى معنويـة     ) 2.77( إدارة األرباح في الشركات الليبية بلـغ         ساليب أل اإلدارة
 فرض رفض ويقود إلى    ،تبار معنوية االخ  إلى يشير   وهذا 0.05أي أقل من    ) 0.002(

 الليبيـة أسـاليب إدارة     الـشركات  إدارة   تمارسال  :  الفرض البديل القائل   وقبولالعدم  
  .األرباح للتأثير على المعلومات الواردة بالقوائم المالية

 الدراسـة مجتمعـة     لمحاور العام   المتوسط عن أن    ذلك يعبر أخرى،   وبعبارة  
 نحـو  عـام    بشكل ويتجه ،3 معنوياً عن    تلفيخ) 0.002( معنوية     وبمستوى) 2.77(

 تـؤثر   التيالممارسة المنخفضة من قبل إدارة الشركات الليبية ألساليب إدارة األرباح           
  . الماليةالقوائمعلى المعلومات الواردة ب

   محاور الدراسة مجتمعةلجميع) T( اختبار نتائج) 8 (الجدول
   عبارات االستبيان لجميع المحاورجميع

  الفرضية
 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري
  )T (قيمة

 المعنوية

  المشاهدة

 القرار

  اإلحصائي
  الممارسة درجة

3:0 ≥µH

VS 

3:1 pµH  

  المنخفضة ممارسة نحو التتجه  رفض  0.002  3.328  0.4887 2.77
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  :النتائج -1
 إدارة أن   يعتقدونالمراجعين الخارجيين    أن نتائج الدراسة    أظهرت عام   بشكل  

 أساليب إدارة األرباح عنـد إعـداد القـوائم          نخفضة بدرجة م  تمارسالشركات الليبية   
  :عليها المتحصل وفيما يلي تفصيل للنتائج. المالية للشركات الليبية

 بدرجـة   تمـارس  إدارات الشركات الليبية     أن اإلحصائيبينت نتائج التحليل    : أوالً -
 أساليب إدارة األرباح عند إعداد قوائم الدخل للشركات الليبيـة وخـصوصاً             متوسطة
  : التاليةاألساليب

 . كمبيعاتللغير بضاعة األمانة المرسلة تسجيل -1
 .تسابها المحتملة قبل اكاإليرادات إثبات -2
 .  في تقييم المخزون آخر المدة لتخفيض تكلفة البضاعة المباعةالمغاالة -3

 . التشغيليدخلباح البنود غير العادية ضمن ال أرإدراج -4
 بإيراد عملية البيع المبكر أو تسجيل إيرادات وهمية ونقـل اإليـرادات             االعتراف -5

  .الحالية لفترة الحقة
 بدرجـة متوسـطة     تمـارس  نتائج التحليل أن إدارات الشركات الليبية        بينت: ثانياً -

كز المالي للـشركات الليبيـة وخـصوصاً        أساليب إدارة األرباح عند إعداد قوائم المر      
  :األساليب التالية

 .لألصل االفتراضي العمر تقدير في التقليل -1
 ضـمن  األجـل  طويلـة  القـروض  من الفترة خالل المستحقة األقٌساط إدراج عدم -2

 .المتداولة االلتزامات

 يرةقص قروض لسداد المالية القوائم إعالن قبل األجل طويلة قروض على الحصول -3

  .األجل
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  .متداولة أصول أنها على األجل طويلة األصول تصنيف في متعمدة بأخطاء القيام -4
 بدرجـة   تمـارس  نتائج التحليل أن إدارات الشركات الليبيـة         بينت عام   بشكل: ثالثاً -

 غير أنهـا تمـارس      ، إدارة األرباح عند إعداد قوائم التدفقات النقدية       ساليبمنخفضة أ 
  :ساليب التاليةبدرجة متوسطة األ

 . في تصنيف التدفقات النقدية غير التشغيليةالتالعب -1
 .  كتابة صكوك الموردينتأخير -2

 . على تغيير السياسات المحاسبية المستخدمة بهدف التأثير على الدخلالعمل -3
  . تكاليف التطوير الرأسمالية على أنها تدفق استثماريتصنيف -4
  :التوصيات -2

  :باآلتي الباحثون يوصي السابقة جالنتائ ظل في  
  بجوانبه المختلقـة، األرباح  إدارةموضوع تشمل بحيث المحاسبية المناهج تطوير -1

 . عليهالمترتبة واآلثار
 نقابة المحاسبين القانونيين في ليبيا بزيادة االهتمام بتطوير مهنـة المحاسـبة             قيام -2

  .والمراجعة من خالل إصدار المعايير المنظمة لها
 بالشركات) ة المراجع ولجانالمراجعة الداخلية   ( بتفعيل دور الرقابة الداخلية      زيادة -3

 . للحد من ممارسات إدارة األرباحالليبية
 . من ممارسات إدارة األرباحلحد افي تفعيل دور المراجع الخارجي زيادة -4
 .ساتممار الهذه تفعيل دور ديوان المحاسبة في الكشف عن والحد من زيادة -5
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א��א�� 


 والمحللـين  والمدققين المحاسبين إدراك مدى ،(2013) سعد محمد  ميساءأبوتمام، -1

 التـدفق،  قائمة على االبداعية المحاسبة لممارسات المالية البيانات ومستخدمي الماليين

 .األوسط الشرق جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
راتيجية للحد من اآلثـار الـسلبية       ، تطوير است  )2006( عدي منذر لطفي     جرار، -2

 ، رسالة ماجستير  ،الستخدام المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة العامة األردنية       
 .جامعة عمان العربية للدراسات العليا

 التجارب، المبادئ، المفاهيم، ، الشركاتحوكمة ،)2005( طارق عبد العال حماد، -3
 . االسكندرية:  الجامعيةارالد

 القياس المحاسبي لممارسـة إدارة األربـاح        ،)2011( أحمد محمد إبراهيم     يل،خل -4
 مجلة اإلدارة العامة، المجلد     ية،بمنظمات األعمال وسبل معالجتها، دراسة نظرية تطبيق      

 .105الثالث والخمسون، العدد األول ديسمبر ص 
 االبداعية المحاسبة ممارسات واقع) 2015(  صديقي، مسعودالزمان،  بدرخمقاني، -5

 مـن  عينـة  حالة   دراسةالمالية التقارير من استبعادها وإجراءات الجزائرية البيئة في

 .8 العدد الجزائرية، المؤسسات أداء مجلة 2012 - 2013 .للفترة البترولية الشركات
 إلدارة المحاسبية السياسات أثر )2009( وعابد، محمد نواف ابراهيم جبر الداعور، -6

 لـألوراق  فلسطين سوق  فيالمتداولة االقتصادية الوحدات اسهم اسعار على المكاسب

 غـزة،  األول، العـدد  (17) : المجلد االسالمية، الجامعة مجلة تطبيقية، دراسة المالية،
 .فلسطين

 بشير محمد عاشور؛ غنية، المهدي الطاهر؛ شـالبي، البهلـول عمـر          الدرويش، -7
ية والمالية، األسـس والمفـاهيم والمنـاهج،    ، البحث العلمي في العلوم اإلدار   )2005(

 ).المكتب الوطني للبحث والتطوير: طرابلس(الطبعة األولى، 
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 لـسوق  التابعة الشركات في األرباح إدارة ،2013)(محمد، الطيب محمد الشريف، -8

 الفكـر  مجلـة  التجـارة،  كلية شمس، عين  جامعة :القاهرة  ليبيا،في  الماليةاألوراق

 . المحاسبي

 المعلومـات  جـودة  في اإلبداعية المحاسبة تأثير ،)2013 (اهللا عبد باخجة طالب، -9
 الـسليمانية،  محافظـة  فـي  والمـدققين  المحاسبين من عينة آلراء دراسة المحاسبية،
   .ماجستير رسالة العراق، كوردستان

دور التدقيق الداخلي في الحد من ممارسات المحاسبة        )  "2015(عادل، عيلوش    -10
دراسة عينة من شركات المساهمة لواليـة سـكيكدة،  رسـالة            " داعية في الجزائر  اإلب

 .ماجستير
 المـساهمة  الشركات في االرباح إدارة ممارسات ، قياس)2013( أمينة فداوي، -11

 .62 -45: ص ص.  العدد الرابعالعمل، و التنظيم  مجلةالجزائر، ببورصة المسجلة
 الـشركات فـي الحـد مـن     كمـة  ركائز حو، دور)2014( فداوي  أمينةفريد، -12

 جلةممارسات المحاسبة اإلبداعية دراسة عينة من الشركات المساهمة الفرنسية المـس          
 جامعـة ،  – األول المجلـد  -عشر السادس العدد – الجامعة  المجلة،SPF 250بمؤشر 
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  .27 العدد الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية  مجلةعمان،  بورصةفي المدرجة
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