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 بيئة األعمال غير المستقرة دور سياسة تمهيد الدخل في استقرار الشركات في
 )دراسة ميدانية(

 إعداد الباحث:  
 خالد وليد الدويري 

 إشراف الدكتور:
 باسل أسعد                          

 :لص البحثخستم

يهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى دراســـة دور سياســـة تمهيـــد الـــدخل فـــي تحقيـــق اســـتقرار 
كمـا يهـدف إلـى عـرض أهـم  ،ي بيئـة األعمـال السـورية الراهنـةفالشركات العاممة 

قــام الباحــث ب عــداد ولتحقيــق هــدف البحــث  .سياســة تمهيــد الــدخلوأدوات دوافــع 
شـركة تعمـل  31مكونـة مـن  استبانة وزعت عمى مجموعة مـن الشـركات السـورية

قـــــد تضـــــمنت االســـــتبانة ثالثـــــة محـــــاور و  ،فـــــي بيئـــــة األعمـــــال الســـــورية الراهنـــــة
الـــــتحكم فـــــي توقيـــــت االعتـــــراف بـــــاإليرادات  ،التغييـــــرات المحاســـــبية االختياريـــــة)

 إعادة تبويب بنود قائمة الدخل(. ،والمصروفات

إلـــى أن إدارة الشـــركات الســـورية تقـــوم بممارســـة سياســـة تمهيـــد  البحـــث وتوصـــل
دخل لتحقيـــق اســـتقرار الشـــركات فـــي بيئـــة األعمـــال  يـــر المســـتقرة مـــن خـــالل الـــ

ـــراف  ـــتحكم فـــي توقيـــت االعت ـــرات المحاســـبية االختياريـــة وال ـــين التغيي المفاضـــمة ب
عــــادة تبويــــب بنــــود قائمــــة الــــدخل. وأوصــــى الباحــــث  اإليــــرادات والمصــــروفات واو

يـــد الـــدخل بضـــرورة توعيـــة مســـتخدمي المعمومـــات المحاســـبية ألهميـــة سياســـة تمه
ودوافع اإلدارة في ممارستها، لكي ال ينظروا إلى أرقام القوائم المالية كأرقام مسمم 

 .بها
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 دور سياسة تمهيد الدخل في استقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة

 :البحث مقدمة .1

فللي  وترغللب ،عللن اتهللات مسللتقر فللي لمللو الللدخل اإلفصللاحبشللكل عللام  الشللركات تفضللل
الدخل وما يمر به من ارتفاع في بعض الفترات وهبوط فلي الفتلرات  باتمقعدم إظهار ت

بللين المسللتطاع تخفلليض هللفت التقمبللات  قللدراألخللر ، ولتحقيللك فلللا فللةن اإلدارة تحللاول 
بسياسللة  عمومللاف فللي إطللار مللا يعللر مللن خللتل اتبللاع  سللاليب محاسللبية مقبولللة الفتللرات 

تعتملللد اإلدارة عملللء األدا   حيلللث. Income Smoothing Policyتمهيلللد اللللدخل 
 دخلالحللللالي ملللللخفض واللللل دخلاللللل يكللللونفعلللللدما  ،اللسللللبي الحللللالي والمسللللتقبمي لمملشلللل ة

)محاسلللبيافن ملللن الفتللللرة  دخلهيلللد فلللةن اإلدارة تمهللل  إللللء اقتلللراض الللل عالمسلللتقبمي المتوقللل
الحلالي  دخلالل يكلونوعللد حلدوث العكلأ بل ن  ،الحاليلة ةالمستقبمية الستخدامه في الفتر 

 دخلإللء ادخلار الل إلدارةعللدها تمهل  ا ،اف ملخفضل اف مسلتقبمي دخلتف ولكن اإلدارة تتوقع  هيد
 الحالي الستخدامه المحتمل في المستقبل.

تواهللللله الشلللللركات السلللللورية اليلللللوم العديلللللد ملللللن الت يلللللرات فلللللي بيئتهلللللا الداخميلللللة و  
بيئللللة هللللا فللللي ؤ ها وبقات مللللام اسللللتمراريوالخارهيللللة والتللللي  صللللبحت تشللللكل تحللللدياف حقيقيللللاف 

طلرك البحلث علن  ك لر ال األملر اللفي يحلتم عملء إدارة هلفت الشلركات ،األعمال السلورية
هفت الت يرات فلي إن  ها في بيئة األعمال.بقاؤ  نبما يضمفاعمية لمواههة هفت الت يرات 

يلر مسلتقرة ملن شل لها ةعةعلة بيئلة  عملال غ لهلا البيئة المحيطة لمشركات السورية تخملك
سياسلللات طلللرك و البحلللث علللن فلللرض عملللء إدارة هلللفت الشلللركات ي توالتللل ،اسلللتقرار اللللدخل

بللالرغم مللن هللفت الت يللرات  تمكلهللا مللن ضللمان اسللتمرار مةاولللة لشللاطهامعيلللة محاسللبية 
 الحاصمة.

ومللللن األدوات المحاسللللبية التللللي مللللن الممكللللن إلدارة الشللللركات السللللورية اتباعهللللا  
سياسلة ات التلي تسلتخدم فلي إطلار لتحقيك االستقرار في بيئة األعمال الراهلة هلي األدو 

تقميلل التقمبلات غيلر المرغوبلة فلي اللدخل  هلا يمكلن للردارةملن ختلوالتلي  ،تمهيد الدخل
بالشلللكل اللللفي يحقلللك  ،إللللء الحلللد المسلللموح بللله فلللي ظلللل المبلللادئ والمعلللايير المحاسلللبية
  .الراهلة  هدا  اإلدارة في االستمرار والبقا  في بيئة األعمال السورية
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 دور سياسة تمهيد الدخل في استقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة

 البحث:مشكمة  .2

 من ختل اإلهابة عمء التساؤالت التالية: البحثمشكمة  يمكن لمباحث صياغة

  المحاسلبية االختياريلة فلي اسلتقرار الشلركات فلي  الت ييلراتبلين  يوهلد عتقلةهل
 المستقرة.بيئة األعمال غير 

  تحكم اإلدارة في توقيت االعترا  بلاإليرادات والمصلروفات هل يوهد عتقة بين
 الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة.في استقرار 

  إعلادة تبويلب بللود قائملة اللدخل فلي اسلتقرار الشلركات فلي هل يوهد عتقلة بلين
 بيئة األعمال غير المستقرة.

 أهمية البحث: .3

إن  هميللة هللفا البحللث يكمللن فللي كوللله يللدرأ سياسللة تمهيللد الللدخل ك حللد  شللكال تللدخل 
فللي   الشللركات إدارةتمارسللها قللد والتلي  ،المحاسللبياإلدارة فلي عمميللة القيللاأ واإلفصللاح 

لمتقميللل مللن التقمبللات غيللر المرغوبللة فللي الللدخل فللي ظللل بيئللة األعمللال السللورية سللورية 
األملر اللفي يضلمن لهلفت الشلركات االسلتمرار . الراهلة والتي تتسم بعدم االستقرار لسلبياف 

 .لتي تمر بها البتدافي مةاولة لشاطها عمء الرغم من الظرو  االقتصادية الصعبة 

 أهداف البحث: .4

تكملللن  هميلللة البحلللث فلللي كولللله يبلللرة دور سياسلللة تمهيلللد اللللدخل ك حلللد السياسلللات التلللي 
فللي الشللركات السللورية لتقميللل التقمبللات غيللر المرغوبللة فللي الللدخل التللي تمارسللها اإلدارة 

ويلللرتبط بهلللفا الهلللد  الرئيسلللي  ،فرضلللتها الظلللرو  الراهللللة عملللء بيئلللة األعملللال السلللورية
 األهدا  الفرعية التالية:

 ملن حيلث المفهلوم والطلرك  هوالبهلا كافلةسياسلة تمهيلد اللدخل ملن  التعر  عملء
 واألساليب.

  دوافع اإلدارة في ممارستها لسياسة تمهيد الدخل.التعر  عمء 
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 دوات سياسة تمهيد الدخل التي تستخدمها اإلدارة في تحقيك  هدافها. توضيح  
 .توضيح  هم متمح بيئة األعمال السورية الراهلة 
  إبلللراة دور سياسلللة تمهيلللد اللللدخل فلللي اسلللتقرار الشلللركات السلللورية فلللي ظلللل بيئلللة

 األعمال السورية الراهلة.

 الدراسات السابقة: .5
أثةةةر يم يةةةد الةةةدعو ئمةةة  العوا ةةةد بعرةةةوا :  1(3102 ،وأبةةةو ر ةةةار ،دراسةةةة دحمةةةد (1

 :ئما  لألوراق الماليةالسوقية لمشركات المدرجة في بور ة 
هدفت هفت الدراسة إلء التعر  عمء   ر سياسة تمهيلد اللدخل عملء العوائلد السلوقية 

واختبللار  ،لمشلركات الصلللاعية والخدميللة المدرهللة فللي بورصلة عمللان للل وراك الماليللة
  ر حهم الشركة ولوع القطاع عمء سياسة تمهيد اللدخل. وقلد  هريلت الدراسلة عملء 

شلللللركة  44شلللللركة مدرهلللللة فلللللي بورصلللللة عملللللان تتم لللللل فلللللي  70عيللللللة مكوللللللة ملللللن 
ن. وقد اسلتخدم 2005-6996لمفترة الممتدة من عام ) ،شركة خدمية 26و ،صلاعية
وتلم  ،ن لتصللي  الشلركات إللء ممهلدة وغيلر ممهلدة للدخمهاEckel, 1981لملوفج )

 ،وصلللافي اللللربح التشللل يمي ،اسلللتخدام  ربعلللة مقلللاييأ لملللدخل متم ملللة بمهملللل اللللربح
وصللافي الللدخل. وتوصللمت الدراسللة إلللء  ن بعللض الشللركات  ،والللدخل قبللل الضللريبة

حيللث ظهللر تمهيللد الللدخل فللي هميللع مقللاييأ  ،األردليللة تمللارأ سياسللة تمهيللد الللدخل
وتبللين  للله ال توهللد فللروك فات داللللة  ،اللدخل األربعللة فللي القطللاعين وبلسللب مختمفللة

ممارسلللة سياسلللة تمهيلللد  إحصلللائية بلللين الشلللركات الصللللاعية وشلللركات الخلللدمات فلللي
 ،الللدخل باسللتخدام مقللاييأ الللدخل المختمفللة باسللت لا  مهمللل الللربح كمقيللاأ لمتمهيللد

و للله ال توهللد  يضللاف فللروك فات داللللة إحصللائية بللين حهللم الشللركات الممهللدة وغيللر 
باسللللت لا  الفللللرك بللللين حهللللم الشللللركات  ،الممهللللدة باسللللتخدام مقللللاييأ الحهللللم ال ت للللة

ي حالللة اسلتخدام متوسللط المبيعللات كمقيللاأ لحهللم الشللركة الممهلدة وغيللر الممهللدة فلل

                                                           
  للر تمهيللد الللدخل عمللء العوائللد السللوقية لمشللركات المدرهللة فللي  ،ن3102) ،محمللد ،و بللو لصللار ،آملللة خملليأ ،حمللد 1

 ن.250-239ص ) ،العدد ال الي ،01المهمد  ،العموم اإلدارية –دراسات  ،بورصة عمان ل وراك المالية
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فلي حلين تبلين  ن هللاا   لراف فا دالللة إحصلائية لسياسلة  ،علد اختبار القطاعين معاف 
 تمهيد الدخل عمء العوائد السوقية غير العادية.

 :Luqman and Fakhar, 2012)1دراسة د (2
An Association between Income Smoothing, Income Tax 

and Profitability Ratios in Karachi Stock Exchange: 
العتقللة بللين سياسللة تمهيللد الللدخل وضللريبة الللدخل  إلللء دراسللةهللفت الدراسللة  هللدفت

والعائلللد عملللء حقلللوك  ROA))ولسلللب الربحيلللة المتم ملللة فلللي العائلللد عملللء األصلللول 
شلللللركة مدرهلللللة فلللللي سلللللوك كراتشلللللي  068والتلللللي  هريلللللت عملللللء  ،(ROE) الممكيلللللة

. وقللد تللم تصلللي  الشللركات إلللء (2007-2006)للل وراك الماليللة لمفتللرة الواقعللة بللين 
وشللممت  ،(Eckel, 1981)شللركات ممهللدة وغيللر ممهللدة لمللدخل باسللتخدام لمللوفج 

 (ROA and ROE)المت يلللرات المسلللتقمة عملللء ضلللريبة ادخلللل ولسلللبة الربحيلللة 
وللت  عللن هللفت الدراسلة وهللود عتقللة التابعللة عمللء سياسلة تمهيللد الللدخل. والمت يلرات 

 فات داللة إحصائية بين سياسة تمهيد الدخل وضريبة الدخل ولسب الربحية.

(Mohammadi et al., 2012دراسة ) (2
2
 :بعنوان 

The Effect of Cash Holding on Income Smoothing: 

شللركة مدرهللة فللي بورصللة طهللران  73طبقللت هللفت الدراسللة عمللء عيلللة مكولللة مللن 
لتحميللل العتقللة بللين االحتفللاظ باللقديللة وسياسللة تمهيللد  (2060-2005)خللتل الفتللرة 

وقلللد  شلللارت لتلللائ  هلللفت الدراسلللة إللللء وهلللود عتقلللة طرديلللة بلللين االحتفلللاظ  ،اللللدخل
و له ال يوهد عتقة فات دالللة إحصلائية بلين الت يلر  ،باللقدية وسياسة تمهيد الدخل

 لتحتفاظ باللقدية وبين سياسة تمهيد الدخل.اإليهابي 

                                                           
1
 Luqman, R. A., and Fakhar, S., (2012), An Association between Income Smoothing, 

Income Tax and Profitability Ratios in Karachi Stock Exchange: an Empirical 

Investigation, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 9, 

No. 3, PP. (986-990). 
2
 Mohammadi, S., Maharlouie, M. M., and Mansouri, O., (2012, June), The Effect of Cash 

Holding on Income Smoothing, Interdisciplinary  Journal of Contemporary Research in 

Business, Vol. 2, No. 4, PP. (523-532). 
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 :بعروا  Taktak et al., 2010)1دراسة د (4
Income Smoothing Practices Evidence from Banks 

Operating in OECD Countries: 

مصللرفاف ملللن المصلللار  التهاريلللة  278طبقللت هلللفت الدراسلللة عمللء عيللللة مكوللللة ملللن 
وقلد  ظهلرت الدراسلة  ن هللاا العديلد  ،العاممة فلي دول ملظملة التعلاون االقتصلادي

من المصار  الممهدة لدخولها إما باسلتخدام مخصصلات خسلائر القلروض  و علن 
وتمه  هفت المصار  إلء تمهيد الدخل الحقيقلي  ،طريك بيع األوراك المالية التهارية

د الللدخل االصللطلاعي. كمللا  شللارت اللتللائ  إلللء ميللل المصللار  إلللء  ك للر مللن تمهيلل
تمهيللد األربللاح المعملللة ويعتمللد فلللا عمللء القيللود التحوطيللة والعتهيللة وعمللء مختملل  

 القيود المؤسسية.

 :بعروا  Matsuura, 2008)2دراسة د (5
The Relation between Real Earnings Management and 

Accounting Earnings Management: Income Smoothing 

Perspective: 

دارة األربلللاح  هللدفت هلللفت الدراسلللة إللللء اختبلللار العتقللة بلللين إدارة األربلللاح الحقيقيلللة وا 
المحاسبية لتمهيد الدخل لمشركات اليابالية المدرهة في بورصلة طوكيلو خلتل الفتلرة 

وقد ركةت الدراسة عملء التلدفقات اللقديلة ملن العمميلات التشل يمية  ،ن2002-2007)
والمستحقات االختيارية كمت يلر وهملي إلدارة  ،كمت ير وهمي إلدارة األرباح الحقيقية

األربللاح المحاسللبية. ولللت  عللن هللفت الدراسللة  ن العتقللة بللين إدارة األربللاح الحقيقيللة 
دارة األربلاح المحاسلبية هلي عتقللة تكميميل كملا وهللد دليلل عملء  ن إدارة األربللاح  ،ةوا 

 الحقيقية لتمهيد الدخل تحدث قبل إدارة األرباح المحاسبية.

                                                           
1
 Taktak. N. B., Shabou, A., and Dumontier, P., (2010, November), Income Smoothing 

Practices: Evidence from Banks Operating in OECD Countries, International Journal of 

Economics and Finance, Vol. 2, No. 4, PP. (140`-150). 
2
 Matsuura, S., (2008), The Relation between Real Earnings Management and Accounting 

Earnings Management: Income Smoothing Perspective, Journal of International Business 

Research, Vol. 7, No. 3, PP. (63-77). 
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الوسةةةا و والةةةدوافث المةةةؤثر  فةةةي بعرةةةوا :  1(3112 ،وآعةةةرو  ،دراسةةةة دالعبةةةد اه (6
 :سياسة يم يد الدعو

سعت هفت الدراسة إلء تحقيك هدفين  ساسين: الهد  األول هو التعر  عمء مد  
التشللار سياسللة تمهيللد الللدخل فللي الشللركات الصلللاعية المسللاهمة األردليللة فللي ظللل 
 تث مقاييأ لمدخل )صافي الربح التشل يمي، صلافي اللدخل قبلل الضلريبة، صلافي 

 و الموههلات لسلموا اإلدارة الدخلن.  ما الهلد  ال لالي هلو التعلر  عملء الملؤ رات 
لحللو تمهيللد الللدخل. وألهللل تحقيللك هللفين الهللدفين فقللد تللم اختيللار القطللاع الصلللاعي 

 53األردلللي المسللاهم كمهتمللع لمدراسللة، وتللم تم يللل هللفا المهتمللع بعيلللة مكولللة مللن 
ن. وفي ضو  هلفت 2003-6996شركة مساهمة توافرت علها البيالات المالية لفترة )

فرضلية متعمقلة  63فرضية متعمقلة بلالحهم )القليم المطمقلةن و 66بار البيالات تم اخت
باللسللب الماليللة )العتقللات بللين المت يللراتن. وكالللت لتيهللة اختبللار الفرضلليات تؤكللد 
إمكاليللة وهللود فللروك فات داللللة إحصللائية بللين الشللركات الممهللدة لمللدخل والشللركات 

يلللة، ولللليأ هللللاا ملللن غيلللر الممهلللدة لملللدخل حصلللراف فيملللا يتعملللك بلللبعض اللسلللب المال
 فروك فات داللة إحصائية في حالة الفرضيات فات العتقة بمت يرات الحهم.

العوامةةةو المةةةؤثر  فةةةي ئمميةةةة بعرةةةوا :  2(3112 ،والحسةةةراو  ،دراسةةةة دالعبةةةد اه (7
 :يم يد الدعو

سلبي وسلت فرضليات فلي محاوللة استخدمت هفت الدراسلة  ت لة مفلاهيم لملدخل المحا
لتفسلير و  ،سياسة تمهيد اللدخل فلي الشلركات الصللاعية العراقيلةلمتحقك من ممارسة 

ممارسللللللة اإلدارة لسياسللللللة تمهيللللللد الللللللدخل. وتوصللللللمت الدراسللللللة إلللللللء  ن اإلدارة فللللللي 
الشركات الصللاعية العراقيلة تميلل بشلكل  كبلر إللء تمهيلد اللدخل فلي ضلو  كلل ملن 

                                                           
لللدوافع الملللؤ رة فللي سياسللة تمهيلللد الوسللائل وا ،ملللايون ،3117) ،سلللا  ،والقرعللان ،ميشللليل ،سللويدان ،ريللاض ،هللاالعبللد  1

المهملد  ،المهملة العربيلة لممحاسلبة ،دراسة ميدالية عمء الشركات الصلاعية األردلية المدرهة في بورصلة عملان –الدخل 
 ن.00-0ص ) ،األول العدد ،العاشر

دراسلة ميداليلة عملء  –العوامل المؤ رة في عممية تمهيد اللدخل  ،مايون ،3116) ،عقيل ،والحسلاوي ،رياض ،العبد اهلل 2
 ن.73-37ص ) ،العدد األول ،المهمد التاسع ،المهمة العربية لممحاسبة ،الشركات المساهمة الصلاعية العراقية
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ي اللدخل. مفهومي دخل اللشاط الهاري ودخلل التشل يل الحلالي مقارللة بتمهيلد صلاف
وتبللين وهلللود فلللروك فات دالللللة إحصلللائية بلللين الشلللركات الممهلللدة لملللدخل والشلللركات 
 ،غير الممهدة لملدخل ملن خلتل الملدفوعات الضلريبية وربحيلة الشلركة وللوع الممكيلة

 وهود فروك فات داللة إحصائية في حالتي حهم الشركة والك افة الر سمالية. موعد
 :بعروا  Albornoz and Alcarria, 2003)1دراسة د (8

Analysis and Diagnosis of Income Smoothing in Spain: 
هلللدفت هلللفت الدراسلللة إللللء تحديلللد دور اسلللتخدام المسلللتحقات االختياريلللة فلللي سياسلللة 
تمهيلللد اللللدخل ملللن قبلللل الشلللركات المسلللاهمة غيلللر الماليلللة اإلسلللبالية وتللل  ير مسلللتو  

باسللللللتخدام المسللللللتحقات األدا  عمللللللء هللللللفت السياسللللللة. وقللللللد اتضللللللح  ن اإلدارة تقللللللوم 
االختياريلللة لتخفللليض اللللدخل عللللدما يكلللون االدا  الفعملللي لمشلللركة  كبلللر ملللن الوسلللط 
الحسلللابي لللل دا  فلللي القطلللاع. فعللللدما يكلللون  دا  الفتلللرة الحاليلللة هيلللد ويتوقلللع ألدا  

فللللللةن اإلدارة تقللللللوم باسللللللتخدام المسللللللتحقات  ،الفتللللللرة المسللللللتقبمية  ن يكللللللون ضللللللعي 
الحلللالي بهلللد  تحسلللين دخلللل الفتلللرة التحقلللة والعكللللأ االختياريلللة لتخفللليض اللللدخل 

 صحيح.
 :بعروا  Lewis and Chaney, 2001)2دراسة د (9

An Empirical Analysis of Income Smoothing Evidence 

from Initial Public Offerings: 

ركللللةت هللللفت الدراسللللة عمللللء سللللموا اإلدارة علللللد اتخللللاف قللللرار بةصللللدار  سللللهم هديللللدة 
لمهمهللللور مللللن خللللتل األربللللاح المعملللللة لمشللللركات التللللي قامللللت بطللللرح  سللللهم هديللللدة 

الفرضللية األولللء هللي  ،شللركة ظللل فرضلليتين 489لتكتتللاب عمللء عيلللة مكولللة مللن 
 ملللا  ،الملشلل ة وهللود عتقللة معلويلللة موهبللة بلللين سياسللة تمهيلللد الللدخل ومسلللتو   دا 

                                                           
1
 Alboronzo, B. G., and Alcarria, J. J., (2003), Analysis and Diagnosis of Income 

Smoothing in Spain, European Accounting Review, Vol. 12, No. 3, PP. (443-463). 
2
 Lewis, C. M., and Chaney, P. K., (2001), An Empirical Analysis of Income Smoothing: 

Evidence from Initial Public Offerings, Retrieved  July 16, 2014 from ww.papers.ssrn.com 
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الفرضية ال الية فهي وهود عتقة معلوية موهبلة بلين سياسلة تمهيلد اللدخل واسلتقرار 
 سللعار األسللهم. ولللت  عللن هللفت الدراسللة  ن اإلدارة تمللارأ سياسللة تمهيللد الللدخل فللي 

و ن  سلعار األسلهم فلي الملشللت الممهلدة  ،فترات طرح األسهم بهد  تحسين األدا 
 اف.لمدخل تكون  ك ر استقرار 

مةة  عةةسو اسةةيعراا الدراسةةات السةةابقة الميعمقةةة بموكةةول البحةةث يمكةة  يمعةةي   
 مايميز هذه الدراسة بمايمي:

  تختملل  هللفت الدراسللة عللن الدراسللات السللابقة فللي  ن الدراسللات السللابقة كالللت تتلللاول
هاللب واحللد مللن موضللوع الدراسلة الحاليللة وهللو موضللوع سياسلة تمهيللد الللدخل، بيلمللا 

ل الباحلللث ملللن ختلهلللا إبلللراة العتقلللة بلللين سياسلللة تمهيلللد اللللدخل هلللفت الدراسلللة يحلللاو 
 واستقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة.

  كالبيئلة غالبية الدراسات التي تم إهراؤها في هفا المهال تم في بيئات عملل مختمفلة
 الهمهوريللة، بيلمللا هللفت الدراسللة تتلللاول بيئللة األعمللال فللي ... اللل األردليللة والعراقيللة

 سورية.العربية ال

 فروا البحث: .6

 استلاداف لما سبك وتحقيقاف ألهدا  البحث تم صياغة الفروض التالية:

هلللاا عتقللة فات داللللة احصللائية بللين الت ييللرات المحاسللبية االختياريللة  الفةةرا الوو:
 واستقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة.

احصللائية بللين الللتحكم فللي توقيللت االعتللرا  هلللاا عتقللة فات داللللة  الفةةرا الثةةاري:
 باإليرادات والمصروفات واستقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة.

هللاا عتقلة فات دالللة احصلائية بلين إعلادة تبويلب بللود قائملة اللدخل  الفرا الثالث:
 واستقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة.
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 مر ج البحث: .7

شلللكمة البحلللث واختبلللاراف لفروضللله المحلللددة، فلللةن البحلللث يتبلللع بشلللكل فلللي إطلللار طبيعلللة م
 ، وفلا من ختل اتباع الخطوات التالية:المله  الوصفيرئيسي 

تهميع البيالات من المصادر المختمفة واالطلتع عملء الدراسلات السلابقة، وفللا  ن0
 بهد  تكوين اإلطار اللظري لمبحث.

إهابلات لمشلكمة البحلث المتم ملة تحديد فروض البحث التلي تتمحلور حلول تقلديم  ن3
بللدور سياسللة تمهيللد الللدخل فللي اسلللتقرار الشللركات العاممللة فللي بيئللة عمللل غيلللر 

 مستقرة.

تهميع البيالات األولية وال الوية التي تمكن من اختبار الفروض المحلددة، حيلث  ن2
يعتملد البحلث عملء قائملة االستقصلا  كل دا  لهملع البياللات ملن مهتملع البحلث، 

 .ت يرات المستقمة والتابعةالم ومن  م تحديد

اختبار فروض البحث، وفلا من خلتل تحديلد المؤشلرات التلي يمكلن اسلتلتاهها  ن0
مللن اإلحصللا ات الوصللفية لممت يللرات المسلللتقمة والتابعللة، بمللا يمكللن مللن تحديلللد 
األسلللاليب اإلحصلللائية الختبلللار الفلللروض، وملللن  لللم اختبلللار الفلللروض باسلللتخدام 

 .SPSSالعموم االهتماعية  البرلام  اإلحصائي لتطبيقات

 الوصول إلء لتائ  البحث وتقديم التوصيات. ن5
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 ميغيرات البحث: .8

 الميغير اليابث      المسيقوالميغير     
 اسيقرار الشركات           يم يد الدعوسياسة    

 
 يقسيمات البحث: .9

 تم تقسيم البحث إلء الفصول التالية: ،وملهههفي إطار طبيعة البحث 

 الوو: طبيعة سياسة يم يد الدعوالف و 
واللدوافع  ،طبيعة سياسة تمهيد الدخل في الفكلر المحاسلبي المعاصلرهفا الفصل يدرأ 
تتبعهللا اإلدارة  قللد واألدوات التللي ،اإلدارة إلللء ممارسللة سياسللة تمهيللد الللدخل تحفللةالتللي 
 .لهفت السياسةممارستها  في

 الف و الثاري: بي ة الئماو
 هللم متمللح بيئللة و  ،والمقومللات األساسللية لهللا ،مفهللوم بيئللة األعمللال يللدرأ هللفا الفصللل
 في المرحمة الراهلة.األعمال السورية 

 الف و الثالث: الدراسة الميدارية واعيبار الفروا
واختبللللار الفللللروض مللللن خللللتل معالهللللة  ،مهتمللللع وطريقللللة البحللللثهللللفا الفصللللل يعللللرض 

 االستبيان إحصائياف وصوالف لتحديد لتائ  االختبار وتحميل اللتائ .

استقرار 
 الشركات

التحكم في توقيت االعتراف 
 باإليرادات والمصروفات

 التغييرات المحاسبية االختيارية

 إعادة تبويب بنود قائمة الدخل



 
 
 
 
 
 
 
 

 األول الـفـصـل

 ـلالدخ ـهيدمت ـةسياس طبيعـة
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:تمهيد  

مػػف السياسػػات غيػػر المعميػػة التػػي تمارسػػها ا دارة لمػػتحكـ  واحػػدة الػػدخؿسياسػػة تمهيػػد  تمثػػؿ
واتبػػػػاع  ػػػػ    ،فػػػػي كميػػػػة ويوعيػػػػة المعمومػػػػات المرغػػػػوب التقريػػػػر عيهػػػػا فػػػػي التقػػػػارير الماليػػػػة

السياسػػػة يعتمػػػد بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػد مػػػدم اسػػػتمتؿ ا دارة لممرويػػػة المتاحػػػة لهػػػا فػػػي اختيػػػار 
أي  ،المحاسبية لمحد مف تقمبات الدخؿ عبر الفتػرات المحاسػبية المتتاليػة ياساتالطرؽ والس

محاولة إظهار الدخؿ بشكؿ أكثر استقرارًا عيد وجود عوامؿ مػف شػهيها التػهثير عمػد الػدخؿ 
ظهار  بشكؿ متقمب مف فترة محاسبية إلد أخرم.  وا 

 وأكثر ػػػا أ ػػػـ الطػػػرؽ المتبعػػػة فػػػي إدارة األربػػػاح مننن  الػػػدخؿ تمهيػػػد سياسػػػة وتعتبػػػر
مثػػاؿ محػػدد  لػدخؿا تمهيػػد سياسػةإلػػد أف  (Beattie et. al., 1994)أشػار  فقػػد ،شػيوعاً 

تمهيػػػد الػػػدخؿ جػػػمن جػػػو ري مػػػف سياسػػػة ف .Earnings Management دارة األربػػػاح 
 توافػػؽالمحالػػة خا ػػة مػػف ا ف ػػاح المحاسػػبي  افضػػًت عػػف كويهػػ ،ممارسػػات إدارة األربػػاح

  .1مع رغبة ا دارة

يػػتـ فػػي  ػػ ا الف ػػؿ مياةشػػة سياسػػة تمهيػػد الػػدخؿ بمميػػد مػػف التف ػػيؿ مػػف سػػوؼ و 
 ختؿ:

 واألساليب( ،والطرؽ ،)المفهـو تمهيد الدخؿ سياسةاألوؿ:  المبحث

 الدخؿ دا دارة في ممارسة سياسة تمهي دوافعالثايي:  ثالمبح

 ؿالثالث: أدوات سياسة تمهيد الدخ المبحث

                                                           
1
 Beattie V., Brown, S., Ewer, D., John, B., Manson, S., Thomas, D., and Turner, M., 

(1994), Extraordinary Items and Income Smoothing: Appositive Accounting Approach, 

Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 21, PP. (791-811). 
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 األول المبحث

 واألساليب( ،والطرق ،)المفهوم خلالد هيدتم سياسة

وخا ػػػة بعػػػد مػػػا تعرضػػػت كبػػػرم  امداد اال تمػػػاـ فػػػي األويػػػة األخيػػػرة بسياسػػػة تمهيػػػد الػػػدخؿ
و لػػؾ يتيجػػة التتعػػب فػػي  ،عمػػد المسػػتوم الػػدولي اليهيػػارات أدت إلػػد ت ػػفيتها شػػركاتال

ظهار أرباح غير حقيقية وةد يكوف  لؾ مف ختؿ ممارسة ا دارة لسياسة تمهيػد  ،دخولها وا 
و لػػؾ لتمبيػػة التوةعػػات  ،بشػػكؿ أكثػػر اسػتقراراً  شػركةظهػػار دخػػؿ الالػدخؿ فػػي محاولػػة ميهػا  

 المطموبة ميها والمتوةعة مف ةبؿ الجمهور.

لػػػػد و  ،د الػػػػدخؿتمهيػػػػسياسػػػػة ـ إلػػػػد مفهػػػػو يتعػػػػرض  ػػػػ ا المبحػػػػث وسػػػػوؼ  الطػػػػرؽ ا 
 و لؾ مف ختؿ ما يمي:واألساليب المتبعة فيه 

 مفهـو سياسة تمهيد الدخؿ: 1ػػ1ػػ1

 طرؽ سياسة تمهيد الدخؿ: 1ػػ1ػػ2

 أساليب سياسة تمهيد الدخؿ: 1ػػ1ػػ3

 الدخؿالميظور األختةي لسياسة تمهيد : 1ػػ1ػػ4
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 :الدخل تمهيد سياسة مفهوم: 1ــ1ــ1
 و ػي ،Earnings Management األربػاح إدارةأشػكاؿ  أحػدالػدخؿ  تمهيػدسياسػة  عتبػرت

 حػػػاوؿةػػد و . أف وجػػود تمهيػػػد لمػػدخؿ يعيػػي وجػػود إدارة ل ربػػاح بمعيػػد ،هػػاحالػػة خا ػػة مي
 ،Income Smoothingالػدخؿ  لتمهيػد العديد مف البػاحثيف والكتػاب وضػع تعريػؼ محػدد

 ػػؤالن البػػاحثيف والكتػػاب فقػػد ظهػػرت عػػدة تعريفػػات لهػػ ا  توجهػػات فػػي خػػتتؼتل يظػػراً  لكػػف
يمػا تقييػد  فػي  وجميعها المفهـو ت ب في معيد واحػد أال و ػو عػدـ تػرؾ رةػـ الػدخؿ حػرًا وا 

 متئمًا. دارةمعيية حسب ما ترا  ا  ودحد

الػػػتحكـ المتعمػػػد بػػػالتخفيض أو  ( تمهيػػػد الػػػدخؿ بهيػػػه1993 ،)بحيػػػري ؼعػػػر  حيػػػث
الحػػد الػػ ي الميػادة فػػي األربػاح مػػف ةبػػؿ ا دارة لتقميػؿ التبػػايف غيػػر العػادي فػػي األربػػاح إلػد 

 .1تسمح به المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والمبادئ السميمة لإلدارة

المفهػػـو األخػػر لعمميػػة  تمهيػػد الػػدخؿ بهيػػه (Ashari et. al., 1994)عػػرؼ  كمػػا
تمثيػػػؿ اختيػػػاري ومق ػػػود مػػػف ةبػػػؿ ا دارة لتقميػػػؿ االختتفػػػات فػػػي الػػػدخؿ باسػػػتخداـ أدوات 

فقػػػد أوضػػػحوا بػػػهف  ػػػ   العمميػػػة تجػػػري اختياريػػػًا مػػػف ةبػػػؿ ا دارة وليسػػػت  ،محاسػػػبية محػػػددة
مجبػػرة عمػػد تطبيقهػػا بهػػػدؼ تقميػػؿ الت بػػ بات التػػػي تظهػػر فػػي الػػدخؿ مػػػف سػػية إلػػد أخػػػرم 

 .2تباع طرائؽ محاسبية معيية تعتبر وسائؿ لتمهيد الدخؿاب

الػدخؿ بهيػه عمميػة يػػتـ  تمهيػد( Fudenberg and Tirole, 1995) عػرؼ بييمػا
 ،لجعػػػػؿ الػػػػدخؿ اليػػػػات  أةػػػػؿ تقمبػػػػاً  يػػػػةالمتحققػػػػة ب ػػػػورة احتيال بػػػػاحمػػػػف ختلهػػػػا معالجػػػػة األر 

يعبػر عػف تػدخؿ مق ػود مػف ةبػؿ ويستخمص الباحثاف مما سبؽ أف تمهيد الػدخؿ م ػطمح 

                                                           
(، دراسػػػة تحميميػػػة اختباريػػػة لمتطمبػػػات االسػػػتراتيجية ا داريػػػة لمخيػػػارات المحاسػػػبية فػػػي 1993بحيػػػري، أحمػػػد  ػػػايي، ) 1

 .9ص ،جمهورية م ر العربية ، كمية التجارة، جامعة المةاميؽ،البحوث التجارية مجمةم ر، 
2
 Ashari, N., Koh, H. C., Tan, S. L., and Wong, W. H., (1994), Factors Affecting Income 

Smoothing among Listed Companies in Singapore, Accounting and Business Research, 

Vol. 24, No. 96, PP.( 291-301). 
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 حقيػؽأدوات محاسبية معييػة لت ـوباستخدا ،ا دارة لتخفيض االيحرافات والتقمبات في الدخؿ
 .1به ا دارة ووفؽ ما تسمح به المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً  ترغبما 

تمهيد الدخؿ عمػد أيػه ممارسػة اسػتخداـ الطػرؽ  (Rivard et. al., 2003) وعرؼ
ومػف خػتؿ  ػ ا التعريػؼ أشػار البػاحثوف إلػد  ،لتقميؿ التقمبات في  افي الدخؿ ةالمحاسبي

وسػػػيمة مهمػػػة مػػػف الوسػػػائؿ المتبعػػػة فػػػي تمهيػػػد الػػػدخؿ و ػػػي اسػػػتخداـ الطػػػرؽ والسياسػػػػات 
 .2المحاسبية

مق ودة لمدخؿ المعمػف  فيرم أف تمهيد الدخؿ  و تسوية (Belkaoui, 2004) أما
بهدؼ الو وؿ إلػد المسػتوم أو االتجػا  المرغػوب والػ ي يعبػر عػف رغبػة ا دارة فػي تقميػؿ 

 دئااليحرافػػات غيػػر الطبيعيػػة فػػي الػػدخؿ إلػػد الحػػد الممكػػف أو المسػػموح بػػه فػػي ظػػؿ المبػػا
 .3المحاسبية وا دارية المقبولة

الػدخؿ بهيػه عبػارة عػف  تمهيػد (Acharya and Lambrecht, 2012) عػرؼ كمػا
االجػػػرانات التػػػي تقػػػػـو بهػػػا ا دارة مػػػػف خػػػتؿ اسػػػتمتؿ المرويػػػػة المتاحػػػة لهػػػػا فػػػي اختيػػػػار 

أي  ،الػػػدخؿ عبػػػػر السػػػيوات المتتاليػػػػة بػػػاتالسياسػػػات واالجػػػرانات المحاسػػػػبية لمحػػػد مػػػػف تقم
 .4لمحاولة إظهار الدخؿ أكثر استقراراً 

                                                           
1
 Fudenberg, D. and Tirole, J., (1995), A Theory of Income and Dividend Smoothing 

Based on Incumbency Rents, Journal of Political Economy, Vol. 103, No. 1, PP. (75-93). 
2
 Rivard, R. J., Bland, E., and Hatfield, M., Gay B., (2003, November), Income Smoothing 

Behavior of U.S. Banks under Revised International Capital Requirements, International 

Advances in Economic Research, Vol. 9, No. 4, PP.. (288-294). 
3
 Belkaoui, Ahmed-Riahi, (2004, February), Accounting Theory, London: Thomson 

Publishing:, (5
th 

ed). 
4
 Acharya, V. V., and Lambrecht, B. M., (2012, January), A Theory of Income Smoothing 

When Insiders Know more than Outsiders, Working Paper, National Bureau of Economics 

Research. 

 

http://link.springer.com/journal/11294/9/4/page/1
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سياسػة تمهيػد  حػوؿ األمػورمػف  مجموعػة ومف ختؿ التعػاريؼ السػابقة يمكػف أف يسػتخمص
 الدخؿ تتحدد في:

و لػػؾ لتخفػػيض التقمبػػات  ، ػػي الطػػرؼ األكثػػر ا تمامػػًا بسياسػػة تمهيػػد الػػدخؿ ا دارة .1
ظهار  ب الشركةدخؿ  يالتي تطرأ ف  أكثر استقرارًا. شكؿوا 

 يػػػػؽيحػػػػو تحق تتجػػػػهالػػػػدخؿ  تمهيػػػػد فػػػػيا دارة  هاجميػػػػع األسػػػػاليب التػػػػي تسػػػػتخدم إف .2
 .مسبقاً  أ داؼ محددة

المرويػة المتاحػة فػي المعػايير والمبػادئ المحاسػبية المقبولػة عمومػًا  ػي األسػػا   إف .3
التػػػي تسػػػمح لػػػإلدارة فػػػي التػػػدخؿ فػػػي عمميػػػة القيػػػا  وا ف ػػػاح المػػػالي مػػػف خػػػتؿ 

 ممارستها لسياسة تمهيد الدخؿ.
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1
 Huibrecht, Margaretha Van der Poll, (2004), The Role of Book Entries in Income 

Smoothing and Big Bath, University of Pretoria, P. 77. 
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 :لالدخ تمهيد سياسة طرق: 1ــ1ــ2

التػي و  لمشػركةتمهيد الػدخؿ إمػا بطريقػة طبيعيػة ياتجػة عػف األعمػاؿ التشػميمية يمكف أف يتـ 
مق ػػود مػػف ةبػػؿ أو بطريقػػة مفتعمػػة ياتجػػة عػػف تػػدخؿ  ،فػػي وةتهػػاتكػػوف متسػػمة باالسػػتقرار 

يمكػف  أيه. وتشير غالبية الدراسات إلد 1هدؼ إلد تحقيؽ االستقرار في يمو الدخؿيا دارة 
 Real Smoothing: التمهيػػد الحقيقػػػي  مػػا التػػدخؿ فػػي تمهيػػد الػػػدخؿ بهسػػموبيف إلدارةلػػ

التمهيػػػػػد اال ػػػػػطياعي  أوبالتمهيػػػػػد المحاسػػػػػبي  سػػػػػمدغيػػػػػر الحقيقػػػػػي و ػػػػػو مػػػػػا ي والتمهيػػػػػد
2
Artificial Smoothing. ( 2ايظر الشكؿ رةـ.) 

 :الحقيقي التمهيد .1

عمػػد  اليػػوعإ  يركػػم  ػػ ا  ،االةت ػػادي مهيػػدعبػػارة عػػف تمهيػػد ال ػػفقات أو الت و ػػو
القػػرارات التشػػميمية  ات العتةػػة باألحػػداث االةت ػػادية التػػي تتخػػ  ا ا دارة لمميػػاورة 
 ،بػػريرادات وم ػػروفات الفتػػرة بق ػػد إحػػداث التػػهثير المطمػػوب عمػػد الػػدخؿ المعمػػف

كمػا  ػو  ،فيتـ تيفي  معاممة أو ال يتـ تيفيػ  ا اعتمػادًا عمػد تهثير ػا فػي تمهيػد الػدخؿ
 .3جيؿ المبيعات في يهاية الفترةالحاؿ عيد تهخير أو تع

 عتمػػػادوا العمميػػػاتآخػػػر يػػػتحكـ التمهيػػػد الحقيقػػػي بتوةيػػػت ح ػػػوؿ  وبتعبيػػػر
بالشػػػكؿ الػػػ ي يسػػػا ـ فػػػي تقميػػػؿ االيحرافػػػات غيػػػر المرغوبػػػة فػػػي  األحػػػداث الماليػػػة

توةيػػت التمهيػػد بالمعػػايير والمبػػادئ المحاسػػبية التػػي تحكػػـ  بطوغالبػػًا مػػا يػػرت ،الػػدخؿ
أي االسػػتفادة مػػف تػػاري  حػػدوث ا يػػراد وتػػاري  االعتػػراؼ  ،االعتػػراؼ بتمػػؾ األحػػداث

 به.

                                                           
 مجمػػة ،دراسػػة ميداييػػة - عوديةتمهيػػد الػػدخؿ مػػف ةبػػؿ الشػػركات المسػػا مة السػػ ،(2002) ،عبػػد اب بػػف عمػػي ،عسػػيري 1

 (.287-255)، ص 2، العدد 29، المجمد كمية التجارة لمبحوث العممية
2
 Huang, P., Zhang, Y., Deis, D., and Moffitt, J., (2009), Do Artificial Income Smoothing 

and Real Income Smoothing Contribute to Firm Value Equivalently?, Journal of Banking 

and Finance, Vol. 33, PP. (225-238).  
 .35ص ،مايو( ،2006) ،عقيؿ ،والحسياوي ،رياض ،العبد اب 3
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 :أو االصطناعي المحاسبي التمهيد .2

يتمثػػؿ فػػي تتعػػب ا دارة فػػي توةيػػت االعتػػراؼ بالػػدخؿ مػػف خػػتؿ اسػػتمتلها  الػػ ي
لممروية المتاحة في السياسات والطرؽ المحاسبية المتعارؼ عميها وبما يتماشد مػع 

بمعيػػد أف  ،الشػػركةرغبتهػػا فػػي تمهيػػد الػػدخؿ دوف حػػدوث تمييػػر اةت ػػادي فػػي أدان 
يمػػا عمػػد بعػػض التمهيػػد المحاسػػبي ال يػػؤثر بشػػكؿ مباشػػر عمػػد التػػد فقات اليقديػػة وا 

 كمػا ،ختؿ تميير في السياسػات والطرائػؽ المحاسػبية المتبعػة مفاألرةاـ المحاسبية 
 ،خػتؿ إعػادة ت ػييؼ بيػود ةائمػة الػدخؿ مػفيمكف ممارسػة التمهيػد الػو مي لمػدخؿ 

يمكػػف أف ت ػػيؼ  لتػػيبعػػض متميػػرات التمهيػػد ا عمػػدوفػي  ػػ   الحالػػة تعتمػػد ا دارة 
 .في الحدود المسموح بها غير عادية بيود أوعادية  كبيود

 تمهيد الدخل: أساليب: 1ــ1ــ3

التي تت ؼ عممياتها أو يتائ  أعمالها بهدان عػالي التقمػب إلػد اسػتخداـ  الشركةإدارة  تميؿ
وسػػػػػػػائؿ عديػػػػػػػدة لتمهيػػػػػػػد الػػػػػػػدخؿ ميهػػػػػػػا السياسػػػػػػػات والبػػػػػػػدائؿ المحاسػػػػػػػبية والمخ  ػػػػػػػات 

اسػػػػػتخداـ وسػػػػػائؿ تمهيػػػػػد دخػػػػػؿ تتسػػػػػـ  إلػػػػػدوغالبػػػػػًا مػػػػػا تمجػػػػػه إدارة الشػػػػػركة  ،واالحتياطيػػػػػات
 :1بالخ ائص التالية

بػااللتماـ  الشػركةاألسموب المستخدـ تعػديًت فػي رةػـ الػدخؿ دوف أف يػدخؿ  يحقؽ أف .1
التمهيػد وأدواتػه الفعالػة الخػروج  سػموبكما ال ييبمػي أل ،بت رؼ معيف في المستقبؿ
 استخداـ األساليب والطرؽ المحاسبية. في عف مبدأ االتساؽ أو المماثمة

يكػػوف التمهيػػد مبييػػًا فػػي المالػػب عمػػد ممارسػػة الحكػػـ المهيػػي وممتممػػًا بالمعػػايير  أف .2
المتبعة فػي التمهيػد  لطرؽوأف ال تؤدي ا ،المحاسبية المتعارؼ عميها محميًا أو دولياً 

                                                           
أثػػر السياسػػات المحاسػػبية  دارة األربػػاح عمػػد أسػػعار األسػػهـ بػػالتطبيؽ عمػػد األسػػهـ  ،(1999) ،ممػػدوح ،الحميػػد عبػػد 1

جمهوريػة  ،القا رة ،جامعة عيف شم  ،كمية التجارة ،الفكر المحاسبي مجمة ،المتداولة في سوؽ األوراؽ المالية الم رية
 (.449-406ص ) ،العدد الثايي ،م ر العربية
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تتعبهػػا بوضػػوح ممػػا يقػػود إلػػد ا ػػدار تقريػػرًا  ةرغػػاـ ا دارة لمكشػػؼ عػػف حقيقػػإد إلػػ
 متحفظًا مف ةبؿ مدةؽ الحسابات الخارجي.

تمكػػػػػف وسػػػػػيمة التمهيػػػػػد المسػػػػػتخدمة ا دارة مػػػػػف تخفػػػػػيض التقمبػػػػػات فػػػػػي الػػػػػدخؿ  أف .3
لمػػػػػدخؿ. أي أف الوسػػػػػيمة  باليسػػػػػبة ؿوتسػػػػػاعد ا فػػػػػي تحقيػػػػػؽ أ ػػػػػدافها طويمػػػػػة األجػػػػػ

 دي فعًت إلد تمهيد الدخؿ وتدعـ   ا التمهيد عمد المدم الطويؿ.المستخدمة تؤ 

فقػػػط  طمػػػبوأف تت ،تتطمػػػب وسػػػيمة التمهيػػػد أي معػػػامتت أو  ػػػفقات مػػػع الميػػػر أال .4
 إعادة ت ييؼ ألر دة الحسابات الداخمية.

 :1يتـ تمهيد الدخؿ مف ختؿ األساليب التالية وةد

عػػػف طريػػػؽ لجػػػون ا دارة إلػػػد اختيػػػار توةيػػػت حػػػدوث العمميػػػات أو  و لػػػؾ :التوقيـــت .1
اعتمػاد األحػداث الماليػة فػي فتػػرة معييػة بشػكؿ يػؤدي إلػػد تقميػؿ التقمبػات فػي الػػدخؿ 

 .المعمف عيه بمرور الوةت

 ،فترة محاسبية واحػدة مفتوميع الم روفات التي يمتد أثر ا ألكثر  أي :التخصيص .2
عمػػػد أسػػػا  تحميػػػؿ الم ػػػروؼ عمػػػد الفتػػػرات المحاسػػػبية المسػػػتفيدة طبقػػػًا لطريقػػػة 

فػػي  التفػػاوتبحيػػث يػػؤدي  لػػؾ إلػػد تقميػػؿ  ،مػػف طرائػػؽ اال ػػتتؾ أو ا طفػػان معييػػة
 الدخؿ عبر الفترات المالية المتتالية.

ت ػػػييؼ بعػػػض بيػػػود ا يػػػرادات والم ػػػروفات غيػػػر المتكػػػررة عيػػػد  أي :التصـــني  .3
 .تبار ا كبيود عادية أو غير عاديةةيا  الدخؿ واع

 

 

 

                                                           
أثػػر تمهيػػد الػػدخؿ عمػػد العوائػػد السػػوةية لمشػػركات المدرجػػة فػػي  ،(2013) ،محمػػد ،وأبػػو ي ػػار ،آميػػة خمػػي  ،حمػػد 1

 (.351-329، ص )2، العدد 40، المجمد ا داريةالعمـو  دراسات ،بور ة عماف ل وراؽ المالية
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 1( أساليب تمهيد الدخل2شكل رقم )  

                                                           

أثػر اختيػار الطػرؽ المحاسػبية عمػد اسػتقرار الػدخؿ دراسػة لتقيػيـ فػرض تمهيػد الػدخؿ  ،(1995) ،مييات محمد ،محـر 1
 (.391-362) ص ،جمهورية م ر العربية ،ا سكيدرية ،التجارة لمبحوث العممية مجمة  ،المحاسبي
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 األخالقي لسياسة تمهيد الدخل: المنظور: 1ــ1ــ4

فريهػػا األةػػدر عمػػد فهػػـ  ،الشػػركاتلمػػا تتمتػػع بػػه ا دارة مػػف  ػػتحيات كبيػػرة داخػػؿ  يظػػراً 
األمر ال ي يدعو إلد ضرورة أف  ،الشركاتوا لماـ بكافة المعمومات المتعمقة بهعماؿ تمؾ 

يكػػوف لػػدم  ػػػ   ا دارة اسػػتراتيجية إف ػػاح عػػػف تمػػؾ المعمومػػات ل طػػػراؼ الخارجيػػة التػػػي 
. كمػػا ييبمػػي لهػػ   الشػػركاتييق ػػها الكثيػػر مػػف الخبػػرة وا لمػػاـ بمجريػػات األحػػداث داخػػؿ 

 لمشركةمادية االستراتيجية أف توامف بيف الشفافية وا ف اح الكامؿ عف جميع المعمومات ال
 احالتػػي يجػب أف تتػػ المعمومػاتوالسػػرية التػي تتطمػػب حمايػة  ،فػي الوةػت المتئػػـ مػف ياحيػة

 لمجميع مف ياحية أخرم.

يعتمػػد عمػػد  ،الوضػػع األختةػػي لسياسػػة تمهيػػد الػػدخؿ  ػػو موضػػوع خػػتؼ كبيػػر إف
ف أي  ػػػػؿ تق ػػػػد ا دارة مػػػػف  لػػػػؾ التحسػػػػي ،مػػػػا إ ا كايػػػػت ممارسػػػػتها مبػػػػررة أختةيػػػػًا أـ ال

يؿ المتعمػد ل طػراؼ أو التضػم ،تقبميةالجو ري لبعض الجوايػب المتعمقػة باسػتراتيجيتها المسػ
  ات العتةة.

 إفوفػػي الحقيقػػة  ،وايقسػػمت األران حػػوؿ سياسػػة تمهيػػد الػػدخؿ بػػيف مؤيػػد ومعػػارض
مؤيػػػدي ومعارضػػػي سياسػػػة تمهيػػػد الػػػدخؿ  مػػػا مؤيػػػدي ومعارضػػػي لمػػػدم المرويػػػة المتاحػػػة 

الحػد مػف  ضػرورةيػرم  األول الرأي البدائؿ المحاسبية و يا ظهر رأياف: لإلدارة في استخداـ
 .1وضػػرورة توحيػػد  ػػ   السياسػػات ،حريػػة ا دارة فػػي اختيػػار وتطبيػػؽ السياسػػات المحاسػػبية

لكػػي يتػػاح لػػإلدارة  رويتهػػاتػػرؾ المعػػايير المحاسػػبية عمػػد م ضػػرورة فيػػرمالثــاني  الــرأيأمــا 
أدوات تساعد ا في تمهيد الػدخؿ ممػا يحسػف مػف عمميػة االت ػاؿ ويقػؿ المعمومػات المفيػدة 

 .2ل طراؼ  ات العتةة

                                                           
1
 Tan, C., and jamal, K., (2006, September-October), Effect of Accounting Discretion on 

Ability of Managers to Smooth Earning, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 25, 

PP. (554-573). 
2
 Bernard, V. L., and skinner, D. J., (1996), What Motivates Managers Choice of 

Discretionary Accruals?, Journal of Accounting and Economics, Vol. 22, PP. (313-325).  
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 :1األران السابقة وفقًا لسياسة تمهيد الدخؿ إلد رأييف  ما ـتقسي ويمكف

يرم أ حاب  ػ ا الػرأي أف سياسػة تمهيػد الػدخؿ تعػد عمميػة سػيئة وأمػرًا غيػر  األول: الرأي
ويسػتيد  ػ ا  ،مرغوب فيه فهو يوع مف المش والتضميؿ مف ةبػؿ ا دارة وعمػؿ غيػر أختةػي

سياسػػػػة تمهيػػػػد الػػػػدخؿ تمكػػػػف ا دارة مػػػػف تضػػػػميؿ المسػػػػتثمريف ومسػػػػتخدمي  أفالػػػػرأي عمػػػػد 
المسػتثمريف يتخػ وف ةػرارتهـ  ؤالنيظػرًا ألف  ػ ،مشػركةلالقوائـ الماليػة عػف األدان غيػر الجيػد 

 عمد جودة األرباح المحاسبية. ؤثريالدخؿ الممهد مما   لؾفي ضون 

في تحقيػؽ أربػاح عمػد المػدم الطويػؿ بػيف   الشركةبجودة األرباح استمرار  ويق د
أو بمعيػد أخػر يػرتبط مفهػـو جػودة األربػاح بقػدرتها عمػد  ،مستوم األرباح التػي تػـ تمهيػد ا

ف .2تحسػػػيف التيبػػػؤ باألربػػػاح المسػػػتقبمية وبالتػػػدفقات اليقديػػػة المسػػػتقبمية عػػػدـ وجػػػود تمهيػػػد  وا 
 ،لمػػػػدخؿ ال يضػػػػمف جػػػػودة األربػػػػاح ألف  يػػػػاؾ عوامػػػػؿ أخػػػػرم ةػػػػد تػػػػؤثر فػػػػي جػػػػودة األربػػػػاح

يترتػػب عميهػػا تقػػارير ماليػػة ةميمػػة كاسػػتخداـ مجموعػػة ضػػعيفة مػػف القواعػػد المحاسػػبية والتػػي 
 .3الجودة

يمكيها أف تحقؽ مجموعة مف الممايػا مػف  الشركةيرم أ حاب   ا الرأي أف  الثاني: الرأي
 ختؿ ةيامها بسياسة تمهيد الدخؿ أ مها:

ممػػا يػػيعك  عمػػد أسػػعار  الشػػركةلتػػي تتعػػرض لهػػا أسػػهـ ادرجػػة المخػػاطرة  تخفػػيض .1
التقمبات في الدخؿ يػؤدي إلػد تخفػيض التبػايف المشػترؾ  خفيضحيث أف ت ،أسهمها

بػػػيف العوائػػػد المتوةعػػػة ومسػػػتوم العائػػػد السػػػائد فػػػي السػػػوؽ باليسػػػبة لػػػيف  اليػػػوع مػػػف 
 .4االستثمارات مما يؤدي إلد رفع أسعار األسهـ

                                                           
أثر درجة استقرار بيئة األعماؿ عمد تمهيد الدخؿ المحاسبي بػالتطبيؽ (، 2009)  ،أسمان ابرا يـ عبد الرحيـ ،ابرا يـ 1

جمهوريػة  ،جامعػة المةػاميؽ ،كميػة التجػارة ،رسالة ماجسػتير ،عمد الشركات المسجمة في بور ة األوراؽ المالية الم رية
 .59ص ،م ر العربية

2
 Hermanns, S., (2006), Financial Information and Earnings Quality: Literature Review, 

Retrieved January 7, 2014 from  www.papers.ssrn.com 
3
 Lo, K., (2008, August), Earnings Management and Earnings Quality, Journal of 

Accounting and Economics, Vol. 45, No. (2-3), PP. (350-357). 
4
 Zarowin, P.,  (2002), Does Income Smoothing Improve Earning In formativeness?, 

Retrieved May 11, 2014 from www.papers.ssrn.com 
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فػػا دارة التػػي تظهػػر دخػػؿ مسػػتقر تشػػعر  ،العتةػػة بػػيف المسػػا ميف وا دارة تحسػػيف .2
المسػػا ميف بمميػػد مػػف الثقػػة عػػف تمػػؾ التػػي تظهػػر تقمبػػات كبيػػرة فػػي الػػدخؿ مػػف عػػاـ 

وميػادة حػوافم ومكافػ ت  ،الثقة تترجـ في ميادة األماف الػوظيفي لممػديريف     ،ألخر
 .1ةكما تساعد ا دارة في الح وؿ عمد التمويؿ التـم وبالتكمفة المياسب ،ا دارة

التػػػػػي تمهػػػػػد دخمهػػػػػا ةػػػػػد يحققػػػػػوف مكاسػػػػػب ال يمكػػػػػف  الشػػػػػركاتالمسػػػػػا ميف فػػػػػي  إف .3
عيػػػد  ألف المسػػػتثمريف ،حقيقهػػػاالتػػػي ال تمهػػػد دخمهػػا مػػػف ت الشػػػركاتلممسػػا ميف فػػػي 

 ،الحقيقية وليسػت الممهػدة اح ي األرب عميةالم باحيفترضوف أف األر  لمشركةتقييمهـ 
 .2عمد تمهيد دخمها أـ ال الشركةفي السوؽ بقدرة  معرفة المستثمريف عدـبسبب 

 بالشػػػػػركةةػػػػػد يػػػػػتـ بمػػػػػرض يشػػػػػر المعمومػػػػػات الداخميػػػػػة الخا ػػػػػة  الػػػػػدخؿتمهيػػػػػد  إف .4
و لػػػػػؾ فػػػػػي محاولػػػػػة لتخفػػػػػيض عػػػػػدـ تماثػػػػػؿ المعمومػػػػػات بػػػػػيف ا دارة  ،لممسػػػػػتثمريف
 .3والمسا ميف

                                                           
1
 Lambert, R. A., (1984), Income Smoothing as Rational Equilibrium Behavior, The 

Accounting Review, Vol. LIX, No. 4, PP. (604-618). 
2
 Trumam, B., and Titman, S., (1988, Supplement), An Explanation for Accounting 

Income Smoothing, Journal of Accounting Research, Vol. 26, PP. (127-138). 
3
 Belski, W. H., and Brozovsky, J. A., (2002), Ethical Judgments in Accounting an: 

Examination on the Ethics of Managed Earnings, Retrieved June 24, 2014 from  

www.findartical.com 
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 الثاني المبحث

 الدخل تمهيد سياسةممارسة  في اإلدارة دوافع

وةػػػد تكػػػوف  ػػػ   الػػػدوافع  ،الػػػدوافع التػػػي تحفػػػم ا دارة لممارسػػػة سياسػػػة تمهيػػػد الػػػدخؿ تتعػػػدد
 ،شػركةضػد م ػمحة ال تكػوففي م ػمحة ا دارة والتػي ربمػا أو  الشركةت ب في م محة 

ف ممارسػػة سياسػػة تمهيػػد الػػدخؿ بػػدافع الم ػػمحة ال اتيػػة لػػإلدارة يواجػػه رفضػػ أكبػػر مػػف  اً وا 
 .لمشركةممارستها بدافع تحسيف المركم المالي 

ةد تمار  سياسة تمهيد الدخؿ لميادة تعويضاتها المحددة في شػكؿ خيػارات  فا دارة
التكػػػػػاليؼ  لتجيػػػػػبكمػػػػػا يمكػػػػػف أف تسػػػػػتخدمها  ،تجيػػػػػب مخالفػػػػػات عقػػػػػود الػػػػػديفأو ل األسػػػػػهـ

تػػمداد مػػف ةػػد لتمهيػػد الػػدخؿ ا دارة  دوافػػعأف  كمػػا ،السياسػػية أو تخفػػيض األعبػػان الضػػريبية
 (.3ايظر الشكؿ رةـ ) .أجؿ الحفاظ عمد األماف الوظيفي

 ػػػ   الػػػدوافع ال بػػػد مػػػف االسػػػتياد إلػػػد يتػػػائ  الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي حػػػددت  و بػػػرام
 والتي سوؼ يتـ إبرام ا مف ختؿ: عددًا مف     الدوافع

 كاف ت ا دارةعقود م: 1ػػ2ػػ1
 سداد الديوف التوافؽ مع شروط: 1ػػ2ػػ2
 تجيب التكاليؼ السياسة: 1ػػ2ػػ3
 ان الضريبيةتخفيض األعب: 1ػػ2ػػ4
  يكؿ الممكية: 1ػػ2ػػ5
 دوافع السوؽ: 1ػػ2ػػ6
 األماف الوظيفي: 1ػػ2ػػ7
 استقرار سياسة توميع األرباح: 1ػػ2ػػ8
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 1( دوافع اإلدارة في ممارسة سياسة تمهيد الدخل3شكل رقم )

 

 

                                                           
 مف إعداد الباحث. 1
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 مكافآت اإلدارة:عقود : 1ــ2ــ1

بمقتضػػػا  مكافػػػهة  تػػػرتبطتتضػػػمف العتةػػػة التعاةديػػػة بػػػيف ا دارة والمػػػتؾ يظامػػػًا لمحػػػوافم  ةػػػد
ووفقػًا لهػ   العتةػة مػف  ،عيػد تحقيػؽ مسػتوم معػيف مػف الػدخؿ الشػركةعف إدارة  وليفسؤ الم

جػػػػرانات محاسػػػػبية  ػػػػدفها مياةمػػػػة الػػػػدخؿ بػػػػيف  تخداـالمحتمػػػؿ أف تقػػػػـو ا دارة باسػػػػ طػػػػرؽ وا 
لمو وؿ إلد الدخؿ المراد تحقيقه وال ي تستحؽ عيػد  ا دارة مكافهتهػا. وةػد تكػوف  ،الفترات

 عقود مكاف ت ا دارة عمد شكؿ:

 نقدية: مكافآت 
ا دارة كؿ فترة محددة عمد مبمغ يقدي معيف كحوافم و لػؾ فػي ضػون تقيػيـ  تح ؿ

ويعتمػػػد  ػػػ ا اليػػػوع مػػػف المكافػػػ ت عمػػػد  ،مػػػا تسػػػتحقه مػػػف أربػػػاح ديػػدأدان ا دارة وتح
االختيػػار بػػيف البػػػدائؿ المحاسػػبية لتحقيػػؽ رةػػػـ الػػدخؿ المسػػتهدؼ الػػػ ي يػػتـ بموجبػػػه 

 ي تستحقها.الت هةوميحها المكاف الشركةان إدارة تقييـ أد

 عمى شكل خيارات األسهم: المكافآت 
أسػػهـ  لشػػران  Stock Option يػػتـ مػػيح ا دارة مكافػػ ت عمػد شػػكؿ خيػػارات حيػث

و    الخيارات تميح بيػاًن عمػد  ،و لؾ مف أجؿ تحفيم ا دارة لتحسيف أدائها الشركة
وتحػػدد وفقػػًا  ،تو ػػيات مػػف لجيػػة التعويضػػات التػػي تمثػػؿ أحػػد لجػػاف مجمػػ  ا دارة

ت مػػػف سػػػية ويختمػػػؼ حجػػػـ وتوةيػػػت الخيػػػارا ،ألسػػػعار األسػػػهـ فػػػي تػػػاري  الخيػػػارات
ألف تمػػؾ الخيػػارات يمكػػف أف  ـخيػػارات األسػػهفػػي امػػتتؾ  ويرغػػب المػػديريف ،ألخػػرم

حيػػث يسػػتفيد  ػػؤالن مػػف الفػػرؽ  ،يجاحػػاً  الشػػركةتجعػػؿ مػػيهـ أثريػػان حػػااًل إ ا حققػػت 
و ػػ ا مػػا يػػدفع ا دارة  ،1الخيػػار بتػػاري  المػػيحبػػيف سػػعر السػػهـ السػػوةي وسػػعر تيفيػػ  

 .تاري  ميح  الخيارات لمح وؿ عمد تعويضات أكبر يالسهـ ف ةيمةلمتهثير عمد 

 

                                                           
, : ميشػػػػورات جامعػػػػة دمشػػػػؽدمشػػػػؽ، األمػػػػواؿ اتشػػػػرك محاسػػػػبة ،(2006) ،يضػػػػاؿ ،وعربيػػػػد ،عبػػػػد الػػػػرحمف ،مرعػػػػي 1

 .401ص
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تعػػػددت الدراسػػػات التػػػي ا تمػػػت بدراسػػػة العتةػػػة بػػػيف مكافػػػ ت ا دارة وتمهيػػػد  ولقػػػد
 (Discretionary Accruals) الػػدخؿ مػػف خػػتؿ اسػػتخداـ أسػػا  االسػػتحقاؽ االختيػػاري

Healy, 1985))الدراسات الرائدة في   ا المجاؿ دراسػة  فوم
ا ػتـ بدراسػة العتةػة  فقػد. 1

مشػػػػػيرًا بػػػػػهف اسػػػػػتخداـ أسػػػػػا  االسػػػػػتحقاؽ  ،بػػػػػيف مكافػػػػػ ت ا دارة واالسػػػػػتحقاؽ االختيػػػػػاري
 االختياري يتحدد في ضون ثتث مستويات مف األرباح:

 األوؿ: يمثػػػؿ الحػػػد األديػػد مػػػف األربػػػاح الواجػػب تحقيقػػػه السػػػتحقاؽ حػػػوافم  المسػػتوم
 ا دارة.

 مػػف األربػػاح الػػ ي عيػػد  تح ػػؿ ا دارة عمػػد  ة ػػدالثػػايي: يمثػػؿ الحػػد األ المسػػتوم
أعمػػػد مسػػػتوم مػػػف الحػػػوافم وبعػػػد  لػػػف تح ػػػؿ ا دارة عمػػػد أي حػػػافم عػػػف األربػػػاح 

 المائدة.
 الثالػػػػث: يمثػػػػؿ األربػػػػاح التػػػػي تتحقػػػػؽ بػػػػيف الحػػػػد األديػػػػد والحػػػػد األة ػػػػد  المسػػػػتوم

المي ػػػوص عميهػػػا فػػػي عقػػػد مكافػػػ ت ا دارة وتكػػػوف الحػػػوافم ت ػػػاعدية بػػػيف الحػػػد 
 األديد والحد األة د ل رباح.

 الدراسة إلد اليتائ  التالية: وتو مت

سػيكوف لػإلدارة كايت األرباح المتحققة تفوؽ الحد األة د )سقؼ الحوافم( فريه  إ ا - أ
فػػا دارة  ،التاليػػة الحػػافم لتخفػػيض األربػػاح عػػف طريػػؽ تهجيػػؿ جػػمن ميهػػا إلػػد األعػػواـ

مػف  منوبالتػالي فػرف تهجيػؿ جػ ،ة عف األرباح المائدة عف الحد األة دهستفقد المكاف
 األرباح سوؼ يميد مف المكاف ت المتوةعة مستقبًت.

كايػػت األربػػػاح المتحققػػػة بػػػيف الحػػػد األديػػػد والحػػػد األة ػػػد فػػػرف ا دارة سػػػيكوف  وا  ا - ب
المسػتقبمية إلػد الفتػرة الحاليػة بمػا ال يميػد  لفتػراتفي تحويػؿ أربػاح مػف ا رغبةلديها ال

عف الحد األة د )سقؼ الحػوافم( و ػ ا سػيؤدي إلػد ميػادة القيمػة الحاليػة لمكافػ ت 
 عف الفترة المستقبمية.ا دارة في الفترة الحالية بداًل 

                                                           
1 Healy, P. M., (1985, April), The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decision, 

Journal of Accounting and Economics, Vol. 16, PP. (85-107). 
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ديد فرف ا دارة ستعمد إلػد تخفػيض األرباح المتحققة أةؿ مف الحد األإ ا كايت  أما - ت
األربػػاح أو حتػػد تحقيػػؽ خسػػائر عػػف طريػػؽ إدراج أة ػػد مػػا يمكػػف مػػف م ػػروفات 
فػػػي القػػػوائـ الماليػػػة لمفتػػػرة الحاليػػػة ممػػػا يميػػػد مػػػف فر ػػػة تحقيػػػؽ أربػػػاح فػػػي الفتػػػرات 

 ي ضماف الح وؿ عمد المكاف ت.المستقبمية وبالتال

بالقوؿ أف ا دارة وفػي ظػؿ  (Watts & Zimmerma, 1990)اكتفيت دراسة  وةد
 تػػيسػػتختار مجموعػػة مػػف الطػػرؽ وا جػػرانات المحاسػػبية ال ،وجػػود خطػػة لمحػػوافم ا داريػػة

وبال ات مف الفترات المستقبمية إلػد الفتػرات الحاليػة.  ،إلد مياةمة األرباح بيف الفترات تؤدي
وعميه فالباحثاف لـ يهخ ا بالحسباف طبيعػة خطػة الحػوافم ا داريػة ودور ػا فػي تحديػد سػموؾ 

 .1ا دارة

الحوافم ا داريػة والػدافع  ةمباشر العتةة بيف خط شكؿوب (Moses, 1987) و كر
يخفػاض غيػر المتوةػع فػي دخػؿ الشػركة يػدفع باتجا  سياسة تمهيد الدخؿ. فهػو يػرم بػهف اال

ا دارة إلػػػد ميػػػادة الػػػدخؿ لتحسػػػيف حوافم ػػػا فػػػي حػػػيف أف الميػػػادة غيػػػر المتوةعػػػة فػػػي دخػػػؿ 
الشػػركة تػػدفع ا دارة إلػػد تقميػػؿ الػػدخؿ يظػػرال ألف ظهػػور دخػػؿ مرتفػػع بشػػكؿ كبيػػر يمكػػف أف 

 ػ ا األسػا  فػرف وجػود  وعمػد ،يؤدي إلد رفع المعيػار المعتمػد كهسػا  الحتسػاب الحػوافم
عقػػود مكافػػ ت ا دارة يولػػد دافػػع لػػدم ا دارة لكػػي تهػػتـ بتمهيػػد الػػدخؿ أكثػػر مػػف ا تمامهػػا 

 .2بتعظيـ دخؿ الفترة الحالية

 مع شروط سداد الديون: التوافق: 1ــ2ــ2

عيػػد االةتػػراض مػػف المؤسسػػات التمويميػػة إلػػد اتفاةيػػات وتعاةػػدات مختمفػػة  الشػػركات تخضػػع
 الشػركةعيػدما تقتػرب  المحتمػؿ فمػف ،Debt Covenantsتهدؼ إلد ضماف تسديد الػديف 

ا دارة  تقػػـوأف  ،تػػدور حولهػػا تمػػؾ العقػػود التػػيمػػف شػػروط المديوييػػة المبييػػة عمػػد األرةػػاـ 

                                                           
1 Watts, R. L., and , Zimmerman, J. L., (1990), Positive Accounting Theory: A Ten Year 

Perspective, The Accounting Review, Vol. 65, No. 1, PP. (131-156). 
2
 Moses, O. D., (1987), Income Smoothing and Incentives: Empirical Tests Using 

Accounting Changes, The Accounting Review, Vol. 62, No. 3, PP. (355-377). 
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القيود المفروضػة فػي اتفاةيػات  تقميصتؤدي إلد  تيالوا جرانات المحاسبية  الطرؽ باتباع
1ما يسمد  و والديف 

Debt Hypothesis. 

أف ال تتجاوم األرباح المومعػة يسػبة معييػة مػف  ،ةضأمثمة     الشروط المفرو  ومف
وةػد يػيص  ،أو أف تمطي الفوائد المستحقة عدد معيف مف األرباح المحققة ،األرباح المحققة

وفػي بعضػها يػتـ الػتحكـ  ،الشرط عمد أف ال يتـ عقد ديوف جديػدة إال بتػوافر ظػروؼ معييػة
في أوجه استخداـ القروض يفسها. كؿ  لؾ أوجد الدافع لدم ا دارة لممارسة سياسة تمهيػد 

 حدود تمؾ الشروط وتجيب تكاليؼ مخالفة العقود. ضمفكوسيمة لضماف البقان  دخؿال

 يػاؾ عتةػة بػيف  بػهف( Watts and Zimmerman, 1986)سػة أظهػرت درا وةػد
فكممػا  ،يسبة الرافعة المالية ومياةمة الدخؿ مف ختؿ توظيؼ الطرؽ وا جػرانات المحاسػبية

أكثر ميًت الستخداـ الطػرؽ وا جػرانات المحاسػبية  الشركةكايت الرافعة المالية أكبر كايت 
 .2الفترة الحالية لدالتي تياةؿ الدخؿ مف الفترات المستقبمية إ

كاف لهما رأيػًا ممػايرًا يوعػًا مػا  (El-Khouri and Hmedat, 1992)دراسة  ولكف
إ ا أكػدا عمػد وجػود عتةػة عكسػية بػيف يسػبة الرافعػة  Watts and Zimmermanلػرأي 
التػػي تتمتػػع باسػػتقرار فػػي مسػػتوم دخمهػػا المعمػػف  فالشػػركات ،ليػػة وت بػػ ب الػػدخؿ المعمػػفالما
 .3فيها يسبة الرافعة المالية دتمدا

 مػيح عيػد معييػة شػروط المقرضػيف وضػع عيػد أيػه (2001 ،)طػاحوف رأم وةػد
 األ ػوؿ إجمػالي إلػد لمػديوف معييػة يسػبة وجػود مػثتً  أ مهػا مػف يكػوف ةػد والتػي القػروض
 إلػد الشػركات يػدفع ةػد  لػؾ فػرف) المػالي لمرفػع كمقيػا ) الممكيػة حقػوؽ إلػد أو الممموسػة

 تمػؾ تحسػف وةػد الممكيػة حقػوؽ ميػادة إلػد يػؤدي بمػا بالميػادة الثابتػة أ ػولها تقيػيـ إعػادة
. التقيػيـ إعػادة ةبػؿ عميػه كاف مما أةؿ المالي الرفع ي بح حيث الشركة أوضاع مف الميادة
 وتخفػيض لمشػركة ا ةراضػية لمطاةػة دعػـ أو ميػادة المػالي الرفع في االيخفاض عف ويتولد

                                                           
1
 Fields, T., Lys, T., and Vincent, L., (2001), Empirical Research on Accounting Choice, 

Journal of Accounting and Economics. Vol. 31, PP. (255-307). 
2
 Watts, R. L., and  Zimmerman J. L., (1990), op,cit. P. 142. 

3
 El-Khouri, R., and Hmedat, W., (1992), The Effect of Earnings Variability on Capital 

Structure: The Case of Jordanian Firms, Abhath Al-Yarmouk, Vol. 8, No. 3, PP. (49-64). 
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 غالباً  التي الديوف اتفاةيات بشروط ا ختؿ الشركات تجيب إلد با ضافة ،األمواؿ لتكمفة
 األ ػوؿ إجمػالي إلػد لمػديوف أة ػد كحػد معييػة يسػبة تػوافر بيود ػا أ ػـ تتضػمف مػا

 .1الممكية حقوؽ إلد أو الممموسة

المعسػػرة  الشػركاتأف إدارة  (Jaggi and Picheng, 2002)رأم كػؿ مػف  بييمػا
( وبعػػػد فحػػػص تػػػهثير 1996-1989) بػػػيفالػػػديف فػػػي الفتػػػرة مػػػا  قػػػودباتفاةيػػػة ع خمػػػتالتػػػي أ

ا خػػػتؿ بعقػػػود اتفاةيػػػات عقػػػود الػػػديف وتيػػػامؿ المقرضػػػيف عػػػف خيػػػارات أسػػػا  االسػػػتحقاؽ 
التػي تػؤدي  لميػادة الػدخؿ إ ا وافػؽ المقرضػوف المحاسبي يختاروف االستحقاةات االختيارية 

بييمػػػػا سػػػػتختار ا دارة االسػػػػتحقاةات االختياريػػػػة التػػػػي تػػػػؤدي إلػػػػد  ،امؿعمػػػػد إعطػػػػائهـ التيػػػػ
 .2تخفيض الدخؿ إ ا رفض المقرضوف التيامؿ

 التكالي  السياسية: تجنب: 1ــ2ــ3

معظػـ دوؿ العػالـ لمػا تمتمكػه  ةت ػادياتكبيػرة الحجػـ أ ميػة خا ػة فػي ا الشػركات تكتسب
وتػػمداد الضػػموطات السياسػػية ومػػا ييػػت  عيهػػا مػػف  ،مػػف آثػػار كبيػػرة عمػػد االةت ػػاد الػػوطيي

ومػػػا  الشػػػركات   تكػػاليؼ فػػػي الػػػدوؿ التػػػي تعتمػػػد اةت ػػػادياتها بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػد أيشػػػطة  ػػػ
وبالتػػػػػػالي  ػػػػػػي أكثػػػػػػر عرضػػػػػػة مػػػػػػف غير ػػػػػػا  ،تؤديػػػػػػه مػػػػػػف دور اةت ػػػػػػادي واجتمػػػػػػاعي فيهػػػػػػا

 السياسية و لؾ لما تحققه مف أرباح غير اعتيادية مقارية بالشركات األخرم.لمضموطات 

 Political)أثبتػػت العديػػد مػػف الدراسػػات فػػي ظػػؿ فرضػػية الكمػػؼ السياسػػية  وةػػد

Cost Hypothesis)  وجػػود عتةػػة ايجابيػػة وةويػػة بػػيف سػػموؾ ا دارة فػػي تمهيػػد الػػدخؿ
 الشػػركةأيػػه إ ا كايػػت  (Watts and Zimmerman, 1978)وحجػػـ الشػػركة. فقػػد بػػيف 

بعػػػض األعبػػػان التػػػي ال  ؿموضػػػع ا تمػػػاـ الحكومػػػة والػػػرأي العػػػاـ فػػػرف  لػػػؾ يعرضػػػها لتحمػػػ

                                                           
والميػػع مػػع ا شػػارة  احإعػػادة تقيػػيـ األ ػػوؿ الثابتػػة بالميػػادة بػػيف السػػم ،آ ار( ،2011) ،محمػػد عبػػد الحميػػد ،طػػاحوف 1

 (.52-50ص ) ،جمهورية م ر العربية ،ا سكيدرية ،البحوث العممية مجمة  ،لم ر
2
 Jaggi, B., and Picheng, L., (2002), Earnings Management Response to Debt Covenant 

Violations and Debt Restructuring, Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 17, 

No. 4, PP. (295-324). 
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ليف في الدولػة ؤو ادة في الدخؿ ةد تمفت أيظار المسوأف التقمبات الح ،أخرم شركات ممهاتح
 .1مما يؤدي إلد تدخمهـ ب ورة أو بهخرم الشركةإلد 

وجهػػة اليظػػر  ػػ   وبػػيف أف التقمبػػات الحػػادة ةػػد يترتػػب  ((Moses, 1987أيػػد  وةػػد
ةػد ييظػر  الشػركةإ  يػرم أف الميػادة غيػر العاديػة فػي دخػؿ  ،عميها بعض األعبػان السياسػية
كمػػا ةػػد ييظػػر لمػػيقص غيػػر العػػادي فػػي الػػدخؿ  ،االحتكػػار سػػةإليهػػا عمػػد أيهػػا يتيجػػة لممار 

ويتطمب في كت الحػالتيف تػدخًت  ،الشركةباعتبار  مؤشرًا ليكسات أو كوارث ةد تتعرض لها 
وكبػر يسػبة ح ػتها  الشػركةمف الجهات الحكومية. وتمداد احتماالت التدخؿ مع كبر حجـ 

ة لممحػيط الخػارجي الكبػرم باليسػب الشػركاتويمكف إرجاع السبب إلد حساسػية . السوؽمف 
حيػػث أف التقمبػات فػػي الػدخؿ ةػػد تثيػر الشػػكوؾ وتوجػه األيظػػار  ،ال ػميرة شػػركاتمقاريػة بال

 .2الشركاتيحو حجـ الدخؿ ال ي تجييه     

 أفعػاؿ تبريػر فػي القياسػية األرةػاـ تسػتخدـ ةػد أيػه (2001 ،)طػاحوف رأم وةػد
 تحديػد ةػواييف تهػدؼ المتحػدة والواليػات اسػترالياففي  ،سياسياً  الميظمة البيئات في الشركات
 ميادة مع ،التسعير بسياسة اال تماـ إلد ميها الكبرم خا ة الشركات إجبار إلد األسعار
 في الشركات التماـ مدم عمد الحكـ ويمكف .المستهمكيف جما ير تجا  بالتماماتها اال تماـ

 كبيػرة الشػركات أظهػرت إ ا لػ لؾ .ةال ػياع ربحيػة بمتوسػط ربحيتهػا بمقاريػة ،ال ػدد  لؾ
 عمػد أو األ ػوؿ عمػد مرتفعػة عائػد معػدالت ثػـ ومػف ،مرتفعػة أرباحػاً  تقارير ػا فػي الحجـ
 واضػعي أيظػار تمفػت ألف أكثػر تكػوف بهػا الخا ػة الربحيػة تقػارير فػرف ،الممكيػة حقػوؽ
 فػي المجتمػع حػدود داخػؿ المػوارد توميػع  عػادة تسػعد التػي الحكوميػة الجهػات و القػواييف

 لتبيػي أكبػر دافع الكبيرةالشركات  تمؾ إدارة لدم شعور يتولد ما وغالباً  .الظروؼ تمؾ مثؿ
 تػدخؿ مػف تيت  والتي المتوةعة الخسائر تخفيض وأيضا ،األرباح لتخفيض معيية إجرانات
 .3الشركات تمؾ شؤوف في الحكومية الجهات مف وغير ـ القواييف واضعي

                                                           
، رسالة ماجستير غيػر ميشػورة، كميػة أثر مروية معايير المحاسبة الدولية في إدارة األرباح(، 2008عبد اب، حسيف، ) 1

 .67ص ،الجمهورية العربية السورية ،االةت اد، جامعة دمشؽ
2
 Moses, O. D., (1987), op,cit. P. 362. 

 .51، ص(، مرجع سابؽ2001) ،محمد عبد الحميد ،طاحوف 3
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فػػرف ا دارة تسػػعد إلػػد عػػدـ إظهػػار حقيقػػة التقمبػػات التػػي تحػػدث فػػي ميحيػػد  لػػ لؾ
و لػػػؾ لحمايتهػػػا مػػػف أي تكػػػاليؼ سياسػػػية  ،الػػػدخؿ سػػػوان أكايػػػت التقمبػػػات ايجابيػػػة أو سػػػمبية

 .1الشركاتيمكف أف تتحممها 

 :بيةاألعباء الضري تخفيض: 1ــ2ــ4

الضػػػريبية التػػي تخضػػػع لهػػػا  ةالماليػػة وبػػػيف األيظمػػ اريرعتةػػػة وثيقػػة بػػػيف إعػػداد التقػػػ يوجػػد
 الشػػركاتوالتقػػارير الماليػػة يخضػػع لضػػريبة دخػػؿ  لقػػوائـفالػػدخؿ المقػػرر عيػػه فػػي ا ،الشػػركة

مما ةد يؤثر سمبًا عمد ثروة المتؾ. وبالتالي يكوف لػدم  ،بعد تعديمه وفقًا لمقايوف الضريبي
فػػػي الفتػػػرات  الشػػػركةلحػػػافم لتمهيػػػد الػػػدخؿ لتقميػػػؿ أثػػػر الضػػػرائب عمػػػد دخػػػؿ ا الشػػػركةإدارة 

فهػي تختػار  ،حهاالمالية المتتابعة وفقػًا لمػا تػرا  مياسػبًا أو محققػًا لم ػالح المػتؾ أو م ػال
 .2األسموب المحاسبي ال ي يولد التهثير المطموب عمد المدفوعات الضريبية

الضػريبية  عبػانتجيػب األ الشػركاتمحاولػة العديد مف الدراسات التي تياولػت  و ياؾ
مػػف خػػتؿ بعػػض الممارسػػات المحاسػػبية التػػي تسػػاعد فػػي تحقيػػؽ  لػػؾ. فقػػد تياولػػت دراسػػة 

(Porcano, 1997) و لػؾ  ،سياسة تمهيد الدخؿ لتجيب الضرائب المفروضػة عمػد الػدخؿ
لمتميػػػرات فػػػي أسػػػعار الضػػػرائب عمػػػد الػػػدخؿ  الشػػػركاتمػػػف خػػػتؿ فحػػػص مػػػدم اسػػػتجابة 

وةػد خم ػت  ،(1996-1974( مػرات مػف )4والتػي تكػررت ) حػدةالمعمف في الواليات المت
بهػدؼ  ،لمتميػرات األربػع فػي أسػعار الضػريبة كػاف يتميػر الشػركاتالدراسة إلد أف استجابة 

 .3مف أجؿ تعظيـ التدفقات اليقدية بعد الضريبة الشركة دخؿتعديؿ 

 فػي الخا ػة الشػركات عمػد دراسػة  (Coppensa & Peek, 2005)أجػرم وةػد
 الخسػائر عػف التقريػر تتجيػب الشػركات تمػؾ أف إلػد الدراسة خم ت ثـ ،أوروبية دوؿ ثماف

                                                           
1
 Fern R. H., Brown, B., and Dickey, S. W., (1994), An Empirical Test of Politically-

Motivated Income Smoothing in The Oil Refining Industry, Journal of Applied Business 

Research, Vol. 10, No. 1, PP. (92-99).  
  ،دراسػة تحميميػة كميػة ألثػار الضػرائب ومكافػ ت ا دارة عمػد االختيػار المحاسػبي ،(1990) ،حمفعبد الر  يسام ،ةابؿ 2

 .432ص ،العدد الثايي ،جمهورية م ر العربية ،عيف شم  ةجامع ،كمية التجارة ،العممية لتةت اد والتجارة المجمة
3
 Porcano, T. M., (1997), An Analysis of Capital Gains Tax Induced Earnings 

Management, International Advances in Economics Research, Vol. 97, PP. (395-409). 
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 توجػد التػي البمػداف فػي بييمػا ،المػاؿ رأ  سػوؽ عمػد ضػموطات توجػد ال عيػدما ،ال ميرة
كمػا تحػرم  .1ال ػميرة الخسػائر عػف التقريػر تتجيػب ال الشػركات فػرف ،ضػريبية أيظمػة فيهػا
(Adhikari et al., 2005 عػف التػهثير المتوةػع لمسياسػة الضػريبية عمػد دخػؿ الشػركات )

أف الشركات الماليمية تتجه إلػد تخفػيض أرباحهػا الظػا رة فػي واستيتجت الدراسة  ،الماليمية
 .2القوائـ المالية بمرض تخفيض الضريبة المفروضة عمد أرباحها

عمد رةـ الدخؿ بالميػادة  رظؿ وجود ضريبة عمد الدخؿ تعمد ا دارة إلد التهثي ففي
وأيضػػًا تتجيػػب  ،فػػا دارة ةػػد تتجيػػب الػػدخؿ المرتفػػع أليػػه ييػػت  ضػػريبة أعمػػد ،أو باليق ػػاف

مػػف ةبػؿ السػمطات الضػػريبية.  والتهكيػدالػدخؿ المػيخفض الػ ي ةػػد يػؤدي إلػد ميػػادة الفحػص 
التي يكوف لها التػماـ ضػريبي كبيػر فػي الفتػرة الحاليػة أف تمجػه  اتالشركل لؾ فقد يتوةع مف 

إلػػد تمهيػػد الػػدخؿ و لػػؾ عػػف طريػػؽ االيتقػػاؿ مػػف البػػدائؿ المحاسػػبية المسػػتخدمة حاليػػًا إلػػد 
 بدائؿ محاسبية أخرم تحقؽ الرةـ الضريبي المطموب.

 الممكية: هيكل: 1ــ2ــ5

 :3الشركاتالتمييم بيف ثتثة أشكاؿ لهيكؿ الممكية داخؿ  يمكف

 التي يتم إدارتها بواسطة المالك: الشركات 
وبالتػالي فػرف القػرارات التػي تعظػـ  ،أف مالؾ رأ  الماؿ  و مػف يقػـو بردارتػه بمعيد

ويػؤدي  لػؾ إلػد ايعػداـ  ،الشػركةةيمػة  ظػـ ػي يفسػها التػي تع لإلدارةالميفعة ال اتية 
 وجود أي تعارض في الم الح.

 التي يتم إدارتها بواسطة المديرين من المالك: الشركات 

                                                           
1
 Coppensa, L., and Peek, E., (2005), An Analysis of Earnings Management by European 

Private Firms, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 14, No. 1, 

PP. (1-17). 
2
 Adhikari, A., Derashid, C., and Zhang, H., (2005), Earnings Management to Influence 

Tax Policy: Evidence from Large Malaysian Firms, Journal of International Financial 

Management and Accounting. Vol. 16, No. 2, PP. (142-163). 
3
 Pfeffer, J., and Salancik, G. R., (1980), Effects of Ownership and Performance on 

Executive Tenure in U.S. Corporations, The Academy of Management Journal, Vol. 23, 

No. 4, PP. (653-664). 
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ولكيهػػا ال تممػػؾ  الشػػركةتكػػوف ا دارة مالكػػة لجػػمن مػػف رأ  مػػاؿ  الشػػركات ػػ    فػػي
 الشػػركة ةالسػػيطرة الكاممػػة عمػػد ةراراتهػػا. فقػػد تعمػػد ا دارة إلػػد تمويػػؿ بعػػض أيشػػط

ومػػف  ،الت ػػويت ؽجػػمن مػػف األسػػهـ التػػي لػػي  لهػػا حػػ يػػعمػػف خػػتؿ االةتػػراض أو ب
 الم الح بيف ا دارة والمتؾ. تعارض يا ييشه 

 التي يتم إدارتها بواسطة إدارة خارجية من المالك: الشركات 
التي تيتشر فيها أسهـ الممكية بيف مجموعة مف األشخاص لي  لهػـ  الشركات و ي

مػػف ةبػػؿ إدارة خارجيػػة. ويعتبػػر  ػػ ا الشػػكؿ  الشػػركةويػػتـ إدارة  الشػػركةعتةػػة بػػردارة 
ومػػػداخؿ تعظػػػيـ الميفعػػػة ال اتيػػػة. فقػػػد  لوكالػػػةلتطبيػػػؽ أفكػػػار يظريػػػة ا خ ػػػباً مجػػػااًل 

لتعظػػػيـ الميفعػػػة  الشػػػركةبػػػهف يػػػتـ إدارة  ،يترتػػػب عمػػػد ايف ػػػاؿ الممكيػػػة عػػػف ا دارة
 ف فػػػػي ا دارة أف يكػػػػوف حػػػػافماً كمػػػػا ةػػػػد يترتػػػػب عمػػػػد تحكػػػػـ المػػػػديري ،ال اتيػػػػة لػػػػإلدارة

 .الشركةلممديريف لعمؿ استثمارات خا ة مف ختؿ 

التػػػي يػػػتـ إدارتهػػػا  الشػػػركاتفالسياسػػػات المحاسػػػبية التػػػي تتبعهػػػا ا دارة فػػػي 
السياسػات التػي تتبعهػا فػي  تمػؾبواسطة مديريف مف غير المتؾ سوؼ تختمؼ عػف 

ا دارة سوؼ تستخدـ حقها في  حيث أف ،التي يتـ إدارتها بواسطة المتؾ الشركات
االختيػػػار بػػػيف بػػػدائؿ السياسػػػات المحاسػػػبية لتعظػػػيـ ميفعتهػػػا ال اتيػػػة حتػػػد لػػػو عمػػػد 

 المػتؾ يػدير االتػي  الشػركاتحساب الميفعة ال اتية لممتؾ. فعمد سبيؿ المثاؿ في 
ألف  لػػؾ  ،لمشػػركةسػػوؼ يركػػم المػػدير المالػػؾ  بدرجػػة كبيػػرة عمػػد التػػدفقات اليقديػػة 

د مػػػف ةيمػػػة أسػػػهمه فػػػي األجػػػؿ الطويػػػؿ بمػػػض اليظػػػر عػػػف أثر ػػػا عمػػػد سػػػوؼ يميػػػ
 .1الدخؿ

تعددت الدراسػات التػي ا تمػت بدراسػة العتةػة بػيف ايف ػاؿ الممكيػة عػف ا دارة  وةد
إلػػػد أف  (Coles and Kalathy, 2006)وتمهيػػػد الػػػدخؿ. فقػػػد أشػػػارت يتػػػائ  دراسػػػة 

التي ييتشر فيهػا تركيػم األسػهـ بػيف مجموعػة كبيػرة مػف المسػا ميف تكػوف عرضػة  الشركات

                                                           
اسػػػتراتيجية تمهيػػػد الػػػدخؿ عمػػػد أسػػػعار االسػػػهـ المتداولػػػة فػػػي سػػػوؽ  ايعكػػػا  ،(2007) ،محمػػػدميػػػد ممربػػػي  ،ابػػػرا يـ 1

 .84ص ،جمهورية م ر العربية ،، جامعة بيهاكمية التجارة ،رسالة ماجستير غير ميشورة ،األوراؽ المالية الم رية
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التي يقؿ فيها تركيم ايتشار األسهـ )تركيم األسػهـ  الشركاتلتمهيد الدخؿ بدرجة أكبر مف 
فػي أفضػؿ  الشػركةأعماؿ  ائ ويرجع  لؾ إلد رغبة المديريف في عرض يت ،في يد المتؾ(

با ضػػافة إلػػد رغبػػة المػػدير فػػي البقػػان فػػي وظيفتػػه.  ، ميف ػػورة ممكيػػة لتجيػػب ةمػػؽ المسػػا
ال  الشػركاتفػي تمػؾ  يريفالمػد فرف ،األسهـ في يد مجموعة مف المتؾ مأما في حالة تركي

و لػػؾ بسػػبب أف المالػػؾ يػػدرؾ كػػؿ شػػين عػػف يتػػائ  أعمػػاؿ  ،لمتتعػػب فػػي الػػدخؿ حتػػاجوفي
التػػػي ال تسػػػا ـ ا دارة فػػػي ممكيتهػػػا )القطػػػاع  الشػػػركاتأف  كمػػػا .1ومركم ػػػا المػػػالي الشػػػركة

 ،التػي تسػا ـ الدولػة فػي ممكيتهػا الشركاتالخاص( تتجه إلد تمهيد الدخؿ بدرجة أكبر مف 
التػػي تسػا ـ الدولػة فػي ممكيتهػا تكػػوف محػؿ ا تمػاـ اكبػر مػػف  الشػركاتويرجػع  لػؾ إلػد أف 
 شػػػركاتبا ضػػػافة إلػػػد أف  ،يػػػة وتخضػػػع لمفحػػػص والتػػػدةيؽ المسػػػتمرةبػػػؿ الجهػػػات الحكوم

 ةػػدتعرضػػه إلػػد  ػػمات عييفػػة  دـاسػػتقرار الػػدخؿ وعػػ عمػػدالقطػػاع الخػػاص تحػػاوؿ الحفػػاظ 
يػػػؤدي إلػػػد رغبػػػة المسػػػتثمريف إلػػػد عػػػرض أسػػػهمهـ لمبيػػػع ممػػػا يػػػيعك  سػػػمبًا عمػػػد أسػػػعار 

 .2األسهـ في السوؽ المالية

 السوق: دوافع: 1ــ2ــ6

 مهيػػدالمدرجػػة فػػي السػػوؽ دافعػػًا  امػػات لػػإلدارة لت الشػػركاتتيبػػؤات المحممػػيف عػػف دخػػؿ  تعتبػػر
وبمػػا أف  ،بالتػػهثير عمػػد األربػػاح لتتوافػػؽ مػػع  ػػ   التيبػػؤات الشػػركة إدارةبحيػػث تقػػـو  ،الػػدخؿ

تقػػدمها ا دارة لهػػـ عػػف األدان  التػػيعمػد المعمومػػات  حيػػافالمحممػيف يعتمػػدوف فػػي معظػػـ األ
لػػإلدارة لمتقريػػر عػػف أربػػاح تتوافػػؽ مػػع  دافعػػاً  ؿفػػرف  ػػ   التيبػػؤات تشػػك ،لمشػػركةالمسػػتقبمي 

تفػػي بضػػماياتها لتحقيػػؽ  ا دارةبحيػػث يبػػدو األمػػر بػػهف  ،األرةػػاـ المحػػددة مػػف ةبػػؿ المحممػػيف
 .3    األرباح

                                                           
1
 Coles J. L., Hertzel, M., and Kalathy, S., (2006), Earning Management around Employee 

Stock Option Reissues, Journal of Accounting and Economics, Vol. 41, PP. (173-200). 
 ،دراسة اختبارية لبعض محددات تمهيد الدخؿ فػي الشػركات المسػا مة الكويتيػة ،(1998) ،عمد محمد حسف ، ويدي 2

 .14ص ،2، العدد المجمد الثامف والثتثوف ،العامة ا دارة
 ،اسػػتخداـ المػػدخؿ التطبيقػػي الفكػػر المحاسػػبي المعا ػػر كرطػػار لمتيظيػػر المحاسػػبي ،(2005) ،عمػػي محمػػد ،يوسػػؼ 3

 .208ص ،جمهورية م ر العربية ،، جامعة ةياة السوي كمية التجارة با سماعيمية ،رسالة دكتورا  غير ميشورة
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االسػتخداـ الشػػائع  إلػػد أف (Healy and Wahlen, 1999)أشػارت دراسػػة  وةػد
لممعمومػػات المحاسػػبية مػػف ةبػػؿ المسػػتثمريف والمحممػػيف المػػالييف بهػػدؼ المسػػاعدة فػػي تقيػػيـ 

و لػػػؾ فػػػي محاولػػػة لمتػػػهثير عمػػػد  ،أسػػػعار األسػػػهـ يخمػػػؽ دافعػػػًا لممػػػديريف لمتتعػػػب بالػػػدخؿ
 .1أسعار األسهـ في المدم الق ير

التػي تمهػد  الشػركاتوف أف المحمميف المػالييف يفضػم (Dye, 2004)دراسة  وأشارت
 ػػػا أفضػػػؿ. كمػػػا يفضػػػؿ المسػػػتثمريف المحتػػػرفيف ؤ والتػػػي مػػػف المفتػػػرض أف يكػػػوف أدا دخمهػػػا

ويرجع  لؾ إلد احتماؿ ايخفاض درجة المخاطرة في مثؿ  ػ    ،التي تمهد الدخؿ الشركات
مسػػػتوم أةػػػؿ مػػػف  فػػػيلتتجيػػػب التقريػػػر عػػػف دخػػػؿ  ؿ. فػػػا دارة تقػػػـو بتمهيػػػد الػػػدخالشػػػركات

و لػؾ تجيبػًا لػرد فعػؿ السػوؽ العكسػي يتيجػة عػدـ تحقيػؽ الػدخؿ  ،توةعات المحمميف المالييف
التػػي تمهػػد دخمهػػا تظهػػر أرباحػػًا مسػػتقرة مػػف  فالشػػركاتالمتوةػػع مػػف ةبػػؿ المحممػػيف المػػالييف. 

وبالتػػػػالي تحقػػػػؽ عائػػػػد أعمػػػػد عمػػػػد أسػػػػهمها بدرجػػػػة أكبػػػػر مػػػػف  ،فتػػػػرة محاسػػػػبية إلػػػػد أخػػػػرم
 .2التي تظهر تقمبات كبيرة ل رباح مف فترة محاسبية إلد أخرم الشركات

تعمػػؿ  الشػػركةأف إدارة  (Abarbanell and Lehavy, 2003)دراسػػة  وأشػػارت
السػػػتخدامها فػػػي الو ػػػوؿ إلػػػد أرةػػػاـ  ،الحاليػػػة رةأو تخفيضػػػها فػػػي الفتػػػ ربػػػاحعمػػػد ميػػػادة األ

بحيػػػث يػػػتـ اسػػػتخداـ  ،األربػػػاح المسػػػتهدفة أو أرةػػػاـ أربػػػاح تميػػػد عيهػػػا فػػػي الفتػػػرة المسػػػتقبمية
االحتياطيات واألرباح الياتجة عف تدخؿ ا دارة في األربػاح لتحقيػؽ  ػ   األرةػاـ المسػتهدفة 

ا دارة تتػدخؿ لتخفػيض األربػاح  وا  ا لـ تكف االحتياطيات الحالية كافية فرف ،لمربح مستقبتً 
فػػػػي التقريػػػػر عػػػػف أربػػػػاح تتفػػػػؽ مػػػػع  السػػػػتخدامها مسػػػػتقبتً  ،الحاليػػػػة وتعظػػػػيـ االحتياطيػػػػات

سػػػوان كػػػاف  لػػػؾ وفقػػػًا لمترتيبػػػات التعاةديػػػة أو لمايػػػات مرتبطػػػة بهسػػػعار األسػػػهـ  ،التوةعػػػات
وةعػػة فػػي التػػي تكػػوف أسػػعار أسػػهمها أكثػػر حساسػػية لمتميػػرات غيػػر المت فالشػػركات ،السػػوةية

                                                           
1
 Healy, P., and Wahlen, J., (1999), A Review of The Earnings Management Literature and 

its Implications for Standard Setting, Accounting Horizons, Vol. 13, PP. (365-383). 
2
 Dye, R. A., (2004), Income Smoothing and Sophisticated Investor Performance, 
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االسػػتحقاؽ تمػػار  أيشػػطة  ،األربػػاح والمحػػددة مػػف خػػتؿ أخطػػان تيبػػؤات المحممػػيف باألربػػاح
 .1لميادة األرباح االختياري

أشػػارت دراسػػات أخػػرم إلػػد أف أحػػد دوافػػع ا دارة فػػي تمهيػػد الػػدخؿ  ػػو تجيػػب  كمػػا
أف التقريػر  (Dechow and Skinner, 2000فقػد أظهػرت دراسػة ) ،التقريػر عػف خسػائر

أمػػر يػػادر جػػدًا مػػف ةبػػؿ ا دارة بييمػػا التقريػػر عػػف أربػػاح  ػػميرة أمػػر   ػػميرةعػػف خسػػائر 
ففػػي  ،ويرجػػع  لػػؾ إلػػد اسػػتجابة أسػػعار األسػػهـ لمتقريػػر عػػف أربػػاح ،مػػف ا دارة داً شػػائع جػػ

حالػػة حػػدوث ايخفاضػػات  ػػميرة فػػي األربػػاح باليسػػبة لتوةعػػات المحممػػيف المػػالييف ةػػد يػػؤدي 
أسػػعار األسػػهـ بشػػكؿ كبيػػر. وةػػد فسػػر  لػػؾ بػػهف المسػػتثمريف دائمػػًا متفػػائموف  إلػػد ايخفػػاض

ممػػػػا يترتػػػػب عميػػػػه ارتفػػػػاع أسػػػػعار  ،مسػػػػتقبميةبتوةعػػػػات المحممػػػػيف المػػػػالييف عػػػػف األربػػػػاح ال
 .2األسهـ

إلػػد اف ا دارة تمهػػد  (Burgstaher and Dichev, 1997)دراسػػة  وأظهػػرت
-%8الػػدخؿ لتجيػػب التقريػػر عػػف الخسػػائر وتيػػاةص األربػػاح فقػػد أشػػارت الدراسػػة إلػػد أف 

التي أرباحها ةبؿ التمهيد في تيػاةص تتتعػب باألربػاح لتحقيػؽ الميػادة  الشركات% مف 12
التػػػي لػػػديها خسػػػائر ةبػػػؿ التمهيػػػد تمهػػػد  الشػػػركات% مػػػف 44-%30كمػػػا أف  ،فػػػي األربػػػاح

إ ا كايػت أسػعار األسػهـ تسػتجيب لإلعػتف عػف  و ػا  وخ  ،أرباح ايجابية تحقيؽأرباحها ل
ممػػا يكػػوف دافعػػًا لػػإلدارة لتجيػػػب  الشػػركةاألربػػاح وكايػػت ا دارة لػػديها اسػػتثمارات فػػي  ػػػ   

 .3التقرير عف خسائر أو تياةص في األرباح
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 الوظيفي: األمان: 1ــ2ــ7

فػاألدان السػي   ،الػوظيفي مػف أ ػـ العوامػؿ فػي تحفيػم المػديريف لتمهيػد الػدخؿ مػافاأل يعتبر
فقػػػػػد ةػػػػػدـ  ،و ػػػػػ ا مػػػػػا أكدتػػػػػه معظػػػػػـ الدراسػػػػػات ،يميػػػػػد مػػػػػف احتماليػػػػػة تمييػػػػػر ا دارة لمشػػػػػركة

(Fudenberg and Tirole, 1995) تفسػػير دوافػػع ا دارة لتمهيػػد  ديظريػػة تهػػدؼ إلػػ
تػػػمداد مػػػف أجػػػؿ الحفػػػاظ عمػػػد األمػػػاف  الػػػدخؿمشػػػيرًا إلػػػد أف دوافػػػع ا دارة لتمهيػػػد  ،الػػػدخؿ

ودائييهػػػػا يشػػػػعروف بمميػػػػد مػػػف الثقػػػػة تجػػػػا  ا دارة التػػػػي  الشػػػركةحيػػػػث أف مػػػػتؾ  ،الػػػوظيفي
يمكيهػػا أف تظهػػر الػػدخؿ ب ػػورة مسػػتقرة عػػف تمػػؾ التػػي تظهػػر تقمبػػات كبيػػرة فػػي الػػدخؿ مػػف 

الثقػة يمكػف أف تتػرجـ إلػد ميػادة األمػاف الػوظيفي لػإلدارة  وأف     ،فترة محاسبية إلد أخرم
وتمسػػػؾ المػػػتؾ بهػػػا. واعتبػػػرت الدراسػػػة أف تقيػػػيـ األدان  ػػػو األسػػػا  فػػػي بقػػػان ا دارة فػػػي 

يظػػػرًا أليػػػه فػػػي فتػػػرات األدان الضػػػعيؼ  ،موةعهػػػا مػػػف عدمػػػه و ػػػو الػػػدافع إلػػػد تمهيػػػد الػػػدخؿ
ال يمكػف تمػـم يفسػها  الشػركةألف  ،تقالةيتعرض المديريف لمعمؿ أو ا جبار عمػد تقػديـ االسػ

و ػػػ ا دافػػػع  ،لمشػػػركةمػػػع مػػػدير ال يحقػػػؽ مسػػػتوم األربػػػاح المسػػػتهدؼ  األجػػػؿبعقػػػد طويػػػؿ 
لممػػديريف فػػي فتػػرات األدان الضػػعيؼ لميػػادة أربػػاح الفتػػرة الحاليػػة بهػػدؼ تقميػػؿ خطػػر العػػمؿ 

لمسػتقبمية إلػد عف طريؽ يقؿ جػمن مػف أربػاح الفتػرة ا ،وتخفيض درجة عدـ األماف الوظيفي
أمػا باليسػبة لفتػرات  ،الحاليػة ةدان الفتر أع يمداد مع ايخفاض مستوم الفترة الحالية و  ا الداف

الحاليػػػة لمواجهػػػة فتػػػرات  لفتػػػرةبجػػػمن مػػػف أربػػػاح ا االحتفػػػاظاألدان الجيػػػد يمجػػػه المػػػديريف إلػػػد 
 .1األدان الضعيؼ مستقبتً 

أف  يػػاؾ تميػػرات إداريػػة  (Murphy and Zimmerman, 1993)أشػػار  وةػػد
 لػػػػ دانوأف عػػػػمؿ المػػػػديريف غيػػػػر المحققػػػػيف  ،تحػػػػدث فػػػػي أعقػػػػاب األدان الضػػػػعيؼ لػػػػإلدارة

 لمػػػػديريففا تمػػػػاـ ا ،لتحتفػػػػاظ بػػػػردارة عاليػػػػة الجػػػػودة الشػػػػركةالمسػػػػتهدؼ أحػػػػد أ ػػػػـ آليػػػػات 
 .2الشركةبسمعتهـ ومكايتهـ الوظيفية دافع ةوي لت تماـ بهدان 

                                                           
1
 Fudenberg, D. and Tirole, J., (1995), op.cit. P. 87.  

2
 Murphy, K., and Zimmerman, J., (1993), Financial Performance Surrounding CEO 

Turnover, Journal of Accounting and Economics, Vol. 16, No (1-3), PP. (273-315). 
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غيػػر المسػػتقرة  عمػػاؿإلػػد ارتبػػاط بيئػػة األ (Ahmed et. Al, 2005)أشػػار  كمػػا
التػػي تعمػػؿ فػػي بيئػػة عمػػؿ غيػػر  فالشػػركات ،بعتةػػة سػػمبية بدرجػػة األمػػاف الػػوظيفي لممػػديريف

مستقرة يتياةص فيهػا األمػاف الػوظيفي لممػديريف يتيجػة ميػادة احتماليػة األدان الضػعيؼ و ػ ا 
ف الػػوظيفي عػػف طريػػؽ ميػػادة سػػوؼ يترتػػب عميػػه حػػافم لممػػديريف لتخفػػيض درجػػة عػػدـ األمػػا

األربػػاح فػػي فتػػرات األدان الضػػعيؼ وعػػدـ إظهػػار جػػمن مػػف األربػػاح فػػي فتػػرات األدان الجيػػد 
 .1وبالتالي تجيب العمؿ واكتساب ثقة المتؾ ،لتستخدـ في فترات األدان الضعيؼ مستقبتً 

إلػد أف ةػرار عػمؿ المػديريف أحػد أ ػـ  (Jenter and Kanaan, 2006)أشػار و 
% إلػػػد 75مػػػف  الشػػػركةأدان  ايخفػػػاضف ،الشػػػركةالقػػػرارات التػػػي تػػػتـ بواسػػػطة مجمػػػ  إدارة 

 .2%50% يميد مف احتمالية عمؿ المديريف بيسبة 25

إلد أف  يػاؾ عتةػة بػيف ا دارة القويػة  (Allen and Panian, 1982)أشار  كما
التػي تحقػؽ ربحيػة مرتفعػة  الشػركاتفمػديرو  ،ومدة بقان المديريف في وظيفتهـ الشركةوأدان 

 ات ا دارة الضػػػعيفة التػػػي  الشػػػركاتالػػػوظيفي أكثػػػر مػػػف  هـيبقػػػوف فتػػػرة طويمػػػة فػػػي وضػػػع
 .3تحقؽ ربحية ميخفضة

وأف  ،مػػف  لػػؾ أف األدان عامػػؿ مهػػـ فػػي اتخػػا  ةػػرار بقػػان المػػدير أو عملػػه ويتضػػح
ففي السػيوات التػي تحقػؽ  ،الشركةف تمداد فقط في حالة ضعؼ أدان معدالت تميير المديري

 ،ال يكوف له أي عتةة في ةرار تمييػر المػديريف الشركةفيها عائدًا إيجابيًا فرف أدان  الشركة
فمجمػ  ا دارة يفضػؿ التخمػي عػف أي  لمشػركةويرجع  لؾ إلد أيػه فػي فتػرات األدان الجيػد 

مف أحقية المدير في البقان في مركم  أـ ال ويفضؿ اتخػا  القػرار ببقػان  متهكدل اتكمفة يتحممه
أما في فترات األدان الضعيؼ فمجم  ا دارة يفضؿ تحمػؿ بعػض التكػاليؼ لمتهكػد  ،المدير

                                                           
1
 Ahmed S. J. Lobo, and Zhou, J., (2005), Job Security and Income Smoothing: An 

Empirical Test of The Fudenberg and Tirole 1995 Model,  Retrieved March 15, 2014 from 
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 Jenter, D., and Kanaan, F., (2006), CEO Turnover and Relative Performance Evaluation, 

MIT Sloan Working Paper, Retrieved April 20, 2014 from www.papers.ssrn.com 
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مػػػػػف أف القػػػػػدرة ا داريػػػػػة لممػػػػػدير ضػػػػػعيفة وفػػػػػي  ػػػػػ   الحالػػػػػة ييتهػػػػػي القػػػػػرار بعػػػػػمؿ ا دارة 
 .1واستبدالها

لتمهيد الدخؿ يمداد مف أجػؿ الحفػاظ عمػد  ديريفف دافع الميمكف القوؿ أ ؾ ل وعمد
فتعػػػرض المػػػدير لمعػػػمؿ أو ا جبػػػار عمػػػد تقػػػديـ االسػػػتقالة  ،األمػػػاف الػػػوظيفي وتجيػػػب العػػػمؿ

با ضػػػافة إلػػػد أف  ،مػػػف فر ػػػة ح ػػػوله عمػػػد وظيفػػػة مسػػػتقبتً تػػػؤ ي سػػػمعة المػػػدير وتقمػػػؿ 
األخػرم  الشػركاتطرة مف ةبػؿ  دفًا لمسي الشركةتحقيؽ المدير لمستوم أدان ضعيؼ يجعؿ 

ممػا يػػدفع المػػديريف إلػػد تمهيػد الػػدخؿ لمحفػػاظ عمػػد مسػػتوم  ،أو مػف ةبػػؿ الجهػػات الحكوميػػة
 مف الدخؿ مف فترة محاسبية إلد أخرم ومف ثـ تحقيؽ األماف الوظيفي.

 سياسة توزيع األرباح: استقرار: 1ــ2ــ8

إلد األسهـ عمد أيها حقوةًا يح ػؿ بموجبهػا المسػا ـ عمػد تػدفقات غيػر محػددة مػف  ييظر
وممػػػا ال شػػػؾ فيػػػه أف ايخفػػػاض  ،المسػػػا ميفالػػػدخؿ تتمثػػػؿ باألربػػػاح المومعػػػة سػػػيويًا عمػػػد 

فػي   الشػركةالمخاطرة المرتبطة في     التدفقات يؤثر بشكؿ كبير في تحديد أسػعار أسػهـ 
فالمسػػتثمر يسػػعد ةبػػؿ اتخػػا  ةػػرار االسػػتثمار إلػػد تقػػدير عوائػػد اسػػتثمار   ،األسػػواؽ الماليػػة

وتقدير المخاطرة المرتبطػة بهػ   العوائػد اعتمػادًا عمػد األرةػاـ المحاسػبية المعميػة فػي القػوائـ 
المالية. ك لؾ يعتمد الكثيػر مػف المسػتثمريف عمػد سياسػة توميػع األربػاح التػي تتبعهػا ا دارة 

 .2أو ال الشركةومف ثـ اتخا  ةرار االستثمار في      ،وكفانتها شركةاللمحكـ عمد أدان 

الػػػدخؿ إلػػػد إظهػػػار رةػػػـ الػػػربح  تمهيػػػد سياسػػػةفػػػرف ا دارة تسػػػعد مػػػف خػػػتؿ  وعميػػػه
وأ ػػػدافها فػػػي جػػػ ب المسػػػتثمريف  الشػػػركةالتػػػي تتياسػػػب مػػػع خطػػػط  ال ػػػورةلمتوميػػػع ب قابػػػؿال

 .باح السيويةوالحفاظ عمد مستوم معيف مف الثبات في توميع األر 

 

                                                           
1
 Goldman, E. S. Hazarika, and shivdasani, A., (2003), What Determines CEO Turnover?, 

Retrieved February 10, 2014 from www.public.kenan-flager.unc.edu/goldman/research. 
 .38ص ،مرجع سابؽ ،مايو( ،2006) ،عقيؿ ،والحسياوي ،رياض ،العبد اب 2
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 الثالث المبحث

 سياسة تمهيد الدخل أدوات

استخداـ أداة تمهيد معيية لتخفيض ايحػراؼ الػدخؿ عػف رةػـ  عمد سياسة تمهيد الدخؿ تقـو
لػ لؾ فػرف  يػاؾ بيػديف يجػب فح ػهما  ،لمشركةالدخؿ ال ي يعتبر عاديًا أو متوةعًا باليسبة 

واألخػر  ػػو رةػـ الػػدخؿ  ،لمسػػتخدمةأحػػد ما أداة التمهيػد ا ،ؿعيػد محاولػػة ةيػا  تمهيػػد الػدخ
 .1ال ي تسعد ا دارة لتعديؿ الدخؿ تجا ه

سػػػػوؼ يتعػػػػرض  ػػػػ ا المبحػػػػث إلػػػػد االعتبػػػػارات التػػػػي يجػػػػب االعتمػػػػاد عميهػػػػا عيػػػػد  
لػد أدوات سياسػة تمهيػد كمػا سػيتعرض إ ،االختيار بيف التمهيد الحقيقػي والتمهيػد المحاسػبي

 ختؿ:و لؾ مف  الدخؿ

 تحديد أداة تمهيد الدخؿاعتبارات : 1ػػ3ػػ1

 التمييرات المحاسبية االختيارية: 1ػػ3ػػ2

 : التحكـ في توةيت االعتراؼ با يرادات والم روفات1ػػ3ػػ3

 : إعادة تبويب بيود ةائمة الدخؿ1ػػ3ػػ4

                                                           
، المكتػػب دراسػات متقدمػػة فػي المحاسػػبة والمراجعػة ،(2006) ،محمػد السػػيد ،وسػػرايا ،كمػاؿ الػػديف م ػطفد ،الػد راوي 1

 .128ص ،جمهورية م ر العربية ،الجامعي الحديث
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 أداة تمهيد الدخل:اعتبارات تحديد  :1ــ3ــ1

وبمػػػا أف  ،ا دارة لتحقيػػػؽ تمهيػػػد الػػػدخؿ ةالمسػػػتخدـ بواسػػػط ميػػػرأداة التمهيػػػد فػػػي المت تتمثػػػؿ
فػػت بػػد مػػف وجػػود اختتفػػات فػػي  ، يػػاؾ اخػػتتؼ بػػيف التمهيػػد الحقيقػػي والتمهيػػد المحاسػػبي

لتحقيػؽ  ػ ا  الشػركةارة وبالتالي المتميػرات التػي تسػتخدمها إد ،األساليب المستخدمة لمتمهيد
لتعجيػؿ  الشركةوحيث أف التمهيد الحقيقي  و مجموعة القرارات التي تتخ  ا إدارة  التمهيد.

فػػػرف  ،أو تهجيػػػؿ توةيػػػت وةػػػوع األحػػػداث الماليػػػة طبقػػػًا لتهثير ػػػا المتوةػػػع عمػػػد تمهيػػػد الػػػدخؿ
أدوات التمهيػػػد التػػػي تعتمػػػد عميهػػػا ا دارة  ػػػي متميػػػرات حقيقيػػػة مثػػػؿ المشػػػتريات والمبيعػػػات 

القرارات التي تؤثر عمد توةيػت  ضلتي تيشه يتيجة اتخا  ا دارة لبعوغير ا مف الحسابات ا
وةوع وتحقيؽ     األحداث. أما التمهيػد المحاسػبي فهػو تمهيػد دفتػري يعتمػد عمػد اسػتمتؿ 
 ،ا دارة لممرويػػػة المتاحػػػة لهػػػا فػػػي اختيػػػار الطػػػرؽ والسياسػػػات المحاسػػػبية المتعػػػارؼ عميهػػػا

باسػػتخداـ مفهػػـو ا دارة مثػػؿ ةيػػاـ  ،خؿ المسػػتهدفةو لػػؾ حتػػد تػػتمكف مػػف تحقيػػؽ أرةػػاـ الػػد
األ ميػػػة اليسػػػبية فػػػي المحاسػػػبة واالعتمػػػاد عميػػػه فػػػي ت ػػػييؼ بعػػػض اليفقػػػات كم ػػػروفات 

أو اعتبار ػػػا يفقػػػات رأسػػػمالية وبالتػػػالي يػػػتـ توميعهػػػا عمػػػد عػػػدة  ،وتحميمهػػػا عمػػػد دخػػػؿ الفتػػػرة
ترحيػػؿ  مخػػموفؽ تكمفػػة الكمػػا ةػػد يترتػػب عمػػد اسػػتخداـ طريقػػة معييػػة لتػػدف ،فتػػرات محاسػػبية

مػا  ،التكمفة أو ا يرادات مف فترة إلد أخرم بما يسمح بالحد مف التقمبات فػي دخػؿ الفتػرات
كمػا يمكػف لػإلدارة القيػاـ بالتمهيػد الػو مي  ،يؤدي في اليهايػة إلػد سمسػمة مسػتقرة مػف الػدخؿ

تعتمػد ا دارة  وفي     الحالة ةػد ،لمدخؿ مف ختؿ عممية إعادة ت ييؼ بيود ةائمة الدخؿ
عمػػػد بعػػػض متميػػػرات التمهيػػػد التػػػي يمكػػػف أف ت ػػػيؼ كعيا ػػػر عاديػػػة أو عيا ػػػر غيػػػر 

 .1عادية في الحدود المسموح بها

االختيػػار بػػيف كػػؿ مػػف التمهيػػد الحقيقػػي والتمهيػػد المحاسػػبي عمػػد اعتبػػارات  ويعتمػػد
إلػػد أف الممارسػػات المحاسػػبية  (Roychowdhury, 2006)فقػػد أشػػار  ،التكمفػػة والعائػػد

ألف مثػؿ  ،وتقمػؿ مػف ةيمتهػا الشػركةالحقيقية لتحقيؽ الػدخؿ المسػتهدؼ ةػد تػؤثر عمػد ةيمػة 
كمػػا فػػػي حالػػػة تحكػػػـ  ،لمشػػػركةتمػػؾ الممارسػػػات ةػػػد تػػؤثر عمػػػد التػػػدفقات اليقديػػة المسػػػتقبمية 

                                                           
 .373ص ،مرجع سابؽ ،(1995) ،مييات محمد ،محـر 1
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وأيضػػًا  ،الثابتػػةفمػػف خػػتؿ ميػػادة ا يتػػاج يػػتـ تخفػػيض التكػػاليؼ  ،ا دارة فػػي ةػػرارات ا يتػػاج
ةػػد تػػؤدي ميػػادة ا يتػػاج إلػػد ميػػادة المخػػموف فػػي أخػػر العػػاـ ممػػا يػػؤدي إلػػد تخفػػيض تكمفػػة 

كؿ  لؾ يترتب عميه ميادة في الدخؿ ومف ثـ الو وؿ إلد رةـ الػدخؿ المرغػوب  ،المبيعات
حيػػث يتطمػػب ميػػادة ا يتػػاج  لمشػػركةو ػػ ا يػػؤثر سػػمبًا عمػػد التػػدفقات اليقديػػة الخارجػػة  ،فيػػه
ومف ياحية أخرم ةد يترتب عمد ميادة ا يتػاج ميػادة فػي المخػموف  ،ان مواد خاـ إضافيةشر 

الػرغـ مػف  لػؾ فػرف ا دارة تفضػؿ التمهيػد الحقيقػي  وعمد .1وبالتالي تحمؿ تكاليؼ مخموف
وي ػػعب تقػػدير  ،و لػػؾ بسػػبب أف تمػػؾ الممارسػػات أةػػؿ ةابميػػة لممتحظػػة مػػف ةبػػؿ المػػدةقيف

تعتبػػػر مػػػف  ارسػػػاتباعتبػػػار أف تمػػػؾ المم ،ليػػػةأثر ػػػا عمػػػد الػػػدخؿ مػػػف ةبػػػؿ ةػػػارئ القػػػوائـ الما
و ػػػ ا مػػػا أكػػػد   ،العمميػػػات الداخميػػػة التػػػي ال تكشػػػؼ عيهػػػا األرةػػػاـ المحاسػػػبية بشػػػكؿ واضػػػح

(Lo, 2008)  فقد أشار بػهف ا دارة تفضػؿ تمهيػد الػدخؿ الحقيقػي والػ ي يعتبػر أكثػر تكمفػة
 ،ألف مثػػؿ  ػػ ا التمهيػػد ي ػػعب اكتشػػافه مقاريػػة بالتمهيػػد المحاسػػبي ،سػػبيمهيػػد المحامػػف الت

والػػ ي يتعػػرض لمفحػػص والتػػدةيؽ مػػف ةبػػؿ المػػدةقيف با ضػػافة إلػػد وجػػود معػػايير المحاسػػبة 
 .2الدولية والتي تحدد ما يجب أف يتـ لكؿ عممية

إلػد أف المػدير يقػيـ كػؿ مػف عائػد  (Trumam and Titman, 1988)أشػار  كمػا
فعمػػد سػػبيؿ المثػػاؿ فػػي حالػػة االعتػػراؼ المبكػػر  ،وتكمفػػة كػػؿ أداة مػػف أدوات تمهيػػد الػػدخؿ

ويترتػػب  ،بػػا يراد ألغػػراض التقريػػر المػػالي فػػرف  لػػؾ يتطمػػب أيضػػًا اعترافػػًا مبكػػرًا بالضػػرائب
ؼ التمهيد ميخفضة تكالي ايتوفي     الحالة إ ا ك ،الشركةعمد  لؾ ارتفاع ةيمة ضرائب 

فسػػػوؼ تػػػتـ عمميػػػة التمهيػػػد. ويػػػتـ تقػػػيـ كػػػؿ مػػػف عائػػػد وتكمفػػػة كػػػؿ أداة معتمػػػدًا عمػػػد دراسػػػة 
ومثػؿ  ػ    ،المعموماتي ل رباح المعمػف عيهػا وردة فعػؿ السػوؽ تجػا   ػ ا ا عػتف تومالمح

الدراسػػػات تعتمػػػد عمػػػد متحظػػػة مػػػا إ ا كػػػاف تمهيػػػد الػػػدخؿ يخفػػػض المحتػػػوم المعمومػػػاتي 
باليسػبة إلػد إدراؾ  الشػركاتومػف المتوةػع أف يختمػؼ رد فعػؿ السػوؽ بػيف  ،المعميػة ل رباح

 .3يكوف ممهدًا أو ال الشركةدخؿ  فالسوؽ الحتمالية أ

                                                           
1
 Roychowdhury, S., (2006), Earnings Management Through Real Activities Manipulation, 

Journal of Accounting and Economics, Vol. 42, PP. (335-370). 
2
 Lo, K., (2008), op,cit. P. 354. 

3
 Trumam, B., and Titman, S., (1988), op.cit. P. 34. 
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 المحاسبية االختيارية: التغييرات :1ــ3ــ2

المحاسبي ويؤثر   ا اليػوع مػف التمهيػد  بالتمهيد المحاسبية االختيارية عمد التمييرات يطمؽ
الداخمػػة والخارجػػة. وتكػػوف  ػػ    اليقديػػة لتػػدفقاتدوف التػػهثير عمػػد ا لمحاسػػبيا الػػدخؿ عمػػد

أو تمييػر  ،بيةأو تميير في التقػديرات المحاسػ ،التمييرات إما تميير في السياسات المحاسبية
 وتقسـ     التمييرات إلد: ،في ا ف اح المحاسبي

 المحاسبية: السياساتفي  لتغييراتا .1

اسػػػتخداـ مبػػػدأ  الشػػػركةفػػػي السياسػػات المحاسػػػبية عيػػػدما تختػػار إدارة  التميػػػر يحػػدث
محاسػػػػبي معػػػػيف يختمػػػػؼ عػػػػف المبػػػػدأ المسػػػػتخدـ ةبػػػػؿ  لػػػػؾ ومػػػػف أمثمػػػػة التميػػػػر فػػػػي 

إلػد طريقػػة  FIFOالسياسػات المحاسػبية تمييػر طريقػة تسػعير المخػموف مػف طريقػة 
ت إلػد طريقػة لثابػأو تميير طريقة االسػتهتؾ مػف طريقػة القسػط ا ،المتوسط المرجح

 ،)السياسػػات المحاسػػبية IAS 8ووفقػػًا لمعيػػار المحاسػػبة الػػدولي  القسػػط المتيػػاةص.
التميرات في التقػديرات المحاسػبية واألخطػان( تػـ تعريػؼ السياسػات المحاسػبية بهيهػا 
تشػػػػمؿ المبػػػػادئ واألسػػػػ  واألعػػػػراؼ والقواعػػػػد والممارسػػػػات المحػػػػددة التػػػػي تطبقهػػػػا 

 .1عيدما تقـو برعداد وعرض البيايات المالية الشركة

ويعتبػػػر تعػػػدد السياسػػػات المحاسػػػبية أحػػػد مجػػػاالت مرويػػػة معػػػايير المحاسػػػبة 
الػػدخؿ لمو ػػوؿ إلػػد رةػػـ الػػدخؿ  دبالقيػػاـ بسياسػػة تمهيػػ دارةالدوليػػة التػػي تسػػمح لػػإل

المرغػػػوب بػػػه. وسػػػوؼ يػػػتـ عػػػرض بعػػػض بػػػدائؿ السياسػػػات المحاسػػػبية التػػػي تظهػػػر 
 المتاحة لإلدارة مف ختؿ معايير المحاسبة الدولية: مدم المروية

 تسعير المخزون السمعي: طرق (1
المخػػموف أ ميتػػػه ب ػػفة خا ػػة مػػػف كويػػه يػػؤثر بشػػػكؿ كبيػػر عمػػػد  يكتسػػب

ويمثػؿ المخػموف أحػد بيػػود  ،الشػركاتةػوائـ الػدخؿ وةػوائـ المركػم المػالي فػي 
                                                           

  ،الدولية  عداد التقارير المالية متضمية معايير المحاسبة الدولية المعايير(، 2009، )معايير المحاسبة الدولية مجم  1
طػتؿ أبػو غمالػة،  كميػةالقػايويييف، متػرجـ(،  فالمجمػع العربػي لممحاسػبي جمعيػة) ،لجية معايير المحاسػبة الدوليػة مؤسسة

 .1028ص ،8معيار المحاسبة الدولي رةـ  ،اشميةالجامعة األرديية اله
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 سػػػوؼبمػػػرض البيػػػع أو البضػػػائع التػػػي  الشػػػركةاأل ػػػوؿ التػػػي تحػػػتفظ بهػػػا 
استخداـ عدة طرؽ ويمكف  .تستخدـ أو تستهمؾ في إيتاج السمع المعدة لمبيع

ثباتػػػه فػػي يهايػػة الفتػػػرة الماليػػةخػػػلتسػػعير ةيمػػة الم سػػػيتعرض  ،موف السػػمعي وا 
 :1ألبرم ا في ما يمي

 التمييز المحدد )أو الفعمي(: طريقة - أ
 ػػػ   الطريقػػػة عمػػػد ضػػػرورة ف ػػػؿ كػػػؿ كميػػػة ت ػػػؿ إلػػػد مخػػػامف  تعتمػػػد
التػي  الشػركاتبسعر مختمؼ عف الكميات األخػرم. وتطبػؽ عمػد  الشركة

 ،تتعامػػػػػػؿ مػػػػػػع بضػػػػػػاعة ةميمػػػػػػة العػػػػػػدد وغاليػػػػػػة الػػػػػػثمف مثػػػػػػؿ: المجػػػػػػو رات
أسا  مػادي  دالتي يمكف التمييم بييها عم ،واألالت الضخمة ،والسيارات
 تحديد تكمفة شران كؿ وحدة عمد حدة بشكؿ محدد. ـويت ،أو عددي

 :FIFOالوارد أواًل صادر أواًل  طريقة - ب
معػػػايير المحاسػػػبة الدوليػػػة اسػػػتخداـ  ػػػ   الطريقػػػة فػػػي حػػػاؿ تعػػػ ر  تتطمػػػب

 الطريقػةاستخداـ طريقة التكمفة المحددة السابقة ال كر. ويػتـ اسػتيادًا لهػ   
ووفػؽ تسمسػمها المميػي عيػد  ، رؼ المخموف السمعي مف الكميات األةدـ

السػػمعي آخػػر المػػدة  مخػػموفوتتمثػػؿ تكمفػػة ال ،الشػػركةدخولهػػا إلػػد مخػػامف 
اسػػتيادًا إلػػد آخػػر كميػػات تػػـ شػػراؤ ا. وتميػػم أيضػػًا وفػػؽ اسػػتخداـ يظػػامي 

يظػاـ الجػرد الػدوري  الشػركةفػر ا اتبعػت  ،أو الجرد المسػتمر يالجرد الدور 
مػػدة بتكمفػػة أحػػدث المشػػتريات فيػػتـ تحديػػد ةيمػػة المخػػموف السػػمعي أخػػر ال

حتػػػػد ي ػػػػؿ إلػػػػد إجمػػػػالي كميػػػػة المحػػػػموف السػػػػمعي المتبقيػػػػة. وفػػػػي حػػػػاؿ 
تطبيػػؽ يظػػاـ الجػػرد المسػػتمر فػػت بػػد مػػف اسػػتخداـ بطاةػػة ال ػػيؼ لتحديػػد 

 المدة. خروتكمفة المخموف السمعي آ ،كؿ مف تكمفة البضاعة المباعة

 
                                                           

ميشػػػورات  ،دمشػػػؽ ،2المحاسػػػبة  مبػػػادئ ،(2010) ،عمػػػي ،ويوسػػػؼ ،ابػػػرا يـ ،العػػػدي ،يبيػػػؿ ،الحمبػػػي ،بطػػػر  ،ميالػػػة 1
 .جامعة دمشؽ
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 المتوسط المرجح: طريقة - ت
التمييم بيف يظامي الجرد المتبػع )يظػاـ الجػرد في ظؿ     الطريقة يمكف 

بحيػػػػث يحسػػػػب متوسػػػػط التكمفػػػػة لكػػػػؿ  ،ويظػػػػاـ الجػػػػرد المسػػػػتمر( ،الػػػػدوري
 ػػػيؼ مػػػف أ ػػػياؼ المخػػػموف السػػػمعي أو البضػػػاعة الجػػػا مة وفػػػؽ يظػػػاـ 

)المخموف( عمد  IAS 2المحاسبة الدولي  ياريص مع وةد الجرد المتبع.
أساسية بطريقة الوارد أواًل  ػادر أيه يجب تقويـ تكمفة المخموف كمعالجة 

أواًل أو طريقػػػػة المتوسػػػػط المػػػػرجح لمتكمفػػػػة. وةػػػػد أشػػػػار المعيػػػػار إلػػػػد عػػػػدـ 
 .1طريقة الوارد أخيرًا  ادر أواًل لقيا  تكمفة المخموف داـالسماح باستخ

 :االستهالك طرق (2
)الممتمكػػات والم ػػايع والمعػػدات(  IAS 16 ليمعيػػار المحاسػػبة الػػدو  أتػػاح

أسػػا  ميػػتظـ  عمػػدعػدة طػػرؽ لتخ ػػيص المبمػػغ القابػػؿ لتسػػتهتؾ ل  ػػؿ 
 ،وتشػػػتمؿ  ػػػ   الطػػػرؽ عمػػػد طريقػػػة القسػػػط الثابػػػت ،خػػػتؿ عمػػػر  ا يتػػػاجي

 :2وطريقة عدد وحدات ا يتاج ،وطريقة القسط المتياةص

 :القسط الثابت طريقة -أ

ا يتػاجي  العمػرختؿ ل  ؿ القسط الثابت إلد تكمفة ثابتة  ةطريق ؤديت
وبالتػػالي يجػػب توميػػع تكمفػػة األ ػػؿ  ،إ ا لػػـ تتميػػر القيمػػة المتبقيػػة ل  ػػؿ

وتعتبػػػر  ػػػ    ،بالتسػػػاوي عمػػػد كػػػؿ السػػػيوات التػػػي اسػػػتفادت مػػػف خدماتػػػه
المبػػػايي واألثػػػاث و لػػػؾ كالطريقػػػة مياسػػػبة لػػػبعض أيػػػواع األ ػػػوؿ الثابتػػػة 

إال أيهػا ةػد  ،وايتظاـ الخدمات المتح ػؿ عميهػا مػف  ػ   األ ػوؿليمطية 
األالت والمعػػػدات كػػػتكػػػوف غيػػػر مياسػػػبة أليػػػواع األ ػػػوؿ الثابتػػػة األخػػػرم 

                                                           
 (.998-979) ص ،2المحاسبة الدولي رةـ  معيارمرجع سابؽ، (، 2009)معايير المحاسبة الدولية،  مجم  1
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لعػػدـ ايتظػػاـ الخػػدمات المتح ػػؿ عميهػػا مػػف األ ػػؿ مػػف ياحيػػة والتميػػرات 
 .1خرممف األ وؿ مف ياحية أ يوعالتكيولوجية الكبيرة في   ا ال

 :ناقصالقسط المت طريقة - ب
طريقة القسط المتياةص إلد تخفيض التكمفة ختؿ العمر ا يتػاجي  تؤدي

مػف عمػر  األولػدتحميؿ السػيوات  ويق د باالستهتؾ المتياةص ،ل  ؿ
عمػػد أف يتيػػاةص  ػػ ا  ،األ ػػؿ غيػػر المتػػداوؿ بم ػػروؼ اسػػتهتؾ أكبػػر

 الم روؼ مف سية ألخرم مع تقدـ العمر ا يتاجي ل  ؿ.

 عدد وحدات اإلنتاج: طريقة - ت
 ػػ   الطريقػػة أف الػػيقص فػػي العمػر ا يتػػاجي ل  ػػؿ يتحػػدد وفقػػًا  تفتػرض

حيػػث يػػتـ تقػػدير العمػػر ا يتػػاجي ل  ػػؿ عمػػد  ،لعػػدد وحػػدات المخرجػػات
ويػػتـ حسػػاب معػػػدؿ االسػػتهتؾ لكػػػؿ  ،أسػػا  عػػدد الوحػػػدات التػػي يقػػػدمها

مػػػف ثػػػـ حسػػػاب م ػػػروؼ االسػػػتهتؾ السػػػيوي عمػػػد  ،وحػػػدة ميتجػػػة مقػػػدرة
أسا  ضػرب معػدؿ االسػتهتؾ لكػؿ وحػدة ميتجػة بعػدد الوحػدات المتوةػع 

 إيتاجها ختؿ الفترة.

 الممتمكات والمصانع والمعدات: ياسق (3
)الممتمكػػات والم ػػايع والمعػػدات(  IAS 16لمعيػػار المحاسػػبة الػػدولي  وفقػػاً 

هػػػػا األ ػػػػوؿ التػػػػي تحػػػػتفظ بهػػػػا تعػػػػرؼ الممتمكػػػػات والم ػػػػايع والمعػػػػدات بهي
ألغػػػػراض اسػػػػتخدامها فػػػػي إيتػػػػاج أو تػػػػوفير السػػػػمع أو الخػػػػدمات أو  الشػػػػركة

مػػدة ويكػػوف مػػف المتوةػػع اسػػتخدامها ل ،لتهجير ػػا لمميػػر أو ألغراضػػها ا داريػػة
 .2تميد عف فترة محاسبية واحدة

                                                           
)الجػػػمن  ،وا ف ػػػاح المحاسػػبي وفقػػػًا لمعػػػايير المحاسػػػبة العربيػػػة والدوليػػػة القيػػػا  ،(2007) ،ي ػػػر  ػػػابالو  عبػػػد ،عمػػي1
 .126ص ،جمهورية م ر العربية ، سكيدريةا ،الدار الجامعية ،(ثاييال
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وتسػػػػػجيمها  توالقاعػػػػػدة أيػػػػػا يػػػػػتـ االعتػػػػػراؼ بالممتمكػػػػػات والم ػػػػػايع والمعػػػػػدا
 :1بالدفاتر إ ا توافر شرطاف

 المحتمؿ تدفؽ ميافع اةت ادية مستقبمية إلد الميشهة. مف 
 ةيا  تكمفة األ ؿ بموثوةية. يمكف 

)الممتمكػات والم ػايع والمعػدات(  IAS 16الػدولي  المحاسػبةمعيػار  ويشير
 :2إلد ميهجيف بديميف لمقيا  التحؽ لمممتمكات والم ايع والمعدات

 األول: نموذج التكمفة: المنهج
يػػػتـ  ،االعتػػػراؼ ببيػػػد الممتمكػػػات والم ػػػايع والمعػػػدات عمػػػد أيػػػه أ ػػػؿ بعػػػد

تسػػػػجيؿ  ػػػػ ا البيػػػػد بسػػػػعر التكمفػػػػة مطروحػػػػًا ميػػػػه أي اسػػػػتهتؾ متػػػػراكـ وأيػػػػة 
 خسائر متراكمة اليخفاض القيمة.

 الثاني: نموذج إعادة التقييم: المنهج
االعتػػػراؼ األولػػػي باأل ػػػؿ يجػػػب أف يظهػػػر بيػػػد الممتمكػػػات والم ػػػايع  بعػػػد

التقيػيـ  دةوالمعدات بمبمغ إعادة التقييـ التي تساوي القيمة العادلػة بتػاري  إعػا
متػراكـ الحػؽ وأيػة خسػائر الحقػة متراكمػة فػي ايخفػاض  تؾياة ًا أي اسػته

ؼ بحيػث ال التقييـ عمد أسا  ميتظـ بشػكؿ كػا دةويجب أف تتـ إعا ،القيمة
تختمؼ القيمة المرحمة ب ورة مادية عف تمؾ التي يمكف أف تتحدد باسػتخداـ 

 القيمة العادلة في يهاية فترة إعداد التقارير.

 االقتراض: تكالي  (4
تمويػػؿ مػػف الميػػر  يشػػان أ ػػؿ مػػا السػػتخدامه  دإلػػ الشػػركاتبعػػض  تحتػػاج

فػػي أغػػراض محػػددة مثػػؿ إةامػػة الم ػػايع ومحػػددات توليػػد الطاةػػة أو تجهيػػم 
يتيجػػػػة  الشػػػػركةوتتكبػػػػد  ،مخػػػػموف يتطمػػػػب فتػػػػرة طويمػػػػة يسػػػػبيًا  عػػػػداد  لمبيػػػػع
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 ،اةتػراض األمػػواؿ مػف الخػػارج تكػاليؼ اةتػػراض تتمثػؿ فػػي: الفائػدة الم ػػرفية
التكػػاليؼ المتعمقػػة بالترتيبػػات  ،المتعمقػػة بػػاالةتراضالخ ػػومات أو العػػتوات 

فروةػػػػػات  ،تكػػػػػاليؼ التمويػػػػػؿ المتعمقػػػػػة بعقػػػػػود ا يجػػػػػار التمػػػػػويمي ،التعاةديػػػػػة
 .1ال رؼ الياتجة عف االةتراض بالعمتت األجيبية

)تكػاليؼ االةتػراض( االعتػراؼ  IAS 23تياوؿ معيػار المحاسػبة الػدولي  وةد
 :2بتكاليؼ االةتراض كالتالي

 بتكػػاليؼ االةتػػراض كم ػػروؼ  الشػػركة: تعتػػرؼ األساســية المعالجــة
 في الفترة التي يتـ تكبد ا فيها وتحمؿ عمد ةائمة الدخؿ.

 برسػػػػممة تكػػػػاليؼ  الشػػػػركة: تقػػػػـو البديمــــة المســــموح بهــــا المعالجــــة
االةتػػػراض الميسػػػوبة مباشػػػػرة إلػػػد تممػػػؾ أو إيشػػػػان أو إيتػػػاج األ ػػػػؿ 

ويػػػتـ رسػػػممة تكػػػاليؼ االةتػػػراض  ػػػ    ،المؤ ػػػؿ ضػػػمف تكمفػػػة األ ػػػؿ
أيػػه سػػييت  عيهػػا  مػػؿكجػػمن مػػف تكمفػػة األ ػػؿ عيػػدما يكػػوف مػػف المحت

 فائدة اةت ادية مستقبمية لمميشهة ويمكف ةياسها بموثوةية.

ككػؿ ولػ لؾ فػرف  الشػركةتستخدـ القػروض ألغػراض أعمػاؿ  الشركةأف  وبما
ف محاولػػػػة أي محاولػػػػة لػػػػربط تكمفػػػػة االةتػػػػراض به ػػػػوؿ محػػػػددة سػػػػوؼ تكػػػػو 

با ضػػافة إلػػد وجػػود طػػرؽ تمويػػؿ مختمفػػة يمكػػف أف يترتػػب عميهػػا  ،تحكميػػة
مختمفػػػة لرسػػػممة يفػػػ  األ ػػػؿ كمػػػا تػػػؤدي الرسػػػممة إلػػػد توميػػػع تكمفػػػة  مبػػػالغ

بػػػداًل مػػػف  ، ػػػؿاألفتػػػرات ماليػػػة مػػػف خػػػتؿ اسػػػتهتؾ  عػػػدةاالةتػػػراض عمػػػد 
 األمػػػػر الػػػػ ي يػػػػؤدي إلػػػػد تخفػػػػيض ،تحميمهػػػػا عمػػػػد الفتػػػػرة التػػػػي حػػػػدثت فيهػػػػا

 .3األرباح الحالية و  ا ما يساعد ا دارة في ممارسة سياسة تمهيد الدخؿ

                                                           
 .44ص ،سابؽ، مرجع (2008) ،حسيف ،عبد اب 1
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كهحػػد أدوات  فػػي السياسػػات المحاسػػبيةأسػػباب المجػػون بشػػكؿ رئيسػػي لمتمييػػرات  ومػػف
 تمهيد الدخؿ ما يمي:

ويكػػػوف تبييهػػػا مػػػف ةبػػػؿ  ،الشػػػركةلػػػي  لهػػػا أثػػػر مػػػادي مممػػػو  عمػػػد أربػػػاح  - أ
وباألسػموب والتوةيػت المياسػب  ،بعد دراسة مدم تهثير ػا عمػد األربػاح ارةا د

 ال ي تحدد  ا دارة لتحقيؽ  دفها مف تمهيد الدخؿ.
تحتاج إلد عمؿ أي افتراض يهخ  بعيف االعتبار مقدار الجمن المت ػرؼ  ال - ب

 فيه مف أي تميير محاسبي وف مه عف الجمن ال ي يعتبر عاديًا.

إال أف  يػاؾ اتفػاؽ عمػد  فػي السياسػات المحاسػبية يراتالرغـ مف أ مية التمي وعمد
أيهػػػػا األةػػػػؿ اسػػػػتخدامًا مػػػػف بػػػػيف األدوات المختمفػػػػة لتمهيػػػػد الػػػػدخؿ و لػػػػؾ ل سػػػػباب 

 :1التالية

عمػػػد الثبػػػات والقابميػػػة لممقاريػػػة ةػػػد تكػػػوف عائقػػػًا أمػػػاـ ا دارة فػػػي  المحافظػػػة - أ
 ت  ياؾ  يئة رةابية تدعـ  لؾ.استخداـ     األداة وال سيما إ ا كاي

االستمرار فػي تقػديـ تفسػيرات لممعػايير وتػدعيـ متطمبػات ا ف ػاح بشػهف  إف - ب
السياسػػػػات المحاسػػػػبية المتبعػػػػة أو عيػػػػد تميير ػػػػا سػػػػيجعؿ  يػػػػاؾ سػػػػهولة فػػػػي 

 .2اكتشاؼ سموؾ ا دارة في   ا الشهف

فاشػًت لتمهيػد الػدخؿ  سػموباً مف  لػؾ أف تمييػر السياسػات المحاسػبية يعتبػر أ ويتضح
با ف ػػاح عيػػه  تمػػـمكمػػا أف معػػايير المحاسػػبة الدوليػػة  ،يظػػرًا أليػػه ةابػػؿ لممتحظػػة

األمػػر الػػ ي يجعػػؿ تمييػػر السياسػػات المحاسػػبية أداة  ،وعػػف أثػػر  عمػػد القػػوائـ الماليػػة
ألف كػػػؿ أ ػػػحاب الم ػػػالح يمكػػػيهـ اكتشػػػاؼ  ػػػ ا  راً غيػػػر فعالػػػة لتمهيػػػد الػػػدخؿ يظػػػ

 ر .التميير وحساب أث
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 المحاسبية: التقديراتفي  التغييرات .2

التميػػػػرات فػػػػي  ،)السياسػػػػات المحاسػػػػبية IAS 8لمعيػػػػار المحاسػػػػبة الػػػػدولي  وفقػػػػاً 
تـ تعريؼ التمير في التقدير المحاسبي بهيه تعػديؿ  ،المحاسبية واألخطان( راتالتقدي

اليػات  عػف  ،المبمغ المسػجؿ ل  ػؿ أو االلتػماـ أو مبمػغ االسػتهتؾ الػدوري ل  ػؿ
تقييـ الوضػع الحػالي ل  ػوؿ وااللتمامػات والميػافع وااللتمامػات المسػتقبمية المتوةعػة 

جديػػدة أو  عمومػػاتيػػرات فػػي التقػػديرات المحاسػػبية عػػف ميوتيػػت  التم .1المرتبطػػة بهػػا
حيػث يعػد اسػتخداـ تقػديرات مياسػبة جػمن أساسػي فػي عمميػة إعػداد  ،تطورات جديػدة

وألف األحػػػداث غيػػػر المؤكػػػدة مته ػػػمة فػػػي  ،مػػػؿ مػػػف موثوةيتهػػػاالقػػػوائـ الماليػػػة وال يق
أيشػػػطة األعمػػػاؿ اليوميػػػة فػػػرف إجػػػران تعػػػديتت فػػػي تمػػػؾ التقػػػديرات المحاسػػػبية يعػػػد 

وةػػػد تضػػػميت المعػػػايير المحاسػػػبية أمػػػور  .2ممارسػػػة مقبولػػػة فػػػي العمميػػػة المحاسػػػبية
 متروؾ تقدير ا إلد التقدير الحكمي لإلدارة مثؿ ما يمي:

)المخػػموف( إلػػد أف ةيمػػة المخػػموف  IAS 2معيػػار المحاسػػبة الػػدولي  أشػػار (1
 ،يجب أف تتـ عمد أسا  التكمفة أو  افي القيمػة القابمػة لمتحقػؽ أيهمػا أةػؿ

وعيػػد تعريفػػه ل ػػافي القيمػػة القابمػػة لمتحقػػؽ أشػػار إلػػد أيػػه السػػعر التقػػػديري 
كمػاؿ وكػ لؾ لمبيع في سػياؽ اليشػاط العػادي ياة ػًا ميػه التكمفػة التقديريػة لإل

وتػػـ ا شػػارة فػػي يفػػ  المعيػػار إلػػد أف  ،أي تكمفػػة أخػػرم الممػػة  تمػػاـ البيػػع
تحميػؿ تكػاليؼ االةتػراض لممخػموف تػتـ فػي ظػروؼ محػددة وال شػؾ أف  لػؾ 

 .3يفسح المجاؿ أماـ لإلدارة لمتقدير الحكمي
التميػرات فػي  ،)السياسػات المحاسػبية IAS 8 معيػار المحاسػبة الػدولي أشػار (2

التقػػػػػديرات المحاسػػػػػبية واألخطػػػػػان( إلػػػػػد أيػػػػػه يتيجػػػػػة لمشػػػػػكوؾ الموروثػػػػػة فػػػػػي 
الماليػػػة بدةػػػة ولكػػػف  تال يمكػػػف ةيػػػا  العديػػػد مػػػف البيايػػػا ،األيشػػػطة التجاريػػػة

                                                           
 .1028ص ،8الدولية رةـ  المحاسبة، معيار ؽمرجع ساب(، 2009) ،معايير المحاسبة الدولية مجم  1
 ،جمهورية م ػر العربيػة ،ا سكيدرية، الجامعية الدار ،موسوعة معايير المحاسبة ،(2006) ،طارؽ عبد العاؿ ،حماد 2

 .405ص

 .989، ص2رةـ  معيار المحاسبة الدولية ،مرجع سابؽ(، 2009) ،معايير المحاسبة الدولية مجم  3
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ويشػػػػمؿ التقػػػدير األحكػػػاـ التػػػػي تقػػػـو عمػػػد المعمومػػػػات  ،يمكػػػف تقػػػدير ا فقػػػط
فػػػي األمػػػور  يراتة لمتقػػػدويمكػػػف اسػػػتخداـ ا دار  ،الحديثػػػة الموثوةػػػة والمتػػػوفرة

 :1التالية
 الديوف المعدومة. تقدير 
 تقادـ ا يتاج. تقدير 
 العادلة ل  وؿ المالية أو االلتمامات المالية. يمةالق تقدير 
 القابؿ لتستهتؾ.  ؿالعمر ا يتاجي ل  تقدير 
 الكفالة. التمامات 

والمعػدات( )الممتمكػات والم ػايع  IAS 16في معيار المحاسبة الدولي  ورد (3
 :2معالجات كثيرة تعتمد عمد التقديرات الحكمية لإلدارة ميها ما يمي

 حيػػػػث تقػػػػـو ا دارة بتقػػػػدير العمػػػػر  ،العمػػػػر ا يتػػػػاجي ل  ػػػػؿ تقػػػػدير
أو  ،ا يتػػػاجي إمػػػا بػػػالفترة الممييػػػة المتوةػػػع اسػػػتخداـ األ ػػػؿ ختلهػػػا

 عدد وحدات ا يتاج المتوةع الح وؿ عميها.
 القيمة التخريديػة ويػتـ  لػؾ عمػد أسػا  القيمػة المقػدرة مػف ةبػؿ  تقدير

ا دارة فػػي ضػػون حػػاالت المثػػؿ وا  ا لػػـ تتػػوفر فػػرف تحديػػد  ػػ   القيمػػة 
 .دارةعمد التقدير الحكمي لإل مديعت

 ػؿ الثابػت عيػد إعػادة التقيػيـ كمعالجػة بػديؿ ل  ػػؿ ةيمػة األ تقػدير 
عادلػػة بيػػاًن عمػػد أفضػػؿ حيػػث يػػتـ تقػػدير ا بالقيمػػة ال ،بعػػد االسػػتحوا 

 المعمومات المتوفرة.
 وال شػػػػػػؾ أف  ،بخسػػػػػػارة االيخفػػػػػػاض فػػػػػػي ةيمػػػػػػة األ ػػػػػػوؿ االعتػػػػػػراؼ

االعتػػراؼ بػػ لؾ يتػػرؾ العديػػد مػػف األمػػور بيػػد ا دارة مثػػؿ المؤشػػرات 
 التي يستدؿ ميها عمد ايخفاض القيمة االستردادية والتوةيت.

                                                           
 .1035، ص8، معيار المحاسبة الدولية رةـ ؽمرجع ساب(، 2009) ،معايير المحاسبة الدولية مجم  1

 .1156، ص16، معيار المحاسبة الدولية رةـ مرجع سابؽ(، 2009) ،معايير المحاسبة الدولية مجم  2
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إلػػػد أربػػػع  (يػػػةالمال األ ػػػوؿ) IAS 39معيػػػار المحاسػػػبة الػػػدولي  و ػػػيؼ (4
 :1فئات
 والتػي غيػر محػتفظ بهػا بهػدؼ  الشػركةوالػ مـ التػي أوجػدتها  القروض

 .تاجرةلمم
 المحتفظ بها حتد تاري  االستحقاؽ. االستثمارات 
 المالية المتوفرة لمبيع. األ وؿ 
 المالية المحتفظ بها لممتاجرة. األ وؿ 

التبػػاع أسػػاليب مختمفػػة فػػي التقيػػيـ ةػػد تظهػػر ةػػيـ مختمفػػة لػػيف  الورةػػة  ويظػػراً 
 ،الشػركاتفي القوائـ المالية لهػ    شركاتالمالية المستثمر بها مف ةبؿ عدة 

وبالتػػػالي ةػػػد يػػػؤثر  ،و لػػػؾ حسػػػب الت ػػػييؼ التػػػي تتخػػػ   ا دارة لهػػػ   الورةػػػة
المتداولػة  عمػد السػهـ ويسػبة األ ػوؿ ائػدماليػة  امػة مثػؿ الع مؤشراتعمد 

إلػػػػػد حقػػػػػوؽ الممكيػػػػػة والتػػػػػي تعتبػػػػػر محػػػػػددات  امػػػػػة فػػػػػي ةػػػػػرارات االئتمػػػػػاف 
 .2واالستثمار

المحاسػػػػػبية ال تعػػػػػد مػػػػػف  يراتأف التمييػػػػػرات الياتجػػػػػة عػػػػػف اسػػػػػتخداـ التقػػػػػد ويتحػػػػػظ
وبالتػػالي فريهػػا تسػػتخدـ فػػي تحديػػد دخػػؿ  ،التمييػرات التػػي تػػؤثر عمػػد الفتػػرات السػػابقة

 ستقبمية.الفترة الحالية والفترات الم

                                                           
 (.2298-1983، ص )39مرجع سابؽ، معيار المحاسبة الدولي رةـ (، 2009)مجم  معايير المحاسبة الدولية،  1
 .37(، مرجع سابؽ، ص2008عبد اب، حسيف، ) 2
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 إدارة اإلفصاح المحاسبي: .3

ا ف ػػاح فػػي المحاسػػبة إظهػػار كافػػة المعمومػػات التػػي ةػػد تػػؤثر فػػي موةػػؼ ب ق ػػدي
كمػػػا يعيػػي أيضػػػًا أف  ،بالشػػركةمسػػتخدمي القػػوائـ الماليػػػة واتخػػا  ةػػػرار معػػيف يتعمػػػؽ 

تظهػػر المعمومػػات فػػي القػػوائـ والتقػػارير بممػػة مفهومػػة لمقػػارئ دوف لػػب  أو تضػػميؿ. 
ويطمػػب ا ف ػػاح عمومػػًا أف تيطػػوي القػػوائـ والتقػػارير الماليػػة عمػػد كػػؿ المعمومػػات 

في  ورة تتفؽ مع أوضاعها الحقيقيػة فػي ظػؿ الظػروؼ  الشركةالهامة التي تظهر 
المتميػػرات االةت ػػادية واالجتماعيػػة والسياسػػية التػػي تػػؤثر فيػػه البيئيػػة المحيطػػة بهػػا و 

وةػػػد شػػػكؿ تطػػػوير ا ف ػػػاح المحاسػػػبي مػػػف حيػػػث الشػػػكؿ والمضػػػموف  .1وتػػػهثر بهػػػا
حيػػػػث يػػػػرتبط ا ف ػػػػاح  ،محػػػػورًا  امػػػػًا فػػػػي تطػػػػور السياسػػػػات والمعػػػػايير المحاسػػػػبية

ف ػاح عيهػا بعمميات الت ييؼ والتبويب التي تخضع لها األرةاـ المحاسػبية ليػتـ ا 
كمػػا يػػرتبط بالمعمومػػات التػػي يػػتـ تقػػديمها مػػف خػػتؿ التفسػػيرات  ،فػػي القػػوائـ الماليػػة

ضػػػافة إلػػػد المرويػػػة التػػػي تميحهػػػا معػػػايير  وبا والمتممػػػات المرفقػػػة بػػػالقوائـ الماليػػػة.
فقػػػػػد ظهػػػػػرت الحريػػػػػة بشػػػػػهف  ،المحاسػػػػػبة الدوليػػػػػة بشػػػػػهف عمميػػػػػة القيػػػػػا  المحاسػػػػػبي

 ا ف اح المحاسبي في أمور عديدة مف أ مها:

إلػػد أيػػه )عػػرض البيايػػات الماليػػة(  IAS 1المحاسػػبة الػػدولي  أشػػار معيػػار (1
الػػواردة فػػي معػػايير المحاسػػبة  ا ف ػػاحاتوفقػػًا لمفهػػـو األ ميػػة اليسػػبية تعػػد 

ات الدوليػػػػة غيػػػػر مطموبػػػػة إ ا كايػػػػت المعمومػػػػات التػػػػي تسػػػػفر عيهػػػػا ليسػػػػت  
 .2أ مية يسبية

مسػػاحة )عػػرض البيايػػات الماليػػة(  IAS 1المحاسػػبة الػػدولي  أعطػػد معيػػار (2
مف الحرية بشهف تبويب البيود في ةائمػة الػدخؿ ممػا يػؤثر عمػد الػربح اليػات  

 :3مف التشميؿ أو ربح البيود العادية

                                                           
 .371، عماف: دار حييف، صيظرية المحاسبة واةت اد المعمومات(، 1996مطر، محمد عطية، وآخروف، ) 1
 (.978-891، ص )1الدولية رةـ (، مرجع سابؽ، معيار المحاسبة 2009مجم  معايير المحاسبة الدولية، ) 2
 .905، ص1(، مرجع سابؽ، معيار المحاسبة الدولية رةـ 2009مجم  معايير المحاسبة الدولية، ) 3
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يجػب ا بقػان عمػد عػرض وت ػييؼ البيػود فػي  فيما يتعمـق بثبـات العـرض:
 إال في الحاالت التالية: ف الفترة إلد الفترة التالية لهاالقوائـ المالية م

  إ ا كػػػػاف مػػػػف الواضػػػػح بعػػػػد حػػػػدوث تميػػػػر  ػػػػاـ فػػػػي طبيعػػػػة عمميػػػػات
أف عرضػػًا أو ت ػػييفًا آخػػر  ،أو بعػػد مراجعػػة ةوائمهػػا الماليػػة الشػػركة

سػػػػػيكوف أكثػػػػػر متئمػػػػػة مػػػػػع األخػػػػػ  بعػػػػػيف االعتبػػػػػار معػػػػػايير اختيػػػػػار 
 IAS 8 معيػػار المحاسػػبة الػػدوليوتطبيػػؽ السياسػػات المحاسػػبية فػػي 

التميػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػي التقػػػػػػػػػػديرات المحاسػػػػػػػػػػبية  ،)السياسػػػػػػػػػػات المحاسػػػػػػػػػػبية
 .واألخطان(

 عرضإ ا تطمب معيار دولي  عداد التقارير المالية تميير في ال. 
 IAS 1المحاسػػبة الػػدولي  معيػػارأشػػار  والتجميــع: فيمــا يتعمــق بالماديــة

إلػػػد إخفػػػان  يتجميػػػع البيػػػد بشػػػرط أف ال يػػػؤد)عػػػرض البيايػػػات الماليػػػة( إلػػػد 
معمومػػػات  امػػػة مثػػػؿ التو ػػػؿ إلػػػد ا يػػػرادات ال ػػػافية مقابػػػؿ الم ػػػروفات 

أو دمػػػػػ  العيا ػػػػػر  ات األ ميػػػػػة اليسػػػػػبية لمقػػػػػران مثػػػػػؿ: الػػػػػديوف  ،ال ػػػػػافية
ويجػػػػػب أف يحتػػػػػوي بيػػػػػد )أخػػػػػرم( أو )م ػػػػػروفات  ،واالسػػػػػتهتؾالمعدومػػػػػة 

متيوعػػة( كحػػد أة ػػد عمػػد مبمػػغ إجمػػالي غيػػر جػػو ري لمعيا ػػر المجتمعػػة 
% مػف مجمػػوع 10وعيػػدما يقتػرب  ػ ا المجمػػوع مػف  ،غيػر الهامػة أو الكبيػرة
 ب اختيار تجميعات أخرم  ات عياويف أخرم.الم روفات مثًت فيج

ــــ:جراء التقــــاص: ــــق ب يجػػػػب عػػػػدـ إجػػػػران تقػػػػاص بػػػػيف األ ػػػػوؿ  فيمــــا يتعم
أو الػػػػػػدخؿ والم ػػػػػػروفات إال إ ا كػػػػػػاف التقػػػػػػاص مطمػػػػػػوب أو  ،وااللتمامػػػػػػات

 مسموح مف ةبؿ المعايير الدولية  عداد التقارير المالية.
عػػػف معمومػػػات مقاريػػػة  الشػػػركةتف ػػػح  فيمـــا يتعمـــق بالمعمومـــات المقارنـــة:

تتعمؽ بالفترة السابقة لكافة المبالغ التي تـ ا بتغ عيها فػي البيايػات الماليػة 
معمومػػػػػػات مقاريػػػػػػة لممعمومػػػػػػات التف ػػػػػػيمية  الشػػػػػػركةوتػػػػػػدرج  ،لمفتػػػػػػرة الحاليػػػػػػة

باسػتثيان  ،والو فية عيدما تكػوف متئمػة لفهػـ البيايػات الماليػة لمفتػرة الحاليػة
 لدولية  عداد التقارير المالية عك   لؾ.عيدما تقتضي المعايير ا
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 ،االلتمامػػػػػات ،)المخ  ػػػػػات IAS 37أتػػػػػاح معيػػػػػار المحاسػػػػػبة الػػػػػدولي  (3
واأل وؿ المحتممة( إمكايية عدـ ا ف اح عػف المخ  ػات أو االلتمامػات 

حيػػث أشػػار إلػػد أيػػه فػػي حػػاالت يػػادرة جػػدًا  ،المحتممػػة فػػي بعػػض الحػػاالت
ف بعػػػػض أو كػػػػؿ المعمومػػػػات يكػػػػوف مػػػػف المتوةػػػػع أف يضػػػػعؼ ا ف ػػػػاح عػػػػ

فػػي يماعهػػا مػػع األطػػراؼ األخػػرم تجػػا  المخ ػػص  الشػػركةالمطموبػػة موةػػؼ 
فػي  ػ   الحػاالت ال  ،أو االلتماـ المحتمػؿ أو األ ػؿ المحتمػؿ محػؿ اليقػاش

ولكػػػف يطمػػػب ميهػػػا فقػػػط أف  ،ا ف ػػػاح عػػػف المعمومػػػات الشػػػركةيطمػػػب مػػػف 
وأيضػًا ا ف ػاح  ،بتف ح عف الطبيعة العامة لمختؼ با ضػافة إلػد السػب

 .1عف حقيقة أف المعمومات لـ يتـ ا ف اح عيها
)عػػػػرض  IAS 1المحاسػػػػبة الػػػػدولي  معيػػػػاراسػػػػتخداـ األحكػػػػاـ: ورد فػػػػي  (4

 ،أيػػه عيػػد تطبيػػؽ السياسػػات المحاسػػبية لمميشػػهة 123البيايػػات الماليػػة( فقػػرة 
 ،فا دارة تطمؽ أحكاـ متيوعة بعيدًا عػف تمػؾ األحكػاـ التػي تػرتبط بالتقػديرات

يمكػػػػف أف تػػػػؤثر وبشػػػػكؿ كبيػػػػر عمػػػػد المبػػػػالغ التػػػػي يعتػػػػرؼ بهػػػػا فػػػػي القػػػػوائـ 
 :2مثًت تستخدـ ا دارة األحكاـ في تحديد ،المالية

ما إ ا كايت األ وؿ المالية  ي عبارة عف استثمارات محتفظ بها حتػد  - أ
 ستحقاؽ.تاري  اال

متػػػد يػػػتـ بشػػػكؿ جػػػو ري يقػػػؿ كافػػػة المخػػػاطر والمكافػػػ ت الهامػػػة لممكيػػػة  - ب
 أخرم. شركاتاأل وؿ المالية وأ وؿ ا يجار إلد 

مػػػػا إ ا كايػػػػت مبيعػػػػات محػػػػددة مػػػػف السػػػػمع  ػػػػي فػػػػي جو ر ػػػػا ترتيبػػػػات  - ت
 وال تؤدي بالتالي إلد يشون إيرادات. ،تمويمية

شػػػػهة  ات أغػػػػراض مػػػػا إ ا كايػػػػت جػػػػو ر العتةػػػػة بػػػػيف ميشػػػػهة معييػػػػة ومي - ث
 ات األغػػػػراض  الشػػػػركةتسػػػػيطر عمػػػػد  الشػػػػركةخا ػػػػة يشػػػػير إلػػػػد أف 

 الخا ة.
                                                           

 .1900، ص37(، مرجع سابؽ، معيار المحاسبة الدولية رةـ 2009مجم  معايير المحاسبة الدولية، ) 1
 .922، ص1عيار المحاسبة الدولية رةـ (، مرجع سابؽ، م2009مجم  معايير المحاسبة الدولية، ) 2
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ومػػػػف الممارسػػػػات التػػػػي ةػػػػد تقػػػػـو بهػػػػا ا دارة فػػػػي ممارسػػػػتها لسياسػػػػة تمهيػػػػد الػػػػدخؿ 
 والمتعمقة با ف اح ما يمي:

ــل خــارج الميزانيــة: (1 ةػػد تمجػػه بعػػض الشػػركات إلػػد عػػدـ ا ف ػػاح أو  التموي
مباشرة عف عمميات التمويؿ  ات األ مية اليسبية فػي ا ف اح ب ورة غير 

مها دوف أف تظهر تمؾ الميػادة فػي حيث تقـو بعمميات تميد مف التما ،الشركة
-offو ػػػػػو مػػػػػػا يسػػػػػػمد بالتمويػػػػػؿ خػػػػػػارج الميماييػػػػػػة  ،ةائمػػػػػة المركػػػػػػم المػػػػػػالي

Balance Sheet Financing. 

مويػػػؿ عمميػػػات ويعػػػرؼ التمويػػػؿ خػػػارج الميماييػػػة عمػػػد أيػػػه تمويػػػؿ أو إعػػػادة ت
ودوف الخػػػروج عػػػف  ،الشػػػركة دوف أف يظهػػػر  لػػػؾ فػػػي ةائمػػػة المركػػػم المػػػالي

المتطمبػػات اليظاميػػة وبوجػػود المبتكػػرات المحاسػػبية. وغالبػػًا مػػا يكػػوف الهػػدؼ 
و ػي طريقػة  ،مف التمويؿ خػارج الميماييػة مػف أجػؿ تخفػيض مديوييػة الشػركة

ف إخفػػػػػان بعػػػػػض شػػػػػائعة لػػػػػدم الشػػػػػركات األمريكيػػػػػة والبريطاييػػػػػة تمكيهػػػػػا مػػػػػ
 .1التماماتها أو أ ولها

تتتعػػب ا دارة فػػي عقػػود ا يجػػار مػػف خػػتؿ تسػػجيؿ عقػػد  عقــود اإليجــار: (2
مػع أيػه  ،إيجار طويؿ األجؿ غير ةابؿ لإللمان عمد أيه عقد إيجػار تشػميمي

ويترتػػب عمػػد  لػػؾ  .2يسػػتوفي الشػػروط التممػػة العتبػػار  عقػػد إيجػػار تمػػويمي
 يػتـ كمػا ال  ،الحاليػة فػي ةائمػة المركػم المػاليعدـ ظهور ةيمة عقػد ا يجػار 

اسػػػػػتهتؾ ةيمػػػػػة األ ػػػػػؿ المسػػػػػتهجر كمػػػػػا  ػػػػػو مطمػػػػػوب فػػػػػي عقػػػػػد ا يجػػػػػار 
وبػ لؾ يػتـ تجيػب تحػوؿ كافػة الميػافع والمخػاطر المتعمقػة باأل ػؿ  ،التمويمي

 المستهجر موضوع العقد إلد المستهجر.

                                                           
1
 Smith, T., (1992), Accounting for Growth, London, Century Business, P. 76. 

دور المراجعػة الخارجيػة فػي كشػؼ الممارسػات المحاسػبية االحتياليػة فػي  ،(2008) ،سػامح محمػد رضػا ريػاض ،أحمد 2
دارة األعمػػػاؿ، جامعػػػة حمػػوافكميػػػة التجػػ ،رسػػػالة دكتػػورا  ،ضػػون التطػػػورات االةت ػػادية المعا ػػػرة ، جمهوريػػػة م ػػػر ارة وا 

 .13ص ،العربية
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 IAS 17 حيػػث يتوجػػػب عمػػد المسػػػتهجريف وفقػػػًا لمعيػػار المحاسػػػبة الػػدولي
)عقػػػػػود ا يجػػػػػار( االعتػػػػػراؼ بعقػػػػػود ا يجػػػػػار التمويميػػػػػة عمػػػػػد أيهػػػػػا أ ػػػػػوؿ 
والتمامػػات فػػػي ةائمػػة المركػػػم المػػػالي بمقػػدار مبػػػالغ متسػػػاوية عيػػد بػػػدن العقػػػد 

أو إ ا كايت أةؿ مف  لؾ بمقدار القيمة  ،لمقيمة العادلة لمممتمكات المستهجرة
الحاليػة لمحػد االديػد مػف دفعػات ا يجػار. وييشػه عػف عقػد ا يجػار التمػويمي 
م روؼ استهتؾ ل  ػوؿ القابمػة لتسػتهتؾ يعتػرؼ بػه فػي ةائمػة الػدخؿ 

ويجب أف تكوف سياسة االستهتؾ ل  وؿ المػؤجرة القابمػة  ،الخا ة بالفترة
أمػا فػي  السياسػة الخا ػة باأل ػوؿ الممموكػة لمميشػهة.لتستهتؾ متفقة مع 

عقد ا يجػار التشػميمي يػتـ االعتػراؼ بػدفعات ا يجػار كم ػروؼ فػي ةائمػة 
 .1الدخؿ عمد أسا  القسط الثابت عمد مدم فترة ا يجار

 SPESالمػػػػػػرض الخػػػػػػاص  شػػػػػػركاتتظهػػػػػػر  الغــــــرض الخــــــاص: شــــــركات (3
(Special Purpose Entities)  بريشػان  الشػركاتمػف خػتؿ ةيػاـ بعػض

وتحويػؿ بعػض أ ػوؿ الشػركة  ،أخرم تابعة لها لممارسة يشػاط معػيف شركة
 ،التابعػػة دوف دمجهػػا فػػي القػػوائـ الماليػػة لمشػػركة األـ الشػػركةوالتماماتهػػا إلػػد 

 .2و لؾ عف طريؽ القياـ ببعض األساليب لمتهرب مف شروط االيدماج

ويمكػػػػف مػػػػف  ،طرب ػػػػورة أساسػػػػية إلػػػػد إدارة المخػػػػا الشػػػػركاتوتهػػػػدؼ  ػػػػ   
ختلهػػػا الح ػػػوؿ عمػػػد تمويػػػؿ مػػػيخفض التكمفػػػة كػػػهف تقػػػـو الشػػػركة بتوريػػػؽ 

أحيايػػًا بهػػدؼ التهػػرب  الشػػركاتكمػػا تتسػػتخدـ  ػػ    ،لػػديها المػػديييفحسػػابات 
أو بهدؼ الح وؿ عمد مكاسب  ورية مػف خػتؿ عمميػات بيػع  ،الضريبي

 .3أ وؿ الشركة األـ لمشركة التابعة

 

                                                           
 .1188، ص17(، مرجع سابؽ، معيار المحاسبة الدولية رةـ 2009مجم  معايير المحاسبة الدولية، ) 1
 .30(، مرجع سابؽ، ص2008أحمد، سامح محمد رضا رياض، ) 2

3
 Smith, T., (1992), op.cit., P. 78. 
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 :اإليرادات والمصروفاتاالعترا  بفي توقيت  تحكمال: 1ــ3ــ3

 يطػػويتو  ،عمػػد اسػػتخداـ ةػػرارات حقيقيػػة مػػدعتت االحقيقػػي أليهػػ التمهيػػدب  ػػ   األدوات تػػرتبط
األحػداث  اختيػارا دارة ب ـاو لػؾ عػف طريػؽ ةيػ ،اليقديػة تدفقاتعمد إمكايية التهثير عمد ال

عيػػػدما تقػػػـو  سػػػبيؿ المثػػػاؿ عمػػػداالةت ػػػادية التػػػي يمكػػػف االسػػػتفادة ميهػػػا فػػػي تمهيػػػد الػػػدخؿ 
يػؤثر  ممػا ا يرادب تراؼعمد تاري  االع لتهثيربهدؼ ا لبيعا دارة بتهخير أو تقديـ  فقات ا
ة وعػدـ عيػدما تقػـو برسػممة بعػض الم ػاريؼ التشػميمي أو ،عمد الػدخؿ الحػالي والمسػتقبمي

يعيػػي أف  يػػاؾ عمميػػات فعميػػة تحػػدث وييػػت  عيهػػا تميػػرًا  و ػػ ا هػػا عمػػد ةائمػػة الػػدخؿ.تحميم
تقسػيـ الممارسػات التػي  يمكػفو  .في األرةاـ المحاسبية مما يػؤثر بشػكؿ مباشػر عمػد الػدخؿ

 :يمي ما المتعمقة بالتوةيت إلدو  ةتقـو بها ا دار 

 باإليراد: االعترا المحاسبية الخاصة ب الممارسات .1

)ا يػػراد( يعػػرؼ ا يػػراد بهيػػه التػػدفؽ ا جمػػالي  IAS 18لمعيػػار المحاسػػبة الػػدولي  وفقػػاً 
عيػػدما تػػؤدي  ػػ   التػػدفقات  ،لمميػػافع االةت ػػادية خػػتؿ سػػير األيشػػطة العاديػػة لمميشػػهة

ؾ المرتبطة بمسا مات المشاركيف فػي حقػوؽ محقوؽ الممكية عدا ت يالواردة إلد ميادة ف
اسػػػتخداـ  ،تقػػػديـ الخػػػدمات ،ومػػػف  ػػػ   األيشػػػطة المولػػػدة لإليػػػراد بيػػػع البضػػػائع ،الممكيػػػة

ويعتبػػػر  .1بالفائػػػدة والرسػػػـو وأربػػػاح األسػػػهـ عميهػػػاالتػػػي تعػػػود  الشػػػركةاألخػػػريف أل ػػػوؿ 
التتعػػب فػػي االعتػػراؼ بػػا يراد مػػف أكثػػر المخالفػػات التػػي كشػػفت عيهػػا  يئػػة بور ػػة 

حيػػث شػػكمت يسػػبة المخالفػػات المتعمقػػة بػػاالعتراؼ  ،SECاألوراؽ الماليػػة فػػي ييويػػورؾ 
% مػػػػف إجمػػػػالي مخالفػػػػات Premature Revenue 70بػػػػا يراد غيػػػػر المتحقػػػػؽ أو 

الميشػػورة مػػف الهيئػػة فػػي الفتػػرة مػػف عػػاـ  AAERS No.1-224المحاسػػبة والمراجعػػة 
 .19892وحتد عاـ  1982

 

                                                           
 .1209، ص18المحاسبة الدولي رةـ  معيارمرجع سابؽ، (، 2009)معايير المحاسبة الدولية،  مجم  1

2
 Ehsan H.  F., Kyungjoo P., and Victor S. P., (1991), The Financial and Market Effects of 

The SEC's Accounting and Auditing Enforcement Releases, Journal of Accounting 

Research, Vol. 29, P. 108. 
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 ما يمي: داالعتراؼ با يرا تقـو بها ا دارة لمتحكـ بتوةيتةد بيف الممارسات التي  ومف

 ،إلد السية التالية حاليةاالعتراؼ با يرادات التي تمت في يهاية السية ال تهجيؿ (1
و لؾ في حالة و وؿ رةـ الدخؿ إلد المسػتوم المرغػوب فيػه. والعكػ   ػحيح 
عيػػدما يكػػوف رةػػـ الػػدخؿ أةػػؿ مػػف المرغػػوب فيػػه فقػػد تمجػػه ا دارة إلػػد االعتػػراؼ 

 .1بريرادات ةد ال تخص الفترة الحالية
 الشػركاتتعطػي بعػض  دفقػ ،بريرادات بقيمة أعمد مف ةيمتها الحقيقيػة االعتراؼ (2

 ،لكبػػار المبػػائف الحػػؽ فػػي رد البضػػػاعة المباعػػة أو اسػػتبدالها خػػتؿ فتػػرة معييػػػة
لقيمػػة المػػردودات   ػػصفػػي يهايػػة كػػؿ فتػػرة محاسػػبية بتكػػويف مخ الشػػركةوتقػػـو 
وتقػػـو ا دارة بالتتعػػب فػػي  ،المتوةعػػة مػػف مبيعػػات الفتػػرة الميتهيػػة تجعػػاتوالمر 

بكميػة  الشػركةائف  بػتغ الػتـم باالتفػاؽ مػع بعػض المبػ  ػصتقدير ةيمة المخ
أةؿ مف المخموف الموجود لديهـ في يهاية الفترة المحاسبية في احتفاظهـ بػالحؽ 

وبالتػالي  ،لمشػركةفي رد البضػاعة الحقػًا دوف التقيػد بالكميػة التػي سػبؽ إبتغهػا 
 .2يتـ تقدير مخ ص المردودات والمرتجعات بهةؿ مما يجب

بيػع بكميػات كبيػرة دوف الػمامهـ باسػتتـ مع بعض المبائف عمد عمميػات  االتفاؽ (3
بتسػػجيؿ تمػػؾ البضػػاعة كمبيعػػات عمػػد الػػرغـ مػػف  الشػػركةوتقػػـو  ،تمػػؾ البضػػاعة

بشحف البضاعة إلد مخػامف سػرية مػف  الشركةأو ةد تقـو  ،عدـ تسميمها لممبائف
أيػػػه ةػػػػد تػػػػـ شػػػحف البضػػػػاعة وتسػػػػميمها عمػػػػد أجػػػؿ تسػػػػجيمها بمسػػػتيدات الشػػػػحف 

 .3لممبائف
ت ػبح  حتػدبالمبيعات كريراد بالرغـ مػف تػوافر شػروط تحػتـ االيتظػار  االعتراؼ (4

 .4عممية البيع يهائية
                                                           

 .50(، مرجع سابؽ، ص2009، أسمان، )ابرا يـ 1
جمهوريػػة  ،، كميػػة التجػػارة، جامعػػة عػػيف شػػم الجامعيػػة الػػدار ،الماليػػةالتقػػارير  ،(2006) ،طػػارؽ عبػػد العػػاؿ ،حمػػاد 2

 .51ص ،م ر العربية
 .50(، مرجع سابؽ، ص2009، أسمان، )ابرا يـ 3

4
 Nelson, M. W., Elliott, J. A., and Tarpley, R. L., (2003, Supplement), How are Earning 

Managed Examples from Auditors, Accounting Horizons, PP. (17-35). 
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تسجيؿ إيرادات و مية عف مبيعات و مية بمرض تعظيـ ا يرادات واألربػاح فػي  (5
فترة محاسبية معيية، وأحيايًا تمور الشػركة مسػتيدات العمميػات الو ميػة وتسػجمها 

 .1كمبيعات آجمة
مػػف البضػػائع ةبػػؿ يهايػػة الفتػػرة المحاسػػبية إلػػد وكػػتن البيػػع  شػػحف كميػػات كبيػػرة (6

وتسػػجيؿ تمػػؾ البضػػاعة كمبيعػػات عمػػد الػػػرغـ مػػف أيهػػا بضػػاعة أرسػػمت لوكيػػػؿ 
و ػػي تعتبػػر بضػػاعة برسػػـ األمايػػة، وال تمػػـم الشػػركة الػػوكتن بالسػػداد حتػػد يػػتـ 
 البيػػع إلػػد طػػرؼ ثالػػث ويحػػؽ لمػػوكتن إعادتهػػا لمميشػػهة فػػي أي وةػػت إ ا لػػـ يػػتـ
بيعهػػػػػا، وبالتػػػػػػالي  ػػػػػػي بضػػػػػاعة مامالػػػػػػت ممموكػػػػػػة لمميشػػػػػهة وال يجػػػػػػب تسػػػػػػجيمها 

 كمبيعات.
تقػػـو ا دارة فػػي بعػػض الشػػركات بػػربراـ عقػػود بيػػع مػػع بعػػض المبػػائف وتسػػميمهـ  (7

البضػػاعة وتسػػجيمها كمبيعػػات، وفػػي الوةػػت  اتػػه يػػتـ االتفػػاؽ مػػع  ػػؤالن المبػػائف 
فػػي أي وةػػت الحػػؽ أو  سػػرًا عمػػد إعطػػائهـ الحػػؽ فػػي رفػػض البضػػاعة المسػػتممة

الحؽ في التفاوض لتخفيض أسعار البيع المثبتة بػالعقود األ ػمية، وبالتػالي فقػد 
تػػػػـ تخفػػػػيض ا يػػػػرادات بعمميػػػػات بيػػػػع غيػػػػر تامػػػػة أو أسػػػػعار بيػػػػع ممػػػػاالة فيهػػػػا، 
وباتبػػاع ا دارة لهػػ ا األسػػموب ت ػػعب مػػف عمػػؿ مػػدةؽ الحسػػابات فػػي اكتشػػاؼ 

 .2كة بهدؼ إخفان الحقائؽالتتعب بسبب تواط  المبوف مع الشر 

 الممارسات المحاسبية الخاصة باالعترا  بالمصرو : .2

تعد المحاسبة عف الم روفات مف المجاالت المحاسبية األكثر اعتمادًا عمػد التوةعػات 
والتقديرات القائمة عمد الحكـ الػ اتي، و ػ ا األمػر يسػمح لمشػركات بػالتحكـ فػي أرةامهػا 

سػب رغبػة ا دارة، ويعتبػر أكثػر األسػاليب المتعمقػة لمح وؿ عمػد دخػؿ أكثػر أو أةػؿ ح
. 3بػػاالعتراؼ بالم ػػروؼ  ػػي يقػػؿ الم ػػروفات إلػػد فتػػرات محاسػػبية الحقػػة أو سػػابقة

                                                           
موةػػؼ مراةػػب الحسػػابات مػػف ممارسػػات إدارة الػػربح فػػي ضػػون معػػايير المحاسػػبة   (،2005) الجيػػدي، مػػدحت يجيػػب، 1

 .51، رسالة ماجستير غير ميشورة، كمية التجارة، جامعة طيطا، جمهورية م ر العربية, صوالمراجعة
 .51مرجع سابؽ, ص(، 2005) الجيدي، مدحت يجيب، 2

3
 Torre, I., (2009), Creative Accounting Exposed, Translate by: Bartus Hamilton, Palgrave 

Macmillan, P. 85. 
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و ػػو مػػا ييػػدرج ضػػمف أسػػاليب ا ف ػػاح والتقػػدير والتبويػػب إضػػافة إلػػد التوةيػػت، فمػػف 
حقػػة أو حيػث ا ف ػاح تشػتهر طريقػة يقػؿ الم ػروفات الجاريػة إلػد فتػرات محاسػبية ال

سػػػػابقة مػػػػف خػػػػتؿ تمييػػػػر السياسػػػػات المحاسػػػػبية. كمػػػػا تقػػػػـو الشػػػػركات فػػػػي معالجتهػػػػا 
لمم ػروفات بعػدـ شػطب األ ػػوؿ الواجػب شػطبها فػي الفتػػرة لتفػادي تحميػؿ الفتػرة بػػهي 

 .1خسائر إضافية

أمػػا مػػف حيػػث التقػػدير يػػتـ التتعػػب فػػي م ػػروفات الفتػػرة مػػف خػػتؿ االعتػػراؼ 
ة أو تهجيؿ الم روفات، ويترتػب عمػد  لػؾ تعظػيـ دخػؿ بها كه وؿ فيما يعرؼ برسمم

الفترة الحالية عمد حساب تخفيض دخؿ الفترات التحقة التي يتـ ختلها استهتؾ  ػ   
األ وؿ أو الم روفات المؤجمة، ومثاؿ  لؾ أف تقـو الشركة بالتتعػب فػي مسػتحقات 

االسػػػػػػتهتؾ  م ػػػػػػروفات الحمػػػػػػتت ا عتييػػػػػػة المحممػػػػػػة عمػػػػػػد الفتػػػػػػرة، أو أف تمػػػػػػار 
المتياةص السػتهتؾ األ ػوؿ، أو التتعػب فػي تقػدير المخ  ػات. وأخيػرًا مػف حيػث 
التبويػػب تقػػـو ا دارة بتبويػػب الم ػػروؼ ضػػمف الم ػػروفات غيػػر المتكػػررة عيػػد الرغبػػة 

 في التقميؿ مف م اريؼ الفترة.

وتعتبػػػػر م ػػػػروفات البحػػػػث والتطػػػػوير وتكػػػػاليؼ السػػػػيطرة وم ػػػػروفات إيشػػػػان 
دارة وحمايػػة المواةػػع ا لكتروييػػة عمػػد الشػػبكة، وبعػػض م ػػروفات التسػػويؽ  وت ػػميـ وا 

يتػػاج األفػػتـ والبػػرام   ويشػػر الكاتولوجػػات والبروشػػورات وطباعػػة المتعمقػػة بت ػػميـ وا 
 الػيفط فػي الشػركات البتروليػة فػي فعػ م ػروفات التيقيػب الدعائيػة، وكػ لؾ التمفميويية

أحػػد مواةػػع الشػػركة، جميعهػػا أمثمػػة عمػػد موضػػع تتعػػب ا دارة فػػي الم ػػروفات، يظػػرًا 
 2.رسممتها واستيفاد ا تتـ م روفات إيراديه لجوام اعتبار ا

                                                           
تطوير اسػتراتيجية لمحػد مػف األثػار السػمبية السػتخداـ المحاسػبة ا بداعيػة فػي الشػركات (، 2006جرار، عدي مي ر، ) 1

دكتػػورا  غيػػر ميشػػورة، جامعػػة عمػػاف لمدراسػػات العميػػا, المممكػػة األردييػػة ، رسػػالة المسػػا مة العامػػة األردييػػة دراسػػة ميداييػػة
 .68الهاشمية, ص

دوافػػػع وأسػػػاليب المحاسػػػبة ا بداعيػػػة فػػػي شػػػركات المسػػػا مة فػػػي المممكػػػة العربيػػػة   (،2010القػػػري، ميسػػػوف محمػػػد، ) 2
الممػؾ عبػد العميػم, المممكػة العربيػة  ، رسػالة ماجسػتير ميشػورة، كميػة االةت ػاد وا دارة، جامعػةدراسػة ميداييػة -السعودية

 .65السعودية, ص



 

 سياسة تمهيد الدخؿ طبيعة

86 
 سياسة تمهيد الدخؿ في استقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة دور

 : إعادة تبويب بنود قائمة الدخل:1ــ3ــ4

خ ائص تختمؼ ب ورة معيوية عػف تعرؼ البيود غير العادية بهيها بيود  امة يسبيًا  ات 
األيشػػػطة اليمطيػػػة أو المعتػػػادة لمشػػػركة وال يتوةػػػع حػػػدوثها ب ػػػورة متكػػػررة وال تعتبػػػر عوامػػػؿ 

. ويتضػػح مػػف خػػتؿ التعريػػؼ أيػػه 1حاكمػػة فػػي أي تقيػػيـ لعمميػػات التشػػميؿ العػػادي لمشػػركة
 :2يجب توافر شرطيف معًا حتد يو ؼ البيد بهيه غير عادي

 ة: حيػػث يجػػب اف يتػػوافر فػػي الحػػدث أو ال ػػفقة درجػػة عاليػػة الطبيعػػة غيػػر المعتػػاد
مػػػػف عػػػػدـ االعتيػػػػاد وأف تكػػػػوف طبيعتهػػػػا غيػػػػر مرتبطػػػػة ب ػػػػورة واضػػػػحة باأليشػػػػطة 

 المعتادة أو اليمطية لموحدة بعد أخ  البيئة التي تعمؿ فيها الشركة بعيف االعتبار.

 مػػػف  عػػدـ تكػػرار الحػػدوث: حيػػػث يجػػب أف يتسػػـ الحػػدث أو ال ػػػفقة بطبيعػػة تجعػػؿ
غير المتوةع حدوثها ب ورة متكررة في المستقبؿ القريب بعد أخػ  البيئػة التػي تعمػؿ 

 بها الشركة بعيف االعتبار.

وبيػػػاًن عميػػػه إ ا كػػػاف البيػػػد  ات طبيعػػػة غيػػػر معتػػػادة فقػػػط أو غيػػػر متكػػػرر فقػػػط فػػػت 
خؿ يعتبر مف البيود غير العادية، وبالتالي يدخؿ ضمف مكويات القسػـ األوؿ مػف ةائمػة الػد

 الخاص بيشاط الشركة الجاري.

وتمػػػار  ا دارة  سياسػػػة تمهيػػػد الػػػدخؿ لمتػػػهثير عمػػػد الػػػدخؿ الطبيعػػػي لمميشػػػهة مػػػف 
، أو البيػػود غيػػر Exceptional Itemsخػػتؿ التتعػػب فػػي ت ػػييؼ البيػػود غيػػر العاديػػة 

التػػي ةػػد تتضػػميها ةائمػػة الػػدخؿ، وتػػدخؿ مػػف ضػػميها  Extraordinary Itemsالمتكػػررة 
الخسائر التي تيشػه عػف الكػوارث الطبيعيػة، أو أثػر التمييػرات المحاسػبية الياتجػة عػف تبػديؿ 
السياسػػػػات المحاسػػػػبية أو تمييػػػػر التقػػػػديرات أو ت ػػػػحيح األخطػػػػان المحاسػػػػبية. حيػػػػث تمجػػػػه 

ة بهػػدؼ ميػػادة  ػػافي الػػربح ا دارة إلػػد ت ػػييؼ أربػػاح بيػػع األ ػػوؿ ضػػمف البيػػود التشػػميمي
التشػػػػميمي، وتضػػػػميف الخسػػػػائر ضػػػػمف البيػػػػود غيػػػػر المتكػػػػررة لتجيػػػػب التػػػػهثير عمػػػػد الػػػػربح 

                                                           
، )أحمػػد حامػػػد حجػػاج، وسػػػمطاف المحمػػد السػػػمطاف، المحاسػػػبة المتوسػػطة(، 2008كيسػػو، دويالػػد، ويجايػػػت، جيػػري، ) 1

 .182مترجـ(، الرياض، دار المري  لميشر, ص
 .182(، ص2008كيسو، دويالد، ويجايت، جيري، ) 2
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التشػػػميمي. كمػػػا يمكػػػف اسػػػتخداـ البيػػػود غيػػػر العاديػػػة فػػػي تمهيػػػد الػػػدخؿ مػػػف خػػػتؿ توةيػػػت 
ح ػػػػوؿ البيػػػػود غيػػػػر العاديػػػػة، إ  يمكػػػػف توةيػػػػت ح ػػػػوؿ بعػػػػض المعػػػػامتت غيػػػػر العاديػػػػة 

دي إلػػد إحػػداث التػػهثير المرغػػوب فػػي الػػدخؿ كتوةيػػت بيػػع الموجػػودات أو بالشػػكؿ الػػ ي يػػؤ 
توةيػػت بيػػع االسػػتثمارات أو توةيػػت شػػطب الػػديوف ... وغير ػػا، و ػػ ا األسػػموب فػػي التمهيػػد 

 يؤثر بشكؿ كبير عمد  افي الدخؿ المعمف لمميشهة.

الشػركة  وعيد تحديد ما إ ا كاف البيد غير عادي أـ ال، يكوف لمبيئة التػي تعمػؿ فيهػا
أ ميػػػػػة خا ػػػػػة، حيػػػػػث تتضػػػػػمف  ػػػػػ   البيئػػػػػة عوامػػػػػؿ مثػػػػػؿ خ ػػػػػائص ال ػػػػػياعة، الموةػػػػػع 
الجمرافي. فعمد سبيؿ المثاؿ عيدما تبيع شػركة معييػة االسػتثمار الهػاـ والوحيػد فػي األوراؽ 
الماليػػة التػػي تمتمكهػػا، فػػرف المكسػػب أو الخسػػارة الياجمػػة عيهػػا تسػػتوفي معػػايير البيػػود غيػػر 

ف الشػػػػركة األخػػػػرم التػػػػي تقتيػػػػي محفظػػػػة لػػػػ وراؽ الماليػػػػة ألغػػػػػراض العاديػػػػة. فػػػػي حػػػػيف أ
االستثمار لف يكوف لديها بيود غير عادية عيد بيع  ػ   األوراؽ، ألف الشػركة تمتمػؾ العديػد 
مػػف األوراؽ الماليػػة ألغػػراض االسػػتثمار، وبيػػع مثػػؿ  ػػ   األوراؽ يعتبػػر جػػمنًا مػػف أيشػػطتها 

. إف التفرةػػة بػػيف مػػا  ػػو عػػادي ومػػا  ػػو غيػػر 1ؿ بهػػاالعاديػػة واليمطيػػة فػػي البيئػػة التػػي تعمػػ
عػادي غيػػر واضػػح تمامػػًا، فػػبعض الشػػركات يمكػػف أف تعػػال  أو تبػػوب عمميػػة مػػا عمػػد أيهػػا 
بيد عادي في حيف أف ميشهة أخرم في يف  ال ياعة تعالجهػا عمػد أيهػا بيػد غيػر عػادي، 

ة وتبوبهػػا فػػي فتػػرة ويمكػػف لميشػػهة أف تبػػوب عمميػػة مػػا عمػػد أيهػػا بيػػد عػػادي فػػي فتػػرة معييػػ
أخرم عمد أيها بيد غير عادي. وبالتالي فريػه يجػب ممارسػة الحكػـ الشخ ػي لػإلدارة عيػد 
تحديػػد مػػدم التقريػػر عػػف بيػػد معػػيف كبيػػد عػػادي أو غيػػر عػػادي، األمػػر الػػ ي يجعػػؿ تبويػػب 
البيػػود العاديػػة وغيػػر العاديػػة متميػػرًا يمكػػف ا دارة مػػف ممارسػػة سياسػػة تمهيػػد الػػدخؿ، ويػػتـ 

ؾ بالتتعب بالبيود غير العادية إما بضمها إلد دخؿ التشميؿ العادي و لؾ بق د ميػادة  ل
ظهػػػار الشػػػركة بربحيػػػة تشػػػميؿ عاليػػػة، أو التتعػػػب بتوةيػػػت تحميمهػػػا عمػػػد دخػػػؿ  الػػػدخؿ وا 
التشميؿ العادي، فقد تحدث     البيود في فتػرة مػا ولكػف تؤجػؿ إدارة الشػركة االعتػراؼ بهػا 

 .2 لؾ بق د الحفاظ عمد يسبة ثابتة مف األرباحفي الفترة التالية و 

                                                           
 .183(، مرجع سابؽ، ص2008جيري، )كيسو، دويالد، ويجايت،  1

 .54(، مرجع سابؽ، ص2009ابرا يـ، أسمان، ) 2



 

 سياسة تمهيد الدخؿ طبيعة

88 
 سياسة تمهيد الدخؿ في استقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة دور

 خالصة الفصل األول

تياوؿ الباحث في الف ػؿ األوؿ الجوايػب المختمفػة لسياسػة تمهيػد الػدخؿ مػف خػتؿ عػرض 
مجموعػػة مػػف التعريفػػات التػػي تياولػػت مفهػػـو سياسػػة تمهيػػد الػػدخؿ. كمػػا تمػػت ا شػػارة إلػػد 

هيػػػد حقيقػػػي يػػػتحكـ فػػػي توةيػػػت حػػػدوث طػػػرؽ سياسػػػة تمهيػػػد الػػػدخؿ التػػػي إمػػػا أف تكػػػوف تم
 العمميات واألحداث المالية أو تمهيد محاسبية يقـو عمد استمتؿ تعدد البدائؿ المحاسبية.

 ،ووجػػػػد الباحػػػػث أف دوافػػػػع ممارسػػػػة سياسػػػػة تمهيػػػػد الػػػػدخؿ تػػػػرتبط بػػػػهدان الشػػػػركات
تمهيػد  فالشركات التي تقترب مف ا ختؿ بمواثيؽ الػديوف تمجػه إدارتهػا إلػد ممارسػة سياسػة

والشركات التي تريد ميػادة القيمػة السػوةية لمشػركة تمجػه أيضػًا إلػد  ،الدخؿ التي تجيبهـ  لؾ
إضػػافة إلػػد سػػعيهـ لمظهػػور بيتػػائ   ،ممارسػػة سياسػػة تمهيػػد الػػدخؿ لميػػادة مكافػػ تهـ ا داريػػة

ة أكثر جا بية لممسا ميف والمستثمريف ولتحقيؽ التوةعات المستقبمية ل دان. وةد يػتـ ممارسػ
بػؿ  ،كمػا أف الػدوافع ليسػت مسػتقمة عػف بعضػها ،سياسة تمهيد الدخؿ بتهثير أكثر مػف دافػع
 أف بعضها ةد يتوةؼ عمد بعضها األخر.

ويتضػػػػح مػػػػف خػػػػتؿ عػػػػرض أدوات سياسػػػػة تمهيػػػػد الػػػػدخؿ أف إدارة الشػػػػركة يمكيهػػػػا 
فػػي اسػػتخداـ مػػا يتػػاح لهػػا مػػف بػػدائؿ بػػيف السياسػػات المحاسػػبية لتمهيػػد الػػدخؿ، فهػػي تسػػمح 

كثير مف األحيػاف بمعالجػة عمميػة معييػة بعػدة أدوات مختمفػة، كػؿ  لػؾ ةػد يسػمح باسػتخداـ 
سياسػػات محاسػػبية ةػػد تكػػوف أكثػػر أو أةػػؿ تحفظػػًا و لػػؾ وفقػػًا لمػػا يقتضػػيه الموةػػؼ، وعمػػد 
الػػرغـ مػػف أف سياسػػة تمهيػػد الػػدخؿ تػػتـ فػػي إطػػار المبػػادئ والمعػػايير المحاسػػبية المتعػػارؼ 

رة تمارسها بشين مف الح ر خشػية مػف أف ال تػؤدي فػي اليهايػة إلػد يػوع عميها إال أف ا دا
 مف المش والتضميؿ في القوائـ المالية.



 
 
 
 
 
 
 
 

 الثبني الـفـصـل
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 تمهيد:
منننٌ مسنننممات  دبينننات اى ترننناد عمنننة منننر النننزمٌ وقيقنننة دابتنننة ومهمنننة  ى و ننني  ٌ الننندوي 

ألم نني  باىسننتقرار السياسنني واالمتطننورة ا ترننادياي و يانناي النندوي المتسننارعة فنني ال مننو تتسننً 
 ٌ ال مننو اى ترننادال واىسننتقرار اى تمنناعي ي ينني ب ننضإوفنني غينناي  ننذيٌ ال  رننريٌ فنن

ىسننتقرار فا. سننبية  و ت افسننية  و مننوارد طبي يننةيننزات  ال ظننر عمننا توممننا تمننى النندوي مننٌ م
  األعمنايفني اسنتقرار بيئنة مونور اىرتكناز  و نو المونرى األساسني لت ترنادالسياسي  نو 

دليني عمنة  ٌ  كدنر الندوي  نذبا لتسنتدمار   كبنر التني ترندر ا الم ظمنات الدولينةالتقارير و 
 . ي الدوي التي ت  ً باستقرار سياسي

بيئة األعماي السورية بمنا تشنهدم منٌ ظنروه را  نة   مهنا تتسنً ب ندً اىسنتقرار إٌ 
األمنر النذال ونتً عمنة الشنركات السنورية انرورة البونث عنٌ طنرو   السياسي واى ترادال

مننٌ ارتعنناع فنني  سنني التاننخً وتذبننذي  سنن ار الرننره  الرنن وبات التنني تمننر بهننالموا هننة 
واسننتمرار ا فنني وذلننى لاننماٌ بقائهننا  وارتعنناع فنني تكنناليه التشنن يي وزيننادة در ننة المخنناطرة.

 .بيئة األعماي السورية

والمقومات األساسنية   إلة معهًو بيئة األعمايو ومٌ ختي  ذ العري سوه  تطر 
المباونث  وذلى منٌ خنتي  الرا  ة  ً متمح بيئة األعماي السورية إلة  طروتكما س   لها

 :التالية

 األساسية لهاالمقومات معهًو بيئة األعماي و  ث األوي:المبو

   ً متمح بيئة األعماي السورية الرا  ة: المبوث الدا ي
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 األولالمبحث 

 والمقومات األساسية لها عمالمفهوم بيئة األ

ي بنننننر مرنننننطمح بيئنننننة األعمننننناي عنننننٌ م مننننني األواننننناع والظنننننروه التننننني تننننن در فننننني عمننننني 
الشننركات  فالواننع ال نناً والسياسنني لمدولننة ومننا تمتنناز بننا مننٌ اسننتقرار سياسنني و م نني  ومننا 

ومننندر مرو تنننا  تتمينننز بنننا منننٌ ف الينننة وكعننناقة فننني  ظامهنننا القنننا و ي والقننندرة عمنننة تطبيقنننا 
واتسنننا ا منننع سياسنننات الدولنننة اى ترنننادية  ومنننا تمتننناز بنننا الدولنننة منننٌ ع ارنننر إ تننناج ومنننٌ 
خرننائص   رافيننة وديموغرافيننة  وو ننود  ننوا يٌ وااننوة لمممكيننة والوقننوو  كنني ذلننى يشننكي 
مكو ننات مننا ارننطمح عمننة تسننميتا ابيئننة األعمننايا  ومننٌ دننً فهنني ع ارننر متداخمننة تنن در 

 .1وتتأدر بب اها الب ض

لننة المقومننات األساسننية إلننة معهننو يت ننرض  ننذا المبوننث وسننوه  ً بيئننة األعمنناي  واا
 مٌ ختي ما يمي:لها 

 بيئة األعماي : معهًو2نن1نن1

 المقومات األساسية لبيئة األعماي: 2نن1نن2
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 : مفهوم بيئة األعمال:2ــ1ــ1

الخارننة بمو ننع ال وامنني مننٌ م موعننة  :  هنناعمننة بيئننة األعمنناي  WBالنندولي  ننره الب ننى ي
كات اىسننتدمار بطريقننة م ت ننة والتنني تونندد شننكي العننرص والوننوافز التنني تتننيح لمشننر   مونندد

ولمسياسننننات والسننننموكيات الوكوميننننة تننننأدير  ننننوال عمننننة بيئننننة   وخمننننو فننننرص عمنننني والتوسننننع
 .1األعماي مٌ ختي تأدير ا عمة التكاليه والمخاطر وال وائو  ماً الم افسة

عمة   ها: كيناٌ يتنأله منٌ م موعنة منٌ المت ينرات ه بيئة األعماي يت ر كما يمكٌ 
 و طرو الترنره التزمنة لانماٌ   اوهنا  الشركة و الظروه  و القيود التي تودد سموى 

 و مو ا واستمرار ا في بيئة األعماي.

ي كننني ولك نننا يشنننم  ٌ ت بيننر بيئنننة األعمننناي  نننو ت بيننر واسنننع و ويا ننناي غينننر م اننبطإ
ي  اذبية اىسنتدمار بال سنبة ل مهنور المسنتدمريٌ فني مكناٌ كٌ  ٌ ت در فال  ارر التي يم

وع ننندما يننتً الوننديث عننٌ بيئنننة األعمنناي فننإٌ األمنننر  .مننا بالمقار ننة مننع غير نننا مننٌ األمنناكٌ
ب اننها مت مننو بمنندر تننوافر الب ننة التوتيننة والننب ض ا خننر بننال ظً   يت مننو ب وا نني مت ننددة

فمعهنًو بيئنة     ند   عسن ا  مناً معهنًو مركني ومتطنورو كنذا   القا و ية واألوااع السياسنية
األعماي  و معهًو دي اميكي دائً التطور لمتوقة الت ينرات السياسنية واديديولو ينة وكنذلى 

 .2التك ولو ية والت ظيمية

  

                                                           
 .2ص  تقرير عٌ الت مية في ال الً   ي ال ميعتوسيٌ م اخ اىستدمار مٌ    (2005)  الب ى الدولي 1
توميني الموننيط اى ترننادال لبيئننة األعمناي و دننرم عمننة الم سسننات الرنن يرة   (2006)  بموسننٌ   ننوارال  زايننرال  بمقاسنً 2

 ام ننة   الممتقننة النندولي: متطمبننات تأ ينني الم سسننات الرنن يرة والمتوسننطة فنني النندوي ال ربيننة  والمتوسننطة فنني ال زائننر
 (.578-570ص )  و راٌ
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 : المقومات األساسية لبيئة األعمال:2ــ1ــ2

لت مية في ال الً الرادر عنٌ تكمٌ المقومات الرئيسية لبيئة األعماي كما وردت في تقرير ا
 :1في ال  ارر التالية WBالب ى الدولي 

 اىستقرار واألمٌ. .1
 الموائح الت ظيمية والارائي. .2
 .التوتية التمويي والب ة .3
 ال اممٌو و سواو ال مي. .4

 االستقرار واألمن: .1
ى ينن  ً عننٌ ا نندىع الوننروي  و  ال  شننكاي  خننرر مننٌ ال  ننه الواسننع اى تشننار سننور 

كافنننة   نننواع اىسنننتدمار الم نننتي تقريبننناي. وي تبنننر تنننوافر مسنننتور م قنننوي منننٌ  القاننناق عمنننة
اىسنننتقرار السياسننني واىسنننتقرار اى ترنننادال ال تبنننة الانننرورية لمولنننوج إلنننة بيئنننة  عمننناي 
مسننتقرة لمشننركات. فنناأل واق غيننر المسننتقرة  و غيننر ا م ننة لهننا يدار ننا السننمبية فنني بيئننة 

ومايننة إٌ . الشننركةذم األ ننواق عمننة  رننوي ا  ننوذلننى مننٌ خننتي مننا تنن در بنن  األعمنناي
  في كد لمشركات   هنا سنت  ي دمنار اسنتدماراتها  يربط ال هود بالمكاسي الشركة روي 

 وينت ال ت نة بنيٌ   وكمما تمت نت  نذم األرنوي بالوماينة منٌ  ا ني الوكومنة  و ال ينر
ت فنني  عمنناي ال هننود والمكاسنني وازداد الوننافز لمقينناً بأعمنناي  دينندة وزيننادة اىسننتدمارا

 .2وببساطة المزيد مٌ ال مي ال اد   ائمة بالع ي
ف دً و ود استقرار سياسي وا  ياي كاٌ  و موتمتي ى يش ع عمة اىستدمار أل نا    

ل ننناق تونننويتتهً. كنننذلى تنننوفر  يننن دال إلنننة امت ننناع المسنننتدمريٌ عنننٌ إ امنننة مشننناري هً واا
تسمح باماٌ  و مٌ الدقة والطمأ ي نة الشروط اى ترادية والقا و ية المستقرة والشعافة 

 ننو  ٌ يتننوفر الونند األد ننة   لنندر المسننتدمريٌ. فالشننرط األوي لتسننتدمار فنني  يننة دولننة

                                                           
 .79ص  مر ع سابو  (2005)  الب ى الدولي 1
 .571ص  (  مر ع سابو2006بمقاسً  زايرال   وارال  بموسٌ  )  2
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المقبننننوي لمقنننندرة عمننننة اتخنننناذ القننننرارات اى ترننننادية فنننني المسننننتقبي وبمننننا ياننننمٌ سننننتمة 
 .1المشروع ووماية مرالوا

 الموائح التنظيمية والضرائب: .2

 بنني النندوي والوكومننات فنني ت ظننيً عمنني الشننركات والم ننامتت إٌ لألسننموي المتبننع مننٌ 
وفرض الارائي عميها دور بارز فني تشنكيي بيئنة مسنتقرة لألعمناي. فنالموائح الت ظيمينة 

كمنننا   هنننا توفنننو بنننيٌ   السنننميمة ت نننالي إخعا نننات األسنننواو التننني ت ينننو اىسنننتدمار الم نننتي
ً عنننٌ فنننرض الانننرائي بي منننا يننن   مرنننالح الشنننركات واأل نننداه اى تماعينننة األشنننمي.

برورة سميمة عائدات تسهً في تمويني عممينات تقنديً الخندمات ال امنة التني منٌ شنأ ها 
فالتوننندال النننذال ت مننني   ٌ توسنننٌ بيئنننة األعمننناي وتوقنننو األ نننداه اى تماعينننة األخنننرر.

كافننة الوكومننات عمننة موا هتننا  ننو كيننه تسننتطيع توقيننو  ننذم األ ننداه دٌو المسنناس 
لمشنننركات لكنني تسننتدمر برننورة م ت نننة وتتننيح فننرص ال مننني  بننالعرص والوننوافز المتاوننة

بنننيٌ منننا تع منننا الشنننركات  الهنننا. وعمنننة النننرغً منننٌ و نننود عننندً ا سننن اًوتوسنننع  طننناو  عم
واأل داه اى تماعية في  نذا الم ناي إى   نا يو ند متسنع كبينر لتوسنيٌ التو هنات فني 

 .2وذلى دٌو ادارار بالمرالح اى تماعية األوسع  طا اي   م ظً البمداٌ ال امية

ة تعشني ينت تهي الوكومات في كدينر منٌ األويناٌ طر ناي فني وانع المنوائح الت ظيم   
ة األعمننناي بعرانننها تكننناليه وتانننر ببيئننن  فننني توقينننو األ نننداه اى تماعينننة المقرنننودة

والسنبي فنني ممنا يشن ع وياناعه منٌ ال منوض والمخناطر.   ى انرورة لهنا وم و نات
فشننننني  نننننذم المنننننوائح الت ظيمينننننة ينننننأتي منننننٌ مرننننندريٌ رئيسنننننيٌ. األوي: تت نننننرض األطنننننر 

و رنواي  ليٌموى  ع ي مٌ  ا ي الشنركات والمسن و الت ظيمية في  ميع البمداٌ إلة س
وغالبنناي  مننا ينن  كس  ننذا فنني رننورة  يننود ى سننبي لهننا  و فنني رننورة   المرننالح ا خننريٌ
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ديننر مننٌ األطننر الت ظيميننة فنني البمننداٌ ال اميننة م قولننة عننٌ روتننيٌ وبيرو راطيننة. دا ينناي: الك
 .  1ودٌو اعتبار كاه لمتباي ات في األوااع المومية  بمداٌ  خرر بدٌو  د ة دراسة

 التمويل والبنى التحتية: .3
فنإٌ عميهنا  ٌ تقنًو بوظيعنة   وتة ت دال األسواو المالينة وظيعتهنا عمنة الو نا الرنويح

اىترنننناي بننننيٌ الشننننركات والمقراننننيٌ والمسننننتدمريٌ الننننراغبيٌ فنننني تموينننني مشننننروعاتهً 
والمشنناركة فنني ب ننض المخنناطر التنني ي طننوال عميهننا  شنناط اىسننتدمار. بي مننا تقننًو الب ننة 

سنننتعادة منننٌ  سننناليي وتسننناعد ا عمنننة اى  التوتينننة ال يننندة لمشنننركات ب متئهنننا ومورديهنننا
 وديدة.اد تاج ال
وترتبط خدمات الب ية التوتية ب ممية الت مية اى ترادية ارتباطاي وديقناي منٌ وينث     

  ها ع رر مٌ ع ارر الب اق اى ترادال. وعمة الدوي التي ترغي في توقينو الت مينة 
و ٌ تونننرز تقننندماي ممووظننناي لمواكبنننة   اى ترنننادية  ٌ تنننوفر ظروفننناي  يننندة ل شننناط  عمالهنننا

 فاي الم ايير الخدماتينة عمنة المسنتور ال نالمي. إٌ والنة ووانع الب نة التوتينة تن در 
وتشننمي  ننذم الخنندمات   سننتدمار لنندر ال دينند مننٌ المسننتدمريٌتننأديراي كبيننراي عمننة  ننرار اى

اي وشننبكات إمنندادات الكهربنناق المتميننزة بالكعنناقة وشننبكات ال قنني المرننممة ترننميماي وننديد
اىترناىت السننمكية والتسننمكية وخطننوط   ابينني الن عط وال نناز. وتم نني الدولننة دوراي  امنناي 
فنني تننوفير  و توسننيٌ  وعيننة  ننذم الخنندمات  و زيننادة اتسننا ها مننع الم ننايير والموارننعات 

عمنننة  الشنننركاتألٌ سنننوق  وعينننة الخننندمات سننني در فننني تكننناليه اد تننناج و ننندرة   الدولينننة
 .2رار في  شاطهاالم افسة واىستم
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 العاممون وأسواق العمل: .4

مٌ بنيٌ الندوافع الرئيسنية لبنذي ال هند منٌ   ني توسنيٌ بيئنة األعمناي خمنو فنرص عمني 
فسياسننات الوكومننة التنني تنن در عمننة سننوو ال منني تم نني دوراي    كدننر عنندداي و فانني ونناىي 
  وذلنى منٌ خنتي المسناعدة فني ربنط ال ناس بعنرص عمني ىئقنة   اماي في بيئة األعماي

ووانننننع   ال مننننني المتمت نننننة بالمهننننناراتي توسنننننيٌ  داق السياسنننننات تشننننن يع  نننننوة ويتطمننننن
ومسناعدتهً عمنة التنأ مً منع   لمساعدة كافنة ال نامميٌ فني سنوو ال مني تدخمية راقات ا

 .1الت يير

فقنننوة ال مننني المتمت نننة   يرافنننو توسنننيٌ بيئنننة األعمننناي ت زينننز ر س المننناي البشنننرال   
بالمهننارات اننرورية لمشننركات وتننة تننتمكٌ مننٌ اعتمنناد التك ولو يننات ال دينندة واألكدننر 
  إ تا يننة.  مننا توسننيٌ بيئننة األعمنناي فمننٌ شننأ ها  ٌ تزينند عوائنند اىسننتدمار فنني الت مننيً

وتنننن در مسننننا دة الوكومننننة لمت مننننيً والتنننندريي فنننني ا فنننناو المسننننتقبمية لألفننننراد وفنننني  نننندرة 
وي تبنر ال ديند منٌ البمنداٌ ال امينة عندً كعاينة   ت عمنة السن ي إلنة فنرص  ديندةالشركا

مهننارات ال ننامميٌ وت مننيمهً عقبننة كبيننرة فنني طريننو عممياتهننا. ومننٌ الاننرورال  ٌ تأخننذ 
الوكومة زماً المبادرة في   ي الت ميً  كدر شمولية ومتئمنة ىوتيا نات الشنركات منٌ 

لخمننو بيئننة اسننتدمار م اسننبة لمقنندمي خنندمات  وت زيننز يليننات اننماٌ ال ننودة  المهننارات
وغالبنناي مننا يكننٌو واننع المننوائح لت ظننيً سننوو ال منني بقرنند مسنناعدة  .2الت مننيً والتنندريي

ولكننٌ األسنناليي غيننر المدروسننة  يننداي تنن دال إلننة تدبننيط عننًز الشننركات عمننة   ال ننامميٌ
وفننني  نننذم الوالنننة  ننند يسنننتعيد ب نننض ال نننامميٌ لك نننا لنننٌ   خمنننو المزيننند منننٌ فنننرص ال مننني

يسرال عمة ال اطميٌ عٌ ال مي وذوال المهارات المودودة ومٌ  نً  نزق منٌ  نوة ال مني 
التنننني تعتقننننر إلننننة الومايننننة القا و يننننة. وي ب نننني  ٌ تواننننع اد ننننراقات التدخميننننة المت مقننننة 

 .3بالسياسات بما ي كس  ذم الم موعة األوسع مٌ اى تمامات
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 الثانيبحث الم

 الراهنةأهم مالمح بيئة األعمال السورية 

فقنند   توا ننا سننورية واونندة مننٌ  كدننر الكننوارث الت مويننة واد سننا ية ونندة فنني التنناري  الوننديث
و اننننرار   تسنننببت األزمننننة بتوننننوىت منننندمرة فنننني الوينننناة السياسننننة واى ترننننادية واى تماعيننننة

ة تعكنننننى كبينننننر لب ينننننة القطننننناع كمنننننا  دت األزمننننة إلننننن  دية لمدنننننروة والتنننننراكً الر سنننننماليا ترننننا
فننننتس الكديننننر مننننٌ المشنننناريع و ننننروي ر وس األمننننواي إلننننة الخننننارج.الرنننن اع غننننتو واا  ي واا

 السورية الرا  ة مٌ ختي ما يمي:يمكٌ تمخيص ب ض متمح بيئة األعماي و 

 : اى كماش اى ترادال2نن2نن1

 : اىرتعاع في م دىت التاخ2ًنن2نن2

 تذبذي في  س ار رره ال متت األ  بية: ال2نن2نن3

 : اى خعاض في م شر سوو دمشو لألوراو المالية2نن2نن4
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 :: االنكماش االقتصادي2ــ2ــ1
قندر وينث ي  األسنو  فني تاريخهنا الونديث إٌ اى كماش اى ترنادال النذال تشنهدم سنورية  نو

  2014عنناً  هايننة مميننار دوىر وتننة  202.6خسننائر اى ترننادية اد ماليننة بقيمننة الو ننً 
 باألسنن ار الدابتننة. 2010% مننٌ ال نناتي المومنني اد مننالي ل نناً 383و ننذم الخسننارة ت ننادي 

فني وننيٌ شننكمت   % منٌ الخسننارة اد ماليننة59.1وتشنكي خسننارة ال ناتي المومنني اد مننالي 
 (.4. ا ظر الشكي ر ً )1% مٌ  ذم الخسارة35.5خسائر مخزٌو ر س الماي المتارر 

  2013غيننر المسننبوو فنني ال نناتي المومنني اد مننالي لسننورية فنني ال نناً ب نند الترا ننع  
وري اى كمناش اد منالي  2013فعي عاً   2014واري اى تراد ا كماشا ختي ال اً 

لننننة  ٌ ال نننناتي المومنننني  شننننارت التقننننديرات إ فقنننند  2012% مقار ننننة مننننع ال نننناً 36.5إلننننة 
اى كمننناش ترا نننع وتوارننني   2011% مقار نننة منننع عننناً 30.8 ننند ترا نننع ب سنننبة  اد منننالي

ٌ كاٌ بدر ة   ي مقار ة بالعترات السابقة 2014اى ترادال في عاً  إذ ورني الترا نع   واا
% فنننني الربننننع الدالننننث 7.3و  % فنننني الربننننع الدننننا ي8.1و  % فنننني الربننننع األوي15.2إلننننة 

المركننز السننورال لبوننوث تقريننر وتتو ننع إسننقاطات   2013مقار ننة باألربنناع ذاتهننا مننٌ ال نناً 
% مقار نننة 9.5 ننند سننن ي  2014 ٌ يكنننٌو الترا نننع فننني الربنننع الرابنننع منننٌ ال ننناً اسنننات السي

 .20132بالربع الرابع مٌ ال اً 
 4و د اتسمت بيئة األعماي السورية بالمرومة الرا  نة بالمخناطرة وعندً اليقنيٌ  فب ند 
 سنننن وات عننننا ة المخننننزٌو الر سننننمالي مننننٌ التهننننديً الواسننننع لمب يننننة التوتيننننة الماديننننة واألب يننننة
والم دات وا ىت والمرافو  مترافقاي مع ت زئة األسواو والقيود عمة الوروي لمو ود والمنواد 
الخنناً. كمننا  ٌ ال ننزاع  در إلننة تنند ور وكننً القننا ٌو ووقننوو الممكيننة  مننع ا تشننار الشننبكات 
والم ظمات المرتبطة بال زاع  ممنا   ني ممارسنة األعمناي برنورة طبي ينة غينر ممكنٌ. و ند 

عدً اليقيٌ وا  داً األمٌ عمة الخندمات المالينة المقدمنة لممسنتدمريٌ منٌ خنتي  درت والة 
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زينننادة الماننناربة  وتقمبنننات  سننن ار الرنننره والر نننٌو ال قارينننة المطموبنننة والنننديٌو الم دومنننة 
 .1وال قوبات الدولية

 
 .2الخسائر االقتصادية اإلجمالية بمميارات الدوالرات( 4شكل رقم )     

 يكمينننة اى ترننناد السنننورال منننع الانننرر الكبينننر النننذال لونننو بالقطاعنننات  لقننند ت ينننرت  نننذرياي 
اى ترادية المختمعة  وفي  ذا الردد كاٌ اى كماش اى ترادال  كدر ودة فني الموركنات 

مميننار ليننرة سننورية مشننكتي  748الرئيسننية لت ترنناد مدنني  طنناع الت ننارة الداخميننة الننذال خسننر
 مننننالي  يميننننا  طنننناع ال قنننني واىترنننناىت % مننننٌ إ مننننالي خسننننارة ال نننناتي المومنننني اد12.2

% مننٌ إ مننالي خسننارة ال نناتي  دننً 15.4مميننار ليننرة سننورية وب سننبة  517بخسننارة تقنندر ي 
% منننٌ 13.9ممينننار لينننرة سنننورية ب سنننبة  467 طننناع الرننن اعة اىسنننتخرا ية النننذال خسنننر 

% 12.4مميننار ليننرة سننورية مننا يشننكي  417الخسننارة  دننً الخنندمات الوكوميننة التنني خسننرت 
ممينننار لينننرة سنننورية منننا  366الخسنننارة اد مالينننة  فالرننن اعات التوويمينننة التننني خسنننرت  منننٌ

ممينار لينرة  348% مٌ الخسارة اد مالينة  و خينراي  طناع الزراعنة النذال خسنر 10.9يشكي 
 (.5% مٌ الخسارة اد مالية. ا ظر الشكي ر ً )10.3 ت سورية ب سبة بم
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 ئر اإلجمالية المقدرة في الناتج المحمي اإلجمالي حسبالتوزع النسبي لمخسا( 5شكل رقم )      

 .1القطاعات             

 :االرتفاع في معدالت التضخم: 2ــ2ــ2
  ي ره التاخً بأ ا اىرتعاع المستمر في المستور ال اً لألس ار ختي فترة زم ية مونددة

 سن ار الرنره بنال متت ممووظ في القيمة الوقيقية لم ممة المومية مقابني يرافقا ا خعاض 
 .2األ  بية
لبيئنننة األعمننناي وساسنننية معرطنننة منننٌ التانننخً بوكنننً ا  كاسنننا عمنننة مسنننتور  داق و 
وكننذلى ى خعنناض القننوة الشننرائية   ومننا ي ننتي ع ننا مننٌ تنند ي فنني مسننتور  رباوهننا الشننركات

لمعننننرد ممننننا  نننند يكننننٌو لننننا  دننننر مباشننننر فنننني النننندخوي فنننني دوامننننة مننننٌ اى هيننننارات  و الكسنننناد 
فارتعنننناع م نننندىت  ال لعتننننرة مننننٌ الننننزمٌ وتننننة تننننتً السننننيطرة عميننننا برننننورة كاممننننة.اى ترنننناد

ممننا يخمننو بيئننة   بشننكي عنناًالتاننخً ت كننس والننة عنندً اسننتقرار فنني الواننع اى ترننادال 
 .الكمه ال سبية لإل تاج وارتعاع   تي ة تد ور  يمة ال ممة الوط ية مستقرةغير   عماي

                                                           
1

 .17ص  مر ع سابو  (2015)  المركز السورال لبووث السياسات 
 م يننة المواسننبية   ت فنني ظنني الواننع اى ترننادال الننرا ٌلية منند و الوسنناباسنن و م  يذار(  2014)  مننأمٌو  ومنندا2ٌ

 http://www.asca.sy/images/PDF/111111.pdfمٌ  2014يي  23استر  ت في تاري    سورية  دمشو  القا و ييٌ
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األسن ار خنتي سن وات األزمنة بشنكي كبينر تشير ادوراقات الرسمية إلنة ارتعناع و 
 تي نننة ى خعننناض سننن ر الرنننره منننٌ  هنننة وا خعننناض اد تننناج وت كننني القنننوة الشنننرائية لمينننرة 

   ٌ المكتننني المركنننزال لإلورننناقاألر ننناً التننني  شنننر ا وسننني بفا  السنننورية منننٌ  هنننة  خنننرر
 .31211لم اً  25372  في مقابي 4987:5بمغ  3124المستهمى لم اً  م شر  س ار

و ظهننرت بيا ننات تقريننر التاننخً الرننادر عننٌ مرننره سننورية المركننزال وتننة شننهر 
% 9:773 نند بمنننغ  3124بننأٌ م ننندي التاننخً خننتي عننناً   3124كننا ٌو األوي مننٌ عننناً 

%. وفنننني المقابنننني بمننننغ م نننندي 48756الننننذال بمننننغ م نننندي التاننننخً فيننننا  3123مقار ننننة ب نننناً 
 (.7) ا ظر الشكي ر ً .31232و 3122% بيٌ ال اميٌ 5786التاخً 

 

 

 .20133-2009( تطور معدل التضخم السنوي في سورية خالل الفترة 6شكل رقم )             
  

                                                           
 ال مهورية ال ربية السورية.  دمشو  الم موعة ادورائية  (2013)  المكتي المركزال لإلوراق 1
 ال مهورية ال ربية السورية.  دمشو  تقرير التاخً  (2013)  مرره سورية المركزال 2
م ننند منننٌ  بننني   ال مهورينننة ال ربينننة السنننورية  دمشنننو  تقنننارير التانننخً  (2013-2009)  المركنننزالمرنننره سنننورية  3
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 :التذبذب في أسعار صرف العمالت األجنبية: 2ــ2ــ3
س ار الرره الموازية ألس ار الرره الرسمية واوداي منٌ الم شنرات أل الدبات ال سبي  دي

 ينة دولنة سنواق  كا نت منٌ الندوي استقرار بيئة األعماي فني والمالية الم برة عٌ  اى ترادية
ومنٌ  .مت نددة وا ترناديةالمتقدمة  ً الدوي ال امية  وتتأدر  س ار الرره ب وامني سياسنية 

وم نندىت  سن ار العائنندة السننائدة فنني السننوو  المننذاٌ  التاننخً اى ترنناديةبنيٌ  ننذم ال وامنني 
 ومنننٌ م  كسنننات ترا نننع سننن ر رنننره .الوط ينننةر منننا فننني سننن ر الرنننره لم ممنننة ي كسننناٌ  د

ي نننة ارتعنناع  سننن ار اد تنناج  تعممينننات رتعنناع تكنناليه ال ممننة الوط يننة عمنننة بيئننة األعمننناي ا
 تي ننننة ترا ننننع  و تو ننننه ال دينننند مننننٌ  اى ترننننادونننندوث ا كمنننناش فنننني و   السننننمع والخنننندمات

 وترا ع عمميات اىستيراد والتردير ل دً استقرار  س ار الرره.  الشركات
   سننن ار الرنننره ى تسننناعد عمنننة تنننوفير بيئنننة  عمننناي مسنننتقرةتذبنننذي بالتنننالي فنننإٌ و  

ووفقناي ل شنرة  فأس ار الرره واستقرار ا تشكي  ود   نً ال وامني المشن  ة عمنة اىسنتدمار.
 شنننهد سننن ر رنننره الننندوىرفقننند  سننن ار الرنننره الرنننادرة عنننٌ مرنننره سنننورية المركنننزال 

 (.8ا ظر الشكي ر ً )  وتة  ذم األياً 3122بدقاي مٌ الربع األخير مٌ عاً اي ارتعاع

 

 .20131-2009تغيرات أسعار صرف الدوالر مقابل الميرة السورية خالل الفترة ( 7شكل رقم )             

                                                           
م نند مننٌ   ال مهوريننة ال ربيننة السننورية  دمشننو   شننرات  سنن ار الرننره  (2013-2009)  مرننره سننورية المركننزال 1

  بي الباوث.
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 مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية: في نخفاضال ا: 2ــ2ــ4
بيئننة األعمنناي   تي ننة لمننرور 3122لقنند ترا ننع  داق سننوو دمشننو لننألوراو الماليننة فنني ال نناً 

لتطننيح بكنني  3123 دننار  ننذم األزمننة فنني ال نناً واشننتدت   السننورية بأزمننة ا ترننادية خا قننة
فا خعننناض السنننيولة بيننند  رمنننوز اى ترننناد السنننورال بمنننا فيهنننا سنننوو دمشنننو لنننألوراو المالينننة.

إلنة  ا ني   وا تشار ومة البيع وادو اً عٌ الشنراق  المستدمريٌ وتخوه  زق كبير م هً
وة الشنرائية لمينرة السنورية وارتعناع  سن ار رنره ال منتت األ  بينة وغير نا منٌ ا خعناض القن

 ال وامي سا مت بشكي كبير في ترا ع  داق سوو دمشو لألوراو المالية.
وعنننندً اسننننتقرار ت  نننني الرننننورة غيننننر  مننننٌ تخننننبطبمننننا تم بننننا األزمننننات اى ترننننادية ف 

واي السياسنية الندواً اسنتقرار األونوااوة لدر المستدمريٌ الموتممنيٌ النذيٌ ي تظنرٌو عمنة 
رننادية عمننة  نندر كنناهل مننٌ الم رفننة لمننا  ننو موتمنني مننٌ ظننروه ا ت اواى ترننادية ليكو ننو 

 الدخوي في فرص استدمارية مت وعة وعمة ر سها اىستدمار في  سواو الماي.ب تساعد ً

ترا  ننناي ب سنننبة  3123 ننناً السنننوو دمشنننو لنننألوراو المالينننة خنننتي سننن ي م شنننر  و ننند
/  قطننننة فنننني  هايننننة ال ننننناً 97:762/  قطننننة ب نننند  ٌ كنننناٌ سننننن ي /87:77ليبمننننغ / 2276%
 .3121/  قطنة فني  هاينة ال ناً 282:715  ومٌ ال دير بالذكر   ا كاٌ  د س ي /3122

وينننث ترا نننع بقيمنننة   3122ومنننٌ المتونننظ  ٌ الم شنننر سننن ي م ظنننً ترا  نننا خنننتي ال ننناً 
لننً تت نناوز المئننة  3123ال نناً تي فنني وننيٌ   ننا ترا ننع بقيمننة   نني بكديننر خنن  /  قطننة961/

% مقار ننة 73فقنند ارتعننع ب سننبة كبيننرة ت نناوزت  3124 يمننة الم شننر خننتي ال نناً  مننا .  قطننة
كامني و ننزق بال 3123 قطننة  وينث تننً ت طينة ا خعناض عنناً  /2361/موققناي  3123بال ناً 

 (.9ا ظر الشكي ر ً ) .31221مٌ ا خعااات عاً 

                                                           
 .10ص  ال مهورية ال ربية السورية  دمشو  التقرير الس وال  (2013)  سوو دمشو لألوراو المالية 1
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 .20131-2010مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية خالل الفترة ( 8شكل رقم )               

 خالصة الفصل الثاني

ت اوي الباوث فني العرني الدنا ي عندة معنا يً لبيئنة األعمناي  وو ند الباونث  ٌ معهنًو بيئنة 
األعمنننناي  ننننو ت بيننننر واسننننع  و  ننننا يشننننمي كنننني ال  ارننننر التنننني يمكننننٌ  ٌ تنننن در فنننني  اذبيننننة 

 اىستدمار بال سبة لممستدمريٌ.

كمنا تننً عننرض المقومنات األساسننية لبيئننة األعمناي كمننا وردت فنني تقرينر الت ميننة فنني 
اىسننتقرار )فنني ال  ارننر التاليننة  وتكمننٌ  ننذم المقومننات  ال ننالً الرننادر عننٌ الب ننى النندولي

    سواو ال مي(. الب ة التوتية  الموائح الت ظيمية  واألمٌ

متمننح بيئننة األعمنناي السننورية الرا  ننة  ٌ األزمننة الرا  ننة  ٌ خننتي عننرضمننويتاننح 
فرات عمة بيئة األعماي السورية ر وبات كدينرة تونتً عمنة الشنركات السنورية موا هتهنا 
لاننننماٌ بقاق ننننا واسننننتمرار ا فنننني مزاولننننة  شنننناطها  وتتمدنننني  ننننذم الرنننن وبات فنننني )ا كمنننناش 

ا خعنناض فنني م شننر  ا ترننادال  ارتعنناع فنني  سنني التاننخً  تذبننذي فنني  سنن ار الرننره 
 سوو دمشو لألوراو المالية(.
                                                           

م ند منٌ  بني   ال مهورينة ال ربينة السنورية  دمشنو  يةالتقنارير السن و   (2013-2010)  سوو دمشنو لنألوراو المالينة 1
 الباوث.
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 تمهيد:
. كموا لهوا والدراسوات السوابقة نواول اطاوار النيورم لمشوكمة الب وثفي الفصوول السوابقة تو  ت

 تهاوأهو  األدوات التوي تتباهوا فوي ممارسو ،الودخلت  توضيح دوافع اطدارة في سياسوة تمهيود 
كموا تو  التاوورف لمفهوو  بيئوة األعموال والمقومووات األساسوية لهوا وأهو  م مووح  ،هوذ  السياسوةل

 بيئة األعمال السورية.
توو  رصوود   واقووع عينووة مووك الشووركاتآراء ت ميوول واختبووار  وسوووي يتنوواول هووذا الفصوول

 ا,القوووادريك عمووون تبيووواك واقاهوووو ت السوووورية جابوووات المتخصصووويك الاوووامميك فوووي الشوووركاإموووك 
مسووتخد  فووي هووذا الجووزء ت ميوول البيانووات األوليووة المسووتمدة مووك ا سووتبياك المووك خوو ل ذلوو  و 

 المبا ث التالية:الفصل إلن هذا لت قيف ذل  ت  تقسي  و  مك الب ث.
 المب ث األول: عينة الب ث وصفاتها

 ي: اختبار الفروض وت ميل النتائجالمب ث الثان

 المب ث الثالث: النتائج والتوصيات
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 المبحث األول

 عينة البحث وصفاتها

وت ديود  ،هوذ  الدراسوة اط صوائية المجتمع الذم ت  استهدافه فييتناول هذا المب ث ت ديد 
نووووو  واريقووووة الب ووووث اط صووووائي و  ،األسوووواليب التووووي اسووووتخدمت لم صووووول عموووون البيانووووات

 مك خ ل التقسيمات التالية: ويت  هذا ،واريقة س ب الاينة المااينة

 وعينة الب ث: مجتمع 3وو1وو1

 : أساليب جمع البيانات3وو1وو2

 : وصي عينة الب ث3وو1وو3
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 مجتمع وعينة البحث:: 3ــ1ــ1
والتوووي تتضوووومك  يتكووووك مجتموووع الب وووث مووووك الشوووركات الاامموووة فوووي بيئووووة األعموووال السوووورية

وقووود تووو  اختيوووار عينوووة  ،شوووركات مسووواهمة وشوووركات م ووودودة المسوووؤولية وشوووركات أشوووخا 
اسوتبانة وكواك  175وز  عميهوا  ،1شوركة 31مكونوة موك  عشوائية بسياة مك هوذ  الشوركات

وقود تو  ت ديود  جو  الاينوة  استبانة. 145عدد المسترد مك هذ  ا ستبانات والقابمة لمت ميل 
سوووابقة بمقووودار ال التجووواربراي المايوووارم لممجتموووع والمقووودر هنوووا بنووواء عمووون بنووواء عمووون ا ن ووو

وبالتووالي يكوووك  جوو  الاينووة الكووافي  ،6.65و جوو  خاووي مايووارم يمكووك قبولووه بمقوودار  ،6.6
 :2د هذ  ألرق  هوعن

  
  

    
 

S: .هو ا ن راي المايارم المقدر لممجتمع 
S.E: .هو الخاي المايارم المرغوب والذم يمكك قبوله 

 مفردات الاينة:فإك ال ج  األدنن المقبول لادد وبالتالي 

  
    

     
     

 ستردة والقابمة لمت ميل:ا ستبانات المابقات المجتمع اط صائي و  التاليويض  الجدول 

طبقات المجتمع 
 اإلحصائي

عدد االستبانات 
 الموزعة

االستبانات عدد 
 نسبة االسترداد المستردة

%28.28 541 571 الشركات السورية  

 .عدد االستبانات الموزعة والمستردة ونسبة االسترداد( 1جدول رقم )       

                              
 (.1انير المم ف رق  ) 1
، )ليمون الاويول، متورج (، عمواك: دار بتورا الب وث فوي الاموو  ا جتماعيوةارائوف (، 2664شافا فرانكفورت، ناشومياز، ) 2

 .265لمنشر والتوزيع،  
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 :: أساليب جمع البيانات3ــ1ــ2
تووو  اختيوووار ا سوووتبانة كووويداة لجموووع البيانوووات التوووي موووك خ لهوووا توووت  اطجابوووة عمووون تسووواؤ ت 

وهوووي أداة شوووائاة ا سوووتخدا  لقيووواس ااراء وا تجاهوووات ومسوووتخدمة فوووي كثيووور موووك  ،الب وووث
وا توووووت ا سووووتبانة فووووي  الدراسووووات الميدانيووووة الاربيووووة واألجنبيووووة التووووي تهووووت  بقيوووواس ااراء.

مقدمتها عمون رسوالة مختصورة تشورح مفهوو  سياسوة تمهيود الودخل وتوضوح لممشوار  أهوداي 
يبتوووودئ كوووول م ووووور  ،سووووتبانة باوووود ذلوووو  عموووون م ووووورييكالدراسووووة الميدانيووووة. ثوووو  اشووووتممت ا 

بتاميمووات المشوواركة وتوو  تمييزهووا عووك عبووارات ا سووتبانة بخووا واضووح وعووريض. وتوو  تووذييل 
أما الم وور األول موك  ا ستبانة بمامومات ل تصال بالبا ث )الهاتي والبريد ا لكتروني(.

ث ي وودد المشووار  مؤهمووه  يوو ،ا سووتبانة فقوود توو  تخصيصووه لممامومووات الشخصووية لممشووار 
الامموووي وتخصصوووه األكووواديمي وموقاوووه الووووييفي. ويهوووت  الم وووور الثووواني بيسووواليب سياسوووة 

وعشووريك سوؤال ي وودد فيهوا المشوار  موودا ممارسوتها مووك  ث ثوةوي توووم عمون  ،تمهيود الودخل
قبل الشركات السورية. و ور  البا وث عمون أك يشوتمل هوذا الم وور عمون أسواليب سياسوة 

 يووث توو  اختيووار األسوواليب الم اسووبية المووذكورة فووي الدراسووات  ،تمهيوود الوودخل األكثوور انتشووارا  
ومفواهي  الم اسوبة موك وجهوة وت  تبويب األسواليب ب سوب ع قتهوا بوباض مبوادئ  ،السابقة

 ، يث وزعت األساليب إلن أساليب مرتباة بالتغييرات الم اسبية ا ختياريوة ،نير البا ث
وأخيوورا  أسووواليب  ،وأسوواليب مرتباوووة بووالت ك  فوووي توقيووت ا عتوووراي بوواطيرادات والمصوووروفات

 .1مرتباة بإعادة تبويب بنود قائمة الدخل
تووو  تاووووير اسوووتبانة إلكترونيوووة  ،راي المشووواركةولتسوووهيل إيصوووال ا سوووتبانة إلووون األاووو

وتوو  إرسووالها عووك اريووف البريوود اطلكترونووي. و وور  البا ووث  ،إضووافة إلوون ا سووتبانة الورقيووة
 الب ث.عمن الت دث شخصيا  إلن باض المشاركيك في 

  

                              
 (.2انير المم ف رق  ) 1
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 : وصف عينة البحث:3ــ1ــ3
لمبيانووات الااموة ل سووتبياك تو  اسوتخدا  التكوورارات والنسوب المئويووة لمارفوة توزيوع الاينووة وفقوا  

 وذل  كما يمي:

 أواًل: توزيع عينة البحث وفقًا لممؤهل العممي:
 يبيك الجدول التالي توزيع عينة الب ث وفقا  لممؤهل الاممي:

 النسبة التكرارات المؤهل العممي

%86 27 إجازة جاماية  
%8.8 9 دبمو   

%88.5 28 اجستيرم  
%4.5 8 دكتورا   
%7.8 55 أخرا  

%511 541 اإلجمالي  

 .( توزيع عينة البحث وفقًا لممؤهل العممي2جدول رقم )  

إجووازة غالبيووة أفووراد الاينووة هوو  مووك ال اصووميك عموون بووالنير إلوون الجوودول السووابف ن  ووي أك 
بنسووووبة  درجووووة الماجسووووتيرويموووويه  ال اصووووميك عموووون  ،%66جامايووووة  يووووث بمغووووت نسووووبته  

هادة ماهوود أو قوود تكوووك شووالتووي شووهادات أخوورا  م اصووميك عموون% ل7.6بنسووبة و  ،22.1%
وبووواقي  ،%6.2فقوود بمغووت نسووبته  شووهادة الوودبمو   أمووا ال اصووميك عمووون ،مووك شووهادة مهنيووة

وهوووذا يووودل عمووون أك  ،%4.1يك عمووون درجوووة الووودكتورا  بنسوووبة أفوووراد الاينوووة هووو  موووك ال اصوووم
األموور الووذم يمكوونه   ،األفووراد المسووتهدفيك مووك خوو ل المسووح هوو  مووك المووؤهميك بصووورة جيوودة

 .مك اطجابة عمن في أسئمة ا ستبانة عمن ن و م ئ 

 ويبيك الشكل التالي نسب توزيع عينة الب ث وفقا  لممؤهل الاممي:
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 .عينة البحث وفقًا لممؤهل العممي نسب توزيع( 9رقم ) شكل        

ويبوويك  الجوودول التووالي توضووع المؤهوول الاممووي مقارنووة بالتخصوو  األكوواديمي  يووث ييهوور 
 م اسووبةاختصووا   إجووازة جامايووةالجوودول أك مايوو  أفووراد الاينووة هوو  مووك ال اصووميك عموون 

ويمويه   ،درجوة الماجسوتير فوي الم اسوبةويمويه  ال اصوميك عمون  ،فورد 58 يث بمغ عدده  
 الدبمو  والمااهد في اختصا  الم اسبة.ال اصميك عمن شهادات الدكتورا  و 

 المؤهل العممي
 التخصص األكاديمي

 اإلجمالي
عموم مالية  محاسبة

 ومصرفية
إدارة 
 أخرى اقتصاد أعمال

 27 6 7 2 54 12 إجازة جامعية
 9 6 6 8 4 2 دبموم

 28 6 8 2 4 82 اجستيرم

 8 6 8 6 6 4 دكتوراه

 55 6 6 6 8 1 أخرى

 541 1 55 59 28 99 اإلجمالي

 .العينة وفقًا لممؤهل العممي والتخصص األكاديمي د( تقاطع أفرا3جدول رقم )

  

60% 

6% 

22% 

4% 
8% 

 اخرى دكتوراه ماجستير دبلوم  إجازة جامعية
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مصووووامح سياسووووة تمهيوووود بمارفووووة بال لتووووالي توضووووع المؤهوووول الاممووووي مقارنووووةيبوووويك الجوووودول او 
 الدخل:

 المؤهل العممي
 مدى المعرفة بسياسة تمهيد الدخل

 اإلجمالي
غير محدد  غامض

 المضمون تماماً 
واضح 

 المضمون تماماً 

 إجازة جاماية
56 
55.1% 

84 
82.8% 

12 
86.9% 

27 
566% 

 دبمو 
5 
55.5% 

2 
88.8% 

1 
11.8% 

9 
566% 

 اجستيرم
4 
58.1% 

2 
9.4% 

81 
72.5% 

28 
566% 

 6 دكتورا 
6% 

5 
58.7% 

1 
22.2% 

8 
566% 

 8 أخرا
14.1% 

4 
28.4% 

5 
9.5% 

55 
566% 

 اإلجمالي
25 
54.1% 

91 
24.5% 

89 
45.4% 

541 
511%  

 .( تقاطع أفراد العينة حسب المؤهل العممي والمعرفة بسياسة تمهيد الدخل4) جدول رقم      

واضوووووح المضووووموك بالنسوووووبة يوضووووح الجووووودول السووووابف أك مصوووووامح سياسووووة تمهيووووود الوووودخل 
% موووك ال اصوووميك عمووون 66.9 يوووث أك نسوووبة  ،لم اصوووميك عمووون إجوووازة جامايوووة فموووا فووووف

 ،تمامووووا   مارفووووة بمصووووامح سياسووووة تمهيوووود الوووودخل واضووووح المضووووموكإجووووازة جامايووووة لووووديه  
% موووك ال اصوووميك عمووون درجوووة 78.1 و ،% موووك ال اصوووميك عمووون شوووهادة الووودبمو 55.6و

شووهادات أمووا ال اصوميك عمون  ،% موك ال اصوميك عموون درجوة الودكتورا 83.3و ،الماجسوتير
  بالنسبة إليه . غامضأخرا فإك مصامح سياسة تمهيد الدخل 
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دول التوالي توضوع المؤهول الاممووي مقارنوة بالمارفوة بمصوامح بيئوة األعموال غيوور ويبويك الجو
 المستقرة:

 المؤهل العممي
 مدى المعرفة ببيئة األعمال غير المستقرة

 اإلجمالي
غير محدد  غامض

 المضمون تماماً 
واضح 

 المضمون تماماً 

 إجازة جاماية
1 
1.7% 

58 
52.2% 

76 
26.1% 

27 

566%  

 دبمو 
5 
55.5% 

8 
88.8% 

8 
88.7% 

9 

566%  

 8 اجستيرم
8.2% 

8 
52.7% 

84 
71% 

28 

566%  

 6 دكتورا 
6% 

6 
6% 

8 
566% 

8 

566%  

 5 أخرا
9.5% 

2 
87.2% 

7 
82.8% 

55 

566%  

 اإلجمالي
9 
4.2% 

29 
51.9% 

559 
77.9% 

541 

511%  

 .غير المستقرة ( تقاطع أفراد العينة حسب المؤهل العممي والمعرفة ببيئة األعمال5جدول رقم)       

واضوح المضوموك أك مصوامح بيئوة األعموال غيور المسوتقرة  يتبيك لنا الجدول السابف بقراءة
% مووك ال اصووميك عموون إجووازة 86.5 يووث أك نسووبة  ،تمامووا  وفقووا  لجميووع المووؤه ت الامميووة

% موك ال اصوميك عمون 66.7و ،جاماية لديه  إلما  بمصامح بيئة األعمال غيور المسوتقرة
% مووك ال اصووميك 166و ،% مووك ال اصووميك عموون درجووة الماجسووتير75و ،بمو شووهادة الوود

 % مك ال اصميك عمن شهادات أخرا.63.6و  ،عمن درجة الدكتورا 
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 ثانيًا: توزيع عينة البحث وفقًا لمتخصص األكاديمي:
 يبيك الجدول التالي توزيع عينة الب ث وفقا  لمتخص  األكاديمي:

 النسبة التكرارات التخصص األكاديمي

%84.5 92 م اسبة  
%59.2 82 عمو  مالية ومصرفية  

%9 52 إدارة أعمال  

%7.8 55 اقتصاد  
%6 6 أخرا  

%511 541 اإلجمالي  

 .( توزيع عينة البحث وفقًا لمتخصص األكاديمي6م )جدول رق  

 يوث كواك  ،يوث التخصو  األكواديمين  ي مك الجودول أعو   توزيوع عينوة الب وث موك  
 ،%64.1فوووردا  بنسوووبة  93المختصووويك بالم اسوووبة هووو  األكثريوووة بالاينوووة  يوووث بموووغ عووودده  

ثو   ،%19.3 بنسوبةفورد  28 يوث بموغ عودده  ويميه  اختصا  الامو  المالية والمصرفية 
أموا بواقي ا ختصاصووات  ،%9فورد بنسوبة  13اختصوا  إدارة األعموال  يوث بموغ عودده  

وهووذا يوودل عموون أك مايوو   فووردا  مووك كاموول  جوو  الاينووة. 24ات تتجوواوز أعووداد المشوواهد فموو 
وبالتوووالي لوووديه  الفهووو  الكوووافي فيموووا  ،أفوووراد الاينوووة موووك ال اصوووميك عمووون اختصوووا  م اسوووبة

 (.16انير الشكل رق  ) يتامف بسياسة تمهيد الدخل.

 
 .لمتخصص األكاديميعينة البحث وفقًا  ( نسب توزيع11شكل رقم )        

64% 

19% 

9% 

8% 0% 

 اقتصاد إدارة االعمال علوم مالية ومصرفية محاسبة
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 يووث ييهوور  ،ألكوواديمي مقارنووة بووالموقع الوووييفيالجوودول التووالي توضووع التخصوو  اويبوويك 
الجوووووودول أك غالبيووووووة أفووووووراد الاينووووووة موووووووقاه  الوووووووييفي م اسووووووبيك وموووووودراء مووووووالييك بالنسووووووبة 

وغالبية ال اصوميك عمون اختصوا  إدارة  ، ختصا  الم اسبة والامو  المالية والمصرفية
وجووود ضووومك الاينوووة اختصاصوووات أخووورا مووووقاه  وقووود  ،راءاألعموووال مووووقاه  الووووييفي مووود

 الوييفي م اسبيك ومدراء مالييك ولكك بنسب ليست ذات أهمية.

 التخصص األكاديمي
 الموقع الوظيفي

 اإلجمالي
مدير  مدير

مدقق  محاسب مالي
 داخمي

مدقق 
 خارجي

أستاذ 
 أخرى جامعي

 92 6 2 7 56 18 59 8 محاسبة
 82 5 5 8 6 52 8 1 عموم مالية ومصرفية

 52 5 6 8 6 5 6 9 إدارة أعمال
 55 8 6 6 2 6 8 6 اقتصاد
 6 6 6 6 6 6 6 6 أخرى

 541 4 4 55 59 44 95 54 اإلجمالي

 .( تقاطع أفراد العينة وفقًا لمتخصص األكاديمي والموقع الوظيفي7جدول رقم )

فيوضوو ه أمووا توضووع التخصوو  األكوواديمي مقارنووة بمارفووة مصووامح سياسووة تمهيوود الوودخل 
 الجدول التالي:

 التخصص األكاديمي
 مدى المعرفة بسياسة تمهيد الدخل

 اإلجمالي
غير محدد  غامض

 المضمون تماماً 
واضح 

 المضمون تماماً 

 محاسبة
7 
7.1% 

57 
52.2% 

89 
74.8% 

92 
566%  

 عموم مالية ومصرفية
4 
54.2% 

8 
85.4% 

52 
84.2% 

82 

566%  
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 إدارة أعمال
2 
82.5% 

2 
82.5% 

7 
12.2% 

52 

566%  

 8 اقتصاد
52.8% 

4 
28.4% 

1 
41.4% 

55 

566%  

 6 أخرى
6% 

6 
6% 

6 
6% 

6 
6%  

 اإلجمالي
54 
55% 

91 
21.7% 

99 
48.9% 

541 

511%  

 .تخصص األكاديمي والمعرفة بسياسة تمهيد الدخلوفقُا لم( تقاطع أفراد العينة 8) جدول رقم       

واضوح المضوموك تمامووا  بقوراءة الجودول السووابف يتبويك لنوا أك مصووامح سياسوة تمهيود الوودخل 
بالنسووووبة لم اصووووميك عموووون شووووهادات فووووي الم اسووووبة والامووووو  الماليووووة والمصوووورفية أكثوووور مووووك 

% موك ال اصوميك عمون اختصوا  م اسوبة 74.2 يث أك نسوبة  ،ا ختصاصات األخرا
% مووك ال اصووميك 64.3و ،لووديه  مصووامح سياسووة تمهيوود الوودخل واضووح المضووموك تمامووا  

مووك ال اصووميك عموون اختصووا   %53.8نسووبة و  ،عموون اختصووا  عمووو  ماليووة ومصوورفية
 % لم اصميك عمن اختصا  اقتصاد.45.4ونسبة  ،إدارة األعمال

الي توضع التخص  األكاديمي مقارنة بالمارفة بمصامح بيئة األعمال ويبيك الجدول الت
 غير المستقرة:

 التخصص األكاديمي
 مدى المعرفة ببيئة األعمال غير المستقرة

 اإلجمالي
غير محدد  غامض

 المضمون تماماً 
واضح 

 المضمون تماماً 

 محاسبة
8 
8.8% 

58 
57.8% 

71 
26.8% 

92 
566%  

 عموم مالية ومصرفية
6 
6% 

2 
82.8% 

86 
75.2% 

82 

566%  

 إدارة أعمال
8 
51.2% 

2 
82.5% 

2 
85.8 

52 
566%  
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 5 اقتصاد
9.5% 

2 
87.2% 

7 
82.8% 

55 
566%  

 6 أخرى
6% 

6 
6% 

6 
6% 

6 
566%  

 اإلجمالي
1 
9.4% 

91 
21.7% 

551 
71.9% 

541 
511%  

 .ببيئة األعمال غير المستقرةتخصص األكاديمي والمعرفة وفقًا لم( تقاطع أفراد العينة 9) جدول رقم      

مصوامح بيئوة األعموال غيور المسوتقرة واضوح المضوموك بقراءة الجدول السابف يتبيك لنا أك 
% مووووك ال اصووووميك عموووون 86.6 يووووث أك نسووووبة  ،% مووووك أفووووراد الاينووووة75.9تمامووووا  بنسووووبة 

 ،اختصووا  م اسووبة لووديه  مصووامح بيئووة األعمووال غيوور المسووتقرة واضووح المضووموك تمامووا  
بينموووووا نسوووووبة  ،% موووووك ال اصوووووميك عمووووون اختصوووووا  عمووووو  ماليوووووة ومصووووورفية71.3ونسووووبة 
% موووك ال اصوووميك 63.6ونسوووبة  ،% موووك ال اصوووميك عمووون اختصوووا  إدارة أعموووال61.6

 عمن اختصا  اقتصاد.

 ثالثًا: توزيع عينة البحث وفقًا لمموقع الوظيفي:

 يبيك الجدول التالي توزيع عينة الب ث وفقا  لمموقع الوييفي:

 النسبة التكرارات الوظيفي الموقع
%55 58 مدير  

%85.4 25 مدير مالي  

%41.1 88 م اسب  

%9 52 مدقف داخمي  

%7.8 55 مدقف خارجي  

%8.2 4 جاماي أستاذ  

%8.2 4 أخرا  

%511 541 اإلجمالي  

 .( توزيع عينة البحث وفقًا لمموقع الوظيفي11م )جدول رق  



 

 الدراسة الميدانية واختبار الفروض
 

96 
 دور سياسة تمهيد الدخل في استقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة

األكبوور مووك أفووراد الاينووة كموقووع وييفووي كانووت مووك ن  ووي مووك الجوودول السووابف أك النسووبة 
ويمويه   ،% موك أفوراد الاينوة45.5م اسوب بنسوبة  66نصيب الم اسبيك  يث بمغ عدده  

 يووث الموودراء يموويه  و  ،%21.4بنسووبة موودير مووالي  31 يووث بمووغ عوودده   راء المووالييكالموود
جييك وأسوووواتذة ثوووو  يموووويه  الموووودققيك الووووداخمييك والخووووار  ،%11بنسووووبة موووودير  16بمووووغ عوووودده  

 يائي أخوراأما األفراد الاامميك في و  ،% عمن التوالي2.8 ،%7.6 ،%9الجاماة بنسبة 
 (.11انير الشكل رق  ) .مك أفراد الاينة %2.8فقد بمغت  كانت نسبته  غير ذات أهمية

 
 .لمموقع الوظيفيعينة البحث وفقًا  نسب توزيع( 11رقم ) شكل        

هوو  الم اسووبيك الووذيك لووديه  خبوورة أك غالبيووة أفوراد الاينووة  ن  ووي وموك خوو ل الجوودول التووالي
سونة وقود  3ويميه  الم اسبيك بخبرة أقل مك  ،فردا   24سنة  يث بمغ عدده   6إلن  3مك 

 ،فوووردا   12سووونة وبموووغ عووودده   12إلووون  9ثووو  الم اسوووبيك بخبووورة موووك  ،فوووردا   17بموووغ عووودده  
ثو  المودراء  ،11سونوات  يوث بموغ عودده   6لون إ 3فالمدراء المالييك الذيك لديه  خبرة موك 

 سنوات. 6إلن  3وأخيرا  المدققيك الداخمييك بخبرة مك  ،سنوات 3المالييك بخبرة أقل مك 

 اإلجمالي سنوات الخبرة الموقع الوظيفي
 52أكثر من  52 - 9من  9 - 4من  4 - 9من  9أقل من 

 58 7 6 1 4 6 مدير
 25 4 2 1 55 2 مدير مالي
 88 1 58 2 84 57 محاسب

11% 

21% 

45% 

3% 

8% 

9% 
3% 

 أستاذ جامعي محاسب مدير مالي مدير شركة

 أخرى مدقق داخلي مدقق خارجي
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 52 6 6 6 56 2 مدقق داخمي
 55 5 5 1 8 8 مدقق خارجي
 4 6 6 4 6 6 أستاذ جامعي

 4 6 2 6 5 5 أخرى
 541 54 59 27 12 95 اإلجمالي

 .وسنوات الخبرة مموقع الوظيفيل( تقاطع أفراد العينة وفقًا 11جدول رقم )

 :البحث وفقًا لسنوات الخبرة عينة : توزيعرابعاً 

 يبيك الجدول التالي توزيع عينة الب ث وفقا  لسنوات الخبرة:

 النسبة التكرارات سنوات الخبرة

%85.4 25 2أقل مك   

%21.9 18 8إلن  2مك   

%52.8 87 9إلن  8مك   

%52.5 59 58إلن  9مك   

%55 58 58أكثر مك   

%511 541 اإلجمالي  

 .توزيع عينة البحث وفقًا لسنوات الخبرة( 12م )جدول رق  

سوووونوات بنسووووبة  6إلوووون  3ن  ووووي مووووك الجوووودول السووووابف أك أكثوووور المشوووواهدات كانووووت مووووك 
ثووو   ،%21.4سوونوات بنسوووبة  3ويميهوووا الوووذيك خبوورته  أقووول موووك  ،% مووك  جووو  الاينووة35.9

 12إلوون  9ثو  الووذيك لوديه  خبوورة موك  ،%18.6سونوات بنسووبة  9إلوون  6الوذيك خبوورته  موك 
وهوووذا %. 11سووونة بنسوووبة  12وأخيووورا  الوووذيك لوووديه  خبووورة أكثووور موووك  ،%13.1ة بنسوووبة سووون

ياتبر مؤشور جيود عمون أك مايو  أفوراد الاينوة لوديه  الخبورة ال زموة لمارفوة أسواليب سياسوة 
 .تمهيد الدخل المتباة في الشركات السورية
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 ل:سياسة تمهيد الدخمصطمح خامسًا: توزيع عينة البحث وفقًا لممعرفة ب

 يبيك الجدول التالي توزيع عينة الب ث وفقا  لممارفة بمصامح سياسة تمهيد الدخل:

 النسبة التكرارات المعرفة بسياسة تمهيد الدخل

%51.9 82 غامض  

%85.4 25 غير م دد المضموك تماما    

%88.7 95 واضح المضموك تماما    

%511 541 اإلجمالي  

 .البحث وفقًا لممعرفة بمصطمح سياسة تمهيد الدخل( توزيع عينة 13م )جدول رق       

مك خ ل الجدول السابف ن  ي أك مصوامح سياسوة تمهيود الودخل كواك واضوح المضوموك 
لمضوموك تماموا  بنسوبة وكاك المصامح غيور م ودد ا ،% مك أفراد الاينة62.7تماما  بنسبة 

 %.15.9ا كاك المصامح غامض بنسبة بينم ،اد الاينة% مك أفر 22.1

 ويبيك الشكل التالي توز  عينة الب ث وفقا  لممارفة بمصامح سياسة تمهيد الدخل:

  
 .لوضوح مصطمح سياسة تمهيد الدخلعينة البحث وفقًا توزيع ( 12رقم ) شكل  
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يبيك الجدول التالي توزيع عينة الب ث وفقوا  لممارفوة بمصوامح سياسوة تمهيود الودخل مقارنوة 
 األعمال غير المستقرة:بالمارفة بمصامح بيئة 

مدى وضوح مصطمح سياسة 
 تمهيد الدخل

مدى وضوح مصطمح بيئة األعمال غير 
 اإلجمالي المستقرة

غير محدد  غامض
 المضمون تماماً 

واضح 
 المضمون تماماً 

 غامض
7 
26.4%  

7 
26.4%  

9 
29.5%  

29 
511%  

 غير محدد المضمون تماماً 
2 
9.7%  

58 
22.7%  

58 
15.8%  

95 
511%  

 واضح المضمون تماماً 
5 
5.5%  

2 
2.2%  

28 
96.5%  

95 
511%  

 55 اإلجمالي
7.4%  

27 
58.4%  

517 
79.8%  

541 
511%  

األعمال والمعرفة بمصطمح بيئة عينة وفقًا لممعرفة بمصطمح سياسة تمهيد الدخل ال تقاطع أفرا( 14جدول رقم )
 .غير المستقرة

% موووك أفوووراد الاينوووة الوووذيك لوووديه  مارفوووة بمصوووامح 96.1أك  ن  وووي موووك الجووودول السوووابف
% 8.8ونسووبة  ،سياسووة تمهيوود الوودخل لووديه  مارفووة بمصووامح بيئووة األعمووال غيوور المسووتقرة

لوديه  مارفوة بمصوامح سياسوة تمهيود الودخل يبودو مصوامح بيئوة األعموال مك األفراد الوذيك 
% مووك األفوراد الوذيك يبوودو 51.6كموا أك نسوبة  ،غيور المسوتقرة غيوور م ودد المضوموك تمامووا  

لديه  مصامح سياسة تمهيد الودخل غيور م ودد المضوموك تماموا  يبودو لوديه  مصوامح بيئوة 
% مووووك األفووووراد الووووذيك يبوووودو لووووديه  38.7ونسووووبة  ،األعمووووال غيوووور المسووووتقرة واضووووح تمامووووا  

مصوووامح سياسووووة تمهيووود الوووودخل غيووور م وووودد المضووووموك تماموووا  يبوووودو لوووديه  مصووووامح بيئووووة 
 ر المستقرة غير م دد المضموك تماما .األعمال غي
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 سادسًا: توزيع عينة البحث وفقًا لممعرفة بمصطمح بيئة األعمال غير المستقرة:

 يبيك الجدول التالي توزيع عينة الب ث وفقا  لممارفة بمصامح بيئة األعمال غير المستقرة:

 النسبة التكرارات المعرفة ببيئة األعمال غير المستقرة

%7.8 55 غامض  

%52.8 87 غير م دد المضموك تماما    

%72.2 567 واضح المضموك تماما    

%511 541 اإلجمالي  

 .( توزيع عينة البحث وفقًا لممعرفة بمصطمح بيئة األعمال غير المستقرة15م )جدول رق     

مووك خوو ل الجوودول السووابف ن  ووي أك مصووامح بيئووة األعمووال غيوور المسووتقرة كوواك واضووح 
وكواك المصوامح غيور م ودد المضوموك  ،% موك  جو  الاينوة73.8تماموا  بنسوبة المضموك 
 %.7.6بينما كاك غامض بنسبة  ،%18.6تماما  بنسبة 

 ويبيك الشكل التالي توزيع عينة الب ث وفقا  لممارفة ببيئة األعمال غير المستقرة:

 
 .األعمال غير المستقرةبيئة لوضوح مصطمح عينة البحث وفقًا توزيع ( 13رقم ) شكل            
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 المبحث الثاني

 اختبار الفروض وتحليل النتائج

ومقارنووة النتووائج  ووول الفووروض بالنسووبة لخصووائ   ،يتنوواول هووذا المب ووث اختبووار الفووروض
ال زمووة اط صووائية لمامووو   وقوود توو  اسووتخدا  ،الاينووة وت ميوول النتووائج التووي توو  التوصوول إليهووا

فضو   عوك مجموعوة  ،البيانوات التوي جماوت فوي هوذا الب وثفي ت ميول  SPSSا جتماعية 
أخوووورا مووووك األدوات اط صووووائية الوصووووفية مثوووول المتوسووووا ال سووووابي وا ن ووووراي المايووووارم. 

 وسيت  دراسة هذا المب ث مك خ ل ما يمي:

 ماالجة ا ستبانة اتإجراء :3وو2وو1

 الفرض األولوت ميل اختبار نتائج : 3وو2وو2

 الفرض الثانيوت ميل ار اختبنتائج : 3وو2وو3

 الفرض الثالثوت ميل اختبار نتائج : 3وو2وو4
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 إجراءات معالجة االستبانة:: 3ــ2ــ1
لت قيووف أغووراض الب ووث واختبووار الفووروض توو  إعاوواء كوول فئووة مووك فئووات إجابووات ا سووتبياك 
المسوووتخد  فوووي الاينوووة قيموووة متزايووودة تصووواعديا  وفوووف لدرجوووة موافقوووة الفووورد موووع األخوووذ باووويك 

 كما في الشكل التالي: ،ا عتبار البنود اطيجابية والبنود السمبية في ا ستبياك

 البند السمبي البند اإليجابي اإلجابات

 1 5 موافف بشدة

 2 4 موافف

 3 3 م ايد

 4 2 غير موافف

 5 1 غير موافف بشدة

 .يجابية والسمبية لالستبانة( تثقيل البنود اإل16جدول رقم ) 

استخدا  الوسا ال سابي لكل بنود موك بنوود ا سوتبياك ولكول م وور وبنواء عمون القوي  وقد ت  
 ،ب يووث يووت  قبووول الفوورض االمووا أك اطجابووات بالمتوسووا أعموون مووك م ايوود ،المااوواة أعوو  

باوود اختبووار الفرضوويات بنوواء  3ب يووث يكوووك الوسووا ال سووابي ألوزاك اطجابووات أعموون مووك 
وتو  اسوتخدا  ا ن وراي المايوارم  ،اتبر الفورض مرفووضفيهذ أما دوك  ،عمن هذا المقياس

 T-Test Oneوتو  تازيوز النتوائج باختبوار  ،لقيواس تشوتت اطجابوات عوك الوسوا ال سوابي

Sample. 

 Statistical (SPSS)اسوووووتخد  برنوووووامج ال وووووز  اط صوووووائية لماموووووو  ا جتماعيوووووة  وتووووو 

Package for Social Science واسوتخد  لوذل   ،إ صوائيا  وت ميمهوا البيانوات  لماالجوة
وت  في هوذ  المر موة  باطضافة إلن جداول التقاااات لوصي خصائ  الاينة. Tاختبار 

وتووو  ا عتمووواد  ،فوووي ثووو ث م ووواور (Scale)ت ويووول عبوووارات ا سوووتبانة إلووون متغيووورات كميوووة 
 يوث  ،لمتابيور عوك المتغيورات (Likert Scale)عمون مقيواس ليكورت ذم الخموس درجوات 
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ابتوووداء  بوووالرأم )موافوووف تماموووا ( وانتهووواء  بوووالرأم  1و  5تغيووورات أوزانوووا  تتوووراوح بووويك اتخوووذت الم
 )غير موافف بشدة(.

 Cronbach’s)وفيمووا يتامووف بالثبووات والصوودف توو  ا تسوواب مااموول الثبووات ألفووا كرونبوواخ 

Alpha) ولت ديوود الابووارات التووي  ،لقيوواس ثبووات بيانووات ا سووتبانة والتيكوود مووك عوود  تناقضووها
وكمموا اقتربووت  ،القيواس. وقيموة مااموول الثبوات يجوب أك تتوراوح بوويك الصوفر والوا ود تضواي

القيمة مك الادد وا د الص يح دل ذل  عمن أك هنا  ثبات في البيانات والاكس صو يح. 
لألسوووئمة  6.855وقووود اقتربوووت قيموووة ماامووول الثبوووات هنوووا موووك الوا ووود الصووو يح  يوووث بمغوووت 

 توز  مقياس ألفا كرونباخ عمن كل م ور عمن  دا: ويبيك الجدول التالي ،الب ثية ككل

 قيمة معامل ألفا كرونباخ المحور

 07675 الم ور األول

 07686 الم ور الثاني

 07688 الم ور الثالث

 .البحثمحاور قيمة معامل ألفا كرونباخ لكل محور من ( 17جدول رقم )    

مجموعووة مووك األكوواديمييك فووي قسوو  أمووا فيمووا يتامووف بالصوودف فقوود توو  عوورض ا سووتبانة عموون 
واجتماووت ااراء عموون صوودف م توووا ا سووتبانة ومقوودرتها عموون  ،الم اسووبة بجاماووة دمشووف
 قياس آراء عينة الب ث.
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 :نتائج اختبار وتحميل الفرض األول: 3ــ2ــ2

موجهووة  ختبووار الفوورض األول والووذم يوون  عموون افتووراض  أسووئمة 9يتضوومك هووذا الم ووور 
لسياسة تمهيد الدخل مك خ ل التغييرات الم اسبية ا ختيارية فوي اسوتقرار  الدور اطيجابي

 الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة.

 أواًل: التكرارات والنسب المئوية لبنود الفرض األول:
عمووون بنوووود الفووورض  يبووويك الجووودول التوووالي التكووورارات والنسوووب المئويوووة طجابوووات أفوووراد الاينوووة

 األول:

 األسئمة

 تكراراتال

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

5 

التوووويثير عموووون قيمووووة قسووووا اسووووته   
األصووووول الثابتووووة مووووك خوووو ل تغييوووور 
اريقوووة ا سوووته   المتباوووة كوووالت ول 
موووث   موووك اريقوووة القسوووا الثابوووت إلووون 

 .اريقة عدد و دات اطنتاج

48 
33.1%  

78 
53.8%  

11 
7.6%  

8 
5.5%  

6 
6%  

8 
بإضوووووافة أو عووووود  إضوووووافة  الت عوووووب
ا قتووووراض لتمويوووول األصووووول  تكوووواليي

 . تن لو  ققت شروا الرسممة

49 
33.8%  

66 
41.4%  

22 
15.2%  

9 
6.2%  

5 
3.4%  

2 

تغييووووور الاريقوووووة المتباوووووة فوووووي تقووووووي  
المخووزوك كوووالت ول موووث   موووك اريقوووة 
الووووووارد أو   صوووووادر أو   إلووووون اريقوووووة 
التكمفوووة الم وووددة وذلووو  لمتووويثير عمووون 

 .البضاعة المباعةتكمفة 

49 
33.8%  

76 
48.3%  

11 
7.6%  

13 
9%  

2 
1.4%  
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4 
عوووووود  قيوووووواس المخووووووزوك بالتكمفووووووة أو 
صوووافي القيموووة القابموووة لمت قوووف أيهموووا 

 .أقل

59 
46.7%  

52 
35.9%  

17 
11.7%  

12 
8.3%  

5 
3.4%  

1 

عوووود  إضووووافة النفقووووات ال  قووووة إلوووون 
قيموووة األصووول عمووون الووورغ  موووك أنهوووا 

ا قتصووادية تووؤدم إلوون زيووادة المنووافع 
 .المتوقاة لألصل

38 
26.2%  

73 
56.3%  

9 
6.2%  

21 
14.5%  

4 
2.8%  

8 
استخدا  ماد ت اهت   أقل مك 
 .ماد ت ا هت   المتااري عميها

48 
33.1% 

66 
41.4% 

16 
11% 

16 
11% 

5 
3.4% 

7 
عووووووووود  إيهوووووووووار التقوووووووووديرات الفاميوووووووووة 
لمخصوووووو  الووووووديوك المشووووووكو  فووووووي 

 .ت صيمها

44 
36%  

75 
51.7%  

6 
4.1%  

16 
11%  

4 
2.8%  

2 
المبالغووة أو التقميوول فووي تقوودير الاموور 

 .اطنتاجي لألصل
44 
36%  

72 
49.7%  

12 
8.3%  

14 
9.7%  

3 
2.1%  

9 
رسووووووووممة مصووووووووروفات إيراديووووووووه مثوووووووول 
مصوووووووواريي الصوووووووويانة دوك انابوووووووواف 

 .شروا الرسممة عميها

51 
32.2%  

76 
48.3%  

9 
6.2%  

9 
6.2%  

6 
4.1%  

 431 إجمالي المحور األول
32.9%  

611 
46.7%  

113 
8.7%  

118 
9%  

34 
2.7%  

 .التكرارات والنسب المئوية إلجابات الفرض األول( 18جدول رقم ) 
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 لبنود الفرض األول:T ثانيًا: اختبار

 ختبوووار مووودا وجوووود د لوووة  On Sample T-Testلتيكيووود الت ميووول السوووابف تووو  اختبوووار 
إ صائية في الفرف بيك الوسا ال سابي لكل سؤال مك األسئمة موع المتوسوا المقواس عميوه 

 فكانت النتائج كما يمي: ،3في هذ  الدراسة وهو 

المتوسط  األسئمة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  T قيمة
 المحسوبة

 Sigقيمة 
 Tالختبار 

5 

 التووووويثير عموووووون قيموووووة قسووووووا اسووووووته  
األصووووووول الثابتووووووة مووووووك خوووووو ل تغييوووووور 
اريقووووة ا سووووته   المتباووووة كووووالت ول 
موووث   مووووك اريقووووة القسوووا الثابووووت إلوووون 

 .اريقة عدد و دات اطنتاج

4.14 6.782 17.639 6.666 

8 

الت عوووووووب بإضوووووووافة أو عووووووود  إضوووووووافة 
تكوووووواليي ا قتووووووراض لتمويوووووول األصوووووول 
 توووووون لووووووو ت ققووووووت شووووووروا الرسووووووممة 

 .عميها

3.96 1.627 11.245 6.666 

2 

تغييوووووور الاريقووووووة المتباووووووة فووووووي تقوووووووي  
المخووووزوك كووووالت ول مووووث   مووووك اريقووووة 
الووووووووارد أو   صوووووووادر أو   إلووووووون اريقوووووووة 
التكمفووووة الم ووووددة وذلوووو  لمتوووويثير عموووون 

 .تكمفة البضاعة المباعة

4.64 6.949 13.216 6.666 

4 

عوووووووود  قيوووووووواس المخووووووووزوك بالتكمفووووووووة أو 
صووووافي القيمووووة القابمووووة لمت قووووف أيهمووووا 

 .أقل
4.62 1.683 11.347 6.666 
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1 

عد  إضافة النفقات ال  قة إلن قيموة 
األصل عمن الرغ  مك أنها تؤدم إلن 
زيوووووادة المنوووووافع ا قتصوووووادية المتوقاوووووة 

 .لألصل

3.83 1.663 9.376 6.666 

8 
استخدا  ماد ت اهت   أقل مك 
 6.666 9.894 1.691 3.9 .ماد ت ا هت   المتااري عميها

7 
إيهوووووووووووار التقوووووووووووديرات الفاميوووووووووووة عووووووووووود  

لمخصوووووووو  الووووووووديوك المشووووووووكو  فووووووووي 
 .ت صيمها

3.96 1.626 11.319 6.666 

2 
المبالغوووة أو التقميووول فوووي تقووودير الامووور 

 6.666 11.841 6.982 3.97 .اطنتاجي لألصل

9 
رسوووووووووممة مصوووووووووروفات إيراديوووووووووه مثووووووووول 
مصوووووووووواريي الصوووووووووويانة دوك انابوووووووووواف 

 .شروا الرسممة عميها
4.64 1.626 12.297 6.666 

 1.111 22.349 1.53 3.98 إجمالي المحور األول

 .إلجابات الفرض األول Tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( 19جدول رقم ) 

بقوووراءة جووودول تكووورارات الفووورض األول نجووود أك نسوووبة الموافقوووة عمووون األدوات التوووي تمارسوووها 
لت قيووووف اسووووتقرار الشووووركات فووووي بيئووووة اطدارة مووووك خوووو ل التغييوووورات الم اسووووبية ا ختياريووووة 

ونسووووبة  ،% موافووووف بشوووودة32.9موزعووووة بنسووووبة  ،%79.6بمغووووت  األعمووووال غيوووور المسووووتقرة
ونسووبة غيوور موافووف  ،% وهووي النسووبة األقوول8.7بينمووا بمغووت نسووبة م ايوود  ،% موافووف46.7

وهوو أكبور مووك  3.98وبموغ المتوسووا ال سوابي لمفورض األول  ،%11.7وغيور موافوف بشودة 
ويودل  ،مموا يودل عمون موافقوة أفوراد الاينوة عمون الفورض األول ،3الوسا ال سابي الفرضوي 

عمووون عووود  وجوووود تشوووتت كبيووور ل جابوووات عوووك الوسوووا  6.53وجوووود ان وووراي مايوووارم قووودر  
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اطجابات عمون بنوود  ويمكك م  ية نسب وهذا يؤدم لقبول الفرض بشكل عا . ،ال سابي
 الفرض األول مك خ ل الشكل التالي:

 
 .بنود الفرض األول( نسب إجابات أفراد العينة عمى 14شكل رقم )   

الم سووووبة تسووواوم   Tلجميوووع بنوووود الفووورض األول نجووود أك قيموووة  Tوبوووالرجو  إلووون اختبوووار 
وبا تموال خاوي  ،%95عند مسوتوا ثقوة  ،1.96 وهي أعمن مك قيمتها الجدولية 22.349

ثوووو  نجوووود أك قيمووووة مانويووووة ا ختبووووار أصووووغر مووووك الخاووووي المسووووموح بووووه  ،%5 مسووووموح بووووه
Sig=0.000<0.05،  مما يدل عمون أك هنوا  ع قوة ذات د لوة إ صوائية بويك التغييورات

 الم اسبية ا ختيارية واستقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة.

عمون  ودا موك لمارفوة نتيجوة ت ميول واختبوار كول سوؤال  (2ويمكك الرجو  إلن المم ف رقو  )
 ودور  في استقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة.أسئمة الفرض األول 

  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

 موافق بشدة موافق حيادي غير موافق غير موافق بشدة

2.7% 

9.0% 8.7% 

46.7% 

32.9% 
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 :نتائج اختبار وتحميل الفرض الثاني: 3ــ2ــ3
أسووئمة موجهووة  ختبووار الفوورض الثوواني والووذم يوون  عموون افتووراض  7يتضوومك هووذا الم ووور 

لسياسووة تمهيوود الوودخل مووك خوو ل الووت ك  فووي توقيووت ا عتووراي بوواطيرادات  الوودور اطيجووابي
 والمصروفات في استقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة.

 :الثانيأواًل: التكرارات والنسب المئوية لبنود الفرض 
يبووويك الجووودول التوووالي التكووورارات والنسوووب المئويوووة طجابوووات أفوووراد الاينوووة عمووون بنوووود الفووورض 

 الثاني:

 األسئمة

 التكرارات

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

5 
تيجيل ا عتراي بمبياات أخور الاوا  
لم صووووول عموووون زيووووادة فووووي مبياووووات 

 السنة المالية التالية.

34 
23.4%  

75 
51.7%  

13 
9%  

16 
11%  

7 
4.8%  

8 

ا عتووووووراي بالمبياووووووات كووووووإيراد عموووووون 
ت ووووووووت  الوووووووورغ  مووووووووك توووووووووافر شووووووووروا 

ا نتيوووار  تووون تصوووبح عمميوووة البيوووع 
 نهائية.

34 
23.4%  

85 
58.6%  

8 
5.5%  

11 
7.6%  

7 
4.8%  

2 
عقد صفقات بيوع صوورية آخور الاوا  
ثوووو  إلغاؤهووووا فووووي بدايووووة الاووووا  القوووواد  

 وذل  لزيادة إيراد المبياات.

35 
24.1%  

73 
56.3%  

12 
8.3%  

17 
11.7%  

8 
5.5%  

4 
إثبووووات بضوووواعة األمانووووة لوووودا الغيوووور 

 والممموكة لممنشية كمبياات.
51 
35.2%  

64 
44.1%  

16 
6.9%  

16 
11%  

4 
2.8%  
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1 
إبقووواء الووودفاتر والسوووج ت الم اسوووبية 
مفتو ووووة لفتوووورة مووووا باوووود نهايووووة السوووونة 

 المالية لتسجيل مبياات إضافية.

42 
29%  

82 
56.6%  

13 
9%  

5 
3.4%  

3 
2.1%  

8 
تضووميك مخووزوك آخوور الموودة مخووزوك 

 راكد أو متقاد .
41 
28.3%  

82 
56.6%  

3 
2.1%  

15 
16.3%  

4 
2.8%  

7 
اعتبووووووووار البضوووووووواعة المباعووووووووة غيوووووووور 
المسووممة جووزءا  مووك المخووزوك لمتوويثير 

 عمن مخزوك أخر المدة.

42 
29%  

66 
45.5%  

9 
6.2%  

18 
12.4%  

16 
6.9%  

 279 الثانيإجمالي المحور 
27.5%  

527 
51.9%  

68 
6.7%  

98 
9.7%  

43 
4.2%  

 .المئوية إلجابات الفرض الثاني التكرارات و النسب( 21جدول رقم ) 

 :الثانيلبنود الفرض T ثانيًا: اختبار
 ختبووار موودا وجووود د لووة  (On Sample T-test)لتيكيوود الت ميوول السووابف توو  اختبووار 

إ صائية في الفرف بيك الوسا ال سابي لكل سؤال مك األسئمة موع المتوسوا المقواس عميوه 
 فكانت النتائج كما يمي: ،3في هذ  الدراسة وهو 

المتوسط  األسئمة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  T قيمة
 المحسوبة

 Sigقيمة 
 Tالختبار 

5 
تيجيوول ا عتووراي بمبياووات أخوور الاووا  
لم صوووووول عمووووون زيوووووادة فوووووي مبياوووووات 

 السنة المالية التالية.
3.78 1.677 8.716 6.666 

8 
ا عتراي بالمبياات كإيراد عمن الرغ  

توافر شروا ت وت  ا نتيوار  تون مك 
 تصبح عممية البيع نهائية.

3.88 1.616 16.521 6.666 
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2 
عقوود صووفقات بيووع صووورية آخوور الاووا  
ث  إلغاؤها في بداية الاا  القواد  وذلو  

 لزيادة إيراد المبياات.
3.76 1.114 8.264 6.666 

4 
إثبوووووات بضووووواعة األمانوووووة لووووودا الغيووووور 

 والممموكة لممنشية كمبياات.
3.98 1.657 11.155 6.666 

1 
إبقوووواء الوووودفاتر والسووووج ت الم اسوووووبية 
مفتو وووووة لفتووووورة موووووا باووووود نهايوووووة السووووونة 

 المالية لتسجيل مبياات إضافية.
4.67 6.839 15.346 6.666 

8 
تضوووميك مخوووزوك آخووور المووودة مخوووزوك 

 راكد أو متقاد .
3.97 6.986 11.886 6.666 

7 
اعتبوووووووووار البضووووووووواعة المباعوووووووووة غيووووووووور 
المسوووممة جوووزءا  مووووك المخوووزوك لمتوووويثير 

 .أخر المدة مخزوك عمن
3.77 1.195 7.786 6.666 

 1.111 57.982 1.45 9.89 الثانيإجمالي المحور 

 .إلجابات الفرض الثاني Tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( 21جدول رقم ) 

نجووود أك نسوووبة الموافقوووة عمووون األدوات التوووي تمارسوووها  الثوووانيجووودول تكووورارات الفووورض  بقوووراءة
لت قيوووف اسوووتقرار الوووت ك  فوووي توقيوووت ا عتوووراي بووواطيرادات والمصوووروفات اطدارة موووك خووو ل 
% موافووف 27.5موزعووة بنسووبة  ،%79.4ئووة األعمووال غيوور المسووتقرة بمغووت الشووركات فووي بي

ونسوبة  ،وهوي النسوبة األقول% 6.7بينموا بمغوت نسوبة م ايود  ،% موافف51.9ونسبة  ،بشدة
 3.89 الثووانيوبمووغ المتوسووا ال سووابي لمفوورض  ،%13.9غيوور موافووف وغيوور موافووف بشوودة 

مما يدل عمن موافقوة أفوراد الاينوة عمون الفورض  ،3وهو أكبر مك الوسا ال سابي الفرضي 
عموون عوود  وجووود تشووتت كبيوور ل جابووات  6.61قوودر  ويوودل وجووود ان ووراي مايووارم  ،الثوواني
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ويمكووووك م  يووووة نسووووب  وهووووذا يووووؤدم لقبووووول الفوووورض بشووووكل عووووا . ،ال سووووابي عووووك الوسووووا
 مك خ ل الشكل التالي: الثانياطجابات عمن بنود الفرض 

 
 .الثانيبنود الفرض ( نسب إجابات أفراد العينة عمى 15شكل رقم )  

الم سووووبة تسووواوم   Tنجووود أك قيموووة  الثوووانيلجميوووع بنوووود الفووورض  Tوبوووالرجو  إلووون اختبوووار 
وبا تموال خاوي  ،%95عند مسوتوا ثقوة  ،1.96 وهي أعمن مك قيمتها الجدولية 17.382

ثوووو  نجوووود أك قيمووووة مانويووووة ا ختبووووار أصووووغر مووووك الخاووووي المسووووموح بووووه  ،%5 مسووووموح بووووه
Sig=0.000<0.05،  الت ك  فوي مما يدل عمن أك هنا  ع قة ذات د لة إ صائية بيك

تقرار الشووووركات فووووي بيئووووة األعمووووال غيوووور واسوووو توقيووووت ا عتووووراي بوووواطيرادات والمصووووروفات
 المستقرة.

( لمارفوة نتيجوة ت ميول واختبوار كول سوؤال عمون  ودا موك 3ويمكك الرجو  إلن المم ف رقو  )
 أسئمة الفرض الثاني ودور  في استقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة.
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 :نتائج اختبار وتحميل الفرض الثالث: 3ــ2ــ4
أسووئمة موجهووة  ختبووار الفوورض الثالووث والووذم يوون  عموون افتووراض  7ور يتضوومك هووذا الم وو
الدخل مك خ ل إعادة تبويب بنوود قائموة الودخل فوي اسوتقرار  تمهيدلسياسة  الدور اطيجابي

 الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة.

 :الثالثأواًل: التكرارات والنسب المئوية لبنود الفرض 
التكووورارات والنسوووب المئويوووة طجابوووات أفوووراد الاينوووة عمووون بنوووود الفووورض يبووويك الجووودول التوووالي 

 الثالث:

 األسئمة

 التكرارات

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

5 
تبويب باوض المصوروفات التشوغيمية 
ضمك البنود غير المتكررة في قائموة 

 الدخل.

55 
37.9%  

61 
42.1%  

16 
6.9%  

11 
7.6%  

8 
5.5%  

8 
تضووووووميك الووووووربح التشووووووغيمي مكاسووووووب 

 ناتجة عك بيع أصول ثابتة.
48 
33.1%  

74 
51%  

1 
6.7%  

14 
7.9%  

8 
5.5%  

2 

التوويثير عموون الووربح التشووغيمي ال ووالي 
والمسوووووووووتقبمي بإثبوووووووووات المصوووووووووروفات 
المدفوعووووووة مقوووووودما  فووووووي دخوووووول الفتوووووورة 

 ال الية.

56 
34.5%  

68 
46.9%  

6 
4.1%  

15 
16.3%  

6 
4.1%  

4 
فوووي سووونوات إضوووافة مكاسوووب م ققوووة 

سووابقة إلوون الووربح التشووغيمي بوود   مووك 
 إيهار  ضمك األرباح الم تجزة.

42 
29%  

78 
53.8%  

4 
2.8%  

17 
11.7%  

4 
2.8%  
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1 
إيهار فائض إعادة التقيي  في قائمة 
الدخل بد   مك إيهار  ضومك  قووف 

 الممكية.

37 
25.5%  

75 
51.7%  

17 
11.7%  

11 
7.6%  

5 
3.4%  

8 

تقمبوووات ماالجوووة مكاسوووب أو خسوووائر 
أسووووواار صووووووري الامووووو ت األجنبيووووووة 
ضمك  قووف الممكيوة بود   موك قائموة 

 الدخل.

37 
25.5%  

81 
55.9% 

6 
4.1% 

14 
9.7% 

7 
4.8 

7 
تضووووووميك الووووووربح التشووووووغيمي مكاسووووووب 

 ناتجة عك بنود غير عادية.
28 
19.3%  

81 
55.9%  

17 
11.7%  

17 
11.7%  

2 
1.4%  

 297 الثالثإجمالي المحور 
29.3%  

518 
51%  

61 
6%  

99 
9.8%  

41 
3.9%  

 .التكرارات والنسب المئوية إلجابات الفرض الثالث( 22جدول رقم ) 

 :الثالثلبنود الفرض T ثانيًا: اختبار
 ختبووار موودا وجووود د لووة  (On Sample T-test)لتيكيوود الت ميوول السووابف توو  اختبووار 

إ صائية في الفرف بيك الوسا ال سابي لكل سؤال مك األسئمة موع المتوسوا المقواس عميوه 
 فكانت النتائج كما يمي: ،3في هذ  الدراسة وهو 

المتوسط  األسئمة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  T قيمة
 المحسوبة

 Sigقيمة 
 Tالختبار 

5 
التشوووغيمية تبويوووب باوووض المصوووروفات 

ضوومك البنووود غيوور المتكووررة فووي قائمووة 
 الدخل.

3.99 1.121 16.667 6.666 

8 
تضوووووووميك الوووووووربح التشوووووووغيمي مكاسوووووووب 

 ناتجة عك بيع أصول ثابتة.
3.97 1.686 16.786 6.666 
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2 

التووويثير عمووون الوووربح التشوووغيمي ال وووالي 
والمسوووووووووووتقبمي بإثبوووووووووووات المصوووووووووووروفات 
المدفوعوووووووة مقووووووودما  فوووووووي دخووووووول الفتووووووورة 

 ال الية.

3.97 1.686 16.786 6.666 

4 
إضووووافة مكاسووووب م ققووووة فووووي سوووونوات 
سوووابقة إلووون الوووربح التشوووغيمي بووود   موووك 

 إيهار  ضمك األرباح الم تجزة.

3.94 1.619 11.164 6.666 

1 
إيهار فوائض إعوادة التقيوي  فوي قائموة 
الوودخل بوود   مووك إيهووار  ضوومك  قوووف 

 الممكية.
3.88 6.996 16.742 6.666 

8 

مكاسوووووب أو خسوووووائر تقمبوووووات ماالجوووووة 
أسووووووواار صوووووووري الامووووووو ت األجنبيوووووووة 
ضوومك  قوووف الممكيووة بوود   مووك قائمووة 

 الدخل.

3.88 1.653 16.613 6.666 

7 
تضوووووووميك الوووووووربح التشوووووووغيمي مكاسوووووووب 

 6.666 16.331 6.932 3.8 ناتجة عك بنود غير عادية.

 1.111 17.935 1.62 3.92 الثالثإجمالي المحور 

 .إلجابات الفرض الثالث Tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( 23جدول رقم ) 

نجوود أك نسووبة الموافقووة عموون األدوات التووي تمارسووها  الثالووثجوودول تكوورارات الفوورض  بقووراءة
لت قيووووف اسووووتقرار الشووووركات فووووي بيئووووة  إعووووادة تبويووووب بنووووود قائمووووة الوووودخلاطدارة مووووك خوووو ل 

 %51ونسوبة  ،% موافف بشودة29.3موزعة بنسبة  ،%86.3األعمال غير المستقرة بمغت 
 ،%13.7 ونسوووبة غيووور موافوووف وغيووور موافوووف بشووودة ،%6 بينموووا بمغوووت نسوووبة م ايووود ،موافوووف

 ،3وهوو أكبور موك الوسوا ال سوابي الفرضوي  3.92 الثالثوبمغ المتوسا ال سابي لمفرض 
ويوودل وجووود ان ووراي مايووارم قوودر   ،الثالووثممووا يوودل عموون موافقووة أفووراد الاينووة عموون الفوورض 
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وهووذا يوووؤدم لقبوووول  ،عموون عووود  وجوووود تشووتت كبيووور ل جابوووات عووك الوسوووا ال سوووابي 6.62
مووك خوو ل  الثالووثالفوورض بشووكل عووا . ويمكووك م  يووة نسووب اطجابووات عموون بنووود الفوورض 

 الشكل التالي:

 
 .الثالثبنود الفرض ( نسب إجابات أفراد العينة عمى 16شكل رقم )  

الم سووووبة تسووواوم   Tنجووود أك قيموووة  الثالوووثلجميوووع بنوووود الفووورض  Tجو  إلووون اختبوووار وبوووالر 
وبا تموال خاوي  ،%95عند مسوتوا ثقوة  ،1.96 وهي أعمن مك قيمتها الجدولية 17.935

ثوووو  نجوووود أك قيمووووة مانويووووة ا ختبووووار أصووووغر مووووك الخاووووي المسووووموح بووووه  ،%5 مسووووموح بووووه
Sig=0.000<0.05،  إعوووادة مموووا يووودل عمووون أك هنوووا  ع قوووة ذات د لوووة إ صوووائية بووويك
 واستقرار الشركات في بيئة األعمال غير المستقرة. تبويب بنود قائمة الدخل

( لمارفوة نتيجوة ت ميول واختبوار كول سوؤال عمون  ودا موك 4ويمكك الرجو  إلن المم ف رقو  )
 ألعمال غير المستقرة.أسئمة الفرض الثالث ودور  في استقرار الشركات في بيئة ا
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 المبحث الثالث

 النتائج والتوصيات

 أواًل: نتائج البحث:

 ت  التوصل مك خ ل هذا الب ث إلن النتائج التالية:

أيهووور الب وووث بشوووكل عوووا  أك سياسوووة تمهيووود الووودخل تسووواعد الشوووركات السوووورية فوووي  .1
 ا ستمرار في الامل وت قيف ا ستقرار وخاصة في بيئة األعمال الراهنة.

هنوووا  ع قوووة ذات د لوووة إ صوووائية بووويك التغييووورات الم اسوووبية ا ختياريوووة واسوووتقرار  .2
الشركات في بيئة األعمال غيور المسوتقرة. ويمكوك ترتيوب هوذ  األدوات  سوب درجوة 

 ممارستها في الشركات السورية إلن:

 .التغيير في ارف ا تساب قسا استه   األصول 
 مخزوك.التغيير في الارف المتباة في تقوي  ال 
 .رسممة مصروفات إيرادية دوك اناباف شروا الرسممة عميها 
 .عد  قياس المخزوك بالتكمفة أو صافي القيمة القابمة لمت قف أيهما أقل 
 .المبالغة أو التقميل في تقدير الامر اطنتاجي لألصل 
 .الت عب بإضافة أو عد إضافة تكاليي ا قتراض لتمويل األصل 
 لفامية لمخص  الديوك المشكو  في ت صيمها.عد  إيهار التقديرات ا 
 .استخدا  ماد ت اهت   أقل مك ماد ت ا هت   المتااري عميها 
  تووؤدم أنهووا مووك الوورغ  عموون األصوول قيمووة إلوون ال  قووة النفقووات إضووافة عوود 

 .لألصل المتوقاة ا قتصادية المنافع زيادة إلن
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توقيووووت ا عتووووراي بوووواطيرادات ع قووووة ذات د لووووة إ صووووائية بوووويك الوووت ك  فووووي هنوووا   .3
ويمكوووك ترتيوووب  والمصوووروفات واسوووتقرار الشوووركات فوووي بيئوووة األعموووال غيووور المسوووتقرة.

 هذ  األدوات  سب درجة ممارستها في الشركات السورية إلن:

 الماليوة السونة نهايوة باود موا لفتورة مفتو وة الم اسوبية والسج ت الدفاتر إبقاء 
 .إضافية مبياات لتسجيل

 كمبياات لممنشية والممموكة الغير لدا األمانة بضاعة إثبات. 
 متقاد  أو راكد مخزوك المدة آخر مخزوك تضميك. 
 تون ا نتيوار ت ت  شروا توافر مك الرغ  عمن كإيراد بالمبياات ا عتراي  

 .نهائية البيع عممية تصبح
 السونة مبياوات فوي زيادة عمن لم صول الاا  أخر بمبياات ا عتراي تيجيل 

 .التالية المالية
 عمووون لمتووويثير المخوووزوك موووك جوووزءا   المسوووممة غيووور المباعوووة البضووواعة اعتبوووار 

 .المدة أخر مخزوك
 وذلو  القواد  الاوا  بدايوة فوي إلغاؤهوا ثو  الاوا  آخور صوورية بيع صفقات عقد 

 .المبياات إيراد لزيادة
واسوووتقرار  إعوووادة تبويوووب بنوووود قائموووة الووودخلع قوووة ذات د لوووة إ صوووائية بووويك هنوووا   .4

ويمكوك ترتيوب هوذ  األدوات  سوب درجوة  الشركات في بيئة األعمال غيور المسوتقرة.
 ممارستها في الشركات السورية إلن:

 قائمووة فووي المتكووررة غيوور البنووود ضوومك التشووغيمية المصووروفات باووض تبويووب 
 .الدخل

 ثابتة أصول بيع عك ناتجة مكاسب التشغيمي الربح تضميك. 
 المصووووووروفات بإثبووووووات والمسووووووتقبمي ال ووووووالي تشووووووغيميال الووووووربح عموووووون التوووووويثير 

 .ال الية الفترة دخل في مقدما   المدفوعة
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 موووك بووود    التشوووغيمي الوووربح إلووون سوووابقة سووونوات فوووي م ققوووة مكاسوووب إضوووافة 
 .الم تجزة األرباح ضمك إيهار 

 قوووف ضومك إيهوار  مووك بود    الودخل قائمووة فوي التقيوي  إعووادة فوائض إيهوار  
 .الممكية

 ضوومك األجنبيووة الاموو ت صووري أسوواار تقمبووات خسووائر أو مكاسووب ماالجووة 
 .الدخل قائمة مك بد    الممكية  قوف

 عادية غير بنود عك ناتجة مكاسب التشغيمي الربح تضميك. 

 ثانيًا: توصيات البحث:

 ت  وضع التوصيات التالية: ،بناءا  عمن النتائج التي ت  التوصل إليها
رقابيوووووة عمووووون األدوات المتامقوووووة بوووووالتغييرات ضووووورورة الامووووول عمووووون تاووووووير وسوووووائل  .1

 الم اسبية ا ختيارية مك أجل تقميل مجال الت عب بها.

ال وووود موووووك ال ريوووووة المتا وووووة لووووو دارة فووووي اختيوووووار اووووورف التقريووووور أو اطفصووووواح عوووووك  .2
 المامومات بالشكل الذم   يشير بدقة عك الوضع ال قيقي لمشركة.

لسوووومو  اطدارم غيوووور المرغوووووب، ضوووورورة الب ووووث عووووك السووووبل الممكنووووة لم وووود مووووك ا .3
 وم اولة عد  ربا مكافآت اطدارة باستقرار الدخل.

ضرورة توعية مستخدمي المامومات الم اسبية ألهميوة سياسوة تمهيود الودخل ودوافوع  .4
اطدارة فوووي ممارسوووتها، لكوووي   ينيوووروا إلووون أرقوووا  القووووائ  الماليوووة كيرقوووا  مسوووم  بهوووا 

ك  يث األرباح كوك هوذا ا سوتقرار قود يكووك لغايات ا ستثمار وكشركات مستقرة م
 ناتجا  عك ممارسة اطدارة لسياسة تمهيد الدخل.

كما يوصوي الب وث مودققي ال سوابات بضورورة ا لتوزا  ببوذل الانايوة المهنيوة ال زموة  .5
في جميع مرا ل التودقيف، وأك يكووك المودقف  وذرا  ومتيقيوا  وعود  غوض النيور عوك 

 رة باألرباح  عتبارات تتامف بتمهيد الدخل.أية أدلة تثبت ت عب اطدا
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 المراجع بالمغة العربية:أواًل: 
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 األول: الشركات المكونة لعينة البحثالملحق 

 نشاط الشركة اسم الشركة

 ألبسة شركة الحمصي الصناعية والتجارية المحدودة المسؤولية 1
 منتجات صحية MGCشركة  2
 نقؿ الشركة األةمية لمنقؿ 3
 أدوية شركة معتوؽ المحدودة المسؤولية لألدوية 4
 أدوية الشركة العالمية لمصناعات الدوائية يونيفارما 5
 تعبئة وتغميؼ تكنو باؾ لمتغميؼ والتعبئة 6
 أدوية الشركة الوطنية لمصناعات الدوائية 7
 صناعة شركة برزة لمدةانات 8
 عقارات الشركة المتحدة العقارية 9
 أدوية آسيا لمصناعات الدوائية 11
 ألبسة شركة سمحا إف دي إس غروب 11
 صناعة الشركة التقنية لمطباعة الحديثة 12
 عقارات شركة األوسط لممقاوالت 13
 خدمات الشركة المتحدة لمنشر واإلعالف والتسويؽ 14
 ألبسة 411شركة  15
 أغذية شركة كتاكيت العالمية 16
 صناعة شركة اسمنت البادية 17
 تجاري شركة سجاد صيدا 18
 خدمات المجموعة المتحدة لإلعالف 19
 عقارات المكتب التندسي لمتندسة والمقاوالت 21
 صناعة الشركة األةمية لمزيوت 21
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 صناعة شركة طوبى بالست 22
 صناعة شركة جود لمصناعات المنزلية 23
 صرافة الشركة المتحدة لمصرافة 24
 صناعة شركة بطاقات الرةونجي العالمية 25
 تجاري شركة حمشو التجارية 26
 صناعة شركة بمقيس لصناعاة السيراميؾ 27
 صناعة شركة رسالف إلنتاج المصاعد الكتربائية 28
 صرافة شركة الشرؽ األوسط لمصرافة 29
 صناعة والتبريدالشركة التجارية لمصناعة  31
 صناعة الشركة األةمية لممنتجات المطاطية والبالستيكية 31
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 : االستبانةالثانيالملحق 

 جامعة دمشؽ
 كمية االقتصاد
 قسـ المحاسبة

 ماجستير المحاسبة العاـ

 

 ستبيانااستمارة 

  المحتـر ............................................. السيد

يقػػـو الباحػػث بدعػػػداد بحػػث عممػػي لمحصػػػوؿ عمػػى درجػػة الماجسػػػتير فػػي المحاسػػػبة 
 دور سياسة تمهيد الدخل في استقرار الشركات في بيئةة اعممةال ريةر المسةتقر بعنػواف: 

 في الجمتورية العربية السورية.

ػػاًل مػػنكـ إعطػػاوا االةتمػػاـ الكػػافي واإلجابػػة  إننػػي أ ػػا ةػػذا االسػػتبياف بػػيف أيػػديكـ أما
نظػػرًا ألةميػػة آرائكػػـ فػػي إنجػػاز ةػػذا البحػػث ودعػػـ البحػػث  ،أسػػئمتب بمو ػػوعية وتجػػردعمػػى 
 عممًا أف إجاباتكـ لف تستخدـ إال ألغراض البحث وستعامؿ بكامؿ السرية. ،العممي

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير

 الباحث:      

 خالد وليد الدويري
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 أوالً: مقدمة توضيحية عن مفهوم تمهيد الدخل:

 Earnings أةػػػػـ الطػػػػرؽ المتبعػػػػة فػػػػي إدارة األربػػػػاح مػػػػف  الػػػػدخؿ تمتيػػػػد سياسػػػػة تعتبػػػػر

Management وقػػػػػػد تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ مصػػػػػػطم  تمتيػػػػػػد الػػػػػػدخؿ كمقابػػػػػػؿ  ،شػػػػػػيوعاً  وأكثرةػػػػػػا
 .Income Smoothingلممصطم  االنكميزي 
جراوات التي تقـو بتػا اإلدارة مػف خػالؿ اسػتغالؿ المرونػة المتاحػة اإلويقصد بتمتيد الدخؿ 

الػدخؿ عبػر السػنوات  بػاتلمحػد مػف تقموذلػؾ  ،المحاسػبية والطػرؽلتا في اختيار السياسات 
حيػػث أف غالبيػػة الشػػركات تف ػػؿ اإلبػػالغ عػػف اتجػػاا ثابػػت فػػي نمػػو الػػدخؿ بػػداًل  ،المتتاليػػة

 مف إظتار دخؿ متقمب مف فترة ألخرى.

 ياً: المعلومات العامة:ثان

 في المكاف المناسب لكؿ مف العبارات التالية: ( ) يرجى و ا إشارة 

 المؤهل العممي: .1
 إجازة جامعية     دبموـ 

 ماجستير      دكتوراا 

  أخرى).............................( 

 التخصص اعكاديمي:  .2
 محاسبة      عمـو مالية ومصرفية 

 إدارة أعماؿ      اقتصاد 

  أخرى).............................( 

 الموقع الوظيفي: .3
 مدير شركة      مدير مالي 
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 محاسب      أستاذ جامعي 

 مدقؽ خارجي     مدقؽ داخمي 

  أخرى).............................( 

 سنوات الخبر : .4
  سنوات 3أقؿ مف      سنوات 6إلى  3مف 

  سنوات 9إلى  6مف     سنة 12إلى  9مف 

  سنة 12أكثر مف 

 مدى وضوح المصطمحات التالية: .5

 غامض المصطلح
غير محدد 

 المضمون تماماً 
واضح المضمون 

 تماماً 

    تمهيد الدخل

بيئة األعمال غير 
 المستقرة

   

 

 ثالثاً: أسئلة االستبيان:

قػػد تقػػـو بتػػا إدارة المنشػػمة عنػػد ممارسػػتتا لسياسػػة  فيمػػا يمػػي بعػػد األسػػاليب المحاسػػبية التػػي
حػػػػدوثتا فػػػػي  واقػػػػافػػػػي المكػػػػاف الػػػػذي يعكػػػػس  ( ) يرجػػػػى و ػػػػا إشػػػػارة  ،تمتيػػػػد الػػػػدخؿ

 الشركات السورية أو ال.

المحةةور اعول: هنةةاق مذقةةة لات دصلةةة احصةةائية بةةين التسييةةرات المحاسةةبية اصختياريةةة 
 المستقر :واستقرار الشركات في بيئة اعممال رير 
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المحاسبي ويؤثر ةذا النػوع مػف التمتيػد  بالتمتيد المحاسبية االختيارية عمى التغييرات يطمؽ
الداخمػػة والخارجػػة. وتكػػوف ةػػذا  النقديػػة لتػػدفقاتدوف التػػمثير عمػػى ا لمحاسػػبيا الػػدخؿعمػػى 

أو تغييػر  ،أو تغيير في التقػديرات المحاسػبية ،التغييرات إما تغيير في السياسات المحاسبية
 .في اإلفصاح المحاسبي

موافق  ةةمةةئةةعسا
 بشد 

رير  محايد موافق
 موافق

رير 
موافق 
 بشد 

التأثير على  ييةىق ي ىس ا ىتاألص ا اىثا الث  تىق  1
ةىىىىل تىىىىألا تقييىىىىر سريلىىىىق ا  ىىىىتاألص الةت  ىىىىق 
ك لتحثا ةثألً ةل سريلق الل س الث  ت إل  سريلق 

 عدد ثحدات اإلنت ج.

     

التألعب  إض فق أث عدم إض فق تك ليف ا يتراض  2
لتةثيىىا ا اىىا حتىى  لىىث تحللىىت لىىرثس الر ىىةلق 

 عليا .
     

تقييىىىىر السريلىىىىق الةت  ىىىىق فىىىى  تلىىىىثيم الةتىىىى ثل  3
ك لتحثا ةثألً ةل سريلىق الىثارد أث ً اى در أث ً 
إلىى  سريلىىق التكللىىق الةحىىددل ثثلىىص للتىىأثير علىى  

 تكللق ال ض عق الة  عق.

     

عىىدم ييىىى خ الةتىىى ثل   لتكللىىق أث اىىى ف  الليةىىىق  4
      الل  لق للتحلق أياة  أيا.

عدم إض فق النلل ت الألحلق إل  ييةق ا اا على   5
الرغم ةل أنا  تؤدي إل   ي دل الةن فع ا يتا ديق 

 الةتثي ق لألاا.
     

ا ىىىىتتدام ة ىىىىد ت ا ىىىىتألص أيىىىىا ةىىىىل ة ىىىىد ت  6
      ا  تألص الةت  رف عليا .

عىىدم إااىى ر التلىىديرات الل ليىىق لةتاىى  الىىديثل  7
      الةلكثص ف  تحايلا .

الة  لقىىىق أث التلليىىىا فىىى  تلىىىدير ال ةىىىر اإلنتىىى     8
      لألاا.

ر ىىىىةلق ةاىىىىرثف ت إيراديىىىى  ةثىىىىا ةاىىىى ريف  9
      الاي نق دثل انس  ق لرثس الر ةلق عليا .
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هنةةاق مذقةةة لات دصلةةة احصةةائية بةةين الةةتحكم فةةي توقيةةت اصمتةةرا  المحةةور النةةاني: 
 باإليرادات والمصروفات واستقرار الشركات في بيئة اعممال رير المستقر :

 نطػػويتعمػػى اسػػتخداـ قػػرارات حقيقيػػة، و  مػػدعتت االحقيقػػي ألنتػػ التمتيػػدب ةػػذا األدوات تػػرتبط
األحػداث  اختيػاراإلدارة ب ـاوذلػؾ عػف طريػؽ قيػ ،النقديػة تدفقاتعمى إمكانية التمثير عمى ال

 .االقتصادية التي يمكف االستفادة منتا في تمتيد الدخؿ

 

موافق  ةةمةةئةةعسا
رير  محايد موافق بشد 

 موافق

رير 
موافق 
 بشد 

تأ يىىا ا عتىىراف  ة ي ىى ت أتىىر ال ىى م للحاىىثا  11
      الت ليق.عل   ي دل ف  ة ي  ت ال نق الة ليق 

ا عتراف   لة ي  ت كإيراد عل  الرغم ةل تثافر  11
لىىرثس تحىىتم ا نتاىى ر حتىى  تاىى ب عةليىىق ال يىىع 

 نا ئيق.
     

علد الل ت  يع اثريق آتر ال  م تم إلق ؤ   ف   12
       دايق ال  م الل دم ثثلص ل ي دل إيراد الة ي  ت.

لىىىدل القيىىىر ثالةةلثكىىىق إث ىىى ت  ضىىى عق ا ة نىىىق  13
      للةنلأل كة ي  ت.

إ ل ء الدف تر ثال ى ألت الةح  ى يق ةلتثحىق للتىرل  14
ةىىى    ىىىد نا يىىىق ال ىىىنق الة ليىىىق لت ىىى يا ة ي ىىى ت 

 إض فيق.
     

تضىىىةيل ةتىىى ثل آتىىىر الةىىىدل ةتىىى ثل راكىىىد أث  15
      ةتل دم.

 ى ءاً ةىل اعت  ر ال ض عق الة  عىق غيىر الة ىلةق  16
      الةت ثل للتأثير عل  ةت ثل أتر الةدل.
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هنةاق مذقةة لات دصلةة احصةائية بةين إمةاد  تبويةق بنةود قائمةة الةدخل المحور النالة:: 
 :واستقرار الشركات في بيئة اعممال رير المستقر 

خػػػػالؿ  مػػػػفلممنشػػػػمة  يعػػػػيعمػػػػى الػػػػدخؿ الطب لمتػػػػمثيرسياسػػػػة تمتيػػػػد الػػػػدخؿ  اإلدارة  تمػػػػارس
أو البنػود غيػر المتكػررة  ،Exceptional Itemsفي تصنيؼ البنود غيػر العاديػة  التالعب

Extraordinary Items قائمة الدخؿ منتاقد تت  التي. 

 

موافق  ةةمةةئةةعسا
 بشد 

رير  محايد موافق
 موافق

رير 
موافق 
 بشد 

ت ثيب   ض الةارثف ت التلقيليق ضىةل ال نىثد  17
      ي ئةق الدتا.غير الةتكررل ف  

تضىىةيل الىىر ب التلىىقيل  ةك  ىىب ن ت ىىق عىىل  يىىع  18
      أاثا ث  تق.

التىىأثير علىى  الىىر ب التلىىقيل  الحىى ل  ثالة ىىتل ل   19
 إث ىى ت الةاىىىرثف ت الةدفثعىىىق ةلىىدة ً فىىى  دتىىىا 

 اللترل الح ليق.
     

إض فق ةك  ب ةحللق ف   نثات    لق إل  الر ب  21
التلىىىىقيل   ىىىىد ً ةىىىىل إااىىىى ر  ضىىىىةل ا ر ىىىى   

 الةحت  ل.
     

إاا ر فى ئض إعى دل التليىيم فى  ي ئةىق الىدتا  ىد ً  21
      ةل إاا ر  ضةل حلثق الةلكيق.

ة  ل ق ةك  ب أث ت ى ئر تلل ى ت أ ى  ر اىرف  22
ال ةىىألت ا  ن يىىق ضىىةل حلىىثق الةلكيىىق  ىىد ً ةىىل 

 .ي ئةق الدتا
     

تضةيل الىر ب التلىقيل  ةك  ىب ن ت ىق عىل  نىثد  23
      غير ع ديق.
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 : تحليل واختبار أسئلة الفرض األولالثالثالملحق 
التػمثير عمػى قيمػة قسػط اسػتتالؾ األصػوؿ الثابتػة مػف خػالؿ تغييػر طريقػة : )السةؤال اعول

طريقػػػػة عػػػػدد وحػػػػدات  االسػػػػتتالؾ المتبعػػػػة كػػػػالتحوؿ مػػػػثاًل مػػػػف طريقػػػػة القسػػػػط الثابػػػػت إلػػػػى
%، ونسػػػبة محايػػػد 86.9اإلنتػػػاج(، فقػػػد حصػػػؿ عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽ وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة 

%. كمػػا حصػػؿ عمػػى متوسػػط حسػػابي 5.5%، ونسػػبة غيػػر موافػػؽ وغيػػر موافػػؽ بشػػدة 7.6
، أي أف معظػـ أفػراد العينػة كانػت إجاباتتػا 1.782، وبانحراؼ معياري قػدرا 4.14بمقدار 

ي قيمػػػة اإلجابػػػة موافػػػؽ. وبالتػػػالي فػػػدف اإلدارة تقػػػـو بتغييػػػر الطػػػرؽ وةػػػ 4قريبػػػة مػػػف القيمػػػة 
المتبعة في حساب قسط االستتالؾ كػمداة مػف أدوات تمتيػد الػدخؿ لتحقيػؽ اسػتقرار لمشػركة 

ويمكػػف مالحظػػة نسػػب اإلجابػػات عمػػى السػػؤاؿ األوؿ مػػف  فػػي بيئػػة األعمػػاؿ غيػػر المسػػتقرة.
 خالؿ الشكؿ التالي:

 
 .إجابات أفراد العينة ممى تسيير اإلدار  في طرق اصستهذق( نسق 17شكل رقم )  

وةػػي  17.639المحسػػوبة تسػػاوي   Tلمسػػؤاؿ األوؿ نجػػد أف قيمػػة  Tوبػػالرجوع إلػػى اختبػػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ةنػػاؾ عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف التغييػػر ،

 في طرؽ االستتالؾ واستقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة.
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مويػؿ األصػؿ حتػى التالعػب بد ػافة أو عػدـ إ ػافة تكػاليؼ االقتػراض لت) السؤال النةاني:
(، فقػػد حصػػؿ عمػػى إجابػػات موافػػؽ وموافػػؽ بشػػدة بنسػػبة لػػو تحققػػت شػػروط الرسػػممة عميتػػا

%. كمػػػا 9.6%، ونسػػػبة غيػػػر موافػػػؽ وغيػػػر موافػػػؽ بشػػػدة 15.2%، ونسػػػبة محايػػػد 75.2
أي أف ، 1.127، وبػػػػانحراؼ معيػػػػاري قػػػػدرا 3.96حصػػػػؿ عمػػػػى متوسػػػػط حسػػػػابي بمقػػػػدار 
وبالتػػالي وةػػي قيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ.  4ريبػػة مػػف القيمػػة معظػػـ أفػػراد العينػػة كانػػت إجاباتتػػا ق

اإلدارة تسػػتخدـ تكػػاليؼ االقتػػراض كػػػمداة مػػف أدوات سياسػػة تمتيػػػد الػػدخؿ لتحقيػػؽ اسػػػتقرار 
لمشػػػركة فػػػي بيئػػػة األعمػػػاؿ غيػػػر المسػػػتقرة. ويمكػػػف مالحظػػػة نسػػػب اإلجابػػػات عمػػػى السػػػؤاؿ 

 الثاني مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 .إجابات أفراد العينة ممى تذمق اإلدار  بتكالي  اصقتراض( نسق 18شكل رقم )  

وةػي  11.245المحسػوبة تسػاوي   Tلمسػؤاؿ الثػاني نجػد أف قيمػة  Tوبالرجوع إلػى اختبػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 مما يدؿ عمى أف ةناؾ عالقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف رسػممة أو ،

 عدـ رسممة تكاليؼ االقتراض واستقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة.
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خػزوف كػالتحوؿ مػثاًل مػف طريقػة الػوارد تغيير الطريقة المتبعة في تقويـ الم) السؤال النال::
(، فقػد أواًل صادر أواًل إلى طريقة التكمفة المحددة وذلؾ لمتمثير عمى تكمفة الب اعة المباعة

%، ونسػػبة 7.6%، ونسػػبة محايػػد 82.1حصػػؿ عمػػى إجابػػات موافػػؽ وموافػػؽ بشػػدة بنسػػبة 
، 4.14 %. كمػا حصػؿ عمػى متوسػط حسػابي بمقػدار11.4غير موافؽ وغير موافؽ بشدة 

أي أف معظـ أفراد العينة كانػت إجاباتتػا قريبػة مػف القيمػة ، 1.949وبانحراؼ معياري قدرا 
وبالتػػػػالي اإلدارة تقػػػػـو بتغييػػػػر الطػػػػرؽ المتبعػػػػة فػػػػي تقػػػػويـ وةػػػػي قيمػػػػة اإلجابػػػػة موافػػػػؽ.  4

المخػػزوف كػػمداة مػػف أدوات سياسػػة تمتيػػد الػػدخؿ لتحقيػػؽ اسػػتقرار لمشػػركة فػػي بيئػػة األعمػػاؿ 
رة. ويمكػػػف مالحظػػػة نسػػػب اإلجابػػػات عمػػػى السػػػؤاؿ الثالػػػث مػػػف خػػػالؿ الشػػػكؿ غيػػػر المسػػػتق

 التالي:

 
 .( نسق إجابات أفراد العينة ممى تذمق اإلدار   بطرق تقويم المخزون19شكل رقم )  

وةػي  13.211المحسػوبة تسػاوي   Tلمسػؤاؿ الثالػث نجػد أف قيمػة  Tوبالرجوع إلى اختبػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ةنػػاؾ عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف التغييػػر ،

 قرة.في الطرؽ المتبعة في تقويـ المخزوف واستقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المست

(، عػدـ قيػاس المخػزوف بالتكمفػة أو صػافي القيمػة القابمػة لمتحقػؽ أيتمػا أقػؿ) السؤال الرابع:
%، 11.7%، ونسػػػبة محايػػػد 76.6فقػػػد حصػػػؿ عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽ وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة 
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%. كمػػا حصػػؿ عمػػى متوسػػط حسػػابي بمقػػدار 11.7ونسػػبة غيػػر موافػػؽ وغيػػر موافػػؽ بشػػدة 
أي أف معظػػـ أفػػراد العينػػة كانػػت إجاباتتػػا قريبػػة ، 1.183، وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدرا 4.12

وبالتػػالي اإلدارة ال تقػػـو بقيػػاس المخػػزوف بالتكمفػػة وةػػي قيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ.  4مػػف القيمػػة 
أو صافي القيمة القابمة لمتحقؽ أيتما أقؿ، وذلؾ لتحقيػؽ اسػتقرار لمشػركة فػي بيئػة األعمػاؿ 

ت عمػػػى السػػػؤاؿ الرابػػػا مػػػف خػػػالؿ الشػػػكؿ غيػػػر المسػػػتقرة. ويمكػػػف مالحظػػػة نسػػػب اإلجابػػػا
 التالي:

 
 .( نسق إجابات أفراد العينة ممى تذمق اإلدار   بأسس قياس المخزون22شكل رقم )  

وةػػي  11.347المحسػػوبة تسػػاوي   Tلمسػػؤاؿ الرابػػا نجػػد أف قيمػػة  Tوبػػالرجوع إلػػى اختبػػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 مما يدؿ عمى أف ةناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف عدـ قيػاس ،

ي بيئػػة المخػػزوف بالتكمفػػة أو صػػافي القيمػػة القابمػػة لمتحقػػؽ أيتمػػا أقػػؿ واسػػتقرار الشػػركات فػػ
 األعماؿ غير المستقرة.
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عػػدـ إ ػػافة النفقػػات الالحقػػة إلػػى قيمػػة األصػػؿ عمػػى الػػرغـ مػػف أنتػػا ) السةةؤال الخةةامس:
(، فقػػد حصػػؿ عمػػى إجابػػات موافػػؽ تػػؤدي إلػػى زيػػادة المنػػافا االقتصػػادية المتوقعػػة لألصػػؿ

 %، ونسبة غير موافؽ وغيػر موافػؽ بشػدة6.2%، ونسبة محايد 76.5وموافؽ بشدة بنسبة 
، وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدرا 3.83%. كمػػػػػا حصػػػػػؿ عمػػػػػى متوسػػػػػط حسػػػػػابي بمقػػػػػدار 17.3
وةػػي قيمػػة اإلجابػػة  4أي أف معظػػـ أفػػراد العينػػة كانػػت إجاباتتػػا قريبػػة مػػف القيمػػة ، 1.163
بد ػافة النفقػات الالحقػة إلػى قيمػة األصػؿ عمػى الػرغـ مػف وبالتػالي اإلدارة ال تقػـو موافؽ. 

، وذلػػؾ لتحقيػػؽ اسػػتقرار لمشػػركة االقتصػػادية المتوقعػػة لألصػػؿ أنتػػا تػػؤدي إلػػى زيػػادة المنػػافا
في بيئة األعماؿ غير المستقرة. ويمكف مالحظة نسب اإلجابات عمى السػؤاؿ الخػامس مػف 

 خالؿ الشكؿ التالي:

 
 .( نسق إجابات أفراد العينة ممى مدم إضافة اإلدار  لمنفقات الذحقة لألصل21شكل رقم )  

وةػػػي  9.376 المحسػػػوبة تسػػػاوي  Tلمسػػػؤاؿ األوؿ نجػػػد أف قيمػػػة  Tوبػػػالرجوع إلػػػى اختبػػػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05ة إحصػػػػائية بػػػػيف عػػػػدـ ، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف ةنػػػػاؾ عالقػػػػة ذات داللػػػػ

واسػػػػتقرار الشػػػػركات فػػػػي بيئػػػػة األعمػػػػاؿ غيػػػػر إ ػػػػافة النفقػػػػات الالحقػػػػة إلػػػػى قيمػػػػة األصػػػػؿ 
 المستقرة.
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 دور سياسة تمتيد الدخؿ في استقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة

(، استخداـ معدالت اةتالؾ أقؿ مف معػدالت االةػتالؾ المتعػارؼ عميتػا) السؤال السادس:
%، ونسػبة 11%، ونسػبة محايػد 74.5فقد حصؿ عمى إجابات موافؽ وموافؽ بشدة بنسبة 

، 3.9%. كمػػا حصػػؿ عمػػى متوسػػط حسػػابي بمقػػدار 14.4غيػػر موافػػؽ وغيػػر موافػػؽ بشػػدة 
أي أف معظـ أفراد العينة كانػت إجاباتتػا قريبػة مػف القيمػة ، 1.191وبانحراؼ معياري قدرا 

معػػدالت اةػػتالؾ أقػػؿ مػػف معػػدالت لتػػالي تسػػتخدـ اإلدارة وباوةػػي قيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ.  4
، وذلؾ لتحقيؽ استقرار لمشركة في بيئة األعماؿ غيػر المسػتقرة. ويمكػف االةتالؾ المتعارؼ

 مالحظة نسب اإلجابات عمى السؤاؿ السادس مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
  ت اهتذق أقل من المعدصت( نسق إجابات أفراد العينة ممى استخدام اإلدار  لمعدص22شكل رقم )

 المتعار  مميها.
وةػي  9.894المحسػوبة تسػاوي   Tلمسػؤاؿ السػادس نجػد أف قيمػة  Tوبالرجوع إلى اختبػار 

 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة
، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%

Sig=0.000<0.05 اسػػتخداـ ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ةنػػاؾ عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
واسػػتقرار الشػػركات فػػي بيئػػة  معػػدالت اةػػتالؾ أقػػؿ مػػف معػػدالت االةػػتالؾ المتعػػارؼ عميتػػا

  األعماؿ غير المستقرة.
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 دور سياسة تمتيد الدخؿ في استقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة

(، عدـ إظتار التقديرات الفعمية لمخصص الديوف المشكوؾ فػي تحصػيمتا) السؤال السابع:
%، 4.1%، ونسػػػبة محايػػػد 81.7فقػػػد حصػػػؿ عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽ وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة 

%. كمػػا حصػػؿ عمػػى متوسػػط حسػػابي بمقػػدار 13.8ونسػػبة غيػػر موافػػؽ وغيػػر موافػػؽ بشػػدة 
أي أف معظػػـ أفػػراد العينػػة كانػػت إجاباتتػػا قريبػػة ، 1.121، وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدرا 3.96

عػػػدـ إظتػػػار التقػػػػديرات بالتػػػالي تتعمػػػػد اإلدارة و وةػػػي قيمػػػػة اإلجابػػػة موافػػػؽ.  4مػػػف القيمػػػة 
، وذلػؾ لتحقيػػؽ اسػتقرار لمشػػركة فػي بيئػػة الفعميػة لمخصػػص الػديوف المشػػكوؾ فػي تحصػػيمتا

األعمػػاؿ غيػػر المسػػتقرة. ويمكػػف مالحظػػة نسػػب اإلجابػػات عمػػى السػػؤاؿ السػػابا مػػف خػػالؿ 
 الشكؿ التالي:

 
 ظهار اإلدار  لمتقديرات الفعمية في مخصص( نسق إجابات أفراد العينة ممى مدم إ23شكل رقم )  
 المشكوق فيها.الديون   

وةػي  11.319المحسػوبة تسػاوي   Tلمسػؤاؿ السػابا نجػد أف قيمػة  Tوبالرجوع إلى اختبار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 عػػػػدـ ، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف ةنػػػػاؾ عالقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف

واسػتقرار الشػركات فػي  إظتار التقػديرات الفعميػة لمخصػص الػديوف المشػكوؾ فػي تحصػيمتا
 بيئة األعماؿ غير المستقرة.
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 دور سياسة تمتيد الدخؿ في استقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة

(، فقػد حصػؿ عمػى التقميػؿ فػي تقػدير العمػر اإلنتػاجي لألصػؿ المبالغػة أو) السؤال النةامن:
%، ونسػػبة غيػػر موافػػؽ 8.3%، ونسػػبة محايػػد 79.7إجابػػات موافػػؽ وموافػػؽ بشػػدة بنسػػبة 

، وبػػانحراؼ 3.97%. كمػػا حصػػؿ عمػػى متوسػػط حسػػابي بمقػػدار 11.8وغيػػر موافػػؽ بشػػدة 
وةػػي  4مػػف القيمػػة  أي أف معظػػـ أفػػراد العينػػة كانػػت إجاباتتػػا قريبػػة، 1.982معيػػاري قػػدرا 

المبالغػػة أو التقميػػؿ فػػي تقػػدير العمػػر اإلنتػػاجي وبالتػػالي تقػػـو اإلدارة بقيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ. 
، وذلػػؾ لتحقيػػؽ اسػػتقرار لمشػػركة فػػي بيئػػة األعمػػاؿ غيػػر المسػػتقرة. ويمكػػف مالحظػػة لألصػػؿ

 نسب اإلجابات عمى السؤاؿ الثامف مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
  بات أفراد العينة ممى قيام اإلدار  بالمبالسة أو التقميل في تقدير العمر( نسق إجا24شكل رقم )

 .اإلنتاجي لألصل

وةػي  11.841المحسػوبة تسػاوي   Tلمسػؤاؿ الثػامف نجػد أف قيمػة  Tوبالرجوع إلى اختبػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 المبالغػػة ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ةنػػاؾ عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف

واسػػتقرار الشػػركات فػػي بيئػػة األعمػػاؿ غيػػػر  أو التقميػػؿ فػػي تقػػدير العمػػر اإلنتػػاجي لألصػػػؿ
 المستقرة.
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إيراديػػب مثػػؿ مصػػاريؼ الصػػيانة دوف انطبػػاؽ شػػروط رسػػممة مصػػروفات ) السةةؤال التاسةةع:
%، ونسػػػبة 81.5(، فقػػػد حصػػػؿ عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽ وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة الرسػػػممة عميتػػػا

%. كمػا حصػػؿ عمػى متوسػػط 11.3%، ونسػبة غيػػر موافػؽ وغيػر موافػػؽ بشػدة 6.2محايػد 
انػػت أي أف معظػػـ أفػػراد العينػػة ك، 1.121، وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدرا 4.14حسػػابي بمقػػدار 

رسػػػػممة وبالتػػػػالي تقػػػػـو اإلدارة بوةػػػػي قيمػػػػة اإلجابػػػػة موافػػػػؽ.  4إجاباتتػػػػا قريبػػػػة مػػػػف القيمػػػػة 
لتحقيػػؽ اسػػتقرار لمشػػركة فػػي  المصػػروفات اإليراديػػة كػػمداة مػػف أدوات سياسػػة تمتيػػد الػػدخؿ

بيئػػػة األعمػػػاؿ غيػػػر المسػػػتقرة. ويمكػػػف مالحظػػػة نسػػػب اإلجابػػػات عمػػػى السػػػؤاؿ التاسػػػا مػػػف 
 خالؿ الشكؿ التالي:

 
 ( نسق إجابات أفراد العينة ممى قيام اإلدار  برسممة المصاري  اإليرادية دون25شكل رقم )  
 .طباق شروط الرسممة مميهاان  

وةػي  12.297المحسػوبة تسػاوي   Tلمسػؤاؿ التاسػا نجػد أف قيمػة  Tوبالرجوع إلى اختبار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ةنػػػاؾ عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف رسػػػممة ،

 المصروفات اإليرادية واستقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة.
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 دور سياسة تمتيد الدخؿ في استقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة

 : تحليل واختبار أسئلة الفرض الثانيرابعالالملحق 
تمجيػػػؿ االعتػػػراؼ بمبيعػػػات أخػػػر العػػػاـ لمحصػػػوؿ عمػػػى زيػػػادة فػػػي مبيعػػػات : )السةةةؤال اعول

%، 75.1السػػػنة الماليػػػة التاليػػػة(، فقػػػد حصػػػؿ عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽ وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة 
%. كمػػػا حصػػػؿ عمػػػى 15.8%، ونسػػػبة غيػػػر موافػػػؽ وغيػػػر موافػػػؽ بشػػػدة 9ونسػػػبة محايػػػد 

، أي أف معظـ أفراد العينػة 1.177، وبانحراؼ معياري قدرا 3.78متوسط حسابي بمقدار 
وةػػػي قيمػػػة اإلجابػػػة موافػػػؽ. وبالتػػػالي فػػػدف اإلدارة تقػػػـو  4كانػػػت إجاباتتػػػا قريبػػػة مػػػف القيمػػػة 

بتمجيػػػؿ االعتػػػراؼ بمبيعػػػات أخػػػر العػػػاـ لمحصػػػوؿ عمػػػى زيػػػادة فػػػي مبيعػػػات السػػػنة الماليػػػة 
ويمكػػف مالحظػػة  سػػتقرار لمشػػركة فػػي بيئػػة األعمػػاؿ غيػػر المسػػتقرة.التاليػػة، وذلػػؾ لتحقيػػؽ ا

 نسب اإلجابات عمى السؤاؿ األوؿ مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 ( نسق إجابات أفراد العينة ممى تأجيل اإلدار  اصمترا  بمبيعات آخر العام لمعام26شكل رقم )  
 القادم.  

وةػػػي  8.716المحسػػػوبة تسػػػاوي   Tلمسػػػؤاؿ األوؿ نجػػػد أف قيمػػػة  Tوبػػػالرجوع إلػػػى اختبػػػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 تمجيػػػؿ ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ةنػػػاؾ عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف

 العتػػػػراؼ بمبيعػػػػات أخػػػػر العػػػػاـ لمحصػػػػوؿ عمػػػػى زيػػػػادة فػػػػي مبيعػػػػات السػػػػنة الماليػػػػة التاليػػػػةا
 واستقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة.
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االعتػػراؼ بالمبيعػػات كػػديراد عمػػى الػػرغـ مػػف تػػوافر شػػروط تحػػتـ االنتظػػار ) السةةؤال النةةاني:
وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة  (، فقػػػد حصػػػؿ عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽحتػػػى تصػػػب  عمميػػػة البيػػػا نتائيػػػة

%. كمػا حصػؿ 12.4%، ونسبة غير موافؽ وغير موافػؽ بشػدة 5.5%، ونسبة محايد 82
أي أف معظػـ أفػراد ، 1.111، وبػانحراؼ معيػاري قػدرا 3.88عمى متوسػط حسػابي بمقػدار 

وبالتػػالي فػػدف اإلدارة وةػػي قيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ.  4العينػػة كانػػت إجاباتتػػا قريبػػة مػػف القيمػػة 
، وذلػؾ لتحقيػؽ اسػتقرار راد المبيعات بػالرغـ مػف عػدـ تحقػؽ شػروط االعتػراؼ بػبتعترؼ بدي

لمشػػػركة فػػػي بيئػػػة األعمػػػاؿ غيػػػر المسػػػتقرة. ويمكػػػف مالحظػػػة نسػػػب اإلجابػػػات عمػػػى السػػػؤاؿ 
 الثاني مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 تحقق شروط( نسق إجابات أفراد العينة ممى امترا  اإلدار  بإيراد المبيعات قبل 27شكل رقم )  
 اصمترا  به.  

وةػي  11.521المحسػوبة تسػاوي   Tلمسػؤاؿ الثػاني نجػد أف قيمػة  Tوبالرجوع إلػى اختبػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 االعتػراؼ ، مما يدؿ عمى أف ةنػاؾ عالقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف

بالمبيعػػات كػػػديراد عمػػػى الػػػرغـ مػػػف تػػػوافر شػػػروط تحػػػتـ االنتظػػػار حتػػػى تصػػػب  عمميػػػة البيػػػا 
 واستقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة. نتائية
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العاـ القادـ وذلػؾ  عقد صفقات بيا صورية آخر العاـ ثـ إلغاؤةا في بداية) السؤال النال::
%، 74.4(، فقػػػد حصػػػؿ عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽ وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة لزيػػػادة إيػػػراد المبيعػػػات

%. كمػػا حصػػؿ عمػػى 17.2%، ونسػػبة غيػػر موافػػؽ وغيػػر موافػػؽ بشػػدة 8.3ونسػػبة محايػػد 
أي أف معظػـ أفػراد العينػة ، 1.114، وبانحراؼ معياري قدرا 3.76متوسط حسابي بمقدار 
تقػػـو اإلدارة بزيػػادة وبالتػػالي وةػػي قيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ.  4بػػة مػػف القيمػػة كانػػت إجاباتتػػا قري

وذلػؾ  إيراد المبيعات بعقد صفقات بيا صورية آخر العاـ ثـ إلغاؤةا في بدايػة العػاـ القػادـ،
لتحقيػؽ اسػػتقرار لمشػركة فػػي بيئػة األعمػػاؿ غيػػر المسػتقرة. ويمكػػف مالحظػة نسػػب اإلجابػػات 

 الشكؿ التالي: عمى السؤاؿ الثالث مف خالؿ

 
 ( نسق إجابات أفراد العينة ممى قيام اإلدار  بزياد  المبيعات من خذل مقد28شكل رقم )  
 صفقات بيع صورية.  

وةػػي  8.214المحسػػوبة تسػػاوي   Tلمسػػؤاؿ الثالػػث نجػػد أف قيمػػة  Tوبػػالرجوع إلػػى اختبػػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 عقػػػػد ، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف ةنػػػػاؾ عالقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف

بيئػة واستقرار الشركات فػي صفقات بيا صورية آخر العاـ ثـ إلغاؤةا في بداية العاـ القادـ 
 األعماؿ غير المستقرة.
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(، فقػد حصػؿ إثبات ب اعة األمانة لدى الغير والممموكة لممنشمة كمبيعػات) السؤال الرابع:
%، ونسػػػبة غيػػػر 6.9%، ونسػػػبة محايػػػد 79.3عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽ وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة 

، 3.98%. كمػػػػا حصػػػؿ عمػػػى متوسػػػط حسػػػابي بمقػػػػدار 13.8موافػػػؽ وغيػػػر موافػػػؽ بشػػػدة 
أي أف معظـ أفراد العينة كانػت إجاباتتػا قريبػة مػف القيمػة ، 1.157معياري قدرا وبانحراؼ 

دثبػػات ب ػاعة األمانػػة لػدى الغيػػر وبالتػػالي فػدف اإلدارة تقػـو بوةػي قيمػة اإلجابػػة موافػؽ.  4
، وذلؾ لتحقيؽ اسػتقرار لمشػركة فػي بيئػة األعمػاؿ غيػر والممموكة لممنشمة عمى أنتا مبيعات

 حظة نسب اإلجابات عمى السؤاؿ الرابا مف خالؿ الشكؿ التالي:المستقرة. ويمكف مال

 
 ( نسق إجابات أفراد العينة ممى إنبات اإلدار  لبضامة اعمانة ممى أنها مبيعات.29شكل رقم )  

وةػػي  11.347المحسػػوبة تسػػاوي   Tلمسػػؤاؿ الرابػػا نجػػد أف قيمػػة  Tوبػػالرجوع إلػػى اختبػػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 إثبػػػات ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ةنػػػاؾ عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف

عمػاؿ واستقرار الشركات في بيئة األ ب اعة األمانة لدى الغير والممموكة لممنشمة كمبيعات
 غير المستقرة.
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إبقػػاو الػػدفاتر والسػػجالت المحاسػػبية مفتوحػػة لفتػػرة مػػا بعػػد نتايػػة السػػنة ) السةةؤال الخةةامس:
(، فقػػػد حصػػػؿ عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽ وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة الماليػػػة لتسػػػجيؿ مبيعػػػات إ ػػػافية

%. كمػػا حصػػؿ 5.5%، ونسػػبة غيػػر موافػػؽ وغيػػر موافػػؽ بشػػدة 9%، ونسػػبة محايػػد 85.6
أي أف معظػـ أفػراد ، 1.839، وبػانحراؼ معيػاري قػدرا 4.17سػابي بمقػدار عمى متوسػط ح

تقػػـو اإلدارة وبالتػػالي وةػػي قيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ.  4العينػػة كانػػت إجاباتتػػا قريبػػة مػػف القيمػػة 
وذلػؾ لتحقيػؽ بدبقاو الدفاتر والسجالت المحاسبية مفتوحة لفترة ما بعد نتاية السػنة الماليػة، 

ة األعمػػاؿ غيػػر المسػػتقرة. ويمكػػف مالحظػػة نسػػب اإلجابػػات عمػػى اسػػتقرار لمشػػركة فػػي بيئػػ
 السؤاؿ الخامس مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 ( نسق إجابات أفراد العينة ممى إبقاء اإلدار  لمدفاتر والسجذت المحاسبية مفتوحة 32شكل رقم )  
 لتسجيل مبيعات إضافية.  

وةػػي  15.346 المحسػػوبة تسػػاوي  Tلمسػػؤاؿ األوؿ نجػػد أف قيمػػة  Tوبػػالرجوع إلػػى اختبػػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 إبقػػػاو ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ةنػػػاؾ عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف

مفتوحػػػة لفتػػرة مػػػا بعػػػد نتايػػة السػػػنة الماليػػة لتسػػػجيؿ مبيعػػػات الػػدفاتر والسػػػجالت المحاسػػبية 
 واستقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة. إ افية
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(، فقػد حصػؿ عمػى ت ػميف مخػزوف آخػر المػدة مخػزوف راكػد أو متقػادـ) السؤال السةادس:
%، ونسػػبة غيػػر موافػػؽ 2.1%، ونسػػبة محايػػد 84.9إجابػػات موافػػؽ وموافػػؽ بشػػدة بنسػػبة 

، وبػػانحراؼ 3.97%. كمػػا حصػػؿ عمػػى متوسػػط حسػػابي بمقػػدار 13.1وغيػػر موافػػؽ بشػػدة 
وةػػي  4أي أف معظػػـ أفػػراد العينػػة كانػػت إجاباتتػػا قريبػػة مػػف القيمػػة ، 1.986معيػػاري قػػدرا 

ت ػػػميف مخػػزوف آخػػر المػػدة مخػػزوف راكػػػد أو بالتػػالي تقػػـو اإلدارة بو قيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ. 
، وذلػػؾ لتحقيػػؽ اسػػتقرار لمشػػركة فػػي بيئػػة األعمػػاؿ غيػػر المسػػتقرة. ويمكػػف مالحظػػة متقػػادـ

 نسب اإلجابات عمى السؤاؿ السادس مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 ن آخر المد  مخزون( نسق إجابات أفراد العينة ممى قيام اإلدار  بتضمين مخزو31شكل رقم )

 راكد أو متقادم.

 11.881المحسػػػوبة تسػػػاوي   Tلمسػػػؤاؿ السػػػادس نجػػػد أف قيمػػػة  Tوبػػػالرجوع إلػػػى اختبػػػار 
 %، وباحتماؿ خطػم مسػموح بػب95، عند مستوى ثقة 1.96 وةي أعمى مف قيمتتا الجدولية

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 ت ػػميف ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ةنػػاؾ عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف

واسػػػتقرار الشػػػركات فػػػي بيئػػػة األعمػػػاؿ غيػػػر  مخػػػزوف آخػػػر المػػػدة مخػػػزوف راكػػػد أو متقػػػادـ
  المستقرة.
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اعتبػار الب ػاعة المباعػة غيػر المسػممة جػزوًا مػف المخػزوف لمتػمثير عمػى ) السؤال السةابع:
%، ونسػبة 74.5(، فقد حصؿ عمى إجابات موافػؽ وموافػؽ بشػدة بنسػبة مخزوف أخر المدة

%. كمػا حصػػؿ عمػى متوسػػط 19.3%، ونسػبة غيػػر موافػؽ وغيػر موافػػؽ بشػدة 6.2محايػد 
أي أف معظػػـ أفػػراد العينػػة كانػػت ، 1.195، وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدرا 3.77حسػػابي بمقػػدار 

اعتبػػػػار بالتػػػػالي تقػػػػـو اإلدارة بو وةػػػػي قيمػػػػة اإلجابػػػػة موافػػػػؽ.  4إجاباتتػػػػا قريبػػػػة مػػػػف القيمػػػػة 
، وذلػؾ الب اعة المباعة غير المسممة جزوًا مف المخػزوف لمتػمثير عمػى مخػزوف أخػر المػدة

لتحقيػؽ اسػػتقرار لمشػركة فػػي بيئػة األعمػػاؿ غيػػر المسػتقرة. ويمكػػف مالحظػة نسػػب اإلجابػػات 
 عمى السؤاؿ السابا مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 راد العينة ممى قيام اإلدار  بامتبار البضامة المبامة رير( نسق إجابات أف32شكل رقم )  
 المسممة جزءًا من المخزون.  

وةػػي  7.786المحسػػوبة تسػػاوي   Tلمسػػؤاؿ السػػابا نجػػد أف قيمػػة  Tوبػػالرجوع إلػػى اختبػػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 اعتبػػػار ، ممػػا يػػدؿ عمػػػى أف ةنػػاؾ عالقػػػة ذات داللػػة إحصػػػائية بػػيف

 الب ػػػػاعة المباعػػػػة غيػػػػر المسػػػػممة جػػػػزوًا مػػػػف المخػػػػزوف لمتػػػػمثير عمػػػػى مخػػػػزوف أخػػػػر المػػػػدة
 واستقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة.
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 : تحليل واختبار أسئلة الفرض الثالثالخامسالملحق 
تبويب بعض المصػروفات التشػغيمية  ػمف البنػود غيػر المتكػررة فػي قائمػة : )السؤال اعول

%، ونسػػػػبة محايػػػػد 81الػػػػدخؿ(، فقػػػػد حصػػػػؿ عمػػػػى إجابػػػػات موافػػػػؽ وموافػػػػؽ بشػػػػدة بنسػػػػبة 
حسػابي  %. كما حصػؿ عمػى متوسػط13.1%، ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة 6.9

، أي أف معظػـ أفػراد العينػة كانػت إجاباتتػا 1.121، وبانحراؼ معياري قػدرا 3.99بمقدار 
وةػػػي قيمػػػة اإلجابػػػة موافػػػؽ. وبالتػػػالي فػػػدف اإلدارة تقػػػـو بتبويػػػب بعػػػض  4قريبػػػة مػػػف القيمػػػة 

المصروفات التشغيمية  مف البنود غير المتكػررة فػي قائمػة الػدخؿ، وذلػؾ لتحقيػؽ اسػتقرار 
ويمكػػػف مالحظػػػة نسػػػب اإلجابػػػات عمػػػى السػػػؤاؿ  يئػػػة األعمػػػاؿ غيػػػر المسػػػتقرة.لمشػػػركة فػػػي ب

 األوؿ مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 ( نسق إجابات أفراد العينة ممى تبويق اإلدار  لبعض المصروفات التشسيمية ضمن33شكل رقم )  
 البنود رير المتكرر .  

وةػػي  11.667المحسػػوبة تسػػاوي   Tلمسػػؤاؿ األوؿ نجػػد أف قيمػػة  Tوبػػالرجوع إلػػى اختبػػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 تبويػػػب ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ةنػػػاؾ عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف

واسػػػػتقرار  البنػػػػود غيػػػػر المتكػػػػررة فػػػػي قائمػػػػة الػػػػدخؿبعػػػػض المصػػػػروفات التشػػػػغيمية  ػػػػمف 
 الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة.
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 دور سياسة تمتيد الدخؿ في استقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة

(، فقػد حصػؿ ت ميف الرب  التشغيمي مكاسب ناتجة عف بيػا أصػوؿ ثابتػة) السؤال الناني:
%، ونسػػػبة غيػػػر 1.7%، ونسػػػبة محايػػػد 84.1عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽ وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة 

، 3.97. كمػػػػا حصػػػؿ عمػػػى متوسػػػط حسػػػابي بمقػػػػدار %13.4موافػػػؽ وغيػػػر موافػػػؽ بشػػػدة 
أي أف معظـ أفراد العينة كانػت إجاباتتػا قريبػة مػف القيمػة ، 1.186وبانحراؼ معياري قدرا 

ت ػػميف الػػرب  التشػػغيمي مكاسػػب وبالتػػالي فػػدف اإلدارة تقػػـو بوةػػي قيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ.  4
بيئة األعماؿ غير المسػتقرة. ، وذلؾ لتحقيؽ استقرار لمشركة في ناتجة عف بيا أصوؿ ثابتة

 ويمكف مالحظة نسب اإلجابات عمى السؤاؿ الثاني مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 ( نسق إجابات أفراد العينة ممى تضمين اإلدار  الربح التشسيمي مكاسق ناتجة 34شكل رقم )  
 من بيع أصول نابتة.  

وةػي  11.781المحسػوبة تسػاوي   Tلمسػؤاؿ الثػاني نجػد أف قيمػة  Tوبالرجوع إلػى اختبػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 ت ػػميف ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ةنػػاؾ عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف

واسػػتقرار الشػػركات فػػي بيئػػة األعمػػاؿ  بيػػا أصػػوؿ ثابتػػة الػػرب  التشػػغيمي مكاسػػب ناتجػػة عػػف
 غير المستقرة.
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التػػػمثير عمػػػى الػػػرب  التشػػػغيمي الحػػػالي والمسػػػتقبمي بدثبػػػات المصػػػروفات ) السةةةؤال النالةةة::
(، فقػػد حصػػؿ عمػػى إجابػػات موافػػؽ وموافػػؽ بشػػدة المدفوعػػة مقػػدمًا فػػي دخػػؿ الفتػػرة الحاليػػة

%. 14.4%، ونسػػبة غيػػر موافػػؽ وغيػػر موافػػؽ بشػػدة 4.1%، ونسػػبة محايػػد 81.4بنسػػبة 
أي أف ، 1.186، وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدرا 3.97كمػػا حصػػؿ عمػػى متوسػػط حسػػابي بمقػػدار 

بالتػػالي و وةػػي قيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ.  4معظػػـ أفػػراد العينػػة كانػػت إجاباتتػػا قريبػػة مػػف القيمػػة 
 يمكف لإلدارة التػمثير عمػى الػدخؿ مػف خػالؿ التالعػب بتوقيػت إثبػات المصػروفات المقدمػة،
وذلػػػؾ لتحقيػػػؽ اسػػػتقرار لمشػػػركة فػػػي بيئػػػة األعمػػػاؿ غيػػػر المسػػػتقرة. ويمكػػػف مالحظػػػة نسػػػب 

 اإلجابات عمى السؤاؿ الثالث مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
قيام اإلدار  بالتأنير ممى الربح التشسيمي من خذل      ( نسق إجابات أفراد العينة ممى 35شكل رقم )

 .المصروفات المدفومة مقدماً 

وةػي  11.781المحسػوبة تسػاوي   Tلمسػؤاؿ الثالػث نجػد أف قيمػة  Tوبالرجوع إلى اختبػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

الختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب ، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة ا5%
Sig=0.000<0.05 التػػػمثير ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ةنػػػاؾ عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف

عمػػػى الػػػرب  التشػػػغيمي الحػػػالي والمسػػػتقبمي بدثبػػػات المصػػػروفات المدفوعػػػة مقػػػدمًا فػػػي دخػػػؿ 
 واستقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة. الفترة الحالية
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 دور سياسة تمتيد الدخؿ في استقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة

إ ػػافة مكاسػػب محققػػة فػػي سػػنوات سػػابقة إلػػى الػػرب  التشػػغيمي بػػداًل مػػف ) الرابةةع:السةةؤال 
(، فقػػػد حصػػػؿ عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽ وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة إظتػػػارا  ػػػمف األربػػػاح المحتجػػػزة

%. كمػػػا 14.5%، ونسػػػبة غيػػػر موافػػػؽ وغيػػػر موافػػػؽ بشػػػدة 2.8%، ونسػػػبة محايػػػد 82.8
أي أف ، 1.119اري قػػػػدرا ، وبػػػػانحراؼ معيػػػػ3.94حصػػػػؿ عمػػػػى متوسػػػػط حسػػػػابي بمقػػػػدار 

وبالتػػالي وةػػي قيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ.  4معظػػـ أفػػراد العينػػة كانػػت إجاباتتػػا قريبػػة مػػف القيمػػة 
د ػػافة مكاسػػب محققػػة فػػي سػػنوات سػػابقة إلػػى الػػرب  بػػداًل مػػف إظتػػارا  ػػمف فػاإلدارة تقػػـو ب

. ويمكػػف ، وذلػػؾ لتحقيػػؽ اسػػتقرار لمشػػركة فػػي بيئػػة األعمػػاؿ غيػػر المسػػتقرةاألربػػاح المحتجػػزة
 مالحظة نسب اإلجابات عمى السؤاؿ الرابا مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 ( نسق إجابات أفراد العينة ممى قيام اإلدار  بإضافة مكاسق محققة في سنوات36شكل رقم )  
 الربح التشسيمي. سابقة إلى  

وةػػي  11.164المحسػػوبة تسػػاوي   Tلمسػػؤاؿ الرابػػا نجػػد أف قيمػػة  Tوبػػالرجوع إلػػى اختبػػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 إ ػػػافة ، ممػػا يػػدؿ عمػػػى أف ةنػػاؾ عالقػػػة ذات داللػػة إحصػػػائية بػػيف

بػػػداًل مػػػف إظتػػػارا  ػػػمف األربػػػاح مكاسػػػب محققػػػة فػػػي سػػػنوات سػػػابقة إلػػػى الػػػرب  التشػػػغيمي 
 واستقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة. المحتجزة
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إظتػػار فػػائض إعػػادة التقيػػيـ فػػي قائمػػة الػػدخؿ بػػداًل مػػف إظتػػارا  ػػمف ) السةةؤال الخةةامس:
%، ونسػػػبة 77.2(، فقػػػد حصػػػؿ عمػػػى إجابػػػات موافػػػؽ وموافػػػؽ بشػػػدة بنسػػػبة حقػػػوؽ الممكيػػػة

%. كمػػا حصػػؿ عمػػى متوسػػط 11افػػؽ وغيػػر موافػػؽ بشػػدة %، ونسػػبة غيػػر مو 11.7محايػػد 
أي أف معظػػـ أفػػراد العينػػة كانػػت ، 1.991، وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدرا 3.88حسػػابي بمقػػدار 

بدظتػار فػائض وبالتػالي تقػـو اإلدارة وةي قيمة اإلجابة موافػؽ.  4إجاباتتا قريبة مف القيمة 
وذلػؾ لتحقيػؽ اسػتقرار ؽ الممكيػة، إعادة التقييـ في قائمة الدخؿ بداًل مف إظتارا  مف حقو 

لمشػػػركة فػػػي بيئػػػة األعمػػػاؿ غيػػػر المسػػػتقرة. ويمكػػػف مالحظػػػة نسػػػب اإلجابػػػات عمػػػى السػػػؤاؿ 
 الخامس مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 ( نسق إجابات أفراد العينة ممى إظهار اإلدار  لفائض إماد  التقييم في قائمة37شكل رقم )

 الدخل بدًص من قائمة حقوق الممكية.

وةػػي  11.742 المحسػػوبة تسػػاوي  Tلمسػػؤاؿ األوؿ نجػػد أف قيمػػة  Tوبػػالرجوع إلػػى اختبػػار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05إظتػػػار لػػػة إحصػػػائية بػػػيف ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ةنػػػاؾ عالقػػػة ذات دال

واسػػػتقرار  فػػػائض إعػػػادة التقيػػػيـ فػػػي قائمػػػة الػػػدخؿ بػػػداًل مػػػف إظتػػػارا  ػػػمف حقػػػوؽ الممكيػػػة
 الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة.
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معالجػػة مكاسػػب أو خسػػائر تقمبػػات أسػػعار صػػرؼ العمػػالت األجنبيػػة ) السةةؤال السةةادس:
(، فقد حصػؿ عمػى إجابػات موافػؽ وموافػؽ بشػدة  مف حقوؽ الممكية بداًل مف قائمة الدخؿ

%. 14.5%، ونسػػبة غيػػر موافػػؽ وغيػػر موافػػؽ بشػػدة 4.1%، ونسػػبة محايػػد 81.4بنسػػبة 
أي أف ، 1.153، وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدرا 3.88كمػػا حصػػؿ عمػػى متوسػػط حسػػابي بمقػػدار 

بالتػػالي و وةػػي قيمػػة اإلجابػػة موافػػؽ.  4معظػػـ أفػػراد العينػػة كانػػت إجاباتتػػا قريبػػة مػػف القيمػػة 
، اإلدارة تعػػالم مكاسػػب أو خسػػائر تقمبػػات أسػػعار الصػػرؼ  ػػمف حقػػوؽ الممكيػػة بػػداًل مػػف قائمػػة الػػدخؿ
لتحقيػؽ اسػػتقرار لمشػركة فػػي بيئػة األعمػػاؿ غيػػر المسػتقرة. ويمكػػف مالحظػة نسػػب اإلجابػػات 

 عمى السؤاؿ السادس مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 معالجة اإلدار  لمكاسق أو خسائر تقمبات أسعار( نسق إجابات أفراد العينة ممى 38شكل رقم )

 الصر  ضمن حقوق الممكية بدًص من قائمة الدخل.

 11.113المحسػػػوبة تسػػػاوي   Tلمسػػػؤاؿ السػػػادس نجػػػد أف قيمػػػة  Tوبػػػالرجوع إلػػػى اختبػػػار 
 %، وباحتماؿ خطػم مسػموح بػب95، عند مستوى ثقة 1.96 وةي أعمى مف قيمتتا الجدولية

معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب ، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة 5%
Sig=0.000<0.05 معالجػػػة ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ةنػػػاؾ عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف

 مكاسب أو خسائر تقمبات أسعار صرؼ العمالت األجنبية  مف حقػوؽ الممكيػة بػداًل مػف قائمػة الػدخؿ
  واستقرار الشركات في بيئة األعماؿ غير المستقرة.
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(، فقػد حصػؿ ت ميف الرب  التشغيمي مكاسب ناتجة عف بنود غير عادية) السابع:السؤال 
%، ونسػػبة غيػػر 11.7%، ونسػػبة محايػػد 75.2عمػػى إجابػػات موافػػؽ وموافػػؽ بشػػدة بنسػػبة 

، 3.8%. كمػػػػا حصػػػػؿ عمػػػػى متوسػػػػط حسػػػػابي بمقػػػػدار 13.1موافػػػػؽ وغيػػػػر موافػػػػؽ بشػػػػدة 
ة كانػت إجاباتتػا قريبػة مػف القيمػة أي أف معظـ أفراد العين، 1.932وبانحراؼ معياري قدرا 

ت ميف الرب  التشػغيمي مكاسػب ناتجػة وبالتالي تقـو اإلدارة  بوةي قيمة اإلجابة موافؽ.  4
، وذلػػػؾ لتحقيػػػؽ اسػػػتقرار لمشػػػركة فػػػي بيئػػػة األعمػػػاؿ غيػػػر المسػػػتقرة. عػػػف بنػػػود غيػػػر عاديػػػة

 ويمكف مالحظة نسب اإلجابات عمى السؤاؿ السابا مف خالؿ الشكؿ التالي:

 
 ( نسق إجابات أفراد العينة ممى تضمين اإلدار  الربح التشسيمي مكاسق ناتجة من39شكل رقم )  
 بنود رير مادية.  

وةػي  11.331المحسػوبة تسػاوي   Tلمسػؤاؿ السػابا نجػد أف قيمػة  Tوبالرجوع إلى اختبار 
 %، وباحتمػػػاؿ خطػػػم مسػػػموح بػػػب95، عنػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.96 أعمػػػى مػػػف قيمتتػػػا الجدوليػػػة

، ثػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػد أف قيمػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػار أصػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػب 5%
Sig=0.000<0.05 ت ػػميف ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ةنػػاؾ عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف

واسػػتقرار الشػػركات فػػي بيئػػة األعمػػاؿ  الػػرب  التشػػغيمي مكاسػػب ناتجػػة عػػف بنػػود غيػػر عاديػػة
 غير المستقرة.
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Abstract 

This Study Aims to Identify the Role of Income Smoothing Policy in 

the Stability of Companies that are Working in The Syrian Current 

Business Environment. The study aims to display the most Important 

motivations and Tools of The Income Smoothing Policy. To Achieve 

the Aim of the Research, the Researcher Prepared a Questionnaire 

Distributed to a Group of Syrian Companies Made Up of 31 

Companies Operating in the Syrian Current Business Environment that 

included  Three Axes (Optional Accounting Changes, Control in the 

Timing of Recognition of Income and Expenses and Reclassified 

Income Statement Items). 

Research has Found that the Management of Syrian Companies is 

Exercising the Income Smoothing Policy to Achieve Stability in the 

Syrian Companies that are Working in an Unstable Business 

Environment Through the Trade-off between the Optional Accounting 

Changes, Control in the Timing of Recognition of Income and 

Expenses and Reclassified Income Statement Items. The Researcher 

Recommended the Necessity of educating The Users of Accounting 

Information to the Importance of Income Smoothing Policy and The 

Motivations of The Management in Practicing this Policy. In order not 

to think of the  Numbers of Financial Statements as Taken for Granted. 
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