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 مستخمص

 
اإلفصاحات عف  , خصوصاً )الطوعي( ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى إسياـ اإلفصاح المحاسبي

ييا الشركة, المعمومات غير المالية, المعمومات التنبؤية وعف فعالية كؿ مف: البيئة التي تعمؿ ف
نظـ الرقابة الداخمية, في الحد مف ممارسات إدارة األرباح مف وجية نظر المينييف واالكاديمييف, 

العينتيف فيما يتعمؽ بدور اإلفصاحات  رأيبيف  اختالؼإضافة إلى معرفة ما إذا كاف ىناؾ 
 المذكورة.

داؼ الدراسة تـ االستناد إلى منيجية وصفية تحميمية لرسـ خطوات ومراحؿ انجاز لتحقيؽ أى
( نسخة 160تـ إعداد استبياف مف ), حيث العمؿ. واستخدـ االستبياف لمعرفة آراء عينة الدراسة

تـ تحميؿ بيانات االستبياف باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية  ثـ وزعت عمى مينييف وأكاديمييف.
 . (SPSS)الجتماعية لمعمـو ا

يسيـ في الحد مف ممارسات إدارة  )الطوعي( دلت نتائج الدراسة إلى أف اإلفصاح المحاسبي
اإلفصاح عف المعمومات غير المالية,  , خصوصاً مف وجية نظر المينييف واألكاديمييف األرباح

اإلفصاح عف البيئة عف المعمومات التنبؤية وعف فعالية نظـ الرقابة الداخمية, في حيف تبّيف أف و 
التي تعمؿ فييا الشركة ال يسيـ في الحد مف ىذه الممارسات. كما تبّيف أف رأي األكاديمييف ال 
يختمؼ عف رأي المينييف فيما يتعمؽ بدور اإلفصاح المحاسبي في الحد مف ممارسات إدارة 

غير المالية,  عف المعموماتو األرباح, خصوصًا اإلفصاح عف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة, 
وعف فعالية نظـ الرقابة الداخمية, بينما يختمؼ الرأياف فيما يخص دور اإلفصاح عف المعمومات 

 التنبؤية في الحد مف ىذه الممارسات.
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مقدمة: 1-1  

عندما يقـو المدراء باستخداـ الحكـ الشخصي في إعداد التقارير المالية وعنػد  إدارة األرباح تتحقؽ
 ,والتوقيػػت المالئػػـ لتطبيػػؽ سياسػػة محاسػػبية إلزاميػػة جديػػدةاختيػػار كػػؿ مػػف السياسػػات المحاسػػبية 

ة ىيكمػػة العمميػػات بيػػدؼ تعػػديؿ التقػػارير الماليػػة إمػػا لتضػػميؿ المسػػاىميف بشػػأف وكػػذلؾ عنػػد إعػػاد
 . (1)األداء االقتصادي لمشركة, أو إلبراـ تعاقدات تعتمد عمى األرقاـ المحاسبية

فإدارة األرباح تؤثر في رقـ الربح وفي المركز المالي كما في التدفقات النقدية, وبالتالي في 
ية ما يقمؿ موثوقيتيا. وممارسات إدارة األرباح غالبا ما تضر بالشركة نظرا مصداقية القوائـ المال

إلحجاـ المستثمريف والمتعامميف معيا عف التعامؿ معيا, ما يؤدي بالنياية إلى انخفاض أسعار 
 أسيميا في السوؽ المالي. 

معاييرىا  لمحد مف ممارسات إدارة األرباح ظيرت طرؽ عدة, منيا: تنظيـ مينة المحاسبة وضبط
ذا كاف توسع االفصاح  آلياتوتطبيؽ  حوكمة الشركات والتوسع في اإلفصاح المحاسبي. وا 

المحاسبي االلزامي محدود بالضوابط المرسومة لو مف الجيات المعنية )كالتشريعات القانونية 
ا توسع مفتوح الجوانب, ُيعّوؿ عميو كثير  الطوعيوغيرىا(, فإف التوسع في االفصاح المحاسبي 

 اح. وقد ظيرت الحاجة إلى االفصاحعند البحث عف ضوابط تحّد مف ممارسات إدارة األرب
قرارات تخصيص الطوعي نتيجة عجز االفصاح االلزامي عف تقديـ معمومات كافية التخاذ 

اتضح أف  فقد .غيرىا مف القراراتالتخاذ الموارد سواء كانت قرارات استثمار أـ قرارات ائتماف أو 
ىذه القرارات تفوؽ إلى حد كبير ما يقدمو اإلفصاح اإللزامي مف معمومات ولذلؾ مثؿ متطمبات 

فقد أصبح االىتماـ باإلفصاح الطوعي حتمية وضرورة لتحقيؽ فعالية القوائـ المالية وتحقيقًا 
 .(2)ألىدافيا
مػف ممارسػات إدارة  جاءت ىذه الدراسة لتكشؼ مدى إسػياـ اإلفصػاح الطػوعي فػي الحػدمف ىنا 
 األرباح.

 
 
 
 
 

                                                           
(, دراست تحهيهيت تطبيميت نًذي تأثير يًارساث إدارة األرباح عهً لرار تغيير انًراجع انخارجي, 9007انسير, عًاد سعيذ, )(1)

 .5(, ص 64, جايعت االسكُذريت, انعذد األول, انًجهذ )مجلت كليت التجارة للبحىث العلميت
المجمة (, اإلفصاح المحاسبي االختياري مع دراسة ميدانية لجانب الطمب في البيئة المصرية, 9002) عبد الكريـ, عارؼ عبد اهلل, 2

 .   55, كمية التجارة جامعة طنطا, العدد األوؿ, ص العممية التجارة والتمويؿ
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 :الدراسةمشكمة  1-2
لمػا , نظػرا  فػي الحػد مػف ممارسػات إدارة األربػاح اكبيػر  ادور أف يمعب لإلفصاح المحاسبي  يمكف  

يػوفره مػف معمومػات تفيػد جميػع الفئػات الميتمػة بالشػركة مػف مسػاىميف حػالييف ومػرتقبيف ومحممػيف 
د مػف تمػؾ الممارسػات. فاتسػاع قاعػدة الػدور االكبػر فػي الحػ الطوعي لإلفصاح. وقد يكوف وغيرىـ

ر فػي نقػؿ الحقػائؽ مػف داخػؿ الشػركة إلػى ذوي المفصح عنيػا يعنػي ضػمنا شػفافية أكثػ المعمومات
المصػػالح الماديػػة معيػػا. ىػػذه الشػػفافية تكػػوف نقػػيض  التعتػػيـ  الػػذي قػػد تختفػػي داخمػػو حقػػائؽ ميمػػة 

تكػػػوف فػػػرص  الطػػػوعيا االفصػػػاح وجوىريػػػة, فتغػػػدو القػػػوائـ مضػػػممة. بوجػػػود الشػػػفافية التػػػي يحمميػػػ
 ممارسات إدارة األرباح ضعيفة؛ وقد يسيؿ معيا كشؼ ممارسات ادارة االرباح.

ف كانػػت موضػػع اىتمػػاـ كبيػػر فػػي االقتصػػاديات المتطػػورة فيػػي دوف شػػؾ ال تقػػػؿ  ىػػذه المسػػألة وا 
سػوري, زمػات, ومنيػا االقتصػاد الميػة واالقتصػاديات التػي تعػاني مػف أأىمية فػي االقتصػاديات النا

نظرا الحتمالية ارتفاع وتيرة ممارسات إدارة االرباح, ما يعني ضرورة مواجيتيا. ولعؿ الحؿ يكوف 
 .الطوعيبتوسيع االفصاح المحاسبي وخصوصا 

 :البحثيف قيد لتتناوؿ تساؤليف رئيس لذا تأتي ىذه الدراسة 
وفقػػًا لػػرأي  ألربػػاحفػػي الحػػد مػػف ممارسػػات إدارة ا الطػػوعيإلفصػػاح المحاسػػبي ا يسػػيـىػػؿ األوؿ: 

 تتفرع عنو تساؤالت أربعة فرعية: ؟ المينييف واألكاديمييف
في الحد مف ممارسات إدارة  عف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة الطوعي إلفصاحا يسيـىؿ    - أ

 ؟ وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف األرباح
ممارسػػات إدارة  فػػي الحػػد مػػف عػػف المعمومػػات غيػػر الماليػػة الطػػوعي إلفصػػاحا يسػػيـىػػؿ  - ب

 ؟ وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف األرباح
 فػي الحػد مػف ممارسػات إدارة األربػاحعف المعمومات التنبؤية  الطوعي إلفصاحا يسيـىؿ  - ت

 ؟ وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف
في الحػد مػف ممارسػات إدارة  عف فعالية نظـ الرقابة الداخمية الطوعي إلفصاحا يسيـىؿ    - ث
 ؟ وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف باحاألر 

 الطػوعيمييف, حػوؿ دور اإلفصػاح المحاسػبي يختمؼ رأي المينيػيف عػف رأي االكػاديىؿ الثاني: 
 ؟ كذلؾ يتفرع عنو أربعة تساؤالت فرعية:في الحد مف ممارسات إدارة األرباح

عػف البيئػة التػي  الطػوعيىناؾ اخػتالؼ بػيف رأي العينتػيف فيمػا يتعمػؽ بػدور اإلفصػاح ىؿ     - أ
 في الحد مف ممارسات إدارة األرباح؟ تعمؿ فييا الشركة

المعمومػات  عػف الطػوعي ىناؾ اخػتالؼ بػيف رأي العينتػيف فيمػا يتعمػؽ بػدور اإلفصػاحىؿ  - ب
 في الحد مف ممارسات إدارة األرباح؟غير المالية 
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المعمومػات  عػف الطػوعياإلفصػاح  ىناؾ اختالؼ بيف رأي العينتػيف فيمػا يتعمػؽ بػدورىؿ    - ت
 في الحد مف ممارسات إدارة األرباح؟ التنبؤية

فعاليػة نظػـ  عػف الطػوعياإلفصػاح  ىناؾ اختالؼ بيف رأي العينتػيف فيمػا يتعمػؽ بػدورىؿ  - ث
 في الحد مف ممارسات إدارة األرباح؟ الرقابة الداخمية

 حدود الدراسة: 1-3
بتطبيقػػو بحكػػـ التشػػريعات نظػػرا لخصوصػػية اإلفصػػاح اإللزامػػي, باعتبػػار أف الشػػركات ممزمػػة 

فػي الحػد مػف ممارسػات  الطػوعيوالتعميمات النافذة, فقد تـ التركيز عمى مدى اسياـ اإلفصاح 
إدارة األربػػاح. وقػػد اقتصػػرت الدراسػػة الميدانيػػة عمػػػى بيئػػة األعمػػاؿ السػػورية نظػػرا لخصوصػػػية 

 ظروفيا في الوقت الراىف.
 السابقة :الدراسات  1-4
سػػػابقة لمعرفػػػة أحػػػدث مػػػا توصػػػمت إليػػػو الدراسػػػات المتعمقػػػة بموضػػػوع الرجػػػوع إلػػػى الدراسػػػات ال تػػػـ

ضػػماف تميزىػػا عػػف لو  ,ولبيػػاف أوجػػو التوافػؽ واالخػػتالؼ بػػيف تمػؾ الدراسػػات وىػػذه الدراسػة ,الدراسػة
عمػػى أسػػاس مػػدى اقترابيػػا مػػف  وقػػد تػػـ اختيػػار مجموعػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة .الدراسػػات السػػابقة

 :كما يمي تيا. وقد قّسمت إلى دراسات عربية وأجنبيةمحاور ىذه الدراسة, ومدى حداث
 الدراسات العربية:1-4-1
(, "دور آليات حوكمة الشركات فػي الحػد مػف الممارسػات 2010دراسة معروؼ, ) 1-4-1-1

 :1السمبية إلدارة األرباح_ بالتطبيؽ عمى بيئة األعماؿ السورية"
مف حيث مفيوميا وخصائصػيا ومسػؤولياتيا ىدفت ىذه الدراسة إلى فيـ وتحميؿ آليات الحوكمة   

وأثػػر ذلػػؾ عمػػى الممارسػػػات السػػمبية إلدارة األربػػاح, ولتحقيػػؽ ىػػػدؼ الدراسػػة اتبػػع الباحػػث المػػػنيج 
العممي القائـ عمى المزج بيف المنيج االستقرائي والمنيج االستنباطي وقد قاـ بإجراء دراسة ميدانيػة 

المراجعػػػة والشػػػركات المسػػػاىمة فػػػي بيئػػػة األعمػػػاؿ مػػػيف المػػػالييف ومكاتػػػب عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحمّ 
 ,لجنػػػػة المراجعػػػػة ,دور لكػػػػؿ مػػػػف مجمػػػػس اإلدارة وجػػػػودالسػػػػورية, وقػػػػد توصػػػػمت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى 

وعػدـ وجػود الخارجية في الحد مف الممارسات السػمبية إلدارة األربػاح والمراجعة  ,المراجعة الداخمية
ف الممارسػػات السػػمبية إلدارة األربػػاح فػػي بيئػػة األعمػػاؿ مبيئػػة القانونيػػة والتشػػريعية فػػي الحػػد مػػل دور

 السورية.
 

                                                           
1

بالتطبيؽ عمى بيئة دور آليات حوكمة الشركات في الحد مف الممارسات السمبية إلدارة األرباح )(, 2010معروؼ, ىادي, ) 
 ., رسالة ماجستير, جامعة حموافاألعماؿ السورية(
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(, "أثػػػػر مرونػػػػة معػػػػايير المحاسػػػػبة الدوليػػػػة فػػػػي إدارة 2010) دراسػػػػة عبػػػػد ا , 1-4-1-2
 :1األرباح"

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معرفػػة أثػػر المرونػػة التػػي تتيحيػػا معػػايير المحاسػػبة الدوليػػة عمػػى اختيػػار   
باإلضػػافة إلػػػى دراسػػة طبيعػػة ومجػػػاالت  ,حاسػػبية وتطبيػػؽ أسػػػاس االسػػتحقاؽاإلدارة لمسياسػػات الم

وكػػذلؾ تحديػػد مجػػاالت اسػػتخداـ اإلدارة ليػػذه المرونػػة  ,المرونػة التػػي تتػػاح مػػف خػػالؿ ىػػذه المعػػايير
ـّ توزيعػػو ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة قػػاـ الباحػػث بتصػػميـ اسػػتبياف ,فػػي تحقيػػؽ غايػػات نفعيػػة عمػػى  تػػ

. وقد توصمت ىذه الدراسة التي شكمت مجتمع الدراسة مة العامة في سوريةالشركات المساىممثمي 
إلػػى أف تطبيػػؽ معػػػايير المحاسػػبة الدوليػػة جػػػاء اسػػتجابة إلػػى مجموعػػػة الظػػروؼ والعوامػػؿ الدوليػػػة 
واإلقميميػػػة التػػػي أدت إلػػػى زيػػػادة االىتمػػػاـ بالمعمومػػػات المحاسػػػبية مػػػف قبػػػؿ الفئػػػات المختمفػػػة مػػػف 

ماليػة والصػعوبات التػي يواجييػا مسػتخدمي القػوائـ الماليػة فػي حػاؿ غيػاب مستخدمي المعمومػات ال
معػػايير محاسػػبة دوليػػة, كمػػا أف ىنػػاؾ حاجػػة لتعػػديالت ضػػرورية لمينػػة المحاسػػبة فػػي سػػورية مػػف 

ويكػػوف ذلػػؾ عػػف طريػػؽ مشػػاركة  ,خػػالؿ تطبيػػؽ االلتػػزاـ بمعػػايير المحاسػػبة والقػػوانيف الناظمػػة ليػػا
ف فػػػي تفعيػػػؿ المعػػػايير وتوضػػػيحيا مػػػف أجػػػؿ ضػػػماف فاعميػػػة تطبيػػػؽ جمعيػػػة المحاسػػػبيف القػػػانونيي

 المعايير.
(, "جودة أنشػطة المراجعػة الدايميػة ودورىػا فػي الحػد مػف 2010دراسة مبارؾ, )  1-4-1-3

 :2ممارسات إدارة األرباح دراسة تطبيقية عمى البيئة السعودية"
مراجعة الداخميػة عمػى ممارسػات إدارة لجودة أنشطة ال وجود تأئيرىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار   

التقػػارير الماليػػة المنشػػورة باالعتمػػاد عمػػى بيانػػات  جمػػع األربػػاح, ولتحقيػػؽ أىػػداؼ ىػػذه الدراسػػة تػػـّ 
عمػػى  الموقػػع الرسػػمي لسػػوؽ  2008إلػػى  2006لمشػػركات المسػػاىمة السػػعودية خػػالؿ الفتػػرة مػػف 

مػػف المكػػوف  مجتمػػع الدراسػػة انػػاتأجػػرى الباحػػث التحميػػؿ اإلحصػػائي لبيحيػػث  ,األسػػيـ السػػعودية
إجمػػػالي الشػػػركات المسػػػجمة فػػػي سػػػوؽ األسػػػيـ السػػػعودية بعػػػد اسػػػتبعاد قطاعػػػات البنػػػوؾ والتػػػأميف 

بػػػيف جػػػودة  ةوالشػػػركات الزراعيػػػة, وقػػػد توصػػػمت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود عالقػػػة عكسػػػية معنويػػػ
إعػداد وعػرض التقػارير  حجػـ عمػؿ المراجعػة الداخميػة المػرتبط بعمميػة وباألخصالمراجعة الداخمية 

 المالية وممارسات إدارة األرباح في الشركات المساىمة السعودية.
 
 

                                                           
1

 (, رسالة ماجستير, جامعة دمشؽ.أثر مرونة معايير المحاسبة الدولية في إدارة األرباح )دراسة ميدانية(, 2010اهلل, حسيف, )عبد  
ي الحػػد مػػف ممارسػػات إدارة األربػػاح دراسػػة تطبيقيػػة جػػودة أنشػػطة المراجعػػة الدايميػػة ودورىػػا فػػ (,2010مبػػارؾ, الرفػػاعي إبػػراىيـ, ) 2

 .جامعة الممؾ سعودعمى البيئة السعودية, 
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(, "مسػػتوا اإلفصػػاح اايتيػػارل فػػي التقػػارير 2011) العثمػػاف وآيػػروف,دراسػػة  1-4-1-4
 :1المالية المنشورة لمشركات المسجمة في سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية"

اإلفصػػػػاح االختيػػػػاري فػػػػي التقػػػػارير الماليػػػػة لمشػػػػركات  ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى قيػػػػاس مسػػػػتوى  
المػػنيج  وفالمسػػاىمة المسػػجمة فػػي سػػوؽ دمشػػؽ لػػةوراؽ الماليػػة, ولتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ اتبػػع البػػاحث

الشػػركات المسػػاىمة السػػورية عػػاـ  , وشػػكمتاإليجػابي فػػي تحديػػد حجػػـ ونوعيػػة اإلفصػػاح االختيػاري
العينػػػة  اىتمػػاـ ممحػػوظ مػػف قبػػؿ شػػركات وجػػػود الدراسػػة وكػػاف مػػف نتػػائج, مجتمػػع الدراسػػة 2009

, حيػػث عمػػى الػػرغـ مػػف وجػػود تبػػايف فػػي حجػػـ ونوعيػػة اإلفصػػاح االختيػػاريباإلفصػػاح االختيػػاري, 
كانت المصارؼ ىي األكثر إفصاحًا, ويعزى ذلػؾ إلػى ارتفػاع حجػـ عممياتيػا مقارنػة مػع الشػركات 

مػػف خبػػرة الشػػركات التابعػػة ليػػا إذ أف  األخػػرى والمنافسػػة داخػػؿ القطػػاع, إضػػافة إلػػى أنيػػا اسػػتفادت
 المصارؼ السورية ىي فروع لمصارؼ أجنبية.

(, "تػػيثير حجػػـ الشػػركة عمػػى ممارسػػات إدارة األربػػاح: 2013دراسػػة رمنػػاف, )  1-4-1-5
 :2دراسة تطبيقية مف واقع السوؽ األردنية"

دارة األرباح ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار تأثير حجـ الشركة في نزعة اإلدارة نحو ممارسة إ  
في الشركات الصناعية األردنية, ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اختيار جميع الشركات الصناعية 

تـ تبني حيث . ٠٢٢٢-٠٢٢٢األردنية المدرجة في بورصة عماف لةوراؽ المالية بيف عامي 
لحساب  1991نموذج االنحدار االحتمالي لمبيانات الثنائية, ونموذج جونز المعدؿ لعاـ 

ـ الطبيعي لمجموع تريالنزعة اإلدارة نحو ممارسة إدارة األرباح, والموغ ستحقات االختيارية بديالً الم
أصوؿ الشركة بوصفو بدياًل لحجـ الشركة, باإلضافة إلى ثالثة متغيرات مسيطرة ىي: األداء 

ة يؤثر الدراسة إلى أف حجـ الشرك توصمتالسابؽ لمشركة, ومعدؿ نمو المبيعات, وكفاءة اإلدارة. 
بنزعة اإلدارة نحو ممارسة إدارة األرباح, بحيث إف زيادة حجـ الشركة يزيد مف احتمالية ممارسة 

كذلؾ خمصت الدراسة إلى أف  .٪ في الشركات الصناعية األردنية٩٩.٩٠إدارة األرباح بنسبة 
حجـ, حيث الشركات الكبيرة الحجـ أكثر نزعة نحو ممارسة إدارة األرباح مف الشركات الصغيرة ال

٪ مقارنة بػ ٢٥.٤٠بمغت نسبة احتمالية ممارسة إدارة األرباح في الشركات الكبيرة الحجـ 
أف كفاءة اإلدارة ترتبط بعالقة إلى توصمت  نياأكما ٪ في الشركات الصغيرة الحجـ. ٤٥.٩٢

                                                           
1

مستوى اإلفصاح االختياري في التقارير المالية المنشورة لمشركات المسجمة في سوؽ دمشؽ (, 2011) ,وآخروف العثماف, محمد 
 .3, العدد 33, المجمد , سمسمة العمـو ااقتصادية والقانونيةلمدراسات والبحوث العممية مجمة جامعة تشريف, لةوراؽ المالية

, المجمة (, تأثير حجـ الشركة عمى ممارسات إدارة األرباح: دراسة تطبيقية مف واقع السوؽ األردنية2013رمضاف, عماد زياد, ) 2
 .3, العدد 20المجمد  العربية لمعموـ اإلدارية,
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رة عكسية مع ممارسات إدارة األرباح, بحيث إنو كمما زادت كفاءة اإلدارة, انخفضت نزعة اإلدا
 .نحو ممارسة إدارة األرباح بسبب انخفاض الحاجة لمثؿ ىذه الممارسات

دور مراقب الحسابات في الحد مف ممارسات اإلدارة   (,2013دراسة الياللي, ) 1-4-1-6
إلدارة األرباح بحث تطبيقي لعينة مف الشركات اليانعة لرقابة وتدقيؽ ديواف الرقابة المالية 

 :"1الياص ومكاتب التدقيؽ في القطاع
بػراز دور جػودة أداء  ,طبيعة إدارة األربػاح ودوافعيػا وأسػاليبيا إلى شرح ىذه الدراسة ىدفت  مػدقؽوا 

الحسػػابات فػػي الكشػػؼ عػػف تمػػؾ الممارسػػات والحػػد منيػػا, والتحقػػؽ مػػف صػػحة وعدالػػة المعمومػػات 
الشػركات الواردة في تمػؾ القػوائـ فػي عينػة مكونػة مػف سػتة شػركات تػـ اختيارىػا مػف مجموعػة مػف )

والشركات المساىمة الخاصة( ومف قطاعػات اقتصػادية ذات  الشركات المساىمة المختمطة العامة,
 ( . 2010 - 2008مف )  ولةعواـومالي(  نشاطات مختمفة )صناعي, زراعي

ولتحقيػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ تػػػػـ اسػػػتعماؿ نمػػػوذج ميمػػػر لقيػػػػاس ممارسػػػات إدارة األربػػػاح الكميػػػة, وحجػػػػـ 
الحسابات لقياس  مدقؽوالتي تندرج تحت مفيـو إدارة األرباح وأثرىا في رأي  المالحظات المكتشفة

 الحسابات ودوره في الحد مف تمؾ الممارسات .  مدقؽجودة أداء 
الشركات العراقية تمػارس إدارة األربػاح عنػد إعػداد القػوائـ الماليػة وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أف 

ميػات القيػاس واإلفصػاح المحاسػبي, وذلػؾ فػي حػدود وعرضيا مف خالؿ التػدخؿ المقصػود فػي عم
ف أ لمدراسػػػػةأثبػػػػت الجانػػػػب التحميمػػػػي , وقػػػػد المبػػػػادئ المحاسػػػػبية المقبولػػػػة قبػػػػواًل عامػػػػًا أو خارجيػػػػا
بينػما احتمت الشركات المساىمة المختمطة  ,الشركات العامة ىي األعمى في ممارسة إدارة األرباح

, ا الشػػركات المسػػاىمة الخاصػػة فقػػد كانػػت بالمرتبػػة الثالثػػةمػػأالمرتبػػة الثانيػػة فػػي تمػػؾ الممارسػػات, 
وجود دور إيجابي وحيوي لمراقب الحسابات في ديواف الرقابة المالية بتحديد ممارسات إضافة إلى 

إدارة األربػػاح فػػي الشػػركات الخاضػػعة لرقابتػػو, وضػػعؼ وقصػػور ىػػذا الػػدور لمراقػػب الحسػػابات فػػي 
 ات الخاضعة لرقابتو وتدقيقو.مكاتب تدقيؽ القطاع الخاص في الشرك

 
 
 
 
 

                                                           
1

ور مراقب الحسابات في الحد مف ممارسات اإلدارة إلدارة األرباح بحث تطبيقي لعينة مف د (,9052انهالني, ضياء زايم خضير, ) 
 .رسالة دكتوراه, جامعة بغداد, الشركات اليانعة لرقابة وتدقيؽ ديواف الرقابة المالية ومكاتب التدقيؽ في القطاع الياص
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(, " أثػػر إدارة األربػػاح لػػدا الشػػركات عمػػى قيػػاس الػػرب  2014دراسػػة رمنػػاف, ) 1-4-1-7
 :1النريبي_ دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية"
ت إلػػى ممارسػػة ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى دراسػػة التػػأثير المحتمػػؿ لعمميػػة لجػػوء المػػديريف فػػي الشػػركا

لػػػى ممارسػػػة تمييػػػد الػػػدخؿ ك ليػػػة ذات خصوصػػػية مػػػف آليػػػات إدارة األربػػػاح عمػػػى  إدارة األربػػػاح, وا 
 عممية قياس الربح الضريبي والنتائج الضريبية لمشركات.

ولتحقيؽ ىدؼ البحث اعتمد الباحث عمى المنيجيف الوصفي واالستقرائي, كما اعتمد عمى نموذج 
دد لدرجػة قيػاـ اإلدارة بممارسػة إدارة األربػاح, وربػط النتػائج مػع متغيػري التسويات االستنسابية كمح

 الدراسة التابعيف )الربح المحاسبي مف جية والربح الخاضع لمضريبة مف جية أخرى(.
وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة قوية بيف قيػاـ اإلدارة بممارسػة إدارة األربػاح وبػيف رقػـ الػربح 

 زادت إدارة األرباح في الشركات انخفض الربح الضريبي ليذه الشركات. الضريبي, إذ أنو كمما
 الدراسات األجنبية: 1-4-1
 (,Lobo and Zhou, 2001دراسة ) 1-4-2-1

 "Disclosure quality and earnings management" 
دارة األرباح"  : 2"جودة اإلفصاح وا 

دارة األرباح عالقة بيف جودة اإلفصاح اختبار وجودىدفت ىذه الدراسة إلى   والختبار  ,وا 
 تـّ , ولغرض قياس متغيرات الدراسة فقد استخداـ نموذج المعادالت المتزامنة تـّ  الفرضيات

دارة االستثمار لقياس اإلفصاح  ةر و نشماستخداـ معدالت  لشركات, في امف قبؿ جمعية البحوث وا 
س إدارة األرباح, وقد توصمت استخداـ المستحقات التقديرية لنموذج جونز المعدؿ لقيا تـّ  في حيف

دارة األرباح.و الدراسة إلى وج  د عالقة سمبية ذات داللة إحصائية بيف إفصاح الشركات وا 
 , (Mak and Eng,  2003)دراسة 1-4-2-2

Corporate governance and voluntary disclosure"" 
 :3"اإلفصاح الطوعي وحوكمة الشركات" 
ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير ىيكؿ الممكية وتركيبة مجمس اإلدارة عمى اإلفصاح في   

 تـّ إذ  ,ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت طريقة المربعات الصغرى وتحميؿ االنحدار ,الشركات
توصمت الدراسة إلى أف و بورصة سنغافورة, / شركة مدرجة في 158اختيار عينة تتألؼ مف /

                                                           
اس الػػرب  النػػريبي_ دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى الشػػركات أثػػر إدارة األربػػاح لػػدا الشػػركات عمػػى قيػػ (,2014, )عمػػي محمػػودرمضااا    1

 , رسالة دكتوراه, جامعة دمشؽ.المدرجة في سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية
2
 Lobo, G. J.; Zhou J., (2001), Disclosure quality and earnings management, Asia-Pacific Journal of 

Accounting and Economics, Vol. 8, No.1. 
3
 Mak, Y.T.; Eng, L.L.,(2003), Corporate governance and voluntary disclosure, Journal of 

Accounting and Public Policy, Vol. 22, No. 4. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425403000371
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784254/22/4
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الممكية اإلدارية المنخفضة وممكية الحكومة المرتفعة ترتبط بعالقة ايجابية مع زيادة اإلفصاح 
 أف استقاللية مجمس اإلدارة تزيد مف مستوى اإلفصاح الطوعي في الشركات.كما الطوعي, 

 ,Oliveira, Rodrigues and Craig, 2003)دراسة ) 1-4-2-3
"Applying Voluntary Disclosure Theories to Intangibles Reporting: 

Evidence from the Portuguese Stock Market" 

"تطبيؽ نظريات اإلفصاح الطوعي في التقرير عف األصوؿ غير الممموسة: دليؿ مف سوؽ 
 :1األوراؽ المالية البرتغالية"

غير  األصوؿؤثر عمى اإلفصاح الطوعي عف ىدفت الدراسة إلى معرفة العوامؿ التي ت  
استخداـ  ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـّ  ,الممموسة في التقارير السنوية لمشركات المدرجة البرتغالية

شركة مدرجة في بورصة / 56/اختيار عينة مف  تـّ و  ,التحميؿ الوصفي واالنحدار المتعدد
لشركة وانتشار ممكيتيا وحجـ مكتب حجـ ا ثؿم لوجود تأثير لعوامؿتوصمت الدراسة و البرتغاؿ, 

وعدـ  ,التدقيؽ ونوع الصناعة وحالة اإلدراج عمى اإلفصاح الطوعي عف األصوؿ غير الممموسة
 بالرافعة المالية والربحية وعمؿ الشركة في مواقع جغرافية متعددة. وجود تأثير فيما يتعمؽ

 ,(Barako, 2007دراسة ) 1-4-2-4
"Determinants of voluntary disclosures in Kenyan companies annual 

reports" 
 :2 "محددات اإلفصاح الطوعي في التقارير السنوية لمشركة الكينية 
دراسة مسحية  مف خالؿاإلفصاح الطوعي بىدفت ىذه الدراسة إلى فحص العوامؿ المرتبطة   

وتوضيح  ,جة في كينيالممارسات اإلفصاح الطوعي في التقارير السنوية لمشركات المدر  طوالنية
 .مدى تأثير آليات حوكمة الشركات وىيكؿ الممكية وخصائص الشركة عمى اإلفصاح الطوعي

ولتحقيؽ ىذه األىداؼ استخدمت طريقة المربعات الصغرى مع لوحة األخطاء المعيارية 
ليات حوكمة الشركات وىيكؿ الممكية وخصائص آلر يتأث وجود توصمت الدراسة إلىو  ,المصححة

 اإلفصاح الطوعي. عمىحجـ الخاصة بلشركة و ا
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Oliveira, Lídia; Rodrigues, Lúcia Lima; Craig, Russell , (2003), Applying Voluntary Disclosure 

Theories to Intangibles Reporting: Evidence from the Portuguese Stock Market, University of 

Minho, Lisbon, Portugal, Dec. 
2
 Barako G D, (2007), Determinants of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports, 

African Journal of Business Management, Vol. 1, No. 5. 
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 ,(Hossain and Hammami, 2009دراسة ) 1-4-2-5
"Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging country: 

The case of Qatar, Advances in Accounting" 

 :1طر(""اإلفصاح الطوعي في التقارير السنوية لمدوؿ الناشئة )حالة ق 
ىدفت الدراسة لمكشؼ عف محددات اإلفصاح الطوعي في التقارير السنوية لمشركات المدرجة   

ومعرفة مدى ارتباط الخصائص المحددة لمشركات بمستوى  ,في سوؽ الدوحة لةوراؽ المالية
عنصرا مف  /44/ولتحقيؽ ىذيف اليدفيف تـ تطوير قائمة لإلفصاح تتكوف مف  ,اإلفصاح الطوعي

ـّ و  ,مومات الطوعيةالمع توصمت و  ,إجراء التحميؿ اإلحصائي باستخداـ تحميؿ االنحدار المتعددت
التي تمتمكيا ذات داللة  الثابتةالدراسة إلى أف عمر وحجـ وىيكؿ الشركة وكذلؾ األصوؿ 
 داللة إحصائية. اتذ فال تعدإحصائية في تفسير مستوى اإلفصاح الطوعي أما ربحية الشركة 

 ,(Sanjaya and Young, 2012اسة )در  1-4-2-6
"Voluntary Disclosure and Earnings Management at Bank 

Companies Listed in Indonesia Stock Exchange" 

دارة األرباح في الشركات المصرفية المدرجة في بورصة اندونيسيا"  :2"اإلفصاح الطوعي وا 
في إدارة األرباح في الشركات المصرفية ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر اإلفصاح الطوعي   

المدرجة في بورصة اندونيسيا, ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخداـ أسموب االنحدار المتعدد, وتـ 
توصمت الدراسة إلى و / شركة مصرفية مدرجة في بورصة اندونيسيا, 29اختيار عينة تتألؼ مف /

دارة األرباح, وجود أي أف زيادة اإلفصاح الطوعي يقمؿ مف  عالقة سمبية بيف اإلفصاح الطوعي وا 
 ممارسات إدارة األرباح.

 (,Lan; Wang and Zhang, 2013)دراسة  1-4-2-7
 "Determinants and features of voluntary disclosure in the Chinese 

stock market" 
 :3"محددات وميزات اإلفصاح الطوعي في سوؽ األوراؽ المالية الصينية"

ه الدراسة إلى تقديـ تحمياًل معمقًا لمحددات وميزات اإلفصاح الطوعي بناًء عمى ىدفت ىذ  
/ 422/ شركة مدرجة في سوؽ شنغياي, و /653المعمومات الواردة في التقارير المالية ؿ /

% مف الشركات العامة في الصيف في 80شركة مدرجة في سوؽ شنتش, وىذه الشركات تمثؿ 
راسة تـ جمع المعمومات مف التقارير السنوية المنشورة لمشركات . ولتحقيؽ ىدؼ الد2006عاـ 

                                                           
1
 Hossain, M.; Hammami, H., (2009), Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging 

country: The case of Qatar, Advances in Accounting, incorporating Advances in International 

Accounting, Vol. 25.               
2
 Sanjaya P.S.; Young L., (2012), Voluntary Disclosure and Earnings Management at Bank Companies 

Listed in Indonesia Stock Exchange, China-USA Business Review, Vol.11, No.3. 
3
 Lan, Y.; Wang, L. and  Zhang, X., (2013), Determinants and features of voluntary disclosure in the 

Chinese stock market, China Journal of Accounting Research, Vol. 6 
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/ عنصر لقياس 117في بورصتي شنغياي وتشنتش, ومف ثـ تـ وضع قائمة استقصاء مف /
اإلفصاح الطوعي في الشركات. وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أف اإلفصاح الطوعي في الصيف 

الية, األصوؿ الثابتة والعائد عمى حقوؽ يرتبط بشكؿ ايجابي مع حجـ الشركة, الرافعة الم
لى أف التوسع  الممكية, بينما يرتبط سمبًا مع نوع المدققيف ومستوى التطور في البيئات القانونية, وا 

 في اإلفصاح الطوعي في الشركات العامة في الصيف يخفض مف تكمفة رأس الماؿ.
 (, Omar; Rahman; Danbatta and Sulaiman 2014دراسة ) 1-4-2-8

"Management disclosure and earnings management practices in 

reducing the implication risk" 
 :1"إفصاح اإلدارة وممارسات إدارة األرباح في الحد مف المياطر النمنية"

ىدفت الدراسة إلى عرض نوعيف مف ممارسات إدارة األرباح, والتقنيات المستخدمة في ىذه   
لى عرض اآلثار الجيدة والسيئة المحتممة الناتجة عف كؿ الممارسات  والدوافع الكامنة ورائيا, وا 

/ شركة ماليزية يزعـ أنيا 49مف تمؾ الممارسات. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اختيار عينة مف /
قد ارتكبت الغش في تقاريرىا المالية, فتـ شطب إدراجيا مف سوؽ األوراؽ المالية في ماليزيا, 

تـ استخداـ المستحقات اإلجمالية لمكشؼ عف ممارسات إدارة األرباح. وقد توصمت ىذه حيث 
لى أف تطوير  الدراسة إلى أف ممارسات إدارة األرباح قائمة عمى الدوافع الشخصية لممدراء. وا 

 اإلفصاح مف قبؿ إدارة الشركات يحد مف المخاطر السيئة لممارسات إدارة األرباح.
 :ة عف الدراسات السابقةما يميز ىذه الدراس

 ما يمي: تتناول يايالحظ مف الدراسات السابقة أن
 عالقة اإلفصاح الطوعي بالحوكمة. - أ
 شرح نظريات اإلفصاح الطوعي ومحدداتو. - ب
قيػػاس كميػػة ونوعيػػة اإلفصػػاح الطػػوعي فػػي القػػوائـ الماليػػة لمشػػركات المسػػاىمة فػػي العديػػد مػػف  - ت

 الدوؿ العربية واألجنبية.
ؽ الشػػركات األردنيػػة لظػػاىرة تمييػػد الػػدخؿ وكػػذلؾ بيػػاف العالقػػة بػػيف تمييػػد معرفػػة مػػدى تطبيػػ - ث

 الدخؿ ومتغيرات أخرى مثؿ حجـ الشركة والقيمة االسمية ألسيميا وغيرىا.
دراسػػػة أثػػػر كػػػؿ مػػػف الحوكمػػػة وآلياتيػػػا والتػػػدقيؽ الػػػداخمي والتػػػدقيؽ الخػػػارجي وجػػػودة التػػػدقيؽ  - ج

 ألرباح.ومرونة معايير المحاسبة الدولية في إدارة ا
 دراسة أثر جودة اإلفصاح في إدارة األرباح. - ح
 أثر اإلفصاح الطوعي في إدارة األرباح في المصارؼ المدرجة في بورصة اندونيسيا.دراسة  - خ

                                                           
1
 Omar, N.; Rahman, R. A.; Danbatta, B. L. and Sulaiman, S, (2014), Management disclosure and 

earnings management practices in reducing the implication risk, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences,Vol 145. 
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 دراسة أثر إدارة األرباح لدى الشركات عمى قياس الربح الضريبي. - د
مػػف البيئػػة التػػي عػػف كػػؿ  الطػػوعي بمػػا فيػػو اإلفصػػاح دور اإلفصػػاح ركػػزت عمػػىأمػػا ىػػذه الدراسػػة 

تعمؿ فييا الشركة, المعمومػات غيػر الماليػة, المعمومػات التنبؤيػة وفعاليػة نظػـ الرقابػة الداخميػة فػي 
 ح وذلؾ في بيئة األعماؿ السورية.الحد مف ممارسات إدارة األربا

 :الدراسةأىمية 
اإلفصػػاح  يػػة التػػي تقػػدميا وىػػي كشػػؼ مػػدى اسػػياـمماإلضػػافة العتسػػتمد ىػػذه الدراسػػة أىميتيػػا مػػف 

المحاسبي وخاصة الطوعي منو بما فيو اإلفصاح عف البيئػة التػي تعمػؿ فييػا الشػركة, المعمومػات 
غيػػػػر الماليػػػػة, المعمومػػػػات التنبؤيػػػػة, فعاليػػػػة نظػػػػـ الرقابػػػػة الداخميػػػػة فػػػػي الحػػػػد مػػػػف ممارسػػػػات إدارة 

حػػػاؿ  األربػػاح, وذلػػؾ فػػػي بيئػػة األعمػػػاؿ السػػورية المضػػػطربة بسػػبب الظػػػروؼ الحاليػػة, والتػػػي فػػي
استقرارىا ال بد أف تشيد الػبالد حركػة اسػتثمارية كبيػرة إلعػادة اإلعمػار, وىػذا بحاجػة إلػى شػركات 
اسػػتثمار ضػػخمة قػػد ال يكػػوف ليػػا مثيػػؿ فػػي سػػورية, االمػػر الػػذي يسػػتوجب أف تُقػػد ـ ميػػزات لجػػذب 

طػػرؽ شػػركات اسػػتثمار أجنبيػػة قػػد تقػػوـ بػػدورىا بممارسػػات إدارة األربػػاح, مػػا يسػػتدعي البحػػث فػػي 
الحػػد منيػػا ضػػمف خصوصػػيات ىػػذه البيئػػة. مػػف ىنػػا تػػأتي ىػػذه الدراسػػة لتكشػػؼ أىميػػة اإلفصػػاح 
الطوعي لمحد مػف ممارسػات إدارة األربػاح, وىػذا مػا تعكسػو أراء عينتػي الدراسػة فػي بيئػة االعمػاؿ 

 . السورية فيما يتعمؽ بدور محتويات اإلفصاح الطوعي في الحد مف ممارسات إدارة األرباح
 :الدراسةىداؼ أ 1-6
 :كما يمي ىدفيف رئيسيف يقسـ كؿ منيا إلى أربعة أىداؼ فرعيةإلى بموغ  الدراسة ت ىذهسع

فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػات إدارة يسػػػيـ األوؿ: معرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف اإلفصػػػاح المحاسػػػبي الطػػػوعي 
 .وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف األرباح

فػػي الحػد مػػف يسػيـ  ئػػة التػي تعمػػؿ فييػا الشػػركةعػف البي الطػػوعي اإلفصػاحمعرفػة مػا إذا كػػاف   - أ
 .وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف ممارسات إدارة األرباح

فػػػػي الحػػػػد مػػػػف يسػػػػيـ  عػػػػف المعمومػػػػات غيػػػػر الماليػػػػة الطػػػػوعي اإلفصػػػػاحمعرفػػػػة مػػػػا إذا كػػػػاف  - ب
 .وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف ممارسات إدارة األرباح

فػػي الحػد مػػف ممارسػػات عػف المعمومػػات التنبؤيػة يسػػيـ  يالطػػوع اإلفصػػاحمعرفػة مػػا إذا كػاف  - ت
 .وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف إدارة األرباح

فػػي الحػػد مػػف يسػػيـ  عػػف فعاليػػة نظػػـ الرقابػػة الداخميػػة الطػػوعي اإلفصػػاحمعرفػػة مػػا إذا كػػاف  - ث
 .وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف ممارسات إدارة األرباح

ىنػػػاؾ اخػػػػتالؼ بػػػيف رأي المينيػػػيف واألكػػػاديمييف, فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػػدور  الثػػػاني: معرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف
 .في الحد مف ممارسات إدارة األرباح الطوعي اإلفصاح المحاسبي
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 ىنػاؾ اخػتالؼ بػػيف رأي المينيػيف واألكػاديمييف, فيمػػا يتعمػؽ بػدور اإلفصػػاح معرفػة مػا إذا كػػاف - أ
 .ات إدارة األرباحفي الحد مف ممارسعف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة  الطوعي

 ىناؾ اختالؼ بيف رأي المينييف واألكػاديمييف, فيمػا يتعمػؽ بػدور اإلفصػاح معرفة ما إذا كاف - ب
 .في الحد مف ممارسات إدارة األرباحعف المعمومات غير المالية  الطوعي

 ىناؾ اختالؼ بيف رأي المينييف واألكػاديمييف, فيمػا يتعمػؽ بػدور اإلفصػاح معرفة ما إذا كاف - ت
 .في الحد مف ممارسات إدارة األرباحالمعمومات التنبؤية  عيالطو 
 ىناؾ اختالؼ بيف رأي المينييف واألكػاديمييف, فيمػا يتعمػؽ بػدور اإلفصػاح معرفة ما إذا كاف - ث

 .في الحد مف ممارسات إدارة األرباح عف فعالية نظـ الرقابة الداخمية الطوعي
 :الدراسةفرنيات  1-7
وفقػًا  في الحد مػف ممارسػات إدارة األربػاح الطوعي إلفصاح المحاسبيالفرضية األولى: يسيـ ا  

 .لرأي المينييف واألكاديمييف
 ويمكف تجزئة ىذه الفرضية إلى عدد مف الفرضيات الفرعية:

الحػد مػف ممارسػات إدارة  يفػ عف البيئػة التػي تعمػؿ فييػا الشػركة الطوعي يسيـ اإلفصاح -1
 .مييفوفقًا لرأي المينييف واألكادي األرباح

 عف المعمومات غير المالية في الحد مف ممارسات إدارة األربػاح الطوعي يسيـ اإلفصاح -2
 .وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف

 عػػف المعمومػػات التنبؤيػػة فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات إدارة األربػػاح الطػػوعي يسػػيـ اإلفصػػاح -3
 .وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف

نظػػـ الرقابػػة الداخميػػة فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات إدارة  عػػف فعاليػػة الطػػوعي يسػػيـ اإلفصػػاح -4
 .وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف األرباح

فيما يتعمؽ بدور اإلفصاح  اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف,وجد يالفرضية الثانية: ال 
 .في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح الطوعي المحاسبي

 إلى عدد مف الفرضيات الفرعية: ويمكف تجزئة ىذه الفرضية
عف  الطوعي اإلفصاحفيما يتعمؽ بدور  اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف,وجد يال  -1

 .البيئة التي تعمؿ فييا الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح
عف  الطوعي اإلفصاحفيما يتعمؽ بدور  اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف,وجد يال  -2

 .المعمومات غير المالية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح
عف  الطوعي اإلفصاحفيما يتعمؽ بدور  اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف,وجد يال  -3

 .المعمومات التنبؤية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح
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عف  الطوعي اإلفصاحا يتعمؽ بدور فيم اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف, وجديال  -4
 فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

 متغيرات الدراسة: 1-8
باعتبار أف الدراسة تبحث في العالقة بػيف متغيػريف: االوؿ ىػو  االفصػاح الطػوعي  , والثػاني ىػو 

وممارسػػات ادارة ااربػػاح  لمتغيػػر المسػػتقؿاالطػػوعي اافصػػاح فيكػػوف  . ممارسػػات إدارة االربػػاح 
 .المتغير التابع

 المتغير المستقؿ الرئيس اإلفصاح المحاسبي الطوعي يتفرع عنو أربعة متغيرات فرعية:ف وا  
 عف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة الطوعي اإلفصاح - أ
 عف المعمومات غير المالية الطوعي اإلفصاح - ب
 ؤيةعف المعمومات التنب الطوعي اإلفصاح - ت
 عف فعالية نظـ الرقابة الداخمية الطوعي اإلفصاح - ث

 ( العالقة بيف المتغير التابع والمتغيرات المستقمة1الشكؿ رقـ )
 المتغير التابع  المتغيرات المستقمة      

 
 اإلفصاح الطوعي

عف البيئة التي  الطوعي اإلفصاح
 تعمؿ فييا الشركة

عف المعمومات  الطوعي اإلفصاح
 لماليةغير ا

عف المعمومات  الطوعياإلفصاح 
 التنبؤية

عف فعالية نظـ  الطوعياإلفصاح 
 الرقابة الداخمية

 :الدراسة منيج 1-9
الطوعي )بمػا فيػو اإلفصػاح عػف كػؿ  العالقة بيف اإلفصاح المحاسبي إظيار إلى الدراسة تىدف 

مومػػات التنبؤيػػة وفعاليػػة نظػػـ مػػف البيئػػة التػػي تعمػػؿ فييػػا الشػػركة, المعمومػػات غيػػر الماليػػة, المع
, ومعرفػػة رأي المينيػػيف واالكػػاديمييف فػػي سػػورية ممارسػػات إدارة األربػػاحبػػيف و  الرقابػػة والداخميػػة(

 

 

 

ممارسات 

 إدارة األرباح
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تحميمػي. طبقػا ليػذا الوصػفي ال ذه العالقػة, ولتحقيػؽ ىػدا اليػدؼ تػـ االعتمػاد عمػى المػنيجحوؿ ىػ
 تـ انجاز البحث حسب الخطوات والمراحؿ التالية: المنيج

عف اإلفصاح المحاسبي وعػف إدارة األربػاح وممارسػاتيا ؛  المتاحةالمعارؼ الضرورية  جمع .1
وذلؾ مف خالؿ أدبيات الدراسة المختمفة. اليدؼ مف ىذه المرحمة ىػو معرفػة المػدى الػذي وصػؿ 
إليو المجاؿ المعرفي المتعمؽ بموضوع البحث, وتزويد الباحثػة بالمعػارؼ النظريػة األساسػية التػي 

 ف تحديد محاور االستبياف وأسئمتو.تمكنيا م
تصػميـ االسػتبياف فػي ضػوء المعػارؼ التػي تػـ جمعيػا فػي المرحمػة األولػى, ثػـ توزيعػو عمػى  .2

 أفراد العينة.
 .SPSSجمع االستبيانات الموزعة وتفريغ محتويات الصالحة منيا في برنامج   .3
 تحميؿ بيانات االستبيانات . .4
 تعميـ نتائج التحميؿ اإلحصائي. .5
 .الدراسةإلييا  تالمناسبة في ضوء النتائج التي توصم التوصيات تقديـ .6
 :الدراسةمجتمع وعينة  1-10
ممػػػف يمارسػػػوف ميػػػف مختمفػػػة كالمحاسػػػبيف القػػػانونييف و  مػػػف المينيػػػيف الدراسػػػةيتكػػػوف مجتمػػػع   

العػػػػامميف فػػػػي الشػػػػركات المسػػػػاىمة  المحممػػػػيف المػػػػالييف و المػػػػدراء المػػػػالييف والمػػػػدققيف الػػػػداخمييف
ممػػػػف يدرسػػػػوف مػػػػواد ليػػػػا عالقػػػػة  ومػػػػف األكػػػػاديمييف درجػػػػة فػػػػي سػػػػوؽ دمشػػػػؽ لػػػػةوراؽ الماليػػػػةالم

تػػـ اختيػػار عينػػة مػػنيـ بشػػكؿ عشػػوائي لتوزيػػع و  .فػػي جػػامعتي دمشػػؽ وتشػػريف بموضػػوع الدراسػػة
 .االستبيانات عمى أفرادىا

 :الدراسة ىيكمية 1-11
 اتبعت الباحثة الخطة التالية: الدراسةلتحقيؽ أىداؼ 

 .لمدراسةألوؿ: اإلطار العاـ الفصؿ ا
 , حيث قسـ إلى مبحثيف:مفيـو إدارة األرباحالفصؿ الثاني: 

 المبحث األوؿ: دوافع إدارة األرباح والعوامؿ المؤثرة فييا.
 المبحث الثاني: ممارسات إدارة األرباح والعوامؿ التي تحد منيا.

 ف أيضًا:إلفصاح المحاسبي, وقد قسـ إلى مبحثيمفيـو ا الفصؿ الثالث:
 المبحث األوؿ: أنواع اإلفصاح المحاسبي ومقوماتو األساسية.

 المبحث الثاني: دوافع اإلفصاح الطوعي ومحتوياتو.
 .ومنيا تـ استخالص بعض النتائج ووضع العديد مف التوصيات الفصؿ الرابع: الدراسة الميدانية

 المالحؽ., و المراجع
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 الفصؿ الثاني:
 احمفيـو إدارة األرب
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 مقدمة: 2-1
لدى اإلدارة العديد مف األساليب والوسائؿ التي تمكنيا مف التأثير في األرباح المحاسبية المنشورة 
لتحقيؽ منافع ذاتية ليا, حيث عرفت ىذه الظاىرة بإدارة األرباح, ولقد تزايد االىتماـ بيا في الفترة 

لية االحتيالية, وانييار كبرى الشركات في العالـ مثؿ األخيرة مع تزايد حاالت إعداد التقارير الما
شركة انروف لمطاقة وشركة وورد كوـ لالتصاالت وغيرىا, والذي ارتبط بممارسات تتعمؽ بإدارة 

 الشركات ألرباحيا وقد أثار ذلؾ الكثير مف الشكوؾ حوؿ مصداقية التقارير المالية المنشورة.
ف آثارىا, يتطمب في البداية فيمًا عميقًا لطبيعتيا والدوافع التخفيؼ مف ىذه الظاىرة والحد م لكف

 التي تكمف وراءىا.
 ولتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف كما يمي:

 المبحث األوؿ: دوافع إدارة األرباح والعوامؿ المؤثرة فييا.
 المبحث الثاني: ممارسات إدارة األرباح والعوامؿ التي تحد منيا.
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 وؿ: دوافع إدارة األرباح والعوامؿ المؤثرة فييا:األ مبحث ال 2-2
 مفيـو إدارة األرباح: 2-2-1

عمى الرغـ مف أىمية موضوع إدارة األرباح في العصر الراىف إال أنو ال يوجد تعريؼ موحد لو 
التقرير  إعداد في عمميةتدخؿ متعمد  بأنها )عبد اهلل( فقد عرفيابيف الميتميف بيذا المصطمح, 

المالي الخارجي بقصد الحصوؿ عمى أرباح خاصة وليس بقصد عممية التشغيؿ الحيادي ليذه 
 .(1)التقارير

 مناورة نشطة لموصوؿ إلى رقـ ربح محدد مسبقًا قد يكوف موضوعًا مف أما حماد فقد عرفيا بأنيا
متفؽ عمييا مع تدفؽ أكثر سالسة  جانب اإلدارة أو تنبؤات بمعرفة المحمميف المالييف أو قيـ

 .(2)واستخداـ األرباح
معالجة األرقاـ المحاسبية باستغالؿ المنافذ الموجودة في  بأنيا Leuz et al) ) بينما عرفيا

والمعايير المحاسبية والبدائؿ التي تتيحيا, بغرض تحويؿ القوائـ المالية مما يجب أف  المبادئ
مو, وذلؾ بيدؼ التأثير عمى مستخدمي التقارير المالية تكوف عميو إلى ما ىي معدة مف أج

 .(3)بالحكـ الدقيؽ عمى أداء المنظمة
 التالعب في األرباح لتحقيؽ أىداؼ محددة بشكؿ مسبؽ مف بأنيا فقد عرفاىا مطر والحمبيأما 

ح اإلدارة, أو توقعات تعد مف المحمميف, أو قيـ تتناغـ مع تمييد صورة الدخؿ والتوجو نحو أربا
 .(4)ثابتة
محاولة التالعب بشكؿ غير حقيقي في األرباح لتحقيؽ   بأنيا عرفاىا Cornelius, Rogut))و

مقدمة عف األرباح المتوقعة )مثؿ توقعات المحمميف المالييف أو التقديرات المسبقة لإلدارة  أفكار
 عف األرباح(, وييدؼ تحقيؽ التقديرات أو التوقعات المحددة لةرباح إلى:

 تشجيع المستثمريف عمى شراء األوراؽ المالية لمشركة.أ. 
 ب. زيادة القيمة السوقية لممنشأة في المدى الطويؿ.

 .(5)  ج. زيادة مكاف ت وحوافز اإلدارة

                                                           
1

 .56ص  ,مرجع سبؽ ذكره(, 9050) عبد اهلل, حسيف,  

, الدار مصارؼتطبيقات الحوكمة في ال-التجارب-المبادئ-المفاىيـ–حوكمة الشركات  ,(2007حماد, طارؽ عبد العاؿ, ) 2
 .55الجامعية, ص 

3
 Leuz,C; Nanda, D; Wysocki, P,D, (2003), Investore protection and earnings management and 

international comparison, Journal of Financial Economics, Vol 69, No 3, PP 505-527. 
ت الخارجي في الحد مف آثار المحاسبة اإلبداعية عمى موثوقية البيانات دور مدقؽ الحسابا (,2009) مطر, محمد؛ الحمبي, ليندا, 4

 .7ص  رسالة ماجستير, جامعة الشرؽ األوسط, ,شركات المساىمة العامة األردنيةالمالية الصادرة عف ال
5
 Cornelius, P.R; Rogut, B.(ED), (2003), Corporate Governance and Capital flow in Global 

economy, oxford, the world Economic Forum. 
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وقد يؤدي ىذا األمر إلى انتقاؿ محتمؿ لمثروة مف المساىميف الجدد إلى المساىميف القدامى 
سيـ بأعمى مف قيمتو الحقيقية والمساىـ القديـ يبيع أسيمو وذلؾ ألف المساىـ الجديد يدفع قيمة ال

 بأعمى مف قيمتيا الحقيقية.
نالحظ أنو بالرغـ مف تعدد التعاريؼ التي تناولت مفيوـ إدارة األرباح, إال أف ىناؾ  مما سبؽ

ًء األرباح. وبنا فيشبو إجماع عمى أف إدارة األرباح ىي ممارسات متعمدة مف قبؿ اإلدارة لمتأثير 
يمكف لمباحثة أف تعرؼ إدارة األرباح بأنيا: التدخؿ المتعمد لإلدارة في عممية إعداد التقارير  عميو

المالية مستغمة بذلؾ بعض الثغرات الموجودة في المبادئ والمعايير المحاسبية, ومستفيدة مف 
تقديرات المرونة في بعض السياسات المحاسبية, وذلؾ لموصوؿ إلى األرباح التي تتفؽ مع ال

المسبقة لإلدارة أو توقعات المحمميف المالييف, مما يؤدي إلى زيادة مكاف ت وحوافز اإلدارة وزيادة 
 القيمة السوقية لمشركة في المدى الطويؿ.

 انقسمت اآلراء حوؿ إدارة األرباح بيف مؤيد ومعارض:
مبرراتيا, ومف : يرى أف إدارة األرباح ظاىرة غير مقبولة بغض النظر عف الفريؽ األوؿ  

الضروري الحد منيا, فمكمف الخطورة ىنا في كوف ىذه الظاىرة سموؾ متعمد مف جانب اإلدارة 
يستغؿ وبشكؿ سيء المرونة التي تتيحيا مبادئ ومعايير المحاسبة لممارسة أحكاـ وتقديرات 

 .(1)تيدؼ لمتأثير عمى قرارات اآلخريف وتحقيؽ منافع ذاتية
يرى أف إدارة األرباح ظاىرة مقبولة إلى حد ما وذلؾ المتصاص التقمبات : فالفريؽ الثانيأما   

غير العادية في األرباح األمر الذي يضيؼ تدفؽ مستمر مف التوزيعات النقدية ويوفر معمومات 
مفيدة لممستثمريف عف مستقبؿ أرباح الشركة, لذلؾ فإنو مف الضروري ترؾ المعايير المحاسبية 

دارة أدوات تساعدىا في تطويع األرباح المحاسبية وبشكؿ يحسف مف عمى مرونتيا لتوفر لإل
 .(2)عممية االتصاؿ المحاسبي ونقؿ المعمومات المفيدة إلى مستخدمي القوائـ المالية

مف الجدير بالذكر أف اإلدارة وىي بصدد إدارتيا لةرباح فإنيا تستند إلى مجموعة مف المبررات 
 :(3)شرعيًا مف وجية نظرىا ومف أىـ ىذه المبررات التي تجعؿ مف ىذا السموؾ سموكاً 

 ( أنيا ال تخالؼ القواعد القانونية سواء كانت عامة أو خاصة بالنشاط التجاري.1
 ( أنيا ال تخالؼ المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارؼ عمييا.2
 ( أنيا ال تتجاوز نطاؽ السمطات الممنوحة لإلدارة.3

                                                           
دراسة تطبيقية,  -إدارة األرباح في الشركات المساىمة السعودية ,(9050) ,فواز سفير معيض ,القثامي؛ توفيؽ عبد المحسف ,الخياؿ 1

 .966ص  ,, العدد األوؿ47المجمد  , جامعة اإلسكندرية,مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية

 .62ص  (, مرجع سبؽ ذكره,9050) ,دمسعو  معروؼ, ىادي 2
3
 Scott, B. Jacobson; M.K. Pitman, (2005), Auditors and Earnings Management, Available From: 

http://www.nysscpa.org/cpajournal/2005/0802/features/f085 002.htm. 
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دارة األرباح تعتمد بشكؿ أساسي عمى السموؾ األخالقي لإلدارة في وترى الباحثة أف طبيعة إ
استخداـ المرونة التي تتيحيا المبادئ والمعايير المحاسبية, فإذا كانت ممارسة إدارة األرباح 
متعمدة بيدؼ تحقيؽ بعض المنافع الذاتية, وتضميؿ أصحاب المصالح عف األداء الحقيقي 

ازيًا غير مقبوؿ لما يترتب عميو مف اإلضرار بمصالح األطراؼ لمشركة, فيي تعتبر سموكًا انتي
 األخرى, وسوء استخداـ لمموارد المتاحة.

 دوافع إدارة األرباح: 2-2-2
ف دافع إدارة الشركة لممارسة إدارة األرباح إما تحقيؽ منافع ذاتية لإلدارة, وعندئذ أ يرى البعض

ر عمى مستخدمي المعمومات المحاسبية عف طريؽ يكوف ىذا الدافع ذات صفة انتيازية, أو التأثي
وذلؾ بيدؼ ضماف بقاء  ,إظيار دخؿ المنشأة بما يحقؽ التوازف بيف العائد ودرجة المخاطرة

 .(1)المنشأة واستمرارىا في سوؽ المنافسة, وعندئذ يكوف ىذا الدافع لتحقيؽ كفاءة المنشأة
 كالتالي: ويمكف تصنيؼ دوافع إدارة األرباح ضمف أربع مجموعات

 دوافع ترتبط بسوؽ األوراؽ المالية: 2-2-2-1
يعتمد المستثمروف التخاذ قرارات االستثمار في األسيـ والسندات التي تصدرىا الشركات عمى 

وىذا يدفع إدارة الشركة لمقياـ بإدارة أرباحيا  ,المعمومات الواردة بالتقارير المالية والسيما رقـ الربح
وبالتالي تشجيع المستثمريف عمى شراء تمؾ األسيـ. وتشمؿ  ,اوذلؾ لمتأثير عمى أسعار أسيمي

 ىذه الدوافع عروض األسيـ, خيارات األسيـ وتنبؤات المحمميف.
 عروض األسيـ: - أ

بيدؼ  إصدار األسيـ يدفع إدارة الشركة الستخداـ اإلجراءات المحاسبية التي تزيد أرباحيا,
لممنشأة, بما يؤدي إلى زيادة أسعار بيع ف وتقييميـ يف المالييالتأثير عمى توقعات المحمم

 .(2)األسيـ
ويختمؼ الوضع في حالة العروض األولية عف العروض الالحقة, ففي حالة العروض األولية 
لةسيـ يجب أف توفر الجية المصدرة لةسيـ حدًا أدنى مف المعمومات لممستثمريف طبقًا لما 

ث ال يكوف ىناؾ سعر سوقي  مسبؽ ألسيـ حي (3)يفرضو القانوف أو القواعد المنظمة لمسوؽ
المنشأة, وبالتالي تمثؿ المعمومات المحاسبية مصدرًا ميمًا لممستثمريف في اتخاذ قرارات شراء 

مغمقة إلى مساىمة أسيـ المنشأة, ومثاؿ ذلؾ عندما تقوـ إحدى الشركات بالتحوؿ مف شركة 
دائيا المالي إلقناع المستثمريف فإنيا تسعى إلى خمؽ انطباع جيد عف أ عامة شركة مساىمة

                                                           
مجمة كمية مع دراسة تطبيقية,  -مميات إدارة األرباح(, أثر جودة المراجعة الخارجية عمى ع2008عيسى, سمير كامؿ محمد, ) 1

 .56 , ص, العدد الثاني45, جامعة االسكندرية, المجمد التجارة لمبحوث العممية
2
 William, R. et al, (2003), Operational Earnings Management Techniques, STRATEGIC FINANCE, 

July, P4. 
 .3, مركز المشروعات الدولية الخاصة, يناير, ص كوف اإلفصاح بال حدودىؿ ي(, 2002جييمماف, جريجورى, ) 3
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باالستثمار في أسيميا, ويساعدىا في ذلؾ وجود نقص وعدـ تماثؿ في المعمومات بيف المدراء 
والمستثمريف, فيعتمد المستثمروف بشكؿ كبير عمى معمومات القوائـ المالية, وبالتالي يكوف ىناؾ 

عمى ألسيميا في السوؽ وبالتالي فرصة أماـ إدارة المنشأة إلدارة األرباح لكي تؤسس سعر أ
, وبعد أف تنتيي الشركة مف عممية البيع األولية, يجب أف تضع (1)تعظيـ عائدات بيع األسيـ

إطارًا لإلفصاح الدوري يتـ فيو مراعاة أف يتمكف أصحاب المصالح مف تقييـ استثماراتيـ أو فيـ 
ى الشركات المسجمة حد أدنى جدوى ىذا االستثمار, كما يجب أف تفرض أسواؽ رأس الماؿ عم

 .(2)مف اإلفصاح لمحفاظ عمى سالمة األسواؽ
أما في حالة العروض الالحقة فإف أرباح الشركات التي تتقدـ لطرح أسيـ جديدة, تكوف مرتفعة 

يعود في حقيقتو  قد نسبيًا وبصورة غير عادية في تمؾ الفترة, وأف مصدر ىذه األرباح المرتفعة
ف ألساس االستحقاؽ وعممية االختيار بيف السياسات, وقد ينخفض األداء إلى االستخداـ المر 

 .(3)المالي لتمؾ الشركات انخفاضًا ممحوظًا خالؿ السنوات الالحقة لعممية طرح األسيـ الجديدة
 ييارات األسيـ:  - ب

نتيجة انفصاؿ الممكية عف اإلدارة ظير التعارض في المصالح بينيا وبيف المالؾ ولمعالجة ذلؾ 
عف طريؽ منح اإلدارة مكاف ت في  الشركةلتعارض تـ محاولة ربط مصالح اإلدارة بمصالح ا

صورة حؽ شراء أسيـ الشركة بسعر منخفض وبذلؾ يتولد عند اإلدارة الدافع لممارسة إدارة 
األرباح لمتأثير مؤقتًا عمى سوؽ أسيـ الشركة باتخاذ إجراءات مف شأنيا تخفيض رقـ األرباح, 

سيؤدي إلى انخفاض سعر السيـ قبؿ تاريخ منح الحؽ, وبذلؾ تستطيع تخفيض  األمر الذي
. أما عندما ترغب اإلدارة في بيع ناتج حقوؽ شراء األسيـ (4)سعر الممارسة لحؽ شراء األسيـ

التي حصمت عمييا كمكافأة, فسوؼ يتوفر لدييا دافع إلدارة األرباح لمتأثير عمى السعر السوقي 
 ؾ تمجأ إلى زيادة رقـ األرباح لكي تتمكف مف بيع تمؾ األسيـ بأسعار مرتفعة.ألسيـ الشركة ولذل

 تنبؤات المحمميف:  - ت
نظرًا لكوف االستثمار في سوؽ األسيـ ينطوي عمى مخاطر كبيرة, لذلؾ فإف المستثمريف وفي 

سيـ, كثير مف األحياف يعتمدوف في قراراتيـ االستثمارية عمى توقعات المحمميف المالييف لسوؽ األ
ونتيجة لذلؾ تشكؿ التوقعات التي يصدرىا المحمموف في السوؽ أو التي تصدرىا اإلدارة نفسيا, 

                                                           
1
 Stolowy, H, and Breton, G., A Framework For Classification of Accounts Manipulations, 

Working Paper, Hec, School of Management, P 11. 
2

 .2, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9009جييمماف, جريجورى, ) 
مجمة الدوافع واآلثار,  -(, دراسة ميدانية لظاىرة التطويع المصطنع لةرباح المحاسبية لخدمة أغراض اإلدارة9006) حسيف, عبيد, 3

 .57, العدد الثاني, ص 65, جامعة اإلسكندرية, المجمد كمية التجارة لمبحوث العممية

4
 .957, ص سبؽ ذكره مرجع(, 9050القثامي, فواز سفير معيض, )؛ الخياؿ, توفيؽ عبد المحسف 
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أحد األرقاـ المستيدفة بالنسبة إلدارة األرباح وذلؾ لبناء مصداقية وثقة مع أسواؽ الماؿ 
 .(1)عمييا والمستثمريف, فتيتـ اإلدارة بمحاولة التقرير عف نتائج تتسؽ مع تمؾ التنبؤات أو تزيد

فمثاًل: إدارة المنشأة تعمؿ عمى زيادة األرباح أو تخفيضيا في الفترة الحالية, الستخداميا في 
الوصوؿ إلى أرقاـ األرباح المستيدفة أو أرقاـ أرباح تزيد عنيا في الفترة المستقبمية, بحيث يتـ 

تحقيؽ ىذه األرقاـ استخداـ االحتياطيات واألرباح الناتجة عف تدخؿ اإلدارة في األرباح ل
ذا لـ تكف االحتياطيات الحالية كافية, فإف اإلدارة تتدخؿ لتخفيض  المستيدفة لمربح مستقباًل, وا 
األرباح الحالية وتعظيـ االحتياطيات, الستخداميا مستقباًل في التقرير عف أرباح تتسؽ مع 

 .(2)ة بأسعار األسيـ السوقيةالتوقعات, سواء كاف ذلؾ وفقًا لمترتيبات التعاقدية أو لغايات مرتبط
وتعتمد الفكرة الرئيسة في ذلؾ, عمى أنو في حاؿ إخفاؽ المنشأة في تحقيؽ نتائج تتسؽ مع 
تنبؤات المحمميف, فإّنيا قد تواجو آثار سمبية قد تكوف تكاليفيا أكبر إذا كانت األرباح الُمعمف عنيا 

خفاقات فإّف ذلؾ سيؤدي إلى فقداف ثقة . وفي حاؿ تكرار مثؿ ىذه اإل(3)أقؿ مما ىو ُمتنبأ بو
المستثمريف والحّد مف تطور المنشأة وارتفاع في تكمفة رأسماليا. ونتيجًة لذلؾ فإف اإلدارة يمكف 
أف تمجأ إلى ممارسة إدارة األرباح مف أجؿ تقديـ نتائج تتفؽ مع أو تتجاوز التنبؤات وذلؾ لمحفاظ 

قانونية قد تتخذ بحقيا مف ناحية أخرى, وكذلؾ  عمى مصداقيتيا مف ناحية, ولتجنب إجراءات
 .(4)لتجنب ردود الفعؿ السمبية مف قبؿ السوؽ

 دوافع ترتبط بالترتيبات التعاقدية:  2-2-2-2
تقـو اإلدارة بممارسات إدارة األرباح عف طريؽ اختيار التسويات المحاسبية إما لتعظيـ 

راض وبذلؾ تتضمف الترتيبات التعاقدية إلدارة تعويضاتيا ومكاف تيا, أو لتجنب مخالفة عقود اإلق
 .األرباح كاًل مف عقود التمويؿ بالديف, وعقود حوافز ومكاف ت اإلدارة

 عقود التمويؿ بالديف:  - أ
عند التفاوض عمى إبراـ عقود االقتراض فإنو غالبًا ما يعتمد المقرضوف عمى البيانات 

ية لممنشأة المقترضة, وذلؾ لمتحقؽ مف الوضع والمعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المال

                                                           
1

 .942, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9050القثامي, فواز سفير معيض, )؛ الخياؿ, توفيؽ عبد المحسف ,
2
 Abarbanell, J.; and R. Lehavy, (2003), Can Stock Recommendations Predict Earning Management 

and Analyst', Earnings Forecast Errors?, Journal of Accounting Research, Vol. 41, No. 1, Pp 1-31. 
3

(, قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسابات عمى سموؾ إدارة األرباح لمشركات المسجمة في سوؽ األوراؽ 9002عوض, أمؿ,)  
 .55, جامعة القاىرة, العدد الثالث, صمجمة الدراسات المالية والتجاريةالمالية المصري, 

4
, الجمعية السعودية مجمة البحوث المحاسبية, أثر المؤشرات االقتصادية عمى كفاءة التنبؤ بالربح, (9000, )يفاألميف, محمد بدر الد 

 .44-25لممحاسبة, الرياض, المجمد الرابع, العدد األوؿ, ص 
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, وغالبًا ما يتـ التعبير عف ىذه الشروط (1)المالي لممنشأة وقدرتيا عمى الوفاء بشروط عقد القرض
 :(2)في شكؿ أرقاـ محاسبية ومف أىـ ىذه الشروط ما يمي

 ت تحديد حجـ أو نسبة توزيعات األرباح عمى المساىميف: فالمبالغة في دفع توزيعا
األرباح يمكف أف يؤدي إلى تحويؿ الثروة مف الدائنيف إلى المالؾ مف خالؿ تخفيض األصوؿ 
المتاحة لدى المنشأة لمواجية التزاماتيا الثابتة, ومف ثـ زيادة مخاطر العجز عف سداد حقوؽ 

 الدائنيف.
 ة عدـ إجراء عمميات إحالؿ لةصوؿ, وتجديد لةصوؿ وااللتزاـ بسياسة استثمارية معين

يتـ االتفاؽ عمييا, ومنع المنشأة مف االرتباط بتأجير أصوؿ استثمارية تزيد التزاماتيا عف نسبة 
 معينة مف صافي األصوؿ الممموسة.

   تحدد اتفاقية القروض قيودًا عمى اندماج أو انضماـ المنشأة في وحدة اقتصادية أخرى
والتزامات الشركة األصمية إال تحت شروط محددة تشمؿ تحمؿ الشركة الجديدة كافة ديوف 

 المقترضة.
  تحديد حدود دنيا لبعض المؤشرات المالية مثؿ رأس الماؿ العامؿ الذي يجب أف تحتفظ

 بو المنشأة, وحدود قصوى لبعض النسب المحاسبية مثؿ نسبة المديونية.
د تفرضيا ولذلؾ فإف الشركات قد تقـو بعممية إدارة األرباح, وذلؾ لتفادي مخالفة الشروط التي ق

االتفاقيات االئتمانية التي تتـ بيف الشركات المقرضة والمقترضة عمى أنشطة الشركات 
المقترضة, وبالتالي كمما اقتربت الشركات مف شروط المديونية المبنية عمى أساس األرقاـ 

يادة المحاسبية, كمما زاد ميؿ اإلدارة إلى استخداـ الطرؽ واإلجراءات المحاسبية التي تؤدي إلى ز 
األرباح التي تقرر عنيا, والسبب في ذلؾ أّف الشركات ذات نسب الديوف المرتفعة تكوف عرضة 
لعدـ تحقيؽ الشروط الخاصة بالمديونية, ولذلؾ فإف مديري ىذه الشركات سوؼ يفضموف الطرؽ 
المحاسبية التي تزيد مف األرباح وكذلؾ تزيد مف إجمالي األصوؿ وحقوؽ الممكية مثؿ طريقة 

, أي كمما كانت (3)قسط الثابت الستيالؾ األصوؿ وطريقة رسممة تكاليؼ البحوث والتطويرال
الرافعة المالية أكبر كانت الشركات أكثر مياًل الستخداـ الطرؽ والسياسات المحاسبية التي تنقؿ 

 .(4)الدخؿ مف الفترات المستقبمية إلى الفترة الحالية
 

                                                           
 .940, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9050القثامي, فواز سفير معيض, )؛ الخياؿ, توفيؽ عبد المحسف 1

(, أثر الدور التعاقدي لممعمومات المحاسبية عمى درجة التحفظ المحاسبي وانعكاس ذلؾ عمى إدارة 9006) د,جنيدي, محمد سعي 2
 .42, جامعة طنطا, العدد الثاني, ص المجمة العممية لمتجارة والتمويؿدراسة تطبيقية, -األرباح

3
, رسانت الشركاث المساهمت السىريت )دراست ميدانيت( إدارة األرباح المحاسبيت والعىامل المؤثرة عليها في(, 9055حبيب, ياهر, ) 

 .69, 65, ص ياجستير, جايعت تشريٍ
4

 .45 ص ,مرجع سبؽ ذكره(, 9050) عبد اهلل, حسيف, 
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 عقود حوافز ومكافآت اإلدارة:  - ب
عقود حوافز ومكاف ت اإلدارة مف أىـ العقود المالية المكونة لممنشأة, لما تساىـ بو في  تعتبر

ففي إطار تعارض المصالح قد يؤدي ذلؾ  ,واإلدارة الشركةتوازف بيف مصالح تحقيؽ قدرًا مف ال
ومف أجؿ تفادي ذلؾ وتحسيف أداء اإلدارة وتحفيزىا , إلى سموؾ غير مرغوب فيو مف قبؿ اإلدارة

, فإنو عادة ما يمجأ المالؾ إلى نظاـ لمحوافز الشركةى اتخاذ قرارات تصب في مصمحة عم
والمكاف ت عمى أساس األداء, يربط مصالح وأىداؼ اإلدارة بمصالح وأىداؼ المالؾ. وعميو فإف 
الشركات التي يسيطر عمييا المديروف يحتمؿ أف تتخذ قرارات خاصة بالسياسات المحاسبية التي 

إدارة األرباح أكثر مف الشركات التي يسيطر عمييا المالؾ وقد يرجع ذلؾ إلى أف أكثر تسيـ في 
. وبما أف ىذا الرقـ (1)مف نصؼ خطط الحوافز تستخدـ رقـ الربح قبؿ الضريبة أساسًا لمقياس

موجود في القوائـ المالية التي تقـو اإلدارة بإعدادىا, فإف ذلؾ قد يخمؽ دافعًا لدييا لمتدخؿ 
عمد في عممية التقرير المالي, مف خالؿ االختيار بيف بدائؿ السياسات المحاسبية وأسس المت

طرؽ القياس لمتأثير عمى األرقاـ الواردة في القوائـ المالية وال سيما رقـ صافي الربح وبالشكؿ 
الذي يعطي صورة جيدة عف كفاءة وحسف أداء اإلدارة, وذلؾ بيدؼ تعظيـ قيمة الحوافز 

, وتتعدد أشكاؿ عقود حوافز ومكاف ت اإلدارة في المنش ت تبعًا (2)التي تحصؿ عمييا والمكاف ت
تركز العقود عمى لمنش ت التي يسيطر عمييا المالؾ في افلمدى سيطرة المديريف أو المالؾ, , 

في المنش ت التي  , أماممنشأةالمكاف ت في شكؿ أسيـ وربطيا بالزيادة في القيمة السوقية ل
وىي  يا المديريف تركز العقود عمى الحصوؿ عمى أكبر قدر مف المكاف ت النقديةيسيطر عمي

تعني المشاركة في األرباح, ويتـ احتساب ىذه الحوافز كنسبة مئوية مف صافي الربح القابؿ 
لمتوزيع. ومف الطبيعي في ىذه الحالة أف يكوف لدى اإلدارة دافعًا قويًا لممارسة إدارة األرباح 

يمكنيا مف تعظيـ قيمة صافي الربح القابؿ لمتوزيع لمحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف  بالشكؿ الذي
مف المكاف ت النقدية. وىنا البد مف اإلشارة إلى أف سموؾ اإلدارة في ممارسة إدارة األرباح 

 :(3)ألغراض تتعمؽ بالمكاف ت والحوافز, يتوقؼ عمى الربح المحقؽ والربح المستيدؼ
المحققة تفوؽ الحد األقصى )سقؼ الحوافز( فإنو سيكوف لإلدارة الحافز أ. فإذا كانت األرباح 

لتخفيض األرباح عف طريؽ تأجيؿ جزء منيا إلى األعواـ التالية, فالمديروف سيفقدوف المكافأة 
عف األرباح الزائدة عف الحد األقصى, وبالتالي فإف تأجيؿ جزء مف األرباح سوؼ يزيد عف 

 .المكاف ت المتوقعة مستقبالً 

                                                           
1

 .50 , صمرجع سبؽ ذكره(, 9050) معروؼ, ىادي, 

2
 .49-45, ص (, مرجع سبؽ ذكره9006عبيد, حسيف, ) 
, المكتب الجامعي الحديث, ص دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة(, 9004) سيد,سرايا, محمد اللدىراوي, كماؿ الديف؛ ا 3

595. 
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ذا كانت األرباح المحققة بيف المستيدفة والحد األقصى, فإف المديريف سيكوف لدييـ الرغبة  ب. وا 
في تحويؿ أرباح مف الفترات المستقبمية إلى الفترة الحالية بما ال يزيد عف سقؼ الحوافز, وىذا 

 الفترة المستقبمية.سيؤدي إلى زيادة القيمة الحالية لمكاف ت اإلدارة في الفترة الحالية بداًل عف 
ج. أما إذا كانت األرباح المحققة أقؿ مف المستيدفة, فإف اإلدارة ستعمد إلى تخفيض األرباح أو 
حتى تحقيؽ خسائر عف طريؽ إدراج أقصى ما يمكف مف مصروفات في القوائـ المالية لمفترة 

 ت في الفترات الحالية مما يزيد مف فرصة تحقيؽ أرباح وبالتالي ضماف الحصوؿ عمى المكاف
 المستقبمية.

 دوافع تنظيمية:  2-2-2-3
تظير الدوافع التنظيمية إلدارة األرباح إذا كانت اإلدارة تعتقد بأف لةرباح التي ستظير في 
قوائميا المالية تأثير عمى عمؿ واضعي التشريعات أو المسؤوليف الحكومييف, وبالتالي فإنو مف 

إلدارة عمى عمؿ واضعي التشريعات وبالتالي تقميؿ الضغط خالؿ إدارة نتائج العمميات تؤثر ا
 السياسي وتأثير التشريعات عمى المنشأة.

 :سياسية وتحقيؽ الوفورات الضريبيةوبذلؾ تشمؿ الدوافع التنظيمية تقميؿ التكاليؼ ال
 تقميؿ التكاليؼ السياسية:   - أ

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  سواءتتمثؿ التكاليؼ السياسية في األعباء التي تتحمميا الشركات 
نتيجة التدخالت الخارجية مف الحكومات أو الييئات أو النقابات العمالية والتي مف شأنيا أف 

, سواء أكانت ىذه التدخالت في شكؿ صدور قرارات سياسية أو إجراءات تؤثر عمى قيمة الشركة
ركة إلى الدولة أو بيف األطراؼ تنظيمية أو سف تشريعات قانونية مف شأنيا تحويؿ الثروة مف الش

 .(1)ذات المصالح في الشركة
وقد تناولت الكثير مف الدراسات موضوع التكاليؼ السياسية حيث أشارت ىذه الدراسات إلى أف 
التقمبات الكبيرة في أرباح الشركات, والتي قد تأخذ شكؿ زيادة كبيرة في رقـ األرباح قد ينظر 

ا أخذت التقمبات شكؿ انخفاض كبير في رقـ األرباح قد ينظر إلييا كمؤشر لالحتكار, أما إذ
إلييا كمؤشر لتعسر الشركات واضطرابيا, وفي كال الحالتيف ستصبح ىذه الشركات موضع 

, األمر الذي سيؤدي إلى خضوعيا إلجراءات التفتيش الحكومي (2)اىتماـ الدولة والرأي العاـ
ة بالقانوف والقواعد التنظيمية مثؿ إجراءات التفتيش الدوري أو المفاجئ لمتحقؽ مف التزاـ الشرك

جراءات تدقيؽ سياسات التسعير ومنع االحتكار, كما تشمؿ أيضًا إجراءات التقاضي  الجمركي وا 
التي تتعرض ليا المنشأة لتعويض الغير عف أي أضرار لحقت بيـ وكاف نشاط المنشأة سببًا 

                                                           
1

 .56, ص مرجع سبؽ ذكره, (9050) ,فواز سفير معيض ,القثامي؛ توفيؽ عبد المحسف ,الخياؿ 
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 .55, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9006عيسى, سمير كامؿ محمد, )  
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حاولة تخفيؼ آثار األرباح الكبيرة باتخاذ خطوات , ولذلؾ ستمجأ الشركات إلى م(1)رئيسًا فييا
وممارسات مف شأنيا تأجيؿ اإليرادات أو التعجيؿ بالمصروفات وذلؾ بغرض تخفيض الدخؿ 
المعمف, ولعؿ مف أىـ األمثمة لذلؾ ىو شركات البتروؿ في دوؿ األوبؾ فقد ارتفعت أسعار 

عاـ  حرب تشريف األوؿ المجيدةالبتروؿ بشكؿ كبير جدًا عقب الحظر البترولي الذي صحب 
حيث أوردت تمؾ الشركات أرباحًا أقؿ, وبتدقيؽ السياسات المحاسبية لمشركة أظيرت  (1973)

 .(2)أنيا اختارت سياسة متحفظة جداً 
 تحقيؽ الوفورات النريبية:  - ب

تعتبر الوفورات الضريبية مف الدوافع اليامة وراء قياـ اإلدارة بالتالعب في الدخؿ لتجنب 
 :(3)ضرائب أو تحقيؽ وفورات ضريبية كمما أمكف ذلؾ, وىنا ال بد مف التمييز بيف حالتيفال
  عندما تتمتع الشركة بإعفاء ضريبي وخاصة خالؿ السنوات األولى لتأسيسيا, فإف ذلؾ

قد يشكؿ دافعًا لإلدارة لممارسة إدارة األرباح وذلؾ لالستفادة مف فترة اإلعفاء, فتقوـ بتعظيـ رقـ 
اح المنشورة بالقوائـ المالية, األمر الذي يحسف صورة المنشأة في السوؽ وينعكس ىذا بدوره األرب

عمى أسعار أسيميا وبالتالي زيادة قيمتيا. فعمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر يمكف إلدارة المنشأة 
خالؿ فترات اإلعفاء الضريبي تحقيؽ وفورات ضريبية حقيقية عف طريؽ تأجيؿ بعض النفقات 

فترات الخضوع لمضريبة مثؿ رسممة بعض النفقات, وبالتالي تحقيؽ أرباح أعمى خالؿ  إلى
 فترات اإلعفاء الضريبي.

  عندما يكوف دخؿ المنشأة خاضعًا لمضريبة, فإف ذلؾ قد يشكؿ دافعًا لإلدارة لممارسة
 إدارة األرباح وذلؾ بيدؼ تخفيض رقـ صافي األرباح, وبالتالي تخفيض الوعاء الضريبي.

ففي ظؿ وجود ضريبة دخؿ الشركات, أو في ظؿ التغير في معدليا, تعمد اإلدارة إلى التأثير 
المحاسبية التي تتيح إلدارة الشركة, عند  المعاييرعمى رقـ الربح المحاسبي, ويساعدىا في ذلؾ 

عدادىا لمقوائـ والتقارير المالية, قدرًا مف حرية االختيا ر المحاسبي إجرائيا لمقياسات المحاسبية, وا 
أو تعارض  المعاييرإذ تعطييا فرصة االختيار مف بيف البدائؿ المحاسبية دوف إخالؿ بيذه 

معيا, فاإلدارة قد تتجنب الدخؿ المرتفع ألنو ينتج عنو دفعات أعمى مف الضرائب, وتتجنب 
ف كذلؾ الدخؿ المنخفض الذي قد يؤدي إلى التدقيؽ مف قبؿ السمطات الضريبية, لذلؾ يتوقع م

                                                           
 .55 , صمرجع سبؽ ذكره(, 9050) معروؼ, ىادي, 1
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الشركات التي يكوف لدييا التزاـ ضريبي كبير في الفترة الحالية أف تمجأ إلى ممارسات إدارة 
 .(1)األرباح

 دوافع أيرا:  2-2-2-4
 عقود العمؿ:   - أ

عادة ما يتفاوض ممثمي العماؿ مع اإلدارة كؿ فترة زمنية مف أجؿ رفع مستويات األجور 
دارة في ىذا التفاوض كؿ ما لدييا لمحصوؿ والمكاف ت وتعويضات ترؾ الخدمة, وتستخدـ اإل

عمى عقود عمؿ ميسرة تحاوؿ مف خالليا تخفيض أي زيادة مقترحة مف جانب ممثمي العماؿ, 
وفي ىذه الحالة يمكف أف تمجأ اإلدارة إلى ممارسات إدارة األرباح مف أجؿ تخفيض الربح في 

 . (2)الفترة أو الفترات التي تسبؽ إبراـ عقود العمؿ
أف الشركات الكبيرة التي تعمؿ في صناعات تكوف معرضة بدرجة كبيرة لحدوث إضرابات كما 

مف جانب اتحادات العماؿ, يمكف أف تقوـ بإعادة تقييـ األصوؿ الثابتة لتخفيض الربحية 
ومعدالت العائد, وذلؾ لتخفيض معاناة تمؾ الشركات فيما يتعمؽ بمطالبة ىذه االتحادات الخاصة 

 .(3)بزيادة األجور
 الحصوؿ عمى دعـ حكومي:   - ب

في بعض األحياف يمكف أف تمجأ بعض الشركات الكبيرة إلى تخفيض أرباحيا, وذلؾ بيدؼ 
الحصوؿ عمى دعـ حكومي, فمثاًل الشركات الصناعية التي تتقدـ بطمبات لمحصوؿ عمى دعـ 

ونة المتاحة في إعانة تصدير أو لمواجية الواردات تحاوؿ استغالؿ التقديرات المحاسبية والمر 
بعض المعالجات, لتخفيض أرباحيا وذلؾ في السنوات التي تقدمت خالليا تمؾ الشركات بطمبات 

 .(4)لمحصوؿ عمى تمؾ اإلعانات
 األمف الوظيفي:  - ت

في بعض األحياف قد يمجأ المدراء في المنشأة إلى ممارسة إدارة األرباح وذلؾ مف أجؿ المحافظة 
ة ما يتـ ذلؾ خالؿ الفترة األخيرة مف عقد مجمس اإلدارة, حيث يتـ عمى مراكزىـ ووظائفيـ, وعاد

إتباع إجراءات وأساليب تمكنيـ مف تعظيـ رقـ األرباح المقررة في القوائـ المالية, األمر الذي 
 . (5)يخمؽ انطباعًا جيدًا لدى المالؾ عف كفاءة اإلدارة وحسف أدائيا

                                                           
1

ة المجمة العربيسموؾ تمييد الدخؿ في األردف )دراسة ميدانية عمى الشركات المدرجة في بورصة عماف(, (, 9005جيماني, عمر, ) 
 .590, ص, المجمد الرابع, العدد األوؿلممحاسبة

 .55, صمرجع سبؽ ذكره(, 9050) معروؼ, ىادي, 2

مجمة البحوث (, إعادة تقييـ األصوؿ الثابتة بالزيادة بيف السماح والمنع مع اإلشارة لمصر, 2001) طاحوف, محمد عبد الحميد, 3
 .49, ص العممية

4
 Jones, J., (1991), Earning Management During Import Relief Investigations, Journal of 

Accounting Research،Vol. 29, No. 2,  PP. 193-228. 
5

 .54, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9050, )مسعود معروؼ, ىادي  
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 العوامؿ المؤثرة في إدارة األرباح: 2-2-3
أثبتت العديد مف الدراسات أف ممارسات اإلدارة في إدارة أرباحيا تختمؼ بشكؿ كبير تبعًا 
الختالؼ الظروؼ التشغيمية التي تمر بيا الشركة, ففي ظؿ ظروؼ تشغيمية معينة نجد أف حجـ 
الشركة وربحية الشركة وضريبة الدخؿ وكثافة رأس الماؿ تمثؿ عوامؿ مؤثرة عمى إدارة األرباح, 

ظؿ ظروؼ أخرى يكوف انحراؼ النشاطات التشغيمية عف المستوى الطبيعي وتقمب األرباح  وفي
 .(1)وبرامج التحفيز وشروط عقود المديونية إف وجدت ىي عوامؿ مؤثرة في إدارة األرباح

 أوًا: حجـ الشركة:
تصنؼ الشركات في أي قطاع وفي مختمؼ دوؿ العالـ إلى شركات كبرى ومتوسطة وصغرى  

عتماد عمى حجـ عمميات ىذه الشركات التشغيمية واالستثمارية, وقد أجمعت معظـ الدراسات باال
عمى أنو كمما زاد حجـ الشركة كمما كانت احتمالية إدارة األرباح فييا أكبر, وأرجعت بعض ىذه 
الدراسات ذلؾ إلى وجود المجاؿ الواسع لتنظيـ المصروفات والمستحقات والبنود غير العادية, 

مرونة األكبر في استخداـ التغييرات المحاسبية, وكذلؾ لوجود احتمالية أكبر لتقمب األرباح بيف وال
. ولذلؾ يعد حجـ الشركة (2)سنة وأخرى في الشركات الكبيرة بعكس الحاؿ في الشركات الصغيرة

جراءاتيا, باإلضافة إلى الدور االجتماعي والسياسي الذي تتحم مو مؤثرًا في سياسات الدولة وا 
الشركة كبيرة الحجـ, إذ يطمب مف إدارة الشركات أف تتحمؿ أعباء إضافية تتعمؽ بمشاكؿ 
المجتمع وأفراده وذلؾ مف خالؿ المشاريع التنموية واالجتماعية التي مف شأنيا مساعدة العائالت 
ف الفقيرة والتحسيف مف المستوى المعيشي ألفراد المجتمع والمساىمة في تخفيض نسبة البطالة ع

. وحيث إف (3)طريؽ توظيؼ نسبة معينة سنويًا, وىذه التكاليؼ تسمى بالتكاليؼ السياسية
الشركات الكبيرة أكثر حساسية لممحيط الخارجي مف الشركات الصغيرة, لذلؾ فإف التقمبات 
اإليجابية الكبيرة في األرباح في أية شركة كبيرة قد تثير الشبيات حوؿ إدارة الشركة والمنافع 

رتبة ليا, كما أف التقمبات السالبة الكبيرة في األرباح قد تزيد المخاوؼ مف اإلفالس المحتمؿ المت
لمشركة, لذلؾ فإف التقمبات الجوىرية اإليجابية والسمبية في دخؿ الشركات الكبيرة تزيد مف 
ة, احتمالية التكاليؼ السياسية غير المرغوب بيا لمشركة كخضوع الشركة لمحددات قانونية معين

والتدخؿ في الشؤوف الخاصة باإلدارة, لذلؾ فإف الشركات الكبيرة يكوف ليا الحافز األكبر إلدارة 
 .(4)أرباحيا

                                                           
 .556ص  مرجع سبؽ ذكره(, 9005) ,جيماني, عمر 1
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 ثانيًا: ربحية الشركة: 
يحظى صافي ربح الشركة بالمزيد مف االىتماـ أكثر مف أي بند آخر في القوائـ المالية, فصافي 

ا أنو يستخدـ كمؤشر لمدى كفاءة إدارة الشركة الربح يقيس قدرة الشركة عمى توليد الربح, كم
لعممياتيا بنجاح, فزيادة أرباح الشركة تعني احتماؿ زيادة توزيعات األرباح بالنسبة لحممة األسيـ, 
وكذلؾ زيادة قدرة الشركة عمى سداد ديونيا, كما أف رقـ صافي الربح الكبير يساعد عمى جذب 

يأمموف في الحصوؿ عمى أرباح وتوزيعات لةسيـ مف رأس الماؿ مف المستثمريف الجدد الذيف 
 .(1)العمميات المستقبمية الناجحة

تعد ربحية الشركة عاماًل ضروريًا وميمًا إلدارة األرباح إذ ال يمكف االعتماد عمى ربحية ضعيفة 
 أو متدنية لمقياـ بإدارة األرباح, فالشركات ذات الربحية المتدنية ال تستطيع استخداـ الطرائؽ
واإلجراءات المحاسبية في إدارة أرباحيا, وذلؾ لعدـ وجود األرباح الكافية. لذلؾ يمكف القوؿ أنو 
كمما ازدادت ربحية الشركة كمما ازدادت احتمالية إدارة األرباح لتعدد الخيارات أماـ ىذه الشركات 

 .(2)إلتباع الطرائؽ المالئمة في تمييد دخميا
 ثالثًا: الكثافة الرأسمالية:

لشركات ذات الكثافة الرأسمالية ىي تمؾ الشركات التي تعتمد عمى رأس الماؿ الثابت كاآلالت ا
. فالشركات ذات الكثافة (3)والمكنات أكثر مف اعتمادىا عمى العمالة اليدوية في أداء أنشطتيا

في الرأسمالية المرتفعة تستغني عف األيدي العاممة مما ُيحمؿ الشركة المسؤولية أماـ الدولة 
تحمميا عبء التكمفة السياسية ومسؤولياتيا في المساىمة في تخفيض حجـ البطالة والمساىمة 
في توظيؼ نسبة مف العاطميف عف العمؿ, ولذلؾ فإف الشركات ذات الكثافة الرأسمالية العالية 

خفضة تمتمؾ دافعًا أكبر لمعمؿ عمى إدارة األرباح مقارنة بالشركات ذات الكثافة الرأسمالية المن
والتي تسمى بالشركات كثيفة العمؿ, وذلؾ في سبيؿ التيرب مف التكمفة السياسية المترتبة عف 

, ومف زاوية أخرى فإف الشركات التي لدييا نسبة ضخمة (4)الزيادة غير االعتيادية في أرباحيا
ة مف األصوؿ القابمة لالستيالؾ تكوف في وضع أفضؿ يمكنيا مف استخداـ التغيرات المحاسبي

في طرؽ االستيالؾ كوسيمة إلدارة األرباح, وىذه االحتمالية تزداد كمما زادت نسبة األصوؿ 
 .(5)القابمة لالستيالؾ إلى مجموع األصوؿ التي تممكيا الشركة

                                                           
1
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 رابعًا: الرب  اليانع لمنريبة: 
 مف المعروؼ بأف نسب الضريبة تتناسب طردًا مع حجـ اإليرادات أو األرباح, إذ يترتب عمى
الشركات ذات الربح المرتفع نسبة عالية مف الضريبة لذلؾ تقوـ تمؾ الشركات بممارسة إدارة 
األرباح مف خالؿ إتباع الطرؽ والسياسات التي تمكنيا مف تخفيض الضريبة المترتبة عمييا, 
بينما تخضع الشركات ذات الربح المنخفض إلى دفعات ضريبية قميمة وقد تمجأ تمؾ الشركات إلى 

رة األرباح أيضًا وذلؾ لتتجنب الفحص مف قبؿ السمطات الضريبية أما الشركات التي تتحمؿ إدا
 خسائر فقد تصبح معفاة مف الضرائب

مف المعروؼ بأف نسب الضريبة تتناسب طردًا مع حجـ اإليرادات أو األرباح, إذ يترتب عمى 
الشركات ذات اإليراد  الشركات ذات اإليراد المرتفع نسبة عالية مف الضريبة بينما تخضع

المنخفض إلى دفعات ضريبية قميمة, وأحيانًا في ظؿ الخسارة التي تتحمميا الشركة فإنيا تصبح 
معفاة مف الضريبة, وىنا يمكف القوؿ: إف إتباع سياسة إدارة األرباح تساعد اإلدارة بشكؿ واسع 

ية التي يمكف مف خالليا في التيرب الضريبي, وذلؾ مف خالؿ إتباع الطرؽ والسياسات المحاسب
 .(1)تخفيض الضريبة المترتبة عمى الشركة

إضافة إلى ذلؾ ىنالؾ عالقة وثيقة بيف إعداد التقارير المالية وبيف أنظمة الضريبة التي تخضع 
ليا الشركة, ويعتقد أنو لدى إدارة الشركة الحافز إلدارة الربح وذلؾ لتقميؿ أثر الضرائب عمى 

ترات المالية المتتابعة, فاإلدارة قد تتجنب الدخؿ المرتفع ألنو ينتج عنو أرباح الشركة في الف
دفعات أعمى مف الضرائب, وتتجنب كذلؾ الدخؿ المنخفض الذي قد يؤدي إلى الفحص مف قبؿ 
السمطات الضريبية, لذلؾ فإنو يتوقع مف الشركات التي يكوف لدييا التزاـ ضريبي كبير في الفترة 

 .(2)ى إدارة الربحالحالية أف تمجأ إل
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المبحث الثاني: ممارسات إدارة األرباح والعوامؿ التي تحد منيا: 2-3  

 أشكاؿ إدارة األرباح: 2-3-1
تشمؿ أشكاؿ إدارة األرباح تمييد الدخؿ ومحاسبة التخمص مف كؿ الخسائر في سنة رديئة أو ما 

اـ ىذا الشكؿ خالؿ فترات يسمى بمحاسبة التغير الكبير وغالبًا ما تمجأ اإلدارة إلى استخد
الضغوط التنظيمية, وخاصة عند تغيير اإلدارة التنفيذية وتعييف إدارة جديدة, فإذا كانت المنشأة 
خالؿ عيد اإلدارة السابقة تحقؽ خسائر, فإف اإلدارة الجديدة سوؼ تستغؿ الفترة األولى مف 

طالما أف الموـ في ذلؾ يمكف أف تعيينيا بتحميميا خسائر ونفقات محتممة تخص السنوات التالية, 
يوجو لإلدارة السابقة, وبيذه الطريقة سوؼ تعزز اإلدارة الجديدة مف فرص تحقيؽ األرباح في 

 .(1)السنوات التالية
كما أنو يمكف لإلدارة أف تمجأ إلى استخداـ محاسبة التغير الكبير عندما يكوف صافي الربح 

مف الحد األدنى الالـز لمحصوؿ عمى المكافأة ومف المحقؽ خالؿ الفترة الحالية أقؿ بكثير 
المستحيؿ الوصوؿ إلى ذلؾ الحد, في ىذه الحالة فإف اإلدارة ستعمد إلى تخفيض األرباح أو 
حتى تحقيؽ خسائر عف طريؽ تحميؿ الفترة الحالية بمصروفات وخسائر تخص الفترات التالية, 

صوؿ عمى مكاف ت في الفترات مما يزيد مف فرص تحقيؽ أرباح وبالتالي ضماف الح
 .(2)المستقبمية

يعد تمييد الدخؿ مف أكثر أشكاؿ إدارة األرباح شيوعًا حيث تحاوؿ اإلدارة مف خاللو المحافظة 
عمى تيار مستقر مف األرباح المحاسبية التي تقرر عنيا المنشأة بحيث يتـ الوصوؿ إلى األرباح 

 .عمى ىذا الشكؿ مف أشكاؿ إدارة األرباح الدراسة التركيز هيذبالمستيدفة ولذلؾ سيتـ 
 تمييد الديؿ: 
نظرًا ألىمية الدخؿ بالنسبة لمستخدميو ومدى االعتماد عميو في عمميات التنبؤ والتخطيط  

المستقبمي واتخاذ القرارات كاف ال بد لإلدارة مف إتباع الوسائؿ أو اإلجراءات التي تسمح ليا 
ظياره بالشكؿ المر  غوب بالنسبة لمستخدمي القوائـ المالية الخارجييف مف خالؿ بتعديؿ الدخؿ وا 

تقميؿ التقمبات التي تحدث في الدخؿ مف سنة إلى أخرى, ومف ىنا ظيرت في األدبيات المحاسبية 
ظاىرة تمييد الدخؿ بتعبير آخر, استخداـ رقـ الدخؿ لتوجيو مستخدمي األرقاـ المحاسبية باتخاذ 

 .(3)قرارات معينة
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الباحثيف عمى أف تمييد الدخؿ ىو تسوية مقصودة لمدخؿ بيدؼ تقميؿ التقمبات في  ويتفؽ معظـ
المحاسبية المطبقة  المعاييرنتائج أعماؿ الشركة ضمف مستوى محدد مف األرباح بما يتماشى مع 

 في الدولة التي تقع فييا الشركة.
المستوى أو االتجاه  بأنو تسوية مقصودة لمدخؿ المعمف بيدؼ الوصوؿ إلى تمييد الديؿويعرؼ 

المرغوب ويعبر عف رغبة اإلدارة في تقميؿ االنحرافات غير الطبيعية في الدخؿ إلى الحد الممكف 
 .(1)في ظؿ المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 

محاولة مقصودة مف بعض المدراء لتقميؿ التقمبات في نتائج أعماؿ الشركة ضمف  بأنوكما يعرؼ 
ا يتماشى مع المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا والمطبقة في الدولة التي مستوى مف األرباح بم

 .(2)تقع فييا الشركة
تتحدد بأف اإلدارة ىي الطرؼ  النقاطإف أغمب تعاريؼ تمييد الدخؿ تؤكد عمى مجموعة مف 

األكثر اىتمامًا الذي يسعى إلى تخفيض التقمبات واالختالفات التي تطرأ عمى صافي دخؿ 
نما ىو  الشركة, وأف ىذا اإلجراء المتبع ال يعد سموكًا إلزاميًا عمى إدارة الشركات في إتباعو وا 

إجراء اختياري حسب رغبة الشركة وحسب طبيعة سير منحى الدخؿ باإلضافة إلى مدى رغبة 
ىذه اإلدارة في تحسيف وضعيا األدائي واإلجرائي المتبع وتركيزىا عمى تقديـ المعمومة المفضمة 

الشركة أماـ مستخدمي قوائميا المالية المعتمدة, أي دافع المصمحة الذاتية لإلدارة  عف وضع
المحاسبية ىي األساس  المعاييريمثؿ المحفز األىـ لتمييد الدخؿ. كما أف المرونة المتاحة في 

الذي مف خاللو تتمكف اإلدارة مف تحقيؽ سموكية تمييد الدخؿ. كما يمكف إضافة مسممة أساسية 
أغفمتيا التعاريؼ السابقة وىي أف سموكية تمييد الدخؿ مف قبؿ اإلدارة تتسـ بالذكاء ميمة 

والبراعة وليس بالسذاجة, فرقـ الدخؿ غير معمف أنو مميد, كما أف الوسائؿ المستخدمة في 
 .(3)عممية التمييد والدوافع مف وراء التمييد ىي األخرى غير معمف عنيا

أف تحقؽ الشركة أرباحًا كبيرة بدرجة كافية في بعض السنوات وىذا الشكؿ مف التالعب يتطمب 
بما يسمح بتكويف احتياطيات مستترة تستخدـ بعد ذلؾ مف أجؿ تنظيـ تدفؽ الدخؿ عند الضرورة, 
 أي تخفيض الدخؿ في السنوات المزدىرة وتخزينو لمقابمة انخفاض الدخؿ في السنوات الرديئة. 

د الدخؿ يرجع بشكؿ أساسي إلى اعتقادىا بأف تقمبات األرباح ىي إّف ممارسة إدارة المنشأة لتميي
أحد عناصر تقييـ أدائيا, حيث يتخذ المحمموف الماليوف والمستثمروف مف درجة تبايف أرقاـ الدخؿ 
كمقياس لممخاطرة التي تتعرض ليا المنشأة, وال شؾ أف االستقرار في األرباح يؤدي إلى 
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ا بدوره يحفز المستثمروف عمى االستثمار في الشركة كما يؤدي , وىذ(1)انخفاض درجة المخاطرة
لى انخفاض التكاليؼ الالزمة  ىذا االستقرار إلى زيادة القيمة السوقية لمشركة في األجؿ الطويؿ وا 

 (2)لمتطمبات االقتراض والتمويؿ

 أنواع تمييد الديؿ:
خالؿ طبيعة  حيث يتولد الدخؿ بشكؿ طبيعي مستقر نسبيًا مف التمييد الطبيعي: - أ

.يتعمؽ بإنتاج الشركة فإذا قامت الشركة بزيادة إنتاجيا (3)عمميات المنشأة واإلنتاج والتشغيؿ
خالؿ سنة معينة ىذا يؤدي إلى تخفيض تكمفة البضاعة المباعة وبالتالي زيادة أرباحيا في تمؾ 

 السنة, ويحدث العكس في حاؿ تخفيض إنتاجيا.
 تدخؿ اإلدارة وينقسـ إلى نوعيف: وىو ناتج عف التمييد المقصود:  - ب

ىو التمييد الذي يشير إلى تنفيذ الصفقات التجارية أو عدـ  التمييد الحقيقي: النوع األوؿ:
تنفيذىا )القياـ بصفقات البيع مثاًل( في ضوء تأثيرىا عمى تمييد الدخؿ, فإذا كانت الصفقة 

كس صحيح. وىذا يعني أف ىناؾ ستؤدي إلى تمييد الدخؿ فإف اإلدارة سوؼ تنفذ الصفقة والع
عمميات فعمية تحدث وينتج عنيا تغيرًا في األرقاـ المحاسبية مما يؤثر بشكؿ مباشر عمى الدخؿ 
وذلؾ عف طريؽ القرارات التشغيمية الفعمية مما ينعكس عمى التدفقات النقدية. وبتعبير آخر فإف 

عمية بالشكؿ الذي يساىـ في تقميؿ ىذا النوع مف التمييد يركز عمى توقيت حصوؿ المعامالت الف
المحاسبية التي  بالمعاييراالنحرافات المتوقعة وغير المتوقعة, وغالبًا ما يرتبط توقيت التمييد 

تحكـ االعتراؼ بتمؾ األحداث أي االستفادة مف تاريخ حدوث اإليراد وتاريخ االعتراؼ بو, ومثاؿ 
لبيع, أي التنفيذ الفعمي أو عدمو, في نياية ذلؾ ىو التقصد بالقياـ بتأخير أو تقديـ صفقات ا

السنة المالية بيدؼ التأثير الفعمي عمى تاريخ االعتراؼ بإيراد المبيعات مما يؤثر عمى الدخؿ 
 .(4)الحالي والمستقبمي

ىو التمييد الذي يمثؿ تدخؿ اإلدارة مف خالؿ االختيار  التمييد المصطنع:النوع الثاني:  
ألرباح المحاسبية بما يتماشى مع رغباتيا في تمييد الدخؿ, دوف حدوث المحاسبي لمتقرير عف ا

, وىذا يعني أف التمييد المصطنع ال يؤثر بشكؿ (5)تغيير اقتصادي حقيقي في أداء المنشأة
نما عمى بعض األرقاـ المحاسبية, فيو عممية نقؿ لمبنود أو  مباشر عمى التدفقات النقدية وا 

 . (6)مالية أو تغيير في الطرائؽ المحاسبية المتبعةالعناصر المكونة لمقوائـ ال
                                                           

1
 .64 ص مرجع سبؽ ذكره,(, 9050معروؼ, ىادي, ) 

2
 .550, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9005) جيماني, عمر, 

 .45, ص ؽ ذكرهمرجع سب(, 9005حماد, طارؽ عبد العاؿ, ) 3

 .5, ص  مرجع سبؽ ذكره(, 9005العبد اهلل, رياض وآخروف, ) 4
 .56-52, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9050) عبد اهلل, حسيف, 5

6
 .5, ص  مرجع سبؽ ذكره(, 9005العبد اهلل, رياض وآخروف, ) 
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تواجو عممية تمييد الدخؿ انتقادات كثيرة لما قد ينتج عنيا مف إفصاح غير عادؿ عف الدخؿ, 
والذي يمنع المستثمريف مف الحصوؿ عمى معمومات دقيقة وكافية عف األرباح الستخداميا في 

راتيـ في الشركات وكذلؾ فإف معظـ الباحثيف يروف تقييـ المردود المتوقع الذي ينتج عف استثما
ألنو  أف تمييد الدخؿ سموكًا غير مقبواًل يمكف اإلدارة مف خداع المساىميف الحالييف والمحتمميف,

يؤدي إلى زيادة القيمة السوقية المعمومة لمشركة, ويقمؿ مف الخطورة التي يدركيا أصحاب 
 .(1)المصمحة بالشركة

لمتمييد في حالة ارتفاع أرباحيا وذلؾ لتخفيض العبء الضريبي وأيضًا تمجأ بعض الشركات 
لتفادي التكاليؼ السياسية في حاؿ وجود تقمبات كبيرة في دخميا والتي يمكف أف تجذب انتباه 

 .(2) الدولة والرأي العاـ
إذًا يختمؼ نوع سموؾ التمييد مف شركة إلى أخرى, وذلؾ بسبب وجود العديد مف العوامؿ في 
الشركات المختمفة, والتي تعطي اإلدارة الحافز الستخداـ الخيارات المحاسبية لتمييد الدخؿ 

 .(3)بأساليب مختمفة
يد الدخؿ مف خالؿ قياـ اإلدارة بمجموعة مف الممارسات منيا حقيقية تؤثر عمى يويتجمى تم

ية والغاية مف كمييما صافي التدفقات النقدية, ومنيا محاسبية تؤثر عمى ترتيب بنود القوائـ المال
 ىو التأثير عمى رقـ صافي الربح وفيما يمي شرح لتمؾ الممارسات:

 ممارسات إدارة األرباح: 2-3-2
 :(4)لممارسة إدارة األرباح يجب أف تتوفر الظروؼ التالية

 .وجود عالقة بيف ما يتـ تحقيقو مف أرباح وبيف منفعة القائميف باإلدارة 
 ما بيف البدائؿ والطرؽ المحاسبية المختمفة. حرية اإلدارة في االختيار 
 .أف يكوف لإلدارة السمطة التي تمكنيا مف اتخاذ القرارات اإلدارية 

بشكؿ عاـ يمكف تصنيؼ ممارسات إدارة األرباح في إطار الفكر المحاسبي إلى ممارسات 
ة تعتمد عمى حقيقية تؤثر عمى صافي التدفقات النقدية مف األنشطة المختمفة وممارسات محاسبي

االختيار بيف البدائؿ المحاسبية وبالتالي التأثير عمى األرقاـ الواردة في القوائـ المالية دوف التأثير 
 عمى صافي التدفقات النقدية لمشركة.

 

                                                           
 .559, ص  مرجع سبؽ ذكره(, 9005جيماني, عمر, ) 1

 .6 , ص مرجع سبؽ ذكره (,9005العبد اهلل, رياض وآخروف, ) 2

 .555, ص  مرجع سبؽ ذكره(, 9005جيماني, عمر, ) 3
4
 Parfet, W., (2000), Accounting Subjectivity and Earnings Management: A Preparer Perspective, 

Accounting Horizons, Vol. 14 , P. 481- 488. 
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 الممارسات الحقيقية إلدارة األرباح: 2-3-2-1
بيعات وذلؾ لتعديؿ تقوـ عمى استخداـ قرارات إدارية تتعمؽ بأنشطة اإلنتاج واالستثمار والم

ف ىذا النوع مف اإلجراءات والقرارات ييدؼ بشكؿ أساسي  اإليرادات والمصروفات المتوقعة, وا 
لمتأثير عمى صافي التدفقات النقدية مف األنشطة المختمفة, وبالتالي التأثير عمى رقـ األرباح, 

 ومف أىـ األساليب الحقيقية التي تستخدميا الشركات في إدارة أرباحيا:
 إدارة المبيعات: - أ

تعتبر إدارة المبيعات مف أىـ الممارسات الحقيقية التي تستخدميا المنش ت في إدارة أرباحيا, 
ويقصد بيا مجموعة اإلجراءات التي تتخذىا اإلدارة لمتحكـ والتالعب في عمميات البيع التي تقـو 

ؿ تممكيا أو استثمارات بيا المنشأة )سواء كانت ىذه المبيعات بضاعة تنتجيا المنشأة أو أصو 
 .(1)مالية( وبالشكؿ الذي يؤثر عمى التدفقات النقدية منيا

 ومف أمثمة إدارة المبيعات:
  قياـ إدارة الشركة بالتراخي في شروط البيع اآلجؿ, أو منح خصـ تجاري كبير بغرض

 زيادة المبيعات.
 .زيادة فترة االئتماف الممنوحة عند البيع اآلجؿ 
 دة عمى المبيعات اآلجمة.تخفيض معدؿ الفائ 
 إدارة المصروفات اايتيارية:  - ب

يمكف إلدارة الشركة ممارسة إدارة األرباح مف خالؿ التالعب في المصروفات االختيارية مثؿ 
مصارؼ البحث والتطوير, حيث يمكف لمشركة االختيار بيف سياسة اعتبار ىذه المصاريؼ 

واستنفاذىا عمى مدى فترات زمنية معينة  مصاريؼ جارية في نفس سنة حدوثيا, أو رسممتيا
 .(2)وبالتالي فإنو بإمكاف إدارة المنشأة اختيار الطريقة التي تعطي رقـ الربح المرغوب بو

 إدارة اإلنتاج: - ت
يمكف لمشركات ممارسة إدارة األرباح مف خالؿ التحكـ في حجـ اإلنتاج, فمف خالؿ زيادة اإلنتاج 

محممة عمى كؿ وحدة منتج ومف ثـ تخفيض تكمفة الوحدة, ومف يمكف تخفيض التكاليؼ الثابتة ال
ناحية أخرى تؤدي زيادة اإلنتاج إلى زيادة المخزوف في نياية السنة مما يؤدي إلى تخفيض تكمفة 
المبيعات, كؿ ذلؾ يقود إلى زيادة األرباح, ومف ثـ الوصوؿ إلى رقـ الربح المرغوب بو. ىذا 

قات النقدية حيث يتطمب ذلؾ شراء مواد خاـ وما يتبع ذلؾ مف ويؤثر ما سبؽ سمبيًا عمى التدف

                                                           
1

تأثير عمى النتائج والمراكز المالية وأثرىا عمى جودة المعمومات بالقوائـ المالية (, تحميؿ ألساليب ال9009) شريؼ محمد,  البارودي, 
 .542 -59د األوؿ, ص , كمية التجارة, جامعة عيف شمس, العدمجمة الفكر المحاسبيمع دراسة اختبارية, 

2
 .40 ص (, مرجع سبؽ ذكره,9050) ,مسعود معروؼ, ىادي 
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. ومف ناحية أخرى فإف زيادة اإلنتاج قد تؤدي إلى زيادة (1)زيادة التدفقات النقدية الخارجة
المشتريات بنسبة أعمى مف زيادة المخزوف آخر المدة بما يؤدي إلى زيادة تكمفة البضاعة المباعة 

ستؤدي إلى تحمؿ الشركة بتكاليؼ تخزيف ا أف زيادة المخزوف ومف ثـ انخفاض األرباح, كم
 .مرتفعة, وقد يتعرض المخزوف لمتمؼ خاصة إذا عجزت الشركة عف تصريفو

 الممارسات المحاسبية إلدارة األرباح: 2-3-2-2
تعتمد عمى قرارات محاسبية تتعمؽ بالتقدير والقياس والتبويب, حيث تتاح إلدارة الشركة مرونة 

في االختيار بيف البدائؿ المحاسبية وممارسة نوع مف التقدير الشخصي في بعض نسبية 
والوسائؿ  الممارساتالحاالت, ىذا وىناؾ بعض الخصائص والمعايير التي يجب توافرىا في 

 :(2)المستخدمة في إدارة األرباح, تتمخص في اآلتي
  الشركة في أعماؿ غير  تعدياًل في رقـ الربح دوف أف يزج ةالمستخدم الممارسةحقؽ تأف

 مرغوب فييا مستقباًل, وأف يساعدىا في تحقيؽ أىدافيا طويمة األجؿ بالنسبة لإليراد.
  إلى القياـ بعمميات فعمية مع أطراؼ خارجية أخرى, بؿ  ةالمستخدم الممارسةحتاج تأال
 تطمب إعادة تصنيؼ حسابات داخمية فقط.ت
  عتمد عمى حكـ ميني.ت, وأف لمحاسبيةا المعاييرمع  ةالمستخدم الممارسةتفؽ تأف 
  أو بالترابط مع ممارسات أخرى, عمى مدى فترات زمنية متتالية. استخدـ بمفردىتأف 
  .أال يرتب عمى الشركة أي التزاـ في المستقبؿ 
 ما يمي: الممارساتونذكر مف تمؾ  

  تطبيؽ أساس ااستحقاؽ: 2-3-2-2-1
تمثمة في المقابمة والتوقيت, والتي أدت إلى بسبب المشاكؿ التي يعاني منيا األساس النقدي والم

التشكيؾ في مدى قدرتو عمى القياس المحاسبي السميـ ألداء الشركة, لذلؾ يعتبر أساس 
االستحقاؽ أكثر فائدة في قياس الدخؿ الدوري مف إتباع األساس النقدي, وذلؾ ألف المعمومات 

ة الشركة الحالية والمستقبمية عمى التي يوفرىا أساس االستحقاؽ تعتبر مؤشرًا أفضؿ عف قدر 
 .(3)تحقيؽ التدفقات النقدية

 :(4)ولعؿ التركيز عمى أساس االستحقاؽ كأحد مداخؿ إدارة األرباح يكمف في عدة أسباب أىميا
 .إف ىدؼ إدارة االستحقاقات ىو التأثير عمى قائمة الدخؿ وما ينتج عنيا بشكؿ أساسي 

                                                           
, كمية مجمة البحوث التجارية المعاصرةدراسة تحميمية, -ربحية ومعايير المحاسبة المصرية(, إدارة ال9006صفا محمود, ) حامد, 1

 .55التجارة بسوىاج, المجمد الثامف عشر, العدد األوؿ, ص 

2
 .54 ص مرجع سبؽ ذكره,(, 9055حبيب, ياهر, ) 

3
 .45 ص (, مرجع سبؽ ذكره,9050) ,مسعود معروؼ, ىادي 

 .6-2ص  مرجع سبؽ ذكره,(, 9006صفا محمود, ) حامد, 4
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 جرائيا, حيث يتـ إ دارة االستحقاقات مف خالؿ قرارات محاسبية وال سيولة تنفيذىا وا 
 يتطمب صفقات أعماؿ جديدة.

  الطبيعة غير الظاىرة والتي تميزه عف التدفقات النقدية والتي يجب أف يساوي رصيد
النقدية في نياية الفترة رصيدىا في بداية الفترة مضافًا إليو صافي التدفقات النقدية التي حدثت 

 خالؿ الفترة.
 س التي يعتمد عمييا أساس االستحقاؽ, والتي تكوف مغرية ليس فقط مف الناحية المقايي

العممية, ولكف أيضًا مف الناحية النظرية حيث يمكف تجميع صافي تأثير قرارات عديدة بشأف 
االعتراؼ والقياس المحاسبي في مقياس واحد, ىذا باإلضافة إلى أف القرارات الخاصة بيذا 

 مف قبؿ المديريف أو مف قبؿ مجموعة صغيرة منيـ.األساس قرارات فردية 
ىذا ويمكف لإلدارة التالعب باألرباح مف خالؿ أساس االستحقاؽ, باالعتماد عمى ممارسات 

 عديدة مف أىميا:
 ممارسات ياصة بااعتراؼ باإليرادات:أوًا: 
ر المحاسبية والقوائـ يتـ االعتراؼ باإليراد أي إثباتو وتسجيمو بالدفاتممعايير المحاسبية لوفقًا 

بتسميـ السمعة أو تقديـ الخدمة محؿ البيع لمعميؿ, ويتحقؽ  -بصفة عامة-المالية عند اكتسابو 
, إال أف الشركات تقوـ بالتالعب في (1)اإليراد بتحصيمو أو التأكد مف تحصيمو بدرجة كافية

بقصد التأثير عمى اإليرادات سواء بتخفيضيا أو تضخيميا مف خالؿ مجموعة مف الممارسات, 
 :(2)أرباح الفترة وبما يتفؽ مع مصالحيا الذاتية, ومف أىـ ىذه الممارسات

االعتراؼ باإليرادات مف عمميات البيع غير التامة: في ىذه الحالة يتـ االعتراؼ باإليراد  - أ
 المترتب عمى عممية البيع قبؿ أف تكتمؿ العممية ذاتيا عمى أرض الواقع وتذكر الباحثة مف ىذه

 الممارسات ما يمي:
  االعتراؼ باإليرادات في حيف أف الخدمات المترتبة عمى عمميات البيع لـ يتـ تقديميا بعد

 بؿ سيتـ تقديميا في المستقبؿ.
  االعتراؼ باإليرادات قبؿ شحف البضاعة وقبؿ الموافقة النيائية مف قبؿ الزبوف عمى

اعة وتسميميا لمزبوف وضماف عدـ إرجاعيا الشراء إذ أنو يجب االعتراؼ باإليراد بعد شحف البض
 ألي سبب كاف أي بمجرد انتقاؿ العبء المالي مف البائع إلى المشتري.

                                                           
1

 .590أ-507أ, ص "اإليراد" 81المعيار (, 9059المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية, ) 
جراءات مراجعتو, 9002, عمي سيد مبارؾ, )عثماف - 2 , مجمة الدراسات والبحوث التجارية(, تعظيـ فائدة القوائـ المالية الفترية وا 
 .69-5 ي, صامعة الزقازيؽ, العدد الثانج

- Schilit, Howard M., (2002), Financial Shenanigans. Mcgraw-Hill Professional, P 63- 153. 
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  االعتراؼ باإليرادات الناتجة عف عمميات بيع لجية قريبة ضمف مجموعة المنشأة أو
 شركائيا االستراتيجييف.

 االعتراؼ بإيرادات وىمية ومف األساليب المستخدمة في ذلؾ:  - ب
 . تسجيؿ النقد المستمـ مف عمميات االقتراض باعتباره إيرادات 
 . تسجيؿ الدخؿ االستثماري باعتباره إيرادات 
 .تسجيؿ مردودات المشتريات باعتبارىا إيرادات 
  تسجيؿ إيرادات غير حقيقية قبؿ عممية اندماج الشركات حيث يكوف ىناؾ فرص

ماج ال سيما عندما تكوف السنوات المالية لمتالعب باإليرادات وتضخيميا أثناء عممية االند
 لمشركات المندمجة مختمفة.

زيادة اإليرادات مف خالؿ عائد لمرة واحدة ويتـ ذلؾ مف خالؿ بيع أحد األصوؿ بسعر  - ت
عاؿ بينما يكوف مسجاًل لدييا بسعر منخفض ويستند ىذا األسموب إلى أف ىناؾ بعض األصوؿ 

سعرىا مرتفعًا مقارنة مع سعر الشراء, فتمجأ لبيعيا بشكؿ مثؿ العقارات واألراضي وغيرىا يكوف 
 مفاجئ لتغطية ضعؼ إيراداتيا خالؿ تمؾ الفترة.

نقؿ اإليرادات الجارية إلى فترة الحقة وذلؾ لتخفيض األرباح في الفترة المالية الحالية,  - ث
تـ إنشاء حسابات ونقميا إلى فترة مالية الحقة تكوف الحاجة ليا أكثر إلحاحًا, وفي ىذه الحالة ي

ادخارية في السنوات التي تكوف إيراداتيا أعمى مف المتوقع, ومف ثـ تحويميا إلى حسابات 
 اإليرادات في الفترات المالية الالحقة التي تكوف إيراداتيا منخفضة.

 :(1)ممارسات ياصة بااعتراؼ بالمصروفاتثانيًا: 
فات بغرض تضخيميا أو تخفيضيا, تقوـ بعض الشركات بممارسات معينة لمتالعب بالمصرو 

 إلظيار قيمة المصروفات عمى غير حقيقتيا. ومف ىذه الممارسات:
 رسممة وتيجيؿ المصروفات لفترات احقة:  - أ

تستخدـ بعض الشركات رسممة وتأجيؿ المصروفات لفترات الحقة كوسيمة لمتالعب باألرباح, 
 ويتـ ذلؾ مف خالؿ:

  التي يتـ استيالكيا بطريقة إعادة التقدير, وذلؾ تخفيض استيالؾ بعض األصوؿ الثابتة
 بالمغاالة في تقدير قيمة تمؾ األصوؿ في نياية الفترة.

                                                           
دراسة نظرية  -(, مؤشرات إدارة األرباح في الوحدة االقتصادية وكيفية الحد مف سمبياتيا9005خميؿ, محمد إبراىيـ أحمد, ) -    1

 .947-955ص , 9, العدد 95التجارة, المجمد  جامعة بنيا, كمية ,ريةمجمة الدراسات والبحوث التجاتطبيقية, 
-(, إطار محاسبة مقترح لدور حوكمة الشركات في تنشيط سوؽ األوراؽ المالية9005محمد إبراىيـ, محمد عبد الفتاح, ) -

المحاسبية واإلدارية  المؤتمر العممي اليامس بعنواف: حوكمة الشركات وأبعادىامدخؿ التحميمي لتفعيؿ اقتصاد المعرفة, 
 .962-922ص سكندرية, كمية التجارة, , , جامعة اإلوااقتصادية
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 .إخفاء مستندات المصروفات الخاصة بالفترة لتسجيميا في فترة الحقة 
  رسممة فوائد تمويؿ بعض األصوؿ الثابتة عمى الرغـ مف عدـ توفر شروط الرسممة ليذه

 األصوؿ.
  عف الفترة كمصروؼ الضرائب والتأميف.  استحقاؽ بعض المصروفاتعدـ تسجيؿ 
    عدـ استيالؾ المصروفات اإليرادية المؤجمة المرتبطة ببعض األصوؿ عمى الرغـ مف

 استيالؾ األصوؿ ذاتيا بالكامؿ أو تخريدىا.
  تحميؿ بعض المصروفات الخاصة بعقود أعماؿ منتيية خالؿ الفترة عمى عقود أخرى ما

حت التنفيذ ومسجمة كمخزوف أعماؿ تحت التنفيذ, وىو بالتالي يكوف أحد حسابات زالت ت
 األصوؿ.

  تحميؿ بعض المصروفات الخاصة بأحد األصوؿ الثابتة عمى أصؿ آخر ذو معدؿ
 استيالؾ أقؿ وفترة استيالؾ أطوؿ.

 :المحتممة الحدوثالتالعب في تكويف واستيداـ ميصصات االتزامات   - ب
 تخصنياية كؿ فترة محاسبية بتكويف مخصصات لمواجية التزامات متوقعة  تقوـ الشركات في

الفترة, ونظرًا ألف ىذه االلتزامات تكوف غير محددة القيمة بصورة نيائية فإف تكويف ىذه 
, ياأرباحتستغؿ ذلؾ في إدارة فإف اإلدارة ولذلؾ المخصصات يخضع لمتقدير والحكـ الشخصي, 

 وذلؾ مف خالؿ:
 تقدير قيمة المخصصات في الفترات التي تحقؽ فييا الشركة أرباحًا أكثر مف  المغاالة في

 المتوقع, وبالتالي تخفيض أرباح الفترة عف الحقيقة.
  تخفيض قيمة المخصصات بغرض تخفيض المصروفات وبالتالي زيادة أرباح الفترة عمى

 غير الحقيقة.
 مو وذلؾ باستخداـ استخداـ المخصصات في غير الغرض الذي تـ تكوينيا مف أج

المخصصات المكونة لتغطية التزامات معينة في فترات سابقة لتغطية مصروفات تخص الفترة 
 الحالية.

 تيفيض ميصص الديوف المشكوؾ في تحصيميا:  - ت
في تاريخ عندما تقوـ الشركات ببيع جزء مف مبيعاتيا لمعمالء باألجؿ, يتـ تسجيؿ ىذه المبيعات 

فإذا ما تبيف في وقت الحؽ أف بعض حسابات المدينيف لف يمكف  بحسابات المدينيف,البيع 
تحصيميا, فإنو يتـ تقدير قيمة الديوف المشكوؾ في تحصيميا وتكويف مخصص لذلؾ مقابؿ 

 تحميؿ ىذه القيمة التقديرية عمى المصروفات.
وتقوـ الشركات بالتالعب في ىذه المخصصات بتخفيضيا بغرض تخفيض المصروفات 

 يا وبالتالي زيادة أرباح الفترة عمى غير الحقيقة.المرتبطة ب



41 
 

 المغااة في تقويـ ميزوف آير المدة: - ث
إجراءات جرد وتقييـ المخزوف بفي بعض األحياف يقوـ المسؤولوف ببعض الشركات بالتالعب 

آخر المدة بغرض تضخيـ قيمة المخزوف )األصؿ( وتخفيض تكمفة البضاعة المباعة 
 خيـ األرباح عمى غير الحقيقة ويشمؿ ذلؾ ما يمي:)المصروؼ(, وبالتالي تض

 .عدـ تخفيض كمية وقيمة المخزوف بكمية وقيمة الفاقد والتالؼ مف البضاعة 
   .إعادة تغميؼ البضاعة التالفة والراكدة وجردىا وتقييميا عمى أنيا بضاعة سميمة 
  العجز مف  إجراءات تحويالت وىمية مف المخازف األصمية إلى مخازف خارجية لتغطية

 كمية المخزوف.
    استالـ بضاعة مف المورديف في نياية الفترة وجردىا وتقييميا بالمخزوف, وذلؾ عمى

 الرغـ مف عدـ تسجيميا بالدفاتر كمشتريات وعدـ تسجيؿ الدائنية المستحقة لممورديف مقابميا.
 عدـ تسجيؿ اانيفاض الدائـ في قيمة األصوؿ الثابتة وغير الممموسة: - ج

تسجيؿ األصوؿ الثابتة واألصوؿ غير الممموسة بالميزانية بالتكمفة التاريخية مخصومًا منيا يتـ 
مجمع االستيالؾ, فإذا ما حدث انخفاض دائـ في قيمة تمؾ األصوؿ نتيجة التقادـ التكنولوجي 
أو االنخفاض الدائـ في طاقتيا اإلنتاجية مثاًل, فإنو يجب تخفيض قيمة تمؾ األصوؿ مقابؿ 

ؿ خسارة )مصروؼ( بقيمة ىذا االنخفاض, وقد ال تقوـ بعض الشركات بتخفيض قيمة تسجي
األصوؿ عمى الرغـ مف توافر الشروط الالزمة لذلؾ, وبالتالي تخفض مف قيمة مصروفاتيا 

 وتزيد مف قيمة أرباحيا عمى غير الحقيقة.
أساس االستحقاؽ مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أنو عمى الرغـ مف المزايا التي يتمتع بيا 

مقارنة مع األساس النقدي والتي تتمثؿ في حؿ مشاكؿ التوقيت والمقابمة وغيرىا, إال أف مساحة 
االختيار بيف البدائؿ المحاسبية والتقدير الشخصي التي يوفرىا أساس االستحقاؽ, قد تمكف 

لمحدد, وىذا يقود اإلدارة مف القياـ بممارسات إدارة األرباح, وذلؾ لموصوؿ إلى مستوى الربح ا
 إلى تضميؿ بعض أصحاب المصالح حوؿ األداء االقتصادي الحقيقي لمشركة.

 التغييرات المحاسبية اايتيارية: 2-3-2-2-2
تفرض خاصية الثبات المحاسبي استخداـ نفس السياسات والطرؽ المحاسبية المتبعة في القياس 

اء المقارنات بيف النتائج واإلفصاح عف األحداث والعمميات والظروؼ وذلؾ لتسييؿ عممية إجر 
المالية لفترات زمنية مختمفة لنفس الشركة أو بيف النتائج المالية لمجموعة مف الشركات التي 
تنتمي لنفس القطاع الصناعي في فترة معينة, وبالرغـ مف ذلؾ فقد أتاحت المبادئ والمعايير 

اختياري وفقًا لظروؼ الشركة المحاسبية الحرية لمشركات, إجراء تغييرات محاسبية معينة وبشكؿ 
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. وتشمؿ (1)وبما تقتضيو الضرورة, وبشرط أف يكوف ىناؾ مبررات منطقية إلجراء ىذه التغييرات
التغييرات المحاسبية االختيارية عمى: التغيير االختياري لمسياسات المحاسبية, والتغيير في 

 التقديرات المحاسبية.
 التغيير اايتيارل لمسياسات المحاسبية: - أ

مبادئ محددة وأسس واتفاقيات  ىي 8معيار المحاسبي الدولي  اكما عرفي حاسبيةمالسياسات ال
 2وقواعد وممارسات تطبقيا المنشأة عند إعداد وتقديـ البيانات المالية

إف تعدد بدائؿ السياسات المحاسبية باإلضافة إلى حرية االختيار بيف تمؾ البدائؿ المحاسبية, 
عيو أماـ إدارة الشركات لممارسة إدارة األرباح والتأثير في رقـ الربح يفتح الباب عمى مصرا

المحاسبي بصورة غير مبررة, ومف أىـ الموضوعات التي تتعدد بدائميا والتي يمكف استغالليا 
 في إدارة األرباح:

 التغيير في سياسات تقويـ المخزوف. 
 التغيير في طرؽ استيالؾ األصوؿ. 
 الستثمار في األوراؽ الماليةالتغيير في طرؽ معالجة ا. 
 عمالت أجنبيةب القوائـ المالية المعدة التغيير في طرؽ ترجمة. 
 التغيير في التقديرات المحاسبية: - ب

ىو تعديؿ المبمغ المسجؿ  8التغيير في التقديرات المحاسبية كما عرفو معيار المحاسبي الدولي 
صؿ ما, الذي ينتج عف تقييـ الوضع ألصؿ ما أو التزاـ ما, أو مقدار االستيالؾ الدوري أل

ف التغيير  الحاضر لممنافع وااللتزامات المستقبمية المتوقعة المرتبطة بأصوؿ والتزامات مالية, وا 
في التقديرات المحاسبية ينتج عف معمومات جديدة أو تطورات جديدة وعميو فيي ليست 

 .(3)تصحيحات ألخطاء
قبؿ وىو نتاج طبيعي يفرضو قيد الحيطة والحذر, ويعتمد إذًا يتعمؽ التقدير بما سيحدث في المست

التقدير عمى الشواىد والقرائف واألدلة التي يمكف حصرىا حاضرًا أو مستقباًل, وكمما كاف التقدير 
مبنيًا عمى أساس مف الدراسة السميمة لمعنصر موضع التقدير مع معرفة العوامؿ والمؤثرات عميو, 

. وفي بعض األحياف ونتيجة لتوفر معمومات جديدة أو (4)لمصداقيةكمما كف قريبًا مف الصحة وا
نتيجة الكتساب الخبرة, فإنو يتـ تغيير التقديرات المحاسبية لبعض البنود التي تـ تقديرىا سابقًا, 

                                                           
1

 .956, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9050القثامي, فواز سفير معيض, )؛ الخياؿ, توفيؽ عبد المحسف 
2

 , التقديرات المحاسبية واأليطاء التغيرات في, "السياسات المحاسبية 1المعيار (, 9059المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية, ) 
 .565أص 

3
 .565أ, ص المرجع السابؽ نفسو(, 9059المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية, ) 

 .955, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9050القثامي, فواز سفير معيض, ) ؛الخياؿ, توفيؽ عبد المحسف 4
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وىذا التقدير يمكف أف يكوف لو تأثير عمى المعمومات المحاسبية سواًء لمفترة الحالية أو 
دارة الشركة ىي المسؤولة عف وضع التقديرات المحاسبية التي تشتمؿ المستقبمية, وحيث أف إ

عمييا القوائـ المالية, فإنيا قد تمجأ في بعض األحياف إلى استخداـ التقديرات المحاسبية لبعض 
البنود أو إجراء تغييرات في تمؾ التقديرات, دوف وجود مبرر منطقي ولمجرد تحسيف الصورة 

 .(1)الشركة وذلؾ لتحقيؽ مصالح ذاتية المالية التي تبدو عمييا
 :(2)ومف أمثمة التقديرات المحاسبية التي يمكف أف تستغميا اإلدارة في ممارسة إدارة األرباح

 .تقدير العمر اإلنتاجي لةصوؿ 
 .تقدير االلتزامات المتعمقة بالدعاوى القضائية 
 ميا.تقدير جميع أنواع المخصصات ومنيا مخصص الديوف المشكوؾ في تحصي 
 :(3)ايتيار توقيت مالئـ لتطبيؽ سياسة محاسبية إلزامية 2-3-2-2-3

عندما يصدر معيار محاسبي جديد, فإنو يتـ تحديد موعد الحؽ لصدوره كبداية لمتطبيؽ, ومع 
ذلؾ فإنو عادة ما تسمح المعايير المحاسبية بالتطبيؽ المبكر ألي معيار عف الميعاد المحدد, 

 بالتطبيؽ المبكر أو االنتظار حتى الميعاد المحدد لمتطبيؽ.فيتاح لمشركات الفرصة, ألف تقوـ 
 العوامؿ التي تحد مف ممارسات إدارة األرباح: 2-3-3

 مف العوامؿ التي تحد مف ممارسات إدارة األرباح: 
تنظيـ مينة المحاسبة وضبط معاييرىا مف خالؿ التقميؿ في عدد المعالجات المحاسبية  -

 المتاحة.
مف خالؿ آلياتيا التي تتمثؿ بالتدقيؽ الداخمي ولجاف التدقيؽ  حوكمة الشركات وذلؾ -

 والتدقيؽ الخارجي ومجمس اإلدارة .
 اإلفصاح المحاسبي مف خالؿ التوسع في متطمباتو.  -
 تنظيـ مينة المحاسبة ونبط معاييرىا: 2-3-3-1

أغراضيا,  حقيؽت المتاحة المحاسبية البدائؿ بيف االختيار إمكانية خالؿ مف الشركة إلدارة يمكف
بالبنود  والتالعب التحريؼ إلى وتمجأ المحاسبية المعايير مع الظاىر في تتعارض ال والتي

 قد التي واالنتقادات الشكوؾ يثير ال بشكؿ المالي التقرير إظيار إلى تؤدي بطريقة المحاسبية
 :(1)ولذلؾ يمكف إتباع ما يمي لمحد مف ىذه الممارسات. (4)توجو لمشركة

                                                           
 .44, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9050معروؼ, ىادي, ) 1
 .955, ص  مرجع سبؽ ذكره(, 9050القثامي, فواز سفير معيض, ) ؛توفيؽ عبد المحسف الخياؿ, 2

 .56ص  ,مرجع سبؽ ذكره(, 9005) حماد, طارؽ عبد العاؿ, 3

قياس مدا تحقؽ الشفافية واإلفصاح في التقارير المالية المنشورة لمشركات (, 9050عبد الرحمف, أحمد رجب عبد الممؾ, ) 4
 .90, جامعة الممؾ فيصؿ, السعودية, ص دراسة نظرية وتطبيقية-الماؿ السعودل المتداولة في سوؽ 
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ؿ مف عدد البدائؿ والمعالجات المحاسبية المتاحة أو تحديد الظروؼ التي يمكف أف التقمي - أ
تستخدـ فييا  كؿ معالجة, وليذا األمر فإف لجنة معايير المحاسبة الدولية وفي تعديالتيا األخيرة 

 قد ألغت في معاييرىا المعالجة البديمة, ووضعت معالجة قياسية في اغمب معاييرىا.
تخداـ بعض السياسات المحاسبية, ويتـ ذلؾ عف طريؽ تفعيؿ فرضية الحد مف سوء اس - ب

 الثبات , ويقصد بالثبات ىنا ىو الثبات في استخداـ السياسات المحاسبية المتبعة مف قبؿ 
معدي البيانات المالية, وىذا يعني انو متى ما اختارت أي شركة سياسة محاسبية تناسبيا في 

ار في تطبيقيا في األعواـ الالحقة والتي ربما قد ال تناسبيا أحد األعواـ فيجب عمييا االستمر 
تمؾ السياسات كما كانت, وىنا تجدر اإلشارة إلى أف ىذا ال يعني أنو مف غير المسموح تغيير 
السياسات المحاسبية, لكف المقصود ىو عدـ تغيير تمؾ السياسات إال في حاؿ الضرورة 

 مالية الناتجة عمى تغيير تمؾ السياسات .القصوى شريطة اإلفصاح عف التأثيرات ال
تفعيؿ التنظيـ الميني لمينة المحاسبة والتدقيؽ ووضع ميثاؽ السموؾ الميني وتشكيؿ  - ت

لجنة األخالؽ الميني التي مف أىـ وظائفيا وضع قواعد السموؾ التي يجب أف يمتـز بيا 
 المحاسب والمدقؽ المعتمد.

 الضبط ىذا التاليوبالمنش ت,  لدى األرباح إدارة اتممارس مف يقمؿ المحاسبة معايير إف ضبط
 ضبط أف األرباح. يمكف القوؿ إدارة إلى تؤدي السياسات التي اختيار في اإلدارة تقييد إلى يؤدي
لى جية, مف لممحاسبة الفكري في اإلطار والعيوب النقص سد إلى يؤدي المحاسبة معايير  سد وا 
 .(2)أخرى يةج مف والمساىميف اإلدارة بيف الفجوة

دراؾ  مما سبؽ تستنتج الباحثة أف مستوى تنظيـ مينة المحاسبة والمراجعة, ومستوى وعي وا 
المستخدميف الخارجييف, وكذلؾ مدى فعالية آليات الحوكمة, إضافة إلى مدى قدرة الشركات 

دارة عمى التوسع في متطمبات اإلفصاح كميا عوامؿ تحد مف قدرة اإلدارة عمى القياـ بممارسات إ
 األرباح.

 آليات حوكمة الشركات: 2-3-3-2
لقد ازداد االىتماـ بموضوع حوكمة الشركات في اآلونة األخيرة وذلؾ في أعقاب األزمات المالية 
التي حدثت في كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية ودوؿ جنوب شرؽ آسيا حيث أسفر عنيا 

 لمطاقة وشركة ورد كـو لالتصاالت وغيرىا.انييار كبرى الشركات في العالـ مثؿ شركة انروف  

                                                                                                                                                                      
(, المحاسبة اإلبداعية ودور المدقؽ في التحقؽ مف ممارساتيا ونتائجيا, 9006الدوسري, محسف ناصر, ) ؛الخشاوي, عمي محمود 1

 .52-59, ص مسابقة البحوث التاسعة عمى مستوا جميع قطاعات ديواف المحاسبة

2
 .90, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9050أحمد رجب عبد الممؾ, ) ,عبد الرحمف 

 



44 
 

وقد بينت الدراسات أف معظـ أسباب انييار تمؾ الشركات قد يعود إلى الفساد اإلداري والمحاسبي 
بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة مع مراعاة أف الفساد اإلداري يعود إلى تالعب اإلدارة 

ف الوضع المالي لمشركة إضافة إلى قياميا بالتقارير المالية وعدـ إفصاحيا بشكؿ مالئـ ع
بالممارسات المضممة إلدارة األرباح في حيف ُدعـ الفساد المحاسبي مف خالؿ تأكيد مدققي 
الحسابات عمى صحة القوائـ المالية وما تتضمنو مف معمومات محاسبية وذلؾ عمى خالؼ 

 الحقيقة.
انيف واإلجراءات التي تضمف االنضباط بالتالي زادت حاجة الشركات إلى وجود مجموعة مف القو 

والشفافية والعدالة بيف أصحاب المصالح, فظيرت حوكمة الشركات التي تسعى لمنع التالعب 
والتحريؼ والخداع وتخفيض األثر السمبي لظاىرة عدـ تماثؿ المعمومات مف خالؿ آليات لتحقيؽ 

تتضمف تمؾ اآلليات  (1)فة األطراؼإحكاـ الرقابة والسيطرة عمى كافة الشركات وتحقيؽ مصالح كا
التدقيؽ الداخمي, التدقيؽ الخارجي, مجمس اإلدارة ولجنة التدقيؽ وفيما يمي سنعرض دور كؿ 

 منيا في الحد مف ممارسات إدارة األرباح:
 دور التدقيؽ الدايمي في الحد مف ممارسات إدارة األرباح: - أ

تبارىا نشاط مضيؼ لمقيمة ييدؼ إلى تحسيف يعتبر التدقيؽ الداخمي آلية مف آليات الحوكمة باع
أداء الشركات وتفعيؿ مفيـو المساءلة وبالتالي الحد مف أي تأثير لإلدارة عمى مصالح األطراؼ 

, ولقد تطور عمؿ التدقيؽ الداخمي في ظؿ نظاـ حوكمة الشركات الذي تطمب (2)الميتمة بالشركة
ف إنجاز ميامو بكفاءة وفعالية في منع واكتشاؼ تفعيؿ عمؿ المدقؽ الداخمي واستقالليتو ليتمكف م

 .(3)الغش واألخطاء في القوائـ والتقارير المالية
لزيادة فعالية التدقيؽ الداخمي في الحد مف ممارسات إدارة األرباح ال بد مف األخذ بعيف االعتبار 

 األمور التالية:
لتدقيؽ الداخمي والقوانيف معرفتو وخبرتو بمعايير اب التي تتحدد: كفاءة المدقؽ الدايمي -

. فإذا لـ يتمتع المدقؽ بالكفاءة العالية فسوؼ يرتكب إحدى األخطاء (4)والموائح الداخمية
 :(1)التالية

                                                           
1

 .65, مجموعة النيؿ العربية, القاىرة, ص (, حوكمة الشركات9005الخضيري, محسف أحمد, ) 

مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعماؿ العربية (,  9005عبد الوىاب نصر و شحاتو, شحاتو السيد, ) عمي, -
 . 55, الدار الجامعية, اإلسكندرية, صية المعاصرةوالدول

المجمة العممية (, نحو إطار متكامؿ لتطوير فاعمية المراجعة الداخمية كنشاط مضيؼ لمقيمة, 9000الكاشؼ, محمود يوسؼ, ) 2
 .64, جامعة عيف شمس, كمية التجارة, العدد الرابع, صلالقتصاد والتجارة

المؤتمر (, تجاه دور لممراجعة الداخمية في زيادة فعالية الحوكمة بالبنوؾ المصرية, 9005د, )الحمالوي, صالح محمد حسني محم 3
 .255, االسكندرية,  ص حوكمة الشركات وأبعادىا المحاسبية واإلدارية وااقتصادية–العممي اليامس 

نية الرسمية والخاصة في ظؿ معايير التدقيؽ (, فاعمية أجيزة التدقيؽ الداخمي في الجامعات األرد9005الرحاحمة, محمد ياسيف, ) 4
 .44, ص 5, العدد 5, المجمد المجمة األردنية في إدارة األعماؿالداخمي الدولية, 
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  تقديـ توصيات في تقاريره عمى أساس كؿ حالة عمى حدة, دوف مراعاة العالقات
لسمبية في إعداد المترابطة بيف العمميات التي تستطيع مف خالليا الكشؼ عف الممارسات ا

 التقارير المالية.
  اإلخفاؽ في تزويد اإلدارة بمعمومات حوؿ مصداقية البيانات المالية التي تتضمنيا

 التقارير المالية.
  أساسيا تقويـ المخاطر وتحديد المجاالت ذات األىمية  استراتيجيةاإلخفاؽ في وضع

لمتدقيؽ يركز عمى مجاالت  التي تقع ضمف نطاؽ التدقيؽ الداخمي ومف ثـ تصميـ برنامج
 المخاطر المرتفعة بعمؽ كبير.

ولقد تناولت معايير  :المعايير وقواعد السموؾ الميني اتفرني التي المتطمبات المينية -
التدقيؽ الداخمي الصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف في الواليات المتحدة األمريكية آلية تفعيؿ 

ذلؾ فقد قسـ الميثاؽ األخالقي لمينة التدقيؽ الداخمي إلى  عمؿ المدقؽ الداخمي باإلضافة إلى
 :(2)مكونيف ىما

 .المبادئ المرتبطة بالمينة وتطبيؽ معايير التدقيؽ الداخمي 
  قواعد السموؾ والتي تصؼ معايير السموؾ المتوقع لممدققيف الداخمييف, وتساعد في

 ألخالقي لممدققيف الداخمييف.تفسير المبادئ في التطبيؽ العممي والمعدة كدليؿ لمسموؾ ا
 دور لجاف التدقيؽ في الحد مف ممارسات إدارة األرباح: - ب

وجدت لجاف التدقيؽ لمساعدة مجمس اإلدارة لمقياـ بميامو اإلشرافية والرقابية, حيث تقـو 
باإلشراؼ عمى إعداد التقارير المالية, وتعمؿ كحمقة وصؿ بيف مجمس اإلدارة وكؿ مف المدقؽ 

لخارجي, بما يضمف ليا االستقاللية في أداء عمميـ, وتعتمد فاعمية ىذه المجنة عمى الداخمي وا
مدى استجابة المجمس لتوصياتيا لممياـ المحددة ليا, إذ تقدـ التقارير والتوصيات لمجمس اإلدارة 

عيؿ ىذه , وبالتالي فإف تف(3)حوؿ نتائج العمميات التشغيمية والقوائـ المالية وأنظمة الرقابة الداخمية
 المجنة سوؼ يسيـ في الحد مف ممارسات إدارة األرباح مف خالؿ ما يمي:

 :دور لجنة التدقيؽ في اإلشراؼ عمى التقارير المالية وفحصيا -
إف االلتزاـ بتشكيؿ لجاف لمتدقيؽ عمى درجة عالية مف االستقاللية والكفاءة يؤدي إلى زيادة 

ناقشة القوائـ المالية مع اإلدارة العميا وتقديـ مصداقية األرباح المنشورة, وذلؾ مف خالؿ م
                                                                                                                                                                      

جراءات الرقابة, 9002النجار, فايؽ جبر حسيف, ) 1 , المجمد البنوؾ في األردف(, إدارة المخاطر المصرفية والتقييـ الذاتي لممخاطر وا 
 .50, ص 6, العدد 99

2
, رسالة إستراتيجية مقترحة لتحسيف فاعمية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي األردني(, 9004أبو زر, عفاؼ إسحاؽ, ) 

 .546 -542سات العميا, عماف, األردف, ص دكتوراه, كمية الدراسات اإلدارية والمالية العميا, جامعة عماف العربية لمدرا

تقييـ مدى التزاـ الشركات األردنية المساىمة بضوابط تشكيؿ لجاف التدقيؽ وآليات عمميا لتعزيز حوكمة (, 9050المومني, عبد اهلل, ) 3
 .950 -964, العدد األوؿ, ص 94, المجمد مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو ااقتصادية والقانونيةالشركات: دراسة ميدانية, 
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النصح لإلدارة في حالة تعدد وجيات النظر بخصوص القضايا المحاسبية اليامة كما في حالة 
االختيار مف بيف السياسات المحاسبية المستخدمة بيدؼ التأكد مف أنيا تتماشى مع أحدث 

تي تطبقيا المنظمات األخرى التي تمارس التطورات في المعايير المينية مف جية, ومع تمؾ ال
نفس النشاط مف جية أخرى, والتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ تغييرات فييا أو في تطبيقيا خالؿ 
الفترة المالية, ومعرفة وجية نظر اإلدارة بخصوص مبررات ىذا التغير, وتأثير ىذا التغيير عمى 

 .(1)أرباح الفترة الحالية والفترات المستقبمية
حيث تضمف استقاللية المدقؽ  ر لجنة التدقيؽ في اإلشراؼ عمى التدقيؽ اليارجي:دو  -

عادة تعيينو  الخارجي مف خالؿ مناقشة األمور التي تتعمؽ بترشيح مدقؽ الحسابات الخارجي وا 
أو عزلو وتحديد أتعابو, وكذلؾ بحث كؿ ما يتعمؽ بعمؿ مدقؽ الحسابات بما في ذلؾ مالحظاتو 

اتو ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة ليا, وتقديـ التوصيات بشأنيا إلى ومقترحاتو وتحفظ
مجمس اإلدارة, إضافة إلى حؿ المنازعات التي تنشأ بيف اإلدارة والمدقؽ الخارجي, والعمؿ 

 .(2)كحمقة وصؿ بينيـ وبيف اإلدارة التنفيذية ومجمس اإلدارة
حيث تقوـ لجنة التدقيؽ  ايمية:دور لجنة التدقيؽ في اإلشراؼ عمى نظـ الرقابة الد -

بالتشاور مع المدقؽ الداخمي والمدقؽ الخارجي لمحصوؿ عمى رأييما بخصوص كفاية نظاـ 
, كما تقـو بدراسة ومناقشة خطط اإلدارة لمتعامؿ مع نقاط الضعؼ الميمة, (3)الرقابة الداخمية

المحاسبية واإلجراءات وكذلؾ تقوـ بتدقيؽ التقارير الخاصة بتطوير إجراءات العمؿ والنظـ 
جراءات التدقيؽ الداخمية واقتراح التعديالت الواجب إدخاليا, إضافة إلى  المالية واإلدارية وا 

 .(4)مناقشة مدى االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة مع كؿ مف اإلدارة والمدقؽ الداخمي والخارجي
 دور لجنة التدقيؽ باإلشراؼ عمى التدقيؽ الدايمي: -

لتدقيؽ بفحص نشاطات التدقيؽ الداخمي وخططو وموازناتو ونتائجو وكذلؾ حيث تقـو لجنة ا
تقييـ أدائو, باإلضافة إلى المشاركة في تعييف موظفي قسـ التدقيؽ الداخمي وترقيتيـ وتغييرىـ 

 .(5)في ضوء كفاءتيـ ومؤىالتيـ, وتحديد أتعابيـ وتعويضاتيـ

                                                           
1

, الدار الجامعية, ص ة المشكالت المعاصرة وتحديات األلفية الثالثةتطوير مينة المراجعة لمواجي(, 9005غالي, جورج دانياؿ, ) 
506. 

2
 .  955, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9050المومني, عبد اهلل, ) 
 .555, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9005حماد, طارؽ عبد العاؿ, ) 3
ـ و مجمة جامعة دمشؽ لمعماسة ميدانية(, (, دور لجاف المراجعة في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية )در 2010حمادة, رشا, ) 4

 .504, ص , العدد الثاني26, المجمد ااقتصادية والقانونية
5

, رسالة لجاف المراجعة في زيادة ثقة المستثمريف في التقارير المالية )دراسة ميدانية( دور(, 9007درويش, محمد محمد مسمـ, ) 
 .65-65ماجستير, كمية االقتصاد, جامعة دمشؽ, ص 
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 رباح:دور التدقيؽ اليارجي في الحد مف ممارسات إدارة األ  - ت
إف عالقة الوكالة بيف اإلدارة واألطراؼ ذات المصمحة, قد أفرزت العديد مف المشاكؿ والتي 
منشأىا تعارض المصالح وعدـ تماثؿ المعمومات, ومف أىـ ىذه المشاكؿ ىي إدارة األرباح, 
ر ويمكف لمتدقيؽ الخارجي أف يمعب دورًا ىامًا في الحد مف ممارسات إدارة األرباح, حيث تعتب

تدقيؽ القوائـ المالية وسيمة رقابية تسيـ في تدنية عدـ تماثؿ المعمومات وتحمي مصالح الموكؿ, 
وذلؾ مف خالؿ تقديـ التأكيدات المعقولة بأف القوائـ المالية التي أعدتيا اإلدارة خالية مف أي 

ينبغي أف  أخطاء أو مخالفات جوىرية, ولكي يحقؽ التدقيؽ أىدافو المرجوة في عالقة الوكالة,
, فكمما كانت جودة عممية التدقيؽ عالية وذلؾ بأف يكوف (1)يتـ تنفيذه بمستوى عالي مف الجودة

حجـ مكتب التدقيؽ كبيرًا ومرتبطًا بمكاتب تدقيؽ عالمية ومتخصصًا في قطاع صناعي معيف 
الحد مف  ومدة خدمتو لدى العميؿ قصيرة وأتعابو لقاء عممية التدقيؽ عالية لعب دورًا أكبر في

 .(2)ممارسات إدارة األرباح
 دور مجمس اإلدارة في الحد مف ممارسات إدارة األرباح: - ث

يتكوف مجمس اإلدارة مف األعضاء التنفيذييف واألعضاء غير التنفيذييف فاألعضاء التنفيذيوف ىـ 
عة األعضاء المسؤولوف عف إدارة األعماؿ اليومية داخؿ الشركة لما ليـ مف خبرة ومعرفة بطبي

عمؿ الشركة, أما األعضاء غير التنفيذييف ىـ أعضاء مف خارج الشركة يتمثؿ دورىـ في 
, ويجب أف يتضمف مجمس (3)الترشيد والرقابة عمى القرارات التي يصدرىا األعضاء التنفيذيوف

اإلدارة أغمبية مف األعضاء غير التنفيذييف في الشركة وأف يكوف لدى ىؤالء األعضاء خبرات أو 
 .(4)ات فنية أو تحميمية مما يحقؽ منفعة لممجمس والشركةميار 

يسيـ مجمس اإلدارة في الحد مف ممارسات إدارة األرباح مف خالؿ القياـ بمسؤولياتو فيو 
مسؤوؿ عف تصميـ نظاـ رقابة داخمي وتطبيقو والمحافظة عميو عمى أف يكوف ذا صمة بإعداد 

مف األخطاء الجوىرية سواء الناتجة عف احتياؿ أو القوائـ المالية وعرضيا بصورة عادلة خالية 
خطأ وكذلؾ اختيار السياسات المحاسبية المالئمة وتطبيقيا والقياـ بتقديرات محاسبية معقولة 
حسب الظروؼ واإلشراؼ والرقابة عمى مرافؽ الشركة كافة ومساءلة اإلدارات التنفيذية 

مف عدـ سوء استخداميا, مما قد ينعكس ومحاسبتيا عف أي قصور في تأدية أعماليا والتأكد 

                                                           
 .566ص  مرجع سبؽ ذكره,(, 9050معروؼ, ىادي, ) 1
المجمة أثر جودة التدقيؽ في الحد مف إدارة األرباح: دليؿ مف األردف, (, 9050حمداف, عالـ محمد, )أبو عجيمة, عماد محمد؛  2

 .          250 -207, ص 2, العدد 17, المجمد العربية لمعموـ اإلدارية
اإلسكندرية,  الدار الجامعية, حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلدارل )دراسة مقارنة(,, (9004سميماف, محمد مصطفى, ) 3

 .97ص
 .79, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9005شحاتو, شحاتو السيد, ) ؛عبد الوىاب نصر عمي, 4
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, كما أنو يساىـ في (1)ايجابيًا عمى زيادة قيمة الشركة وتحقيؽ أىداؼ األطراؼ ذات العالقة فييا
اإلفصاح والشفافية, فمجمس اإلدارة وفؽ مفيـو حوكمة الشركات ىو المسؤوؿ عف وضع سياسة 

اإلجراءات التي تحكـ عممية اإلفصاح مكتوبة لإلفصاح تحدد تمؾ السياسة المبادئ واألىداؼ و 
 . (2)عف معمومات الشركة

تستنتج الباحثة مما سبؽ أف حوكمة الشركات تساىـ مف خالؿ آلياتيا في الحد مف التصرفات 
السمبية لإلدارة في إدارة أرباح الشركة, وكذلؾ تفرض رقابة داخمية وخارجية لحماية مصالح 

 فظة عمى استمرارية الشركة.األطراؼ ذات العالقة, وتحاوؿ المحا
 :والعوامؿ المؤثرة فيو اإلفصاح المحاسبي التوسع في 2-3-3-3

يعد اإلفصاح أداة فعالة لمتأثير عمى سموؾ الشركات لحماية مصالح المستثمريف, وعمى جذب 
رؤوس األمواؿ وتمبية متطمبات المساىميف والمستثمريف المرتقبيف بالحصوؿ عمى معمومات كافية 

تتسـ بدرجة عالية مف المصداقية والشفافية والقابمية لممقارنة مع البيانات والمعمومات  منظمة
 .(3)األخرى المناظرة, بما يمكنيـ مف اتخاذ القرار االستثماري السميـ

نتيجة لمدور الياـ الذي يمعبو اإلفصاح المحاسبي في توفير جميع المعمومات التي يحتاجيا 
ومحمميف مالييف وغيرىـ فإف ذلؾ قد يدفع اإلدارة إلى التالعب في متخذي القرار مف مساىميف 

عممية اإلفصاح إلخفاء بعض الحقائؽ المتعمقة بوضع المنشأة عف األطراؼ ذات المصمحة, 
وذلؾ باستخداـ البدائؿ المتاحة ليا في ىذا الشأف, فمف خالؿ إعادة تبويب البيانات الواردة في 

قة معينة يمكف التأثير عمى صورة األداء الحقيقي لممنشأة, ومع أف القوائـ المالية وعرضيا بطري
التغيير في موقع بعض البنود قد ال يؤثر عمى النتيجة النيائية, إاّل أنو يترؾ تأثيرًا عمى قدرة 

فقد تعددت الدراسات حوؿ آلية تطوير اإلفصاح  ,(4)المستخدـ عمى فيـ األداء المالي لممنشأة
طمباتو لمحد مف ممارسات إدارة األرباح التي تمارسيا اإلدارة التنفيذية في المحاسبي وتوسيع مت

التالعب بمؤشر الربح ونسب توزيعو. وقد ظيرت الحاجة إلى التوسع في اإلفصاح بصفة خاصة 
بعد ازدياد أىمية خاصية المالئمة باعتبارىا إحدى الخصائص النوعية الرئيسية لممعمومات 

لؾ ازدياد نطاؽ المعمومات المعروضة وكميتيا في التقارير المالية المحاسبية, وترتب عمى ذ
بحيث لـ تعد تقتصر عمى المعمومات التي تتصؼ بدرجة عالية مف الثقة والتي تناسب المستخدـ 
نما تتسع لتشمؿ أيضًا أية معمومات  العادي ذو الخبرة المحدودة في أمور التحميؿ المالي, وا 

                                                           
 .950, ص مرجع سبؽ ذكره (,9050المومني, عبد اهلل, ) 1
2

, الدار الجامعية, لشركات ودور أعناء مجالس اإلدارة والمديريف التنفيذييفحوكمة ا(, 9006سميماف, محمد مصطفى, ) 
 .565االسكندرية, ص 

قانوف سوؽ دمشؽ لةوراؽ المالية , الفصؿ السابع , قواعد حوكمة الشركات  5/5/9004/ تاريخ 55المرسوـ التشريعي رقـ / 3
 المساىمة.

 .45ص  (, مرجع سبؽ ذكره,9050) ,مسعود معروؼ, ىادي 4
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ف كانت تقديرية تحتاج في إعدادىا ومراجعتيا مالئمة ييتـ بيا المستخدمو  ف الواعوف حتى وا 
, وبالتالي فإف التوسع في اإلفصاح يعمؿ عمى الحد (1)واستخداميا إلى قدر مف الخبرة والمعرفة

مف أىمية المجوء إلى المصادر الداخمية لمحصوؿ عمى معمومات إضافية بالطرؽ غير الرسمية 
لبعض الفئات عمى حساب الفئات األخرى, لذلؾ يجب وضع  والتي يترتب عمييا تحقيؽ مكاسب

إطارًا أو حدودًا لمتوسع في اإلفصاح وذلؾ لضماف تقديـ المعمومات الالزمة والمالئمة, واالبتعاد 
عف اإلفصاح عف المعمومات غير الضرورية, وكذلؾ الحد مف اإلفصاح المنخفض الذي ال يمبي 

المالية, فزيادة اإلفصاح أكثر مف حدوده أمر غير  متطمبات واحتياجات مستخدمي التقارير
مرغوب وقد تفقد المعمومات مالئمتيا وموثوقيتيا, كما وتفقد المعمومات خاصية األىمية النسبية, 
وتؤدي إلى زيادة التكمفة في الوقت الذي مف الضروري التركيز عمى مفيـو اقتصاديات 

 .(2)المعمومات
نما بفصاح ال يعني اإلفراط التوسع في اإل وترى الباحثة أف  اً مفيوم يعدعرض المعمومات, وا 

بحيث ال يكوف التوسع في اإلفصاح ثغرة زيادة المعمومات التي تضيؼ قيمة,  بضرورة اً محدد
 .تمّكف اإلدارة مف التضميؿ مف خالؿ نشر معمومات غير مفيدة

ال إدارات الشركات أف منيا ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تعترض سبيؿ التوسع في اإلفصاح, 
بمتطمبات التوسع في اإلفصاح لتعارض مصالحيا مع أىداؼ مستخدمي التقارير المالية, ترحب 

ولتجنب تكمفة إعداد ومراجعة وتوزيع التقارير الموسعة, كما تؤثر الظروؼ البيئية المحيطة عمى 
دىار مينة متطمبات التوسع في اإلفصاح وبشكؿ خاص طبيعة وشكؿ الشركات, وتقدـ واز 

, وكذلؾ فإف معايير التوسع في اإلفصاح تختمؼ باختالؼ أحجاـ الشركات وطبيعة (3)المحاسبة
نشاطيا, باإلضافة لضرورة إلزاـ الشركات كبيرة الحجـ باإلفصاح عف بعض متطمبات التوسع 
لزاـ الشركات التي تتعرض لمخاطرة عالية نتيجة  في اإلفصاح دوف الشركات صغيرة الحجـ, وا 
لطبيعة أعماليا أو العتبارات أخرى تنظيمية وفنية خاصة باإلفصاح عف عوامؿ المخاطرة دوف 

أىـ  يمكننا تمخيص, وبالتالي (4)الشركات األخرى التي ال تتعرض لمثؿ ىذه الدرجة مف المخاطرة
العوامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى متطمبات التوسع في اإلفصاح ىي المقدرة االستيعابية لمتمقي 
المعمومات ورغبات اإلدارة, وحريتيا في األخذ بمتطمبات التوسع في اإلفصاح مف عدمو, وأحجاـ 
 الشركات وطبيعة نشاطيا ودرجة المخاطرة في ىذا النشاط ومدى تقدـ وازدىار مينة المحاسبة.

                                                           
1
 Hendrikson , Eldon , ( 1992), Accounting Theory , New York, 4

th
 edition , Richard D., p 50 

 .754, ص  مرجع سبؽ ذكره(, 9005حماد, طارؽ عبد العاؿ, ) 2
3
 Mark , I. L.; Russell, J. L., (1996), Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior, The 

Accounting Review, Vol. 71, No. 4, P467.  
4

جامعة الزقازيؽ, ,  مجمة البحوث التجارية , اإلفصاح عف المخاطرة في التقارير المالية المنشورة, (9191أحمد ىاني ,) بحيري, 
 .89, صالعدد الثالث المجمد الحادي عشر,
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 مقدمة: 3-1
تظير القوائـ المالية جميع المعمومات الرئيسة التي تيـ الفئات  يقصد باإلفصاح في المحاسبة أف

 الميتمة بالمشروع سواء كانت خارجية أـ داخمية, والتي تساعدىا عمى اتخاذ قراراتيا االقتصادية. 
تتبايف وجيات النظر حوؿ مفيوـ حدود اإلفصاح عف المعمومات الواجب توافرىا في البيانات 

ع ىذا التبايف أساسًا مف تبايف مصالح األطراؼ ذات العالقة, الذي ينجـ المالية المنشورة, وينب
عف االختالؼ في أىداؼ ىذه األطراؼ مف استخداـ ىذه البيانات, وبذلؾ يصعب الوصوؿ إلى 
مفيوـ عاـ وموحد لإلفصاح يضمف توفير مستوى اإلفصاح الذي يحقؽ لكؿ طرؼ مف ىذه 

ي ىذا المجاؿ, وأصبح ال بد مف وضع إطار عاـ يضمف األطراؼ رغباتو واحتياجاتو الكاممة ف
 التوفيؽ بيف وجيات نظرىـ وبشكؿ يوفر حدًا أدنى مف اإلفصاح المرغوب فيو .

 :(1)ىناؾ مستوييف لإلفصاح ىما
 ( المستوى المثالي لإلفصاح.1
 ( المستوى المتاح أو الممكف لإلفصاح.2

المثالي لإلفصاح لعدة أسباب, منيا عدـ اإللماـ  لكف مف الناحية الواقعية ال يمكف توفير المستوى
الكامؿ بطبيعة النماذج المختمفة والمتعددة لمقرارات التي تعتبر البيانات المحاسبية مدخالت ليا, 
وكذلؾ لعدـ اإللماـ الكافي بمدى حساسية ىذه القرارات لمبدائؿ المختمفة مف المعمومات 

يحدث في استجابة متخذي تمؾ القرارات ألنماط المحاسبية, إضافة لمتفاوت الكبير الذي 
 .(2)المعمومات التي توفر ليـ بموجب بدائؿ مختمفة مف نظـ القياس المحاسبي

 ولذلؾ فقد قامت الباحثة بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف كما يمي:
 المبحث األوؿ: أنواع اإلفصاح المحاسبي ومقوماتو األساسية.

 الطوعي ومحتوياتو. المبحث الثاني: دوافع اإلفصاح
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .25ربية المفتوحة في الدنمارؾ, ص منشورات األكاديمية العنظرية المحاسبة, (, 9005الحيالي, وليد ناجي, ) 
2

لة ماجستير, , رسا03اإلفصاح في المصرؼ التجارل السورل في ظؿ معيار المحاسبة الدولي (, 9005) الزرير, رانيا محمد نزيو, 
 . 509 -505جامعة دمشؽ,  ص 
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 اإلفصاح المحاسبي ومقوماتو األساسية: أنواعالمبحث األوؿ:  3-2
 تعريؼ اإلفصاح المحاسبي: 3-2-1

تعددت تعاريؼ اإلفصاح المحاسبي الواردة في الفكر المحاسبي, إذ يعتبر اإلفصاح موضوعًا 
مومات المالئمة مف خالؿ القوائـ واسعًا يقوـ أساسًا عمى العرض الصحيح لمبيانات المالية والمع

: إعالـ بأنو اإلفصاحفقد عرؼ  الباحثة بعضًا مف تمؾ التعاريؼ المالية وفيما يمي تعرض
مستخدمي التقارير المالية بكؿ ما يساعدىـ عمى اتخاذ قراراتيـ االقتصادية سواء أكانت قرارات 

 .(1)استثمارية أـ منح قروض
كؿ المعمومات التي تؤثر في موقؼ متخذ القرار المتعمؽ  : ىو إظياركما يمي اإلفصاح وعرؼ

بالوحدة المحاسبية, وىذا يعني أف تظير المعمومات في القوائـ والتقارير المحاسبية بمغة مفيومة 
لمقارئ دوف لبس أو تضميؿ, ويرتبط اإلفصاح ىنا بصمة وثيقة مع شكؿ ومحتوى القوائـ المالية 

 .(2)ة إعالمية مف وجية نظر مستخدمي القوائـ الماليةالتي تجعؿ تمؾ القوائـ ذات قيم
: ىو تقديـ البيانات والمعمومات إلى المستخدميف بشكؿ صحيح, عمى أنو اإلفصاحكما عرؼ 

ومالئـ, لمساعدتيـ في اتخاذ القرارات, ولذلؾ فيو يشمؿ المستخدميف الداخمييف والمستخدميف 
 .(3)الخارجييف

 ما يمي:  عمىمما سبؽ نرى اتفاؽ التعاريؼ 
. تحديد المستخدميف لممعمومات المالية إذ أنيـ عمى اختالؼ مستوياتيـ الثقافية واالقتصادية 1

والمحاسبية يتميزوف بتفاوت قدراتيـ في معالجة ىذه المعمومات لذلؾ كاف ال بد مف التمييز بيف 
لدرجة األولى إلى المستخدميف أي أف وجود مستخدميف داخمييف يقود إلى إفصاح داخمي موجو با

إدارة الوحدة االقتصادية حيث يتـ توصيؿ المعمومات إلى مستخدمييا بدوف أية صعوبة حيث 
يسيؿ ذلؾ االتصاؿ المباشر بيف اإلدارة والمحاسب, كما أف وجود المستخدميف الخارجييف يقود 

)قائمة الدخؿ, إلى اإلفصاح الخارجي الذي يتجمى بضرورة إعداد القوائـ المالية األساسية وىي 
 .(4)قائمة المركز المالي, قائمة التدفقات النقدية(

                                                           
1
 Hendrikson, Eldon, (1992), Ibid. P 72 . 

دراسة ىما في ترشيد قرارات ااستثمار )صاح المحاسبي في القوائـ المالية لممصارؼ ودور القياس واإلف(, 9005اليقة, روال كاسر, ) 2
 . 507رسالة ماجستير, جامعة تشريف, ص  تطبيقية عمى المديرية العامة لممصرؼ التجارل السورل(,

 .56 ,  صمرجع سبؽ ذكره(, 2011عيسى, ريـ عمي, ) 3

( حالة 20محاسبي في القوائـ المالية لممصارؼ وفقًا لممعيار المحاسبي الدولي رقـ )(, اإلفصاح ال9004, )وآخروف ؛زيود, لطيؼ 4
, سمسمة العموـ االقتصادية والقانونية, مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث العمميةتطبيقية في المصرؼ التجاري السوري , 

 .909(, ص 9(, العدد )96المجمد)
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. تحديد أدوات عرض البيانات فقد نص معيار المحاسبة الدولي األوؿ  عرض البيانات المالية  2
أنو يجب عمى المنشأة عرض مجموعة كاممة مف البيانات المالية وتشمؿ ىذه المجموعة ما 

 :(1)يمي
 الفترة نياية في يالمال المركز أ( بياف
 لمفترة الشامؿ الدخؿ ب( بياف
 لمفترة الممكية حقوؽ في التغيرات ج( بياف
 لمفترة المالية التدفقات د( بياف

  أخرى توضيحية ومعمومات الميمة المحاسبية لمسياسات ممخًصا وتشمؿ ىػ( المالحظات,
بأثر  محاسبية سياسة المنشأة ؽتطب عندما األولى المقارنة فترة بداية مف المالي المركز و( بياف
 البنود في تصنيؼ تعيد عندما أو رجعي بأثر المالية بياناتيا في البنود بياف بإعادة تقـو أو رجعي
 .المالية بياناتيا

بينما يكمف الخالؼ مف وجية نظر المستخدميف لممعمومات المفصح عنيا  حوؿ مقدار وكمية 
و عدـ تجانس وعدـ تطابؽ مصالح األطراؼ المختمفة المعمومات التي يجب اإلفصاح عنيا إذ أن

فيما يتعمؽ بشكؿ ومضموف القوائـ المالية قاد إلى اختالؼ الزاوية التي ينظروف مف خالليا ليذه 
القوائـ. فإدارة المنشأة كطرؼ مسؤوؿ عف ىذه البيانات تنظر إلى اإلفصاح مف زاوية, قد ال 

رجاؿ األعماؿ إلى اإلفصاح المحاسبي تختمؼ عف تتطابؽ مع نظرة مدققي الحسابات, ونظرة 
إذًا كؿ طرؼ مستخدـ لمقوائـ المالية ينظر إلى  ,نظرة المحمميف والجيات الرقابية واإلشرافية

 .(2)اإلفصاح مف الجانب الذي يحقؽ أىدافو ويوفر لو القدرة عمى اتخاذ القرارات المناسبة
 أنواع اإلفصاح المحاسبي: 3-2-2

غايتيا عف طريؽ اإلفصاح الذي يمثؿ تقديـ المعمومات المحاسبية إلى الميتميف  تحقؽ المحاسبة
بالمحاسبة عف طريؽ قوائـ وبيانات, تختمؼ باختالؼ األطراؼ المستفيدة مف تمؾ المعمومات مف 

 .(3)جية, واختالؼ مستواىـ الثقافي ومعرفتيـ بحقيقة الظروؼ االقتصادية مف جية ثانية
المحاسبي يظير اتجاىًا متزايدًا نحو التوسع في اإلفصاح والتعدد في  إف التطور في الفكر

مجاالتو إلى درجة أف المحاسبيف أخذوا يطمحوف إلى تسجيؿ أحداث غير مالية, ال يمكف التعبير 
 .(4)عنيا في سجالتيـ, ويحاولوف باستمرار تذليؿ العقبات التي تحوؿ دوف ىذا اليدؼ

                                                           
 .596أ, ص ار األوؿ "عرض البيانات المالية"المعي (,9059) المالية, المعايير الدولية إلعداد التقارير 1
"دراسة  اإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية لممصارؼ ودوره في ترشيد قرارات ااستثمار(, 9002, )وآخروف ؛الميندس, منيرة 2

 .25 -24ريف, ص, جامعة تش"دراسة أعدت لنيؿ درجة الدبمـو تطبيقية عمى المصرؼ الصناعي في طرطوس

3
 .25, ص (9002, )المرجع السابؽ نفسوالميندس,  

مجمة جامعة تشريف (, دور اإلفصاح المحاسبي في سوؽ األوراؽ المالية في ترشيد قرار االستثمار, 9005, )وآخروف ؛قيطيـ, حساف 4
 .560(, ص 5(, العدد)97, سمسمة العمـو االقتصادية والقانونية, المجمد)لمدراسات والبحوث العممية
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ال بد  إذلإلفصاح المحاسبي يرضي جميع المستخدميف,  مف الصعب وضع مفيـو موحد ولكن
 ولذلؾ مف األخذ بعيف االعتبار اليدؼ مف إعداد البيانات المحاسبية والفئة المستفيدة منيا

تعرض الباحثة فيما يمي األنواع المختمفة لإلفصاح التي مف الممكف تصنيفيا إلى مجموعتيف س
 النافذة وتشمؿ:األولى تفرض مف خالؿ القوانيف واألنظمة 

: يركز ىذا المفيوـ عمى حماية المستثمر الذي لو دراية محدودة اإلفصاح الوقائي - أ
باستخداـ المعمومات المالية, وتيدؼ المعمومات المقدمة في ظؿ ىذا المفيوـ إلى محاولة 

اإلجراءات والتعامؿ غير  القضاء عمى أية أضرار قد تصيب المستثمر العادي مف جراء بعض
تسؽ مع ىذا المفيوـ ضرورة تبسيط المعمومات المالية إلى الحد الذي يجعميا مفيومة , يالعادؿ

لممستثمر المحدود المعرفة, والبعد عف تقديـ المعمومات التي تعكس درجة كبيرة مف عدـ التأكد, 
 .(1)ومراعاة القدرة المحدودة لممستثمر عند تحديد كمية المعمومات الواجب اإلفصاح عنيا

: يشير مفيوـ اإلفصاح الكامؿ إلى ضرورة أف تقدـ القوائـ المالية ح الكامؿاإلفصا - ب
يضاحاتيا المتممة معمومات كافية عف المركز المالي لممنشأة, ونتائج أعماليا,  لممنشأة وا 

متبعة في إعداد وتدفقاتيا النقدية, والتغير في حقوؽ مالكيا, وكذا السياسات المحاسبية ال
بنى عمى ذلؾ أف المعمومات المفصح عنيا, مف خالؿ اإليضاحات ي, وعرض ىذه القوائـ

المتممة لمقوائـ المالية, يجب أف تكوف مكممة لممعمومات المفصح عنيا مف خالؿ القوائـ المالية 
كما يتضمف ىذا المفيـو , بيا مف تحريؼ فلتصويب ما قد يكو  وال تتعارض معيا وليست وسيمة
اريخ الميزانية وقبؿ نشر القوائـ المالية, مثؿ تحصيؿ مبالغ مف اإلفصاح عف األحداث الالحقة لت

العمالء, أو بيع أصوؿ معينة, طالما كانت ىذه األحداث مرتبطة بالفترة المحاسبية التي أعدت 
عنيا القوائـ المالية مف ناحية, وقبؿ تاريخ اعتماد إدارة المنشأة لمقوائـ المالية مف ناحية 

 .(2)أخرى
األساس الموجو إلى ىذا المفيـو أنو ينطوي عمى عرض معمومات زائدة, قد تخفي لكف االنتقاد 

معمومات جوىرية, مما يؤدي إلي صعوبة تقييدىا, ومف ثـ إعاقة عممية اتخاذ القرار, ألف كثرة 
 .(3)التفاصيؿ غير الميمة تعمؿ عمى تخفيض القدرة عمى االستيعاب

لنواحي األخالقية واألدبية, إذ يتـ تزويد جميع : يرتبط اإلفصاح العادؿ بااإلفصاح العادؿ - ت
إذ يتوجب إعداد القوائـ المالية  مستخدمي القوائـ المالية بكمية المعمومات نفسيا في وقت واحد.

                                                           
1

 .675 -670سكندرية, ص , الدار الجامعية, اإلنظرية المحاسبة )منظور التوافؽ الدولي((, 9004لطفي, أميف السيد أحمد,) 
2

, الدار الجامعية, القياس واإلفصاح المحاسبي وفقًا لمعايير المحاسبة العربية والدولية(, 9005) عمي, عبد الوىاب نصر, 
 . 99وؿ, ص اإلسكندرية, الجزء األ

القياس المحاسبي لتكاليؼ أنشطة المسؤولية ااجتماعية واإلفصاح عنيا في القوائـ المالية اليتامية (, 9050) العميمات, نوفاف, 3
 . 59رسالة دكتوراه, جامعة دمشؽ, ص  "دراسة تطبيقية عمى شركة مصفاة البتروؿ األردنية المساىمة العامة المحدودة",
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والتقارير بالشكؿ الذي يضمف عدـ ترجيح مصمحة فئة معينة عمى مصمحة الفئات األخرى مف 
 .(1)وازفخالؿ مراعاة مصالح جميع ىذه الفئات بشكؿ مت

: يتـ اإلفصاح عف المعمومات بما يتناسب مع القوانيف المختصة, مما اإلفصاح اإللزامي - ث
قد يقمؿ مف المعمومات األخرى, التي ربما تكوف ذات أىمية إال أف القوانيف المختصة لـ توليا 

 . (2)االىتماـ الكافي إلظيارىا
 في المحاسبية المعمومات مف توفره الواجب األدنى الحد تحديد : يشمؿاإلفصاح الكافي - ج

 حسب يختمؼ إذ دقيؽ, بشكؿ غير محدد األدنى الحد مفيـو أف مالحظة ويمكف المالية, القوائـ
 يتبع لمخبرة وىو القرار, اتخاذ في مباشًرا تأثيًرا يؤثر كونو األولى بالدرجة والمصالح االحتياجات

 . (3)المستفيد الشخص بيا يتمتع التي
انية مف أنواع اإلفصاح فيي تمؾ التي تتبناىا الشركات لتقديـ المزيد مف أما المجموعة الث

 اإلفصاحات وذلؾ لجمب المزيد مف االستثمارات, وتتضمف:
 لشركاتيـ والمستقبمي الحالي األداء عف معمومات المديريف لدى : يتوفرالطوعياإلفصاح  - ح

 لإلفصاح الحافز المديريف ءىؤال أف لدى دراسات عدة أفادت وقد الخارج, مف غيرىـ مف أكثر
 األوراؽ المالية تبادؿ تكمفة معامالت انخفاض الحوافز ىذه ومف المعمومات, ىذه عف الطوعي
 .(4)والمستثمريف المالييف المحمميف اىتماـ وزيادة لمشركة,

يشير ىذا المصطمح إلى االتجاه نحو زيادة حجـ  اإلفصاح المعرفي )التثقيفي(: - خ
يا, والتركيز عمى المعمومات التي تحتاج لدرجة أكبر مف الدراسة والخبرة المعمومات المفصح عن

في استخداميا, باإلضافة إلى المعمومات المالئمة التي تتصؼ بدرجة كبيرة نسبيًا مف التقدير, 
 .(5)ومف أمثمة ذلؾ التنبؤات المالية, والمعمومات المرحمية, أو المعمومات القطاعية

 المشروع, وخارج داخؿ الحقيقية األوضاع يعكس فصاح الذيىو اإل :اإلفصاح األميف - د
 تفيد أخرى معمومات لمواجية أية بعضيا طبقت أو الشركات, اتخذتيا التي وكذلؾ االحتياطات

 اإلفصاح وىذا تحيز, ودوف بصدؽ دورىا وكذلؾ السمبي, وتأثيرىا المشروعات واقع نقؿ في
 يحقؽ ما وىو, سواء حد عمى والقانوف لمشريعة المشروعات تطبيؽ لمراقبة عنو غنى ضرورة ال

                                                           
 .565مرجع سبؽ ذكره, ص  (,9005) ,روفوآخ قيطيـ, حساف 1

"دراسة  مجاات مساىمة اإلفصاح اإلعالمي في تقرير المراجعة المعدؿ لتنييؽ فجوة التوقعات(, 9007) دحبور, محمد سعيد, 2
 اإلسالمية , رسالة ماجستير, الجامعةتطبيقية عمى: المراجعيف اليارجييف, مدراء البنوؾ, وموظفي دائرة نريبة الديؿ في قطاع غزة"

 . 52ص  غزة,-
3

  
 مراجعة: , تعريب: زايد, محمد عصاـ الديف,المحاسبة الدولية(, 9006) مييؾ, جارى, ؛آف فروست, كاروؿ ؛تشوي, فريدريؾ 4

 .567حجاج, حامد, دار المريخ, السعودية, ص 

, الدار لي عف االتزامات وحقوؽ الممكيةنظرية المحاسبة )القياس واإلفصاح والتقرير الما(, 9005لطفي, أميف السيد أحمد, ) 5
 . 26, ص 9الجامعية, اإلسكندرية, الجزء 
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 أو المالية بالقوائـ ممحًقا جزئيًا, أو شامال اإلفصاح كاف سواء تطبيقو المقترح األميف اإلفصاح
 بأمانة يساعد والخاصة, لمعامة مفيومة سيمة لغتو أخرى, قوائـ في وجو االستقالؿ عمى مدرجاً 
 . (1)عنو اإلفصاح الواجب المحتوى فيـ عمى

ىو اإلفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروؼ المنشأة     اإلفصاح المالئـ:  - ذ
وطبيعة نشاطيا, إذ أنو ليس مف الميـ فقط اإلفصاح عف المعمومات المالية, بؿ األىـ أف تكوف 
ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمريف والدائنيف, وتتناسب مع نشاط المنشأة وظروفيا 

 .2))داخميةال
: يقصد بو وجود معياريف عند إجراء إفصاحات عامة, ينطوي األوؿ اإلفصاح التفانمي - ر

عمى إفصاح أكثر تفصياًل وأكثر فنية, في حيف ينطوي اآلخر عمى إفصاح أكثر تفصياًل وأقؿ 
 .(3)فنية, حسب ثقافة المستفيديف

لمعمومات التي تيـ وبرأي الباحثة اإلفصاح المحاسبي: ىو أف تفصح الشركة عف كؿ ا
المستثمريف الحالييف والمرتقبيف وذلؾ بعد المفاضمة بيف تكمفة اإلفصاح عف تمؾ المعمومات 

 والمنفعة المرجوة منيا. 
 :المقومات األساسية لإلفصاح المحاسبي 3-2-3

يرتكز اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية في القوائـ المالية المنشورة عمى المقومات الرئيسة 
 :(4) تيةاآل
 تحديد المستخدـ المستيدؼ لممعمومات المحاسبية. - أ
 تحديد األغراض التي ستستخدـ فييا المعمومات المحاسبية. - ب
 تحديد طبيعة ونوع المعمومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنيا. - ت
 تحديد أساليب وطرؽ اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية. - ث
 توقيت اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية. - ج

 وفيما يمي شرح تمؾ المقومات:

                                                           
1

(, األزمة المالية العالمية واستشراؼ الحؿ باستخداـ مبادئ اإلفصاح والشفافية وحوكمة الشركات مف منظور  9007) مخموؼ, أحمد, 
سطيؼ,  –, جامعة فرحات عباس الدولية والحوكمة العالميةالممتقى العممي الدولي حوؿ األزمة المالية وااقتصادية إسالمي, 

 .4الجزائر, ص 

2
 . 565مرجع سبؽ ذكره, ص  (,9005) ,وآخروف قيطيـ, حساف 
التقرير المالي في سورية "مدا اإلفصاح عف المعمومات في التقارير السنوية لمشركات  نظاـ(, 9055عيسى, ريـ عمي, ) 3

 .70, ص عة تشريف , رسالة دكتوراه, جامالمساىمة

 .255,  ص مرجع سبؽ ذكره(, 9005) الحيالي, وليد ناجي, 4
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 :تحديد المستيدـ المستيدؼ لممعمومات المحاسبية  - أ
تتعدد الفئات المستخدمة لممعمومات المحاسبية, فمنيا مف تستخدميا بطريقة مباشرة ومنيا مف  

تستخدميا بطريقة غير مباشرة. غالبًا يكوف مستخدمو القوائـ المالية مف خارج إدارة المشروع ممف 
موارد محدودة لمحصوؿ عمى المعمومات التي تساعدىـ في اتخاذ قراراتيـ, ومف أىـ ىذه لدييـ 

الفئات المستثمريف الحالييف أو المستقبمييف والدائنيف لممشروع, ويمكف أف يتسع مفيـو 
المستخدميف ليشمؿ المواطنيف جميعًا في بعض الحاالت, ال سيما في تمؾ األحواؿ التي يكوف 

 .(1)ثرًا عمى االقتصاد القومي بشكؿ واضحأداء الشركة مؤ 
يجب تحديد الجية المستخدمة لممعمومات المحاسبية قبؿ تحديد الغرض مف استخداميا, إذ 
يساعد ذلؾ في تحديد الخصائص الواجب توافرىا في تمؾ المعمومات مف حيث المحتوى والشكؿ, 

ة, ستتوقؼ عمى مدى ما ذلؾ ألف مدى مالءمة مجموعة مف المعمومات لجية مستخدمة معين
 .(2)تمتمكو تمؾ الجية مف ميارة وخبرة في تفسير تمؾ المعمومات

إف فرضية وجود مستويات مختمفة مف الكفاءة في تفسير المعمومات المحاسبية لدى الفئات 
 :(3)المستخدمة يضع معدي التقارير المالية أماـ خياريف رئيسيف

الي الواحد وفؽ نماذج متعددة حسب تعدد احتياجات الخيار األوؿ: يكوف بإعداد التقرير الم
الفئات التي ستستخدـ ىذا التقرير. وخيار كيذا, فضاًل عف صعوبة تطبيقو, فيو أيضًا مكمؼ 
جدًا, ويتعارض مع الجدوى االقتصادية لمتقارير التي تؤكد عمى أف تكمفة المعمومات يجب أف ال 

 تزيد عف العائد المتوقع منيا.
ني: يكوف بإصدار تقرير مالي واحد متعدد األغراض, يمبي جميع احتياجات الخيار الثا

المستخدميف المحتمميف. وىو خيار يصعب تطبيقو كونو سيزيد مف حجـ التقارير بما يجعميا 
 مفرطة بالتفاصيؿ.

, أف المستخدـ المستيدؼ ىو المستثمر العادي ذو الميارة المحددة, ويرى آخروف بعضاليرى 
المالي ىو المستخدـ المستيدؼ ألنو أكثر قدرة عمى فيـ وتفسير المعمومات  بأف المحمؿ

المحاسبية, في حيف أف المستثمر العادي يكوف في معظـ األحياف غير مؤىؿ لفيـ تمؾ 
المعمومات, بينما يستخدـ آخروف مفيوـ القارئ المعياري لمقوائـ المالية كمستخدـ مستيدؼ, 

                                                           
1

 .55, 54 ,  صمرجع سبؽ ذكره(, 2011عيسى, ريـ عمي, ) 

اإلفصاح في القوائـ المالية لممصارؼ "دراسة مقارنة لمتطبيقات المعموؿ بيا في العراؽ مع المعيار (, 9005عبيد, فداء عدناف, ) 2
 .57, رسالة ماجستير, جامعة بغداد, ص /"03الدولي رقـ /

 .259, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9005الحيالي, وليد ناجي, ) 3
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تؿ مف حيث ميارتو في تفسير القوائـ المالية مكانًا وسطًا بيف فالقارئ المعياري ىو الذي يح
 .(1)المستخدـ الماىر لممعمومات المحاسبية والمستخدـ غير الماىر

 حديد األغراض التي ستستيدـ فييا المعمومات المحاسبية:ت - ب
الغرض األساس مف اإلفصاح ىو أف تحتوي القوائـ المالية عمى معمومات تساعد مستخدمي 

ئـ المالية عمى توجيو مدخراتيـ نحو االستثمار, أو اتخاذ قرارات اقتصادية باالعتماد عمى القوا
 .(2)ىذه القوائـ المالية

يجب ربط الغرض الذي تستخدـ فيو المعمومات المحاسبية مع الخاصية األساسية مف خصائص 
معيف, قد ال المعمومات وىي المالءمة, إذ أف المعمومات المالئمة لمستخدـ معيف في غرض 

,ويعزى ذلؾ إلى وجود عدد كبير مف (3)تكوف بالضرورة مالئمة لغرض بديؿ أو لمستخدـ آخر
االستعماالت لتمؾ المعمومات, فيي قد تستخدـ لمقرارات التشغيمية واالستثمارية والتمويمية بالنسبة 

ولةغراض الضريبية لإلدارة, ولمقرارات االستثمارية والتمويمية مف قبؿ المستثمريف والمقرضيف, 
 .(4)والقانونية بالنسبة لمحكومة

 تحديد طبيعة ونوع المعمومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنيا: - ت
يتـ اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية في القوائـ المالية التقميدية إضافة إلى اإلفصاح عف 

الية والتي تعتبر جزءًا ال معمومات أساسية, تعتبر ضرورية في المالحظات المرفقة بالقوائـ الم
يتجزأ مف تمؾ القوائـ, إال أف القوائـ المالية تعد بناًء عمى مجموعة مف المبادئ والفرضيات 
المتعارؼ عمييا بيف المينييف يؤدي االلتزاـ بيذه المبادئ بحد ذاتو إلى نشوء مجموعة مف القيود 

ـ المالية, ومف ىذه القيود مفيـو والمحددات عمى نوع وكمية المعمومات التي تظير في القوائ
األىمية النسبية الذي يفرض عمى المحاسب دمج بعض بنود القوائـ المالية عند إعدادىا وفؽ 
عدة معايير منيا الدمج النسبي, لذلؾ يجب إعادة ترتيب األىمية النسبية لمخواص أو المعايير 

خاصية المالءمة عمى ما عداىا مف المتعارؼ عمييا لممعمومات المحاسبية وفؽ أولوية ترجح كفة 
 .(5)لمتحقؽ, واألىمية النسبية الخواص األخرى لممعمومات كالموضوعية, والقابمية

 

                                                           
1

 .554, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9005رانيا محمد نزيو, ) الزرير, 

يا التزاـ الشركات الصناعية المساىمة الفمسطينية بمتطمبات اإلفصاح المحاسبي في قوائم مدا(, 9006عاشور, عثماف زياد, ) 2
رسالة ماجستير, الجامعة  / )دراسة تحميمية مف وجية نظر مدققي الحسابات في فمسطيف(,8المالية وفقًا لممعيار المحاسبي الدولي /

 .26غزة, ص -اإلسالمية
, ص (96) (, أثر اإلفصاح في القوائـ المالية لمبنوؾ التجارية األردنية, مجمة البنوؾ, العدد األوؿ, المجمد9005القصاص, خميؿ, ) 3

64. 

 .26, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9006عاشور, عثماف زياد, ) 4

5
 .557-556, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9005) الزرير, رانيا محمد نزيو, 
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 تحديد أساليب وطرؽ اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية:
إف البدائؿ المختمفة عف أساليب وطرؽ عرض المعمومات في القوائـ المحاسبية تترؾ أثارًا مختمفة 

لقرارات, ممف يستخدموف تمؾ المعمومات, ولذا يتطمب اإلفصاح المناسب أف يتـ في متخذي ا
عرض المعمومات فييا بطرؽ يسيؿ فيميا, كما يتطمب أيضًا ترتيب  وتنظيـ المعمومات فييا 
بصورة منطقية تركز عمى األمور الجوىرية  بحيث  يمكف لممستخدـ المستيدؼ قراءتيا بيسر 

 . (1)وسيولة
يتـ اإلفصاح عف المعمومات ذات اآلثار الميمة في قرارات المستخدـ المستيدؼ وبصفة عامة 

ما في إمعمومات األخرى السيما التفاصيؿ في صمب القوائـ المالية, في حيف يتـ اإلفصاح عف ال
اإليضاحات المرفقة بتمؾ القوائـ, أو في جداوؿ أخرى مكممة تمحؽ بيا, كما يتطمب و  المالحظات

األحياف اإلفصاح عف المعمومة الواحدة نفسيا إذا كانت ميمة في أماكف متعددة األمر في بعض 
 .(2)في القوائـ المالية

 توقيت اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية: - ث
تعد خاصية توقيت عرض المعمومات مف الخصائص األساسية لممعمومات المحاسبية حيث يجب 

ال سوؼ ت فقد أىميتيا غير أف ذلؾ ال يجب أف يكوف أف تصؿ المعمومات في الوقت المناسب, وا 
 عمى حساب الدقة أو اكتماؿ المعمومات.

وقد جرى العرؼ المحاسبي عمى أف يتـ اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية في نياية السنة 
ف كانت  المالية لمشركة, عمى أف تختار كؿ شركة سنتيا المالية حسب ظروفيا واحتياجاتيا, وا 

نياية السنة الميالدية أو اليجرية, ويجب أف يتـ اإلفصاح عف المعمومات معظـ الشركات تفضؿ 
المتعمقة بالسنة المالية بعد انتياء السنة المالية مباشرة دوف تأخير غير مبرر, وقد تطمبت 
تشريعات معظـ دوؿ العالـ فترة محددة كحد أقصى لنشر القوائـ المالية لمشركات المساىمة بعد 

 .(3)لية حتى يمكف االستفادة منياانتياء سنتيا الما
 
 
 
 
 

                                                           
 .379, ص مرجع سبؽ ذكره(, 2007الحيالي, وليد ناجي, ) 1
في الوحدات االقتصادية الفمسطينية  (, أثر التضخـ عمى اإلفصاح المحاسبي لمقوائـ المالية2006وادي, مدحت فوزي عمياف, ) 2

  .71, ص غزة-)دراسة تحميمية تطبيقية(, رسالة ماجستير, الجامعة االسالمية
 .79 ,  صمرجع سبؽ ذكره(, 2011عيسى, ريـ عمي, ) 3
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 :المبحث الثاني: دوافع اإلفصاح الطوعي ومحتوياتو 3-3
 مفيـو اإلفصاح الطوعي: 3-3-1

إف التطورات التي تطرأ عمى أي سوؽ في العالـ ليا انعكاسات عمى نوعية وكمية المعمومات 
ية وعدد األطراؼ ذات العالقة التي تحتوييا التقارير المالية لمشركات, ومنيا التغير في نوع

بأعماؿ الشركات وىـ مف يسموف بأصحاب المصالح, وأصبحت تمؾ الشركات تحت ضغوط 
كبيرة مف قبؿ تمؾ األطراؼ بضرورة زيادة كمية اإلفصاح في المعمومات التي تحوييا تقاريرىا 

 .(1)السنوية, وخاصة ما يسمى باإلفصاح الطوعي
زاد مستوى اإلفصاح في المعمومات التي تنشرىا الشركات كمما  أصبح مف المتفؽ عميو أنو كمما

 .(2)أسيـ ذلؾ في زيادة الثقة في أسواؽ الماؿ في أية دولة
ويتـ  ,يقصد باإلفصاح الطوعي تقديـ معمومات إضافية أكثر مما تتطمبو التشريعات القانونية

األطراؼ المستخدمة لمتقرير  بمبادرة مف الشركة لتقديـ معمومات إضافية لمقابمة احتياجات بعض
. مع األخذ بعيف االعتبار أف الدعوة لتوسيع حدود اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية (3)المالي

يجب أف ال تعني اإلغراؽ المفرط بالتفاصيؿ الكثيرة التي قد تؤدي في نتائجيا إلى آثار عكسية 
 .(4)عمومات المفصح عنياتربؾ المستخدميف إنما اليدؼ ىو السعي نحو تحسيف نوعية الم

إذًا اإلفصاح الطوعي ىو اإلفصاح الذي يمثؿ المعمومات التي تقدميا الشركة زيادة عف 
المتطمبات القانونية, حيث تقدميا الشركة برغبتيا, فيو يمثؿ حرص اإلدارة في تقديـ معمومات 

 .(5)مالية وغير مالية ليا عالقة بأصحاب القرار
 وعي:دوافع اإلفصاح الط 3-3-2

 يمكف تفسير قياـ اإلدارة باإلفصاح الطوعي مف خالؿ النظريات التالية:
: عالقة الوكالة ىي أف يفوض أحد األطراؼ ويدعى الطرؼ األصيؿ نظرية الوكالة 3-3-2-1

العمؿ إلى شخص آخر يدعى الوكيؿ الذي يقـو بتأدية ذلؾ العمؿ, ونظرية الوكالة تحاوؿ وصؼ 
ومف خالؿ ىذا التعاقد يفوض الوكيؿ ببعض  ,تخداـ العقد كاستعارةالعالقة بيف الطرفيف باس

                                                           
1

, , رسالة ماجستيرأثر حوكمة الشركات عمى اإلفصاح الطوعي في المصارؼ_ دراسة تجريبية (,2012خميمو, حساـ عيسى, ) 
  .55, ص جامعة تشريف

2
 Groom, C., DU, S., QU, W.; Sims, R., (2004),  Accounting Regulation and Corporate Governance in 

China’s Listed Companies _ An Examination of The Changing Environment and Current Issues, Paper 

Presented at The 2004 Dest (CHESI) Beijing Conference, Vol. 45, 241.               
3

 مجمة جامعة(, قياس مستوى اإلفصاح االختياري في التقارير المالية المنشورة لمشركات المساىمة السعودية, 2009مارؽ, سعد, ) 
 .526ص  ,1, العدد 23المجمد  الممؾ عبد العزيز: ااقتصاد والتجارة,

4 Ross H., (1978), The Elusive of Accounting, The Ronald Press Co. N. Y., P 213. 
 .       143, ص مرجع سبؽ ذكره(, 2009مارؽ, سعد, ) 5
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. وينظر إلى الشركة وفقًا ليذه النظرية عمى أنيا منظومة مف العالقات (1)صالحيات اتخاذ القرار
التعاقدية بيف مجموعة مف األطراؼ ذوي المصالح المتعارضة في تمؾ الشركة, وأف حالة عدـ 

ؿ واألصيؿ تمثؿ أساس مشكمة العالقة التعاقدية بينيما, فالوكيؿ عادة تماثؿ المعمومات بيف الوكي
ما يمتمؾ معمومات بما يخص أداء الشركة في وقت قصير, وفرص النجاح والنمو المتوقعة ليا 
في المستقبؿ أكثر مما يمتمكو األصيؿ, وىو ما يستند إليو الوكيؿ في القياـ ببعض السموكيات 

ـ تماثؿ المعمومات بينو وبيف األصيؿ في تحقيؽ دالة ىدفو وتعظيـ التي يستغؿ مف خالليا عد
. ولذلؾ وحسب ىذه النظرية إف دافع اإلدارة لقياميا (2)ثروتو حتى ولو عمى حساب األصيؿ

باإلفصاح الطوعي إنما ينبع مف محاولتيا لتخفيض تكاليؼ الوكالة عف طريؽ التوسع في نشر 
ية التي تساعد في تخفيض عدـ تماثؿ المعمومات بيف المعمومات المحاسبية وغير المحاسب

األصيؿ والوكيؿ, وتسيـ كذلؾ في بث الثقة لدى األصيؿ بأف إدارة الشركة تقوـ برعاية مصالح 
 .(3)المالؾ عمى النحو األمثؿ

وترى الباحثة أف المشكمة األساسية تكمف في محاولة الوكيؿ تحقيؽ مصالحو الشخصية عمى 
غاًل في ذلؾ قدرتو عمى الوصوؿ إلى معمومات ال يمكف لةصيؿ الوصوؿ حساب األصيؿ, مست

إلييا, وخاصة في الشركات المساىمة التي يكوف عدد مساىمييا كبيرًا, إذ تنخفض فييا إمكانية 
الرقابة عمى تصرفات الوكيؿ, ومنو فإف اإلفصاح المحاسبي يعمؿ عمى تخفيض حالة عدـ تماثؿ 

 صيؿ, إضافة إلى تخفيض تكاليؼ الرقابة عمى تصرفات الوكيؿ.المعمومات بيف الوكيؿ واأل
: التكاليؼ السياسية ىي التكاليؼ الناشئة عف بعض نظرية التكاليؼ السياسية 3-3-2-2

الفئات الخارجية, القادرة عمى التأثير عمى الوحدة االقتصادية عبر الضغوط السياسية, فمثاًل إذا 
يمكف أف يستخدـ كذريعة لنقابات أو جماعات الضغط التخاذ أقرت الشركة أرباحَا عالية, ىذا 

إجراءات لمحصوؿ عمى حصة أعمى مف تمؾ األرباح لزيادة األجور, لذلؾ يمكف أف تمجأ 
, كما أف الشركات الخاضعة لتكاليؼ باع أساليب محاسبية لتخفيض الدخؿالشركات إلى إت

ر( تقـو عمى األرجح, باإلفصاح عف سياسية عالية )والتي تعتمد عمى حجـ الشركة بشكؿ كبي
الشركات التي تعد أكثر عرضة لمتكاليؼ السياسية تكوف أكثر حساسية  كما أف, معمومات أكثر

 . (4)العتماد سياسة لمحد مف ىذه التكاليؼ

                                                           
1

  ..80ص , مرجع سبؽ ذكره(, 2011عيسى, ريـ عمي, ) 

اؿ: دراسة (, دور التقارير المالية المنشورة في تخفيض حالة عدـ تماثؿ المعمومات في سوؽ رأس الم2008عبيد, إبراىيـ السيد, ) 2
 .214 -213, ص 70, العدد مجمة المحاسبة واإلدارة والتيميفنظرية وميدانية عمى السوؽ المصري, 

(, اإلفصاح االختياري ودوره في ترشيد القرارات االستثمارية في السوؽ المالي السعودي )دراسة 2009الخياؿ, توفيؽ عبد المحسف, ) 3
 .117القاىرة,  ص  , العدد الثالث, كمية التجارة, جامعة عيف شمس,تجارةالمجمة العممية لالقتصاد وال ميدانية(,

4
  .83مرجع سبؽ ذكر ص (, 2011عيسى, ريـ عمي, ) 
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ستنتج أف الشركات الخاضعة لتكاليؼ سياسية مرتفعة تقوـ باإلفصاح عف مزيد مف نأف  نايمكن
رىا المالية طوعيًا ألف ذلؾ مف شأنو أف يساعد تمؾ الشركات عمى تجنب المعمومات في تقاري

 التكاليؼ الناجمة عف االستجابة لمضغوط السياسية.
تشير نظرية اإلشارة, في ظؿ ظروؼ عدـ تماثؿ المعمومات, إلى  نظرية اإلشارة: 3-3-2-3

 ,اؿ إشارات إلى السوؽأف الشركات الجيدة ذات األداء األفضؿ تستخدـ المعمومات المالية إلرس
سيئة منو بالنسبة وقد بينت إحدى الدراسات أف تكاليؼ اإلشارة تكوف أعمى بالنسبة لمشركات ال

وىو ما قد يجعؿ النوع السيء يرى أف اإلشارة ال تستحؽ الجيد وليست موثوقة.  ,لمشركات الجيدة
شركات الجيدة والسيئة, فإف وبالنظر إلى التكاليؼ الكبيرة التي تتطمبيا اإلشارة لمفصؿ بيف ال

المدراء يممكوف دافعًا أكبر لإلفصاح عف المعمومات الخاصة بشكؿ طوعي. وذلؾ بسبب ما 
يتوقعونو جراء ذلؾ مف توفير إشارة جيدة لمسوؽ حوؿ أداء شركاتيـ, وىو ما يخفض حالة عدـ 

 . (1)تماثؿ المعمومات
ي اإلفصاح لممستثمريف وأصحاب المصالح ف إذًا تقوـ الشركات بإرساؿ إشارات بواسطة التوسع

إلثبات تميزىا عف غيرىا مف الشركات, وبذلؾ قد تفسر ىذه النظرية لجوء الشركات الناجحة 
 لإلفصاح الطوعي وتفسيره.

ىي النظرية األكثر استخدامًا لشرح اإلفصاحات البيئية  النظرية الشرعية: 3-3-2-4
غيرىا مف النظريات, في أنيا توفر استراتيجيات  فتتفوؽ بيا عواالجتماعية. وىي تممؾ ميزة 

إفصاح يمكف أف تستخدميا المنظمات مف أجؿ إضفاء شرعية عمى وجودىا الذي قد يخضع 
 .(2)لالختبار

كما أف النظرية الشرعية مرتبطة بشكؿ كبير بالتقرير عف رأس الماؿ الفكري, فالشركات تقر عمى 
جود حاجة محددة لمقياـ بذلؾ, فيي ال تستطيع إضفاء األغمب عف أصوليا غير الممموسة عند و 

دي ميز باعتبارىا رمز النجاح التقميالشرعية عمى وضعيا عبر أصوليا الممموسة التي ت
 .(3)لمشركات

ىنا البد مف اإلشارة إلى أف رغبة الشركات في إتباع األساليب والطرؽ التي تضفي عمى وجودىا 
المجتمع الذي تعمؿ فيو, إنما يمثؿ الدافع األكبر الذي يحفز  المزيد مف الشرعية, في إطار قواعد

. إضافة (4)إدارتيا لمتقرير عف المعمومات بشكؿ طوعي انطالقًا مف فكرة تعاقد المنظمة والمجتمع
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 .83مرجع سبؽ ذكر ص (, 2011عيسى, ريـ عمي, ) 
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 Campbell, D.; Craven, B.; Shrives, P., (2003), Voluntary Social Reporting in Three FTSE Sectors: 

AComment on Perception and Legitimacy, Accounting Auditing and Accountability Journal, 

Vol.16, No.4, P559.                    
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 Guthrie, J.; Petty, R.; Vongvanich, K., (2004),Using content analysis as a research method to inquire 

into intellectual capital reporting, journal of intellectual capital, Vol. 5, No. 2, P 287.  
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63 
 

إلى أف اإلفصاح عف المعمومات مف وجية نظر النظرية الشرعية, ىو أداة تستخدميا المنظمة 
مع قيـ المجتمع, وتقدـ صورة مسؤولة اجتماعيًا, والكتساب أو  لتبدو أنيا تعمؿ بشكؿ متناغـ
 . (1)الحفاظ عمى الشرعية االجتماعية

وترى الباحثة أف النظرية الشرعية جاءت لتؤكد أف المنظمات تعمؿ ضمف الحدود والقواعد 
 الخاصة بالمجتمعات التي تعمؿ فييا.

فصاح عف المعمومات يمكف أف يضر إف قرار الشركة باإلنظرية تكاليؼ الممكية:  3-3-2-5
ولذلؾ وفي ظؿ وجود تكاليؼ الممكية, يجب عمى الشركة  ,بموقعيا التنافسي في أسواؽ المنتجات

مقايضة اآلثار االيجابية لإلفصاح مقابؿ اآلثار السمبية. فالمعمومات الموحية لممنافسيف ال 
ت مشابية, يفضؿ نصح الشركة تخفض دائمًا األرباح المستقبمية لمشركات المفصحة, في حاال

تتألؼ , حيث بمشاركة معموماتيا مف أجؿ تنسيؽ اإلجراءات المتخذة بما يخدـ المصمحة المتبادلة
إضافة إلى التكاليؼ الناجمة عف  ,تكاليؼ الممكية مف تكاليؼ تحضير ونشر المعمومات

طراؼ أخرى بطريقة والتي يمكف أف تستخدـ مف قبؿ المنافسيف وأ ,اإلفصاح عف تمؾ المعمومات
 .(2)لمصالح الشركة المفصحة مؤذية

مما سبؽ نجد أنو في حاؿ عدـ وجود تكاليؼ لإلفصاح فإف الشركة تكوف أكثر رغبة لإلفصاح 
 طوعيًا عف معموماتيا, وذلؾ لتخفيض حالة عدـ تماثؿ المعمومات, ومف ثـ تكمفة رأس الماؿ.

 أىداؼ اإلفصاح الطوعي: 3-3-3
 :(3)ؼ اإلفصاح الطوعي ضمف المجموعات اآلتيةيمكف تصنيؼ أىدا

وصؼ المفردات التي يتـ االعتراؼ بيا في القوائـ المالية وتوفير مقاييس ليذه المفردات  - أ
 بخالؼ المقاييس الواردة في القوائـ المالية.

عطائيا مقاييس مفيدة. - ب  وصؼ المفردات التي ال يتـ االعتراؼ بيا وا 
عدة المستثمريف والدائنيف في تقدير المخاطر حوؿ البنود توفير المعمومات الدورية لمسا - ت

 التي يتـ االعتراؼ بيا وتمؾ التي لـ يتـ االعتراؼ بيا.
توفير المعمومات التي تساعد مستخدمي القوائـ المالية في مقارنة األرقاـ مع مثيالتيا  - ث

 لشركات أخرى, وكذلؾ المقارنة لنفس الشركة عبر السنوات المختمفة.
عمومات عف التدفقات النقدية المستقبمية الداخمة والخارجة, وتوفير المعمومات توفير م - ج

 الالزمة لمتنبؤ بتمؾ التدفقات.
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مساعدة المستثمريف في تقويـ العائد عمى االستثمار في الشركة والتنبؤ بيذا العائد  - ح
 مستقباًل.

 أىمية اإلفصاح الطوعي: 3-3-4
داء الشركة بصورة صحيحة, كما أنو يعمؿ عمى تخفيض ُيعّد اإلفصاح الطوعي ضروريًا لتقييـ أ

, ذلؾ مف خالؿ الحد مف (1)ظاىرة عدـ تماثؿ المعمومات بيف المتعامميف في سوؽ األوراؽ المالية
محاوالت االستفادة غير المشروعة مف المعمومات الداخمية والقضاء عمى صور التعامؿ المختمفة 

بيا مؤشرًا لعدـ كفاءة التنظيـ المحاسبي وبالتالي سوء  في ىذه المعمومات التي يعتبر االتجار
بسبب قصور  الطوعي. قد ظيرت الحاجة إلى اإلفصاح (2)توزيع الثروات بيف قطاعات المجتمع

 .(3)اإلفصاح اإللزامي عف مقابمة كافة احتياجات المستخدميف
نظر إلى القوائـ إف سبب زيادة أىمية اإلفصاح الطوعي في الفكر المحاسبي نتيجة لتحوؿ ال

المالية باعتبارىا ىدفًا في حد ذاتيا إلى اعتبارىا وسيمة لتحقيؽ ىدؼ أو عدة أىداؼ أىميا 
المساعدة في اتخاذ قرارات تخصيص الموارد سواء كانت قرارات استثمار أـ قرارات ائتماف أو 

كبير ما يقدمو غيرىا مف القرارات, ولقد اتضح أيضًا أف متطمبات ىذه القرارات تفوؽ إلى حد 
اإلفصاح اإللزامي مف معمومات ولذلؾ فقد أصبح االىتماـ باإلفصاح الطوعي حتمية وضرورة 

 .(4)لتحقيؽ فعالية القوائـ المالية وتحقيقًا ألىدافيا
يعد خروجًا عف المفيوـ التقميدي لإلفصاح فيو ال يقتصر  الطوعيترى الباحثة أف اإلفصاح 

نما عمى إخالء مسؤولية اإلدارة,  أصبح يتضمف معمومات ذات درجة عالية مف الموضوعية وا 
وتتناسب مع احتياجات المستثمر العادي الذي ال يممؾ خبرة كبيرة, فيو يحاوؿ توسيع نطاؽ 

 اإلفصاح ليشمؿ اإلفصاح عف المعمومات غير المالية.
 محتوا اإلفصاح الطوعي: 3-3-5

جامع لإلفصاح الطوعي يحدد ما يمكف لكؿ إف الفكر المحاسبي ال زاؿ يفتقر إلى إطار شامؿ 
شركة أف تقوـ باإلفصاح عنو مف معمومات في إطار ىذا اإلفصاح وأف مثؿ ىذا اإلطار يبدو 
صعب المناؿ وذلؾ لتعدد مستخدمي معمومات القوائـ المالية مف ناحية, واختالؼ إدراؾ اإلدارة 

                                                           
ثر يصائص الوحدة ااقتصادية عمى مستوا اإلفصاح اايتيارل عف المعمومات المالية أ(, 9050فوقية محمود محمد, ) ,أبو النور 1

, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة عيف شمس, كمية التجارة, قسـ المحاسبة والمراجعة, مصر,  ص وغير المالية بالتقارير السنوية
65. 

 . 555-556مرجع سبؽ ذكره, ص (, 9007الخياؿ, توفيؽ عبد المحسف, ) 2
 .54, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9050عبد الرحمف, أحمد رجب عبد الممؾ, ) 3
المجمة (, اإلفصاح المحاسبي االختياري مع دراسة ميدانية لجانب الطمب في البيئة المصرية, 9002عبد الكريـ, عارؼ عبد اهلل, ) 4

 .   55امعة طنطا, العدد األوؿ, ص , كمية التجارة جالعممية التجارة والتمويؿ
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ف أف اإلفصاح الطوعي حد الباحثو أاعتبر .(1)لمزايا وعيوب اإلفصاح الطوعي مف ناحية أخرى
بينما  ,(2)اإلفصاح عف المعمومات البيئية واالجتماعية وعف فعالية نظـ الرقابة الداخمية يحوي

نشاط الشركة ووضعيا , وعف المعمومات العامة لمشركةاإلفصاح عف  أنو يحوي اعتبر آخر
المسؤولية وعف , اإلدارة المعمومات عف, وعف معمومات األسيـ وحممة األسيـ, وعف المستقبمي

كاليؼ البحث توعف , نتائج ونسب التحميالت المالية وغير المالية, وعف االجتماعية والبيئية
 ,3المعمومات عف الحوكمةوعف , المعمومات عف العامميف في الشركةوعف والتطوير في الشركة, 

ة واالجتماعية, بعض الباحثوف أف اإلفصاح الطوعي يحوي المعمومات البيئبينما اعتبر 
المعمومات غير المالية, والمعمومات التنبؤية التي تتعمؽ بالمستقبؿ, أو المعمومات التي تساعد 

 . 4عمى التنبؤ
إلفصاح وباالعتماد عمى ما سبؽ ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اختارت الباحثة المحتويات التالية ل

فصاح عف المعمومات غير المالية, اإلفصاح عف المعمومات البيئية واالجتماعية, اإل :الطوعي
اإلفصاح عف المعمومات التنبؤية واإلفصاح عف فعالية نظـ الرقابة الداخمية والتي سيتـ عرضيا 

 كما يمي:
 اإلفصاح عف المعمومات البيئية وااجتماعية: 3-3-5-1

الء ازداد االىتماـ بالمسؤولية االجتماعية مف قبؿ مجموعات مختمفة كأصحاب المشروع والعم
, حيث تعرؼ 5والعامميف والمستثمريف والجيات الحكومية المختمفة وجماعات الضغط في المجتمع

االلتزاـ بالمساىمة في التنمية االقتصادية المستدامة, وذلؾ مف عمى أنيا  المسؤولية االجتماعية
 خالؿ التعاوف مع العامميف وأسرىـ والمجتمع ككؿ لتحسيف مستوى معيشتيـ عمى نحو مفيد

 .(6)لنشاط الشركات ولمتنمية االقتصادية
 زيادة االىتماـ لمشركات, االجتماعية بالمسؤولية االىتماـ تزايد إلى أدت التي األسباب أىـ إف

 لفترة أمور ظمت وىي والبطالة, الفئات, بعض معيشة مستوى وانخفاض بالفقر, المتعمقة بالقضايا
 والتأكيد بالتنمية االجتماعية االىتماـ تنامي مع ولكف الحكومات, مسؤوليات مف الزمف مف طويمة
 أف مف الشركات تأكد ضوء وفي الخاص, والقطاع العاـ القطاع بيف شراكات إقامة أىمية عمى

                                                           
 .   960, ص مرجع السابؽ نفسولا(, 9002عبد الكريـ, عارؼ عبد اهلل, ) 1

 .75-71, ص يرجع سبك ركرِ (,2012خميمو, حساـ عيسى, ) 2
3

اؿ في المممكة (, نموذج مقترح لقياس حجـ ونوعية اإلفصاح االختياري بالتطبيؽ عمى بيئة األعم2007متولي, طمعت عبد العظيـ, ) 
 .50ص انعذد األول,  ,مجمة التجارة والتمويؿالعربية السعودية, 

4
 .957(, يرجع سبك ركرِ, ص 9002عبذ انكريى, عارف عبذ هللا, ) 

 .550(, يرجع سبك ركرِ, ص 9007يارق, سعذ, ) -

 .25(, يرجع سبك ركرِ, ص 9055انعثًاٌ, يحًذ وآخروٌ, ) -
5

 .579(, َظريت انًحاسبت, يُشىراث جايعت ديشك, ص 9006انماضي, حسيٍ؛ يأيىٌ حًذاٌ, ) 
6
 World Bank, (2005), Opportunities and options for governments to promote corporate social 

responsibility in Europe and Central Asia: Evidence from Bulgaria, Croatia and Romania, 

Working Paper, March. 
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 االستثمار عمى سمباً  ويؤثر الماؿ رأس إلى ىروب يؤدي االجتماعية التنمية مستوى تدىور
 . (1)واألجنبي المحمي
 تشكؿ حماية البيئة أف ومنيا: األمور مف العديد في لمشركات جتماعيةاال المسؤولية أىمية وتكمف
 حقوؽ لمعديد مف المزـو كؿ الـز شرط إنيا إذ اإلنساف, لحقوؽ المعاصر المبدأ مف حيوياً  جزءاً 

 في ضروريًا اإلسياب يكوف ما ونادراً  نفسيا, الحياة في والحؽ الصحة في الحؽ مثؿ اإلنساف
 اإلنساف جميع حقوؽ وتضعؼ تمس أف يمكف بالبيئة تمحؽ التي األضرار ألف األمر, ىذا شرح
 .(2)حقوؽ اإلنساف صكوؾ مف وغيره اإلنساف لحقوؽ العالمي اإلعالف عنيا تحدث التي
 المحظة منذ لممنظمات الخاصة  والمسؤولية االجتماعية المسؤولية بيف الفصؿ مف بد ال أنو

 تمثيؿ في وظيفتيا خالؿ التنظيـ مف إدارة عمى فيقع ا,بينيم التفاعؿ مف شيء وجود مع األولى
 إلى الوصوؿ تستيدؼ االجتماعية التي المسؤولية ىما المسؤولية مف نوعيف الوكالة أو المصالح
 ونتيجة المالؾ, مصالح الحصوؿ عمى تستيدؼ التي الخاصة والمسؤولية االجتماعية, الرفاىية
 الربح وكذلؾ لممنشأة األىداؼ االجتماعية تحقيؽ مف كؿ أساس عمى اإلدارة أداء تقييـ يتـ لذلؾ

 (3)المحقؽ
لتغير  تبعاً  آخر, إلى زمف مف تتغير متحركة, طبيعة ذات االجتماعية المسؤولية مجاالت إف

البيئية  الظواىر بعض ب ثار العممية المعرفة ولتقدـ السائدة واالجتماعية االقتصادية الظروؼ
وتقييـ  الرقابة مف حالياً  مستبعد ىو وما المجتمع, في والمواقؼ القيـ اتلتغير  وتبعاً  واالجتماعية

محدد  ثابت نطاؽ ىناؾ ليس لذلؾ؛ .لالىتماـ محوراً  يصبح قد المشروع في االجتماعي األداء
وتبويبيا  األنشطة ىذه تحديد في التبايف بعض وجود الطبيعي فمف اجتماعيًا, المالئمة لةنشطة

 .(4)ةمتجانس مجموعات في
المسؤولية  عف اإلفصاح مف تحد التي لممشكالت االستسالـ عدـ ضرورة عمى يؤكد وىذا

حاؿ  واقع عف الموضوعي التقرير إلى لموصوؿ تذليميا عمى العمؿ ضرورة بؿ االجتماعية,
المشكالت  ىذه ومف االجتماعي, أدائيا بتكاليؼ المحمؿ الحقيقي المالي ومركزىا الشركات

                                                           
عمؿ رقـ  ورقة الدولية, التجارب بعض :مصر في الماؿ لرأس ااجتماعية المسؤولية ,(2118) ياسميف , فؤاد,؛ نياؿ غربؿ,الم 1
 .4الكترونية, ص  نسخة مصر, االقتصادية, القاىرة, لمدراسات المصري المركز (,831)
 .ASA 9006/ 055/ 90(, وثيقة رقـ 9006/نوفمبر/97مطبوعات منظمة العفو الدولية, )  2
معوقات اإلفصاح عف المسؤولية ااجتماعية في تقارير الشركات المساىمة العامة (, 9007أبو سمرة, حامد أحمد صالح, ) 3

دارات الشركات( المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية رسالة ماجستير, الجامعة  ,)مف وجية نظر مدققي الحسابات وا 
 .97, صغزة-اإلسالمية

4
 .955, دار وائؿ لمنشر, عماف, األردف, ص بدائؿ القياس المحاسبي المعاصر(, 9002)محمد رضواف, , حموة حناف 
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المحاسبي  لالتصاؿ محاسبية قواعد استحداث ومشكمة االجتماعي, التقرير ريقةوط أسموب مشكمة
 .(1)االجتماعي المحاسبي لمتقرير المالئمة المعايير استحداث ومشكمة االجتماعي,
الوحدة  تستطيع بواسطتيا التي الطريقة أو األسموب ىو االجتماعي األداء عف واإلفصاح
االجتماعية,  المضاميف ذات المختمفة, أنشطتيا عف المختمفة بأطرافو المجتمع إعالـ االقتصادية

 التي ليا األنشطة أبرز ولعؿ ذلؾ, لتحقيؽ مناسبة أداة بيا الممحقة التقارير أو المالية القوائـ وتعد
   :(2)يمي بما إجماليا يمكف اجتماعية منافع لو تحقؽ التي ىي المجتمع, عمى مباشر أثر
  يمؾالمست بحماية خاصة أنشطة -1
 الطبيعية والموارد البيئة بحماية خاصة أنشطة -2
 .البشرية الموارد بتنمية خاصة أنشطة -3

  لمشركات االجتماعية األنشطة آثار عف اإلفصاح تؤيد التي المبررات مف العديد وىناؾ
  :(3)أىميا مف والتي المالية تقاريرىا في العامة المساىمة

  كالتموث. المجتمع وعمى حيطةالم البيئة عمى الصناعية العمميات تأثير -1
 الوحدات سموؾ تنظيـ إلى الحاجة اتجاه الحكومات جانب مف المتزايد االىتماـ -2

 .المجتمع مصمحة بما يحقؽ االقتصادية
 عمؿ ظروؼ بتوفير مطالبة االقتصادية الوحدات أصبحت حيث العامميف, حقوؽ حماية -3

وضرورة  بشرية موارد العامميف باعتبار اهاتج ظيور إلى أدى الذي الحد إلى بيا, جيدة لمعامميف
 .المالية القوائـ في ذلؾ عف اإلفصاح

 الميؿ ظؿ في خاصة القرارات, اتخاذ عممية عمى االجتماعية لمعوامؿ المتزايد التأثير -4
 .بيئية أضراراً  تحدث مجاالت في االستثمار بتجنب المستثمر المتزايد لسموؾ

ي يشكؿ حافزًا لمشركات لمقياـ بمسؤولياتيا االجتماعية ويمكننا القوؿ أف اإلفصاح االجتماع
مثؿ توظيؼ عدد معيف مف العماؿ والمحافظة عمى حقوقيـ وبالتالي المساىمة في تخفيض 

جذب رؤوس األمواؿ التي ال تستثمر في مجاالت تحدث نسبة البطالة في المجتمع وكذلؾ 
 أضرارًا بالبيئة.

 المالية:اإلفصاح عف المعمومات غير  3-3-5-2
 المالية بالقوائـ الواردة تمؾ بخالؼ المعمومات كافة بأنيا المالية غير المعمومات تعرؼ

 الكمية والمعمومات الوصفية المعمومات مف كال تتضمف أنيا كما بيا المرفقة ومعظـ المالحظات

                                                           
 .25, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9007أبو سمرة, حامد أحمد صالح, ) 1
 .65, دار ومكتبة الحامد, عماف, األردف, ص دراسات في المشاكؿ المحاسبية المعاصرة(, 9009الحيالي, وليد ناجي, ) 2
, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, دراسات في قنايا ومشاكؿ محاسبية معاصرة(, 9000عثماف, األميرة إبراىيـ, )بدوي, محمد عباس؛  3

 .565مصر, ص 
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 يمكف التي المعمومات كافة إلى تشير المالية غير المعمومات فإف العمـو وجو وعمى ,المالية غير
 إحصائيات قية,السو  الحصة العماؿ, عدد مثؿ: كمية كانت سواء غير مالية صورة في صياغتيا

 لمنتجات المنافسيف تقديـ العامة, االقتصادية الحالة المنافسة, مستوى: مثؿ وصفية التشغيؿ أو
 .(1)القرار نعيصا قبؿ مف كبير باىتماـ المالية غير المعمومات اإلدارية, وتحظى الكفاءة جديدة,
 اإلجراءات بعض عف الناتجة التحريفات لتأثير تتعرض ال بأنيا المالية غير المعمومات تتميز

 مجاؿ في المتخصصيف غير بواسطة حتى لمفيـ وقابمية سيولة أكثر كما أنيا المحاسبية
 يفلممدقق بالنسبة فقط ليس كبيرة قيمة ذو مصدر المالية غير المعمومات المحاسبة وتعتبر

 في األىمية عظيـ دورا تمعب أضحت بؿ التدقيؽ أحكاـ مف لتدعيـ العديد األساس باعتبارىا
 .(2)المجاالت مف العديد

اإلفصاح عف المعمومات التنبؤية التي تساعد عمى التنبؤ باألداء المالي  3-3-5-3
 والتشغيمي واإلدارل لممنظمة:

نطاؽ البيانات التقميدية التي ال تساىـ في ىناؾ ضرورة لتطوير إجراءات اإلفصاح والخروج مف 
تقميؿ درجة المخاطرة وزيادة درجة الوضوح الخاصة بمستقبؿ الشركة, فالقرار االستثماري 
وأصحاب رؤوس األمواؿ المحمية واألجنبية بحاجة إلى معمومات ليا عالقة بالمستقبؿ وتساعد 

عمى التنبؤ بمستقبؿ واستمرارية ىا لوحدفي عممية التنبؤ, فالمعمومات التاريخية ال تساعد 
يقصد  حيث, الشركات, والذي يعتبر أىـ عامؿ الستقطاب المستثمريف لشراء حصة في أسيميا

افتراضات خاصة بأحداث  عمى أساس بالتنبؤات المالية المعمومات المالية المستقبمية المعدة
حقؽ تمؾ االفتراضات, وقد تتضمف مستقبمية تتوقع اإلدارة حدوثيا ورد فعؿ اإلدارة المتوقع عند ت

المعمومات المالية المستقبمية القوائـ المالية أو واحدًا مف بنودىا أو أكثر, إذ أف متخذي القرارات 
في أسواؽ رأس الماؿ يعانوف دائمًا مف عدـ تماثؿ المعمومات بينيـ وبيف مديري الشركات 

مف ثـ فإف المزيد مف اإلفصاح عف المساىمة, مما يؤثر سمبًا في كفاءة سوؽ رأس الماؿ, و 
التنبؤات المالية سيكوف لو آثاره اإليجابية في كفاءة سوؽ رأس الماؿ وفي تخصيص كؼء لمموارد 

, ويكوف ىذا اإلفصاح مف خالؿ إرفاؽ تقرير ضمف التقارير (3)االقتصادية المتاحة لممجتمع
تقدميا الشركة لسوؽ األوراؽ المالية,  المالية يتضمف مناقشة وتحميؿ اإلدارة لمقوائـ المالية التي

واإلفصاح عف المعمومات المستقبمية والمتوقعة فيما يتعمؽ باإليرادات والدخؿ والخسائر وربح 
                                                           

1
تطبيؽ قواعد الحوكمة وأثره عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير  (,التاريخ غير معروؼ) سامي, عمري,عمار, بف عيشي؛  

كمية العمـو االقتصادية, مف الموقع (, جامعة محمد خيضر, حالة واية بسكرة-لة شركات المساىمة الجزائريةالمالية )دراسة حا
bensaidamine.yolasite.com 6, ص.  

 .6ص  , المرجع السابؽ نفسو,(التاريخ غير معروؼ), عمار, بف عيشي, وسامي, عمري 2
3

دورية بؤات المالية في قرارات االستثمار في األوراؽ المالية مع دراسة تطبيقية, (, أثر اإلفصاح عف التن9005الحيزاف, أسامة فيد, ) 
 .     969 -965, ص 2, العدد 65د , المجماإلدارة العامة
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السيـ وكذلؾ اإلنفاؽ الرأسمالي المخطط واألنشطة المتعمقة باألبحاث والتطوير كؿ ذلؾ مف شأنو 
مومات بما يمكنيـ مف اتخاذ القرارات أف يقدـ معمومات ىامة ومفيدة لمستخدمي ىذه المع

 .(1)االستثمارية الجيدة
يرجع سبب اىتماـ المنظمات والييئات المينية بموضوع اإلفصاح عف التنبؤات المالية إلى زيادة  

الطمب عمييا مف جانب المستثمريف الحالييف والمرتقبيف والمحمميف المالييف وغيرىـ مف مستخدمي 
التنبؤات تساعد المستثمريف عمى التنبؤ بالسعر المتوقع لمسيـ, ومف ثـ ترشيد القوائـ المالية, فيذه 

 .(2)قرارات االستثمار مف جانب المحمميف المالييف في إعداد تنبؤاتيـ بشكؿ أفضؿ وأدؽ
 اإلفصاح عف فعالية نظـ الرقابة الدايمية: 3-3-5-4
وؿ الذي يحمي مصالح المساىميف نظاـ الرقابة الداخمية في أي شركة بمثابة خط الدفاع األ يعد

بصفة خاصة وكافة األطراؼ ذات الصمة بالشركة, فيو نظاـ يوفر الحماية لعممية إنتاج 
. ويمكف (3)المعمومات المالية التي يمكف االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات االستثمارية السميمة

الشركة بااللتزاـ في أعماليا والتمسؾ تعريؼ نظاـ الرقابة الداخمية: بأنو النظاـ الذي يعنى بقياـ 
 .(4)بمعايير الجودة واالنضباط في الممارسات اإلدارية

نظرًا لتزايد حاالت إعداد التقارير المالية االحتيالية واالدعاء بفشؿ المراجعة, فإنو يوجد اىتماـ 
لى األحداث لرفع مستوى اإلفصاح والشفافية سواء أكاف ىذا بالنسبة إ متزايد في الوقت الحاضر

المالية المؤثرة عمى عناصر القوائـ المالية أـ لإلفصاح عف مدى فعالية نظاـ الرقابة الداخمية 
فعالية نظـ الرقابة الداخمية حيث إنو مف وذلؾ مف خالؿ تقرير خاص تصدره إدارة المنشأة عف 

د عمى الوقاية المتوقع أف يؤدي ذلؾ إلى محافظة المنشأة عمى نظـ رقابة داخمية مالئمة تساع
 . (5)ناجحة لممراجعة استراتيجيةمف إجراء التالعب وتضمف بناء 

وتعتبر إدارة المنشأة مسؤولة بشكؿ كامؿ عف تصميـ وتنفيذ نظاـ الرقابة الداخمية في 
الشركة بفعالية, مما يؤدي ذلؾ عمى تدعيـ فعالية ذلؾ النظاـ ويجعؿ إمكانية حدوث الغش 

اد التقارير المالية أكثر صعوبة, ومف الجيود الدولية بخصوص التأكيد اإلداري والتالعب في إعد
                                                           

تيثير الحوكمة عمى إدارة وتوزيع األرباح في البيئة المصرفية )دراسة تطبيقية عمى عينة مف (, 9006بنود, كوثر محمد نور, ) 1
 .595, ص رسالة ماجستير, جامعة حمب سالمية والمصارؼ التقميدية(,المصارؼ اإل

2
 .969, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9005الحيزاف, أسامة فيد, ) 
الرقابة والمراجعة الدايمية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعمومات وعولمة أسواؽ (, 9004وشحاتة, شحاتة, ) الرحمف؛ نصر, عبد 3

 .65سكندرية, ص , الدار الجامعية, اإلالماؿ
, اتحاد الشركات حوكمة الشركات(, آثار تطبيؽ معايير ومبادئ الحوكمة الحديثة وأسس التقييـ, 9055بورسمي, أماني خالد, ) 4

 االستثمارية في الكويت.
5

الرقابة (, دور اإلفصاح الذي تقـو بو اإلدارة في تفعيؿ 9004صوفي, سامي محمد أسامة, ) ؛األميف, ماىرالقاضي, حسيف؛  
. 555, ص 9, العدد 96, المجمد مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث العممية_ سمسمة لمعموـ ااقتصادية والقانونيةالداخمية, 

 .574 -555ص 
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في تقريرىا   Treadwayعمى أىمية اإلفصاح عف فعالية نظـ الرقابة الداخمية توصيات لجنة 
بأف تتضمف التقارير السنوية لمشركات المساىمة العامة تقرير اإلدارة عف  1987الذي أصدرتو 

 2002لحكومة األميركية في تموز , ومف ثـ جاء القانوف الذي أصدرتو ا(1)فعالية الرقابة الداخمية
( والذي تكمف مالمحو في مجموعة مف األمور Sarbanes-Oxleyالمسّمى قانوف: )و 

 : (2)الضرورية والتي مف ضمنيا
  مطالبة المدراء التنفيذييف والمالييف لمشركات بتوقيع شيادة قسـ كؿ ثالثة أشير مع

لية ربع السنوية يشيدوف فييا بعدـ عمميـ بوجود أخطاء أو غش في القوائـ المالية المراكز الما
 باإلضافة إلى مدى فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في اكتشافيا.

  العمؿ عمى رفع مستوى اإلفصاح والشفافية لكؿ األحداث المالية المؤثرة عمى عناصر
ة أـ خارجيا باإلضافة إلى اإلفصاح عف مدى فعالية القوائـ المالية سواء أكاف داخؿ القوائـ المالي

 نظاـ الرقابة الداخمية.
أما مف حيث دور المراجع الخارجي في تقرير اإلدارة عف فعالية الرقابة الداخمية فمو دور ىاـ في 
إعداد تقرير يتضمف رأيو بخصوص تقرير اإلدارة المرفؽ مع التقارير السنوية حيث إف المعمومات 

بفعالية نظـ الرقابة الداخمية ضرورية لمساعدة المستثمريف عمى إجراء تقييـ أفضؿ ألداء المتعمقة 
اإلدارة, وتحديد إمكانية الثقة في المعمومات المالية. ومف جية أخرى يساىـ تقرير اإلدارة المشار 

ا مراجع المراجعة وبناء برنامجيا وتحديد حجـ االختبارات التي سيقوـ بي استراتيجيةإليو في رسـ 
 .(3)الحسابات

 وسائؿ اإلفصاح الطوعي: 3-3-6
المواقع االلكترونية,   ,الدعوة لحضور المؤتمرات:(4)تتعدد وسائؿ اإلفصاح الطوعي ومنيا

 .المحمموف الماليوف, توقعات اإلدارة ,النشرات الصحفية
 الدعوة لحنور المؤتمرات:  3-3-6-1

فصاح الطوعي, حيث توفر ىذه التقنية فائدة تعد الدعوة لحضور المؤتمرات أحد وسائؿ اإل
لمشركة ولممستثمريف فييا, فبالنسبة لمشركة تحقؽ الدعوة لحضور المؤتمرات وفورات في الوقت, 
عمى اعتبار أف اإلدارة قادرة أف تخاطب مئات المحمميف معًا وفي آف واحد, أما بالنسبة لممحمميف 

طرح األسئمة حوؿ المعمومات التي يريدونيا عف  فإف ىذه المؤتمرات تعطي فرصة جيدة لكي يتـ
                                                           

1
 Treadway, J.C., (1987), Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting, 

National Commission on Fraudulent Financial Reporting, Washington, D. C., P.44. 
2
  www.alriyadh.com/Contents/24-12-2002/Economy/EcoNews_3983.php-37k. 

 .574 -555. ص 562, ص مرجع سبؽ ذكره(, 9004, )وآخروف القاضي, حسيف 3
4 Healy, P. M.; Palepu, K. G., (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital 

markets: A review of the empirical disclosure literature, Journal of Accounting and Economics, Vol. 

31, P 409. 
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الشركة والحصوؿ عمى اإلجابات مباشرة خالؿ المؤتمر, وبالتالي يتـ الحصوؿ عمى المعمومات 
المطموبة في الوقت المناسب إضافة لمحصوؿ عمى المعمومات في الوقت نفسو الذي يحصؿ 

 .(1)عمييا مستثمروف آخروف
لتقنية عندما تتضمف األرباح بنود استثنائية أو غير عادية, كما يمكف يقوـ المدراء باستخداـ ىذه ا

لممدراء استخداـ ىذه التقنية عندما تسود ىناؾ حالة مف عدـ التأكد مف احتياجات المستثمريف مف 
المعمومات. لذا فيـ يفضموف المرونة في توفير المعمومات مف خالؿ االستجابة ألسئمة 

 .(2)المحمميف
 :واقع االكترونيةالم 3-3-6-2

شيدت السنوات األخيرة نموًا ىائاًل في استخداـ االنترنت, وقد قامت العديد مف الشركات بإنشاء 
مواقع خاصة بيا عمى االنترنت, واستخدمت ىذه المواقع لإلفصاح عف بياناتيا المالية, وىكذا 

 (3)أصبح االنترنت مف مصادر المعمومات الرئيسة لممستثمريف
اللكتروني ىو استخداـ موقع الشركة في عرض المعمومات المتعمقة باألداء المالي اإلفصاح ا

. أو ىو إفصاح الشركات عف المعمومات المالية وغير المالية والمعمومات األخرى التي (4)لمشركة
 .(5)تخص الشركة وتحديث ىذه المعمومات أواًل بأوؿ عمى مواقعيا عمى االنترنت

 المناسب التوقيت في المالية وغير المالية المعمومات نشر عمى لكترونياإل اإلفصاح إذًا يساعد
 في المعمومات توفير :ومنيا المزايا مف العديد يحقؽ أنو والمتزامف ويتـ ذلؾ بشكؿ مستمر كما

المناسب حيث يتـ نشر تمؾ المعمومات عمى االنترنت حاؿ تجييزىا أي ال يحصؿ أي  الوقت
 عدـ درجة الفوري, تخفيض التحديث إمكانية العكسية, تحقيؽ تغذيةال تحقيؽ تأخير في نشرىا,

المطموبة إذ أنو يمكف  لممعمومات الوصوؿ في سيولة المعمومات بيف المستخدميف, تماثؿ
الوصوؿ إلييا في أي وقت وفي أي مكاف, تخفيض استيالؾ الطاقة والورؽ والحبر جراء النشر 

 .(6)االلكتروني لممعمومات
 نشرات الصحفية:ال 3-3-6-3
 .(7)تقـو الشركات بنشر تقاريرىا السنوية والربعية في الصحؼ 

                                                           
1

 .47, ص مرجع سبؽ ذكره, (2012خميمو, حساـ عيسى, ) 

2
 .72,  ص مرجع سبؽ ذكره(, 9050أبو النور, فوقية محمود محمد, ) 

3
العوامؿ المؤثرة في مستوا اإلفصاح عف المعمومات المالية عمى اانترنت في القوائـ المالية (, 9059المطيري, غزأي سبيؿ, ) 

 .2, رسالة ماجستير, جامعة الشرؽ األوسط, كمية التجارة, قسـ المحاسبة, ص الصادرة عف الشركات المساىمة العامة الكويتية
4
Hunter, S. A; smith, L. M., (2009). "Impact of Internet financial Reporting on Emerging Markets", 

Journal of International Business Research, Vol. 8, No. 2, P21-40.  
 . 20, صمرجع سبؽ ذكره(, 2012المطيري, غزأي سبيؿ, ) 5

6
 Scott, P; Jackson, R., (2002), "Environmental, Social and Sustainability Reporting on the Web: Best 

Practices", Corporate Environmental Strategy, Vol. 9, No. 2, P. 193-202. 
7
 Healy, P. M.; Palepu, K. G., (2001), Ibid. P 409 
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 المحمموف الماليوف: 3-3-6-4
يجمع المحمموف الماليوف المعمومات مف المصادر العامة والخاصة حيث يقوموف بإنتاج  

لشراء معمومات خاصة بيـ, كالتوقعات ألرباح الشركة خالؿ الفترة التالية وتوصيات البيع وا
ألسيـ تمؾ الشركة في محاولة لمكشؼ عف المعمومات التي تتوفر لإلدارة وال تتوفر لممستثمريف 
وبذلؾ يضيفوف قيمة في سوؽ رأس الماؿ حيث أنيـ يمعبوف دور ىاـ في تحسيف كفاءة 

 .(1)السوؽ
 توقعات اإلدارة: 3-3-6-5
لممستثمريف الخارجييف التأكد مف تقدـ اإلدارة مجموعة مف التوقعات حوؿ أرباح الشركة ويمكف  

 .(2)مصداقية تمؾ التوقعات عف طريؽ مقارنتيا مع انجازات األرباح الفعمية
 محددات اإلفصاح الطوعي: 3-3-7

 حجـ الشركة:  3-3-7-1

إف تكاليؼ الوكالة مرتبطة بمدى انفصاؿ الممكية عف اإلدارة لذلؾ فمف المرجح أف تكوف تمؾ 
وحيث أنو لمشركات الكبيرة مصادرىا  ,(3)بيرة منيا في الصغيرةالتكاليؼ أكبر في الشركات الك

الخاصة لجمع وتقديـ مجموعة واسعة مف المعمومات ولذلؾ تكوف تكاليؼ نشر المعمومات في 
. كما أف الشركات الكبيرة تكوف مراقبة عف كثب (4)تمؾ الشركات أقؿ منيا في الشركات الصغيرة
وف أكثر عرضة لمتكاليؼ السياسية مما يدفعيا كثب مف قبؿ الحكومات ولذلؾ يمكف أف تك

, كما أنيا بحاجة ألف (5)لإلفصاح عف المعمومات طواعية في محاولة لمحد مف تمؾ التكاليؼ
تستفيد مف أسواؽ رأس الماؿ مف أجؿ التمويؿ الخارجي ألنشطتيا وبالتالي قياميا باإلفصاح 

 .(6)مستثمريف بتمؾ الشركاتالطوعي عف المزيد مف المعمومات يمكف أف يعزز ثقة ال
 ربحية الشركة: 3-3-7-2

الشركات التي لدييا أرباح مرتفعة أكثر عرضة لمتدخالت الحكومية لذلؾ قد تكوف أكثر اىتمامًا 
في اإلفصاح عف معمومات مفصمة في تقاريرىا السنوية مف أجؿ تبرير أداءىا المالي ومحاولة 

اإلفصاح عف األخبار الجيدة لتجنب انخفاض  , كما أنيا تيتـ في(7)الحد مف التكاليؼ السياسية
, ومف جية أخرى فإف (8)قيمة أسيميا ولتمييز ىذه الشركات عف تمؾ التي تعمؿ بشكؿ أقؿ

                                                           
1
 Healy, P. M.; Palepu, K. G., (2001), Ibid. P409. 

2
 Healy, P. M.; Palepu, K. G., (2001), Ibid. P409. 

3
 Hossain, M.; Hammami, H., (2009), Ibid, P260.               

4
 Oliveira, Lídia, Rodrigues, Lúcia Lima, Craig, Russell , (2003), Ibid, P6.     

5
 Oliveira, Lídia, Rodrigues, Lúcia Lima, Craig, Russell , (2003), Ibid, P6. 

6
 Oliveira, Lídia, Rodrigues, Lúcia Lima, Craig, Russell , (2003), Ibid, P6. 

7
 Hossain, M., Hammami, H., (2009), Ibid. P260. 

8
 Oliveira, Lídia, Rodrigues, Lúcia Lima, Craig, Russell , (2003), Ibid. P7-8. 
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المديريف في تمؾ الشركات يرغبوف في اإلفصاح عف مزيد مف المعمومات لمحصوؿ عمى مزايا 
 .(1)شخصية مثؿ استمرارىـ في عمميـ والحصوؿ عمى تعويضاتيـ

 رافعة المالية:ال 3-3-7-3
الرافعة المالية العالية تفرض تكاليؼ وكالة أعمى ويرجع ذلؾ إلى حجـ الثروة المحتمؿ أف تنتقؿ 
مف أصحاب الديوف إلى المساىميف, وبالتالي فإف الشركات ذات الرافعة المالية العالية والتي 

مواؿ الشركة لدييا تعمؿ في البمداف التي تكوف فييا لمؤسسات المالية ىي المصدر األساسي أل
حافز أكبر لإلفصاح الطوعي عف المعمومات لمحد مف تكاليؼ الوكالة والحصوؿ عمى األمواؿ 

, ومف ناحية أخرى فإف نظرية اإلشارة تفترض أف الشركات (2)الالزمة ليا مف المؤسسات المالية
حوؿ ىيكميا المالي  ذات الرافعة المالية المنخفضة نسبيًا لدييا حافز إلرساؿ إشارات إلى السوؽ
 .(3)ولتشجيع المساىميف عمى االستثمار فييا وىذا يعني إفصاح طوعي أعمى

 التدقيؽ مف قبؿ مكاتب كبيرة الحجـ: 3-3-7-4
عمى الرغـ مف أف إعداد التقارير المالية ىو مف مسؤولية اإلدارة إال أف مكتب التدقيؽ الخارجي 

نيا الشركة وبالتالي التخفيؼ مف فجوة قد يؤثر بشكؿ كبير في كمية المعمومات التي تفصح ع
, فمكاتب (4)المعمومات بيف اإلدارة والمساىميف وكذلؾ زيادة المصداقية لإلفصاحات المقدمة

التدقيؽ الكبيرة تحث الشركات عمى اإلفصاح عف مزيد مف المعمومات بشكؿ طوعي وذلؾ 
وث ضرر بسمعتيا ففي حاؿ حد ,بسبب حرصيا عمى سمعتيا لتقديـ تدقيؽ ذو جودة عالية

سوؼ تخسر أكثر مف مكاتب التدقيؽ الصغيرة, كما أف لتمؾ المكاتب عدد كبير مف العمالء 
وبالتالي ال تتأثر كثيرًا إذا خسرت عدد مف عمالئيا الذيف قد يؤثروف سمبًا عمى جودة عمميـ, إذًا 

ى التقارير المالية االستقاللية التي تتمتع بيا مكاتب التدقيؽ الكبيرة تمكنيـ مف التأثير عم
 .(5)لمشركات وذلؾ لتمبية احتياجات المستخدميف الخارجييف لمتقارير

 لجنة التدقيؽ: 3-3-7-5
إف وجود لجنة تدقيؽ في الشركة يدؿ عمى موثوقية تقاريرىا المالية أي انخفاض معدؿ حدوث 

بؿ مجمس أخطاء أو مخالفات, فعادة ما يتـ تفويض لجنة التدقيؽ بإعداد التقارير المالية مف ق
اإلدارة وذلؾ إلضفاء الثقة عمى التقارير المنشورة وىكذا يمكف أف تكوف لجنة التدقيؽ اآللية التي 
تحسف جودة تدفؽ المعمومات بيف مالكي الشركة )المساىميف الحالييف والمرتقبيف( والمديريف 

                             .(6)وخاصة في بيئة التقارير المالية
                                                           

1
 Barako G D, (2007), Ibid, P118.        

2
 Barako G D, (2007), Ibid .P117. 

3
 Oliveira, Lídia, Rodrigues, Lúcia Lima, Craig, Russell , (2003), Ibid. P6. 

4
 Oliveira, Lídia, Rodrigues, Lúcia Lima, Craig, Russell , (2003), Ibid .P7. 

5
 Barako G D, (2007), Ibid. P 117-118. 

6
 Barako G D, (2007), Ibid .P116. 
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 راء غير التنفيذييف في مجمس اإلدارة:نسبة المد 3-3-7-6
المدراء غير التنفيذييف يكونوف أقؿ تحيزًا لإلدارة ولذلؾ قد يميموف إلى تشجيع اإلفصاح عف 
معمومات أكثر لممستثمريف الخارجييف, وبالتالي فإف ازدياد نسبة المدراء غير التنفيذييف في 

الصراع بيف المساىميف والمدراء والذي ا المجمس عمى تخفيؼ ذيعزز مف قدرة ى  مجمس اإلدارة
 .(1)قد يحدث التخاذ قرار باإلفصاح عف المعمومات الطوعية في التقارير السنوية

 نشاط الشركة يارج البمد األـ: 3-3-7-7
يسعى مديري الشركات العاممة في عدة مناطؽ جغرافية لمحصوؿ عمى كمية أكبر مف المعمومات 

االمتثاؿ لممارسات  إلىلشركات غير المعروفة دوليًا دفعت ابينما  ,تبعًا لتعقيد عمميات الشركة
لىاإلفصاح في البمداف التي تعمؿ فييا  زيادة اإلفصاح الطوعي إلظيار وجودىـ الدولي  وا 

 .(2)ألصحاب المصمحة كإشارة عمى أف أداء الشركة جيد ومركزىا المالي قوي
 حالة اإلدراج: 3-3-7-8

يعمؿ اإلفصاح الطوعي  ولذلؾ ,مشاكؿ وكالة كثيرةالشركات المدرجة في بورصات أجنبية لدييا 
ك لية لمحد مف تكاليؼ الرقابة ويمكف أف يرتبط اإلفصاح الطوعي مع فرضيات احتياجات رأس 
الماؿ أي لرفع رأس ماؿ الشركة في األسواؽ األجنبية عند أقؿ تكاليؼ ممكنة. حالة اإلدراج عمى 

مكف أف تستخدـ أيضًا لتوفير إشارات إلى وجو الخصوص في األسواؽ المنظمة والمرموقة ي
 .(3)أصحاب المصمحة حوؿ قوتيا

 نوع الصناعة: 3-3-7-9
تؤثر نوع الصناعة التي تنتمي إلييا الشركة في مستوى اإلفصاح فتكاليؼ الممكية تختمؼ حسب 
الصناعة التي تنتمي إلييا الشركة, حيث أف الصناعات المختمفة ليا خصائص متباينة مف ناحية 
المنافسة في السوؽ, تيديد دخوؿ شركات جديدة إليو ونوع المعمومات الخاصة بالشركة وىذه 
العوامؿ توفر حوافز أكثر لمشركات التي تنتمي لنفس الصناعة لإلفصاح أكثر عف المعمومات 
بدرجة أكبر مف الشركات العاممة في صناعة أخرى, كما أف الشركات التي تنتمي إلى قطاعات 

مفة تخضع إلى تكاليؼ سياسية مختمفة وىذا بدوره يحفز تمؾ الشركات عمى زيادة صناعية مخت
اإلفصاح الخاص بيا وذلؾ محاولة منيا لتخفيض التكاليؼ السياسية التي تخضع ليا, أما 
بالنسبة لمشركات التي تنتمي لقطاعات ليا أثر بيئي واضح أو صورة عامة أكثر سمبية تميؿ إلى 

المعمومات االجتماعية والبيئية, حيث تستخدـ ىذه اإلفصاحات كأداة اإلفصاح عف مزيد مف 
 .(4)شرعية لمتخفيؼ مف األثر السمبي لةداء البيئي الفعمي

                                                           
1
  Mak, Y.T.; Eng, L.L., (2003), Ibid, P330. 

2
 Oliveira, Lídia, Rodrigues, Lúcia Lima, Craig, Russell , (2003), Ibid. P9. 

3
 Oliveira, Lídia, Rodrigues, Lúcia Lima, Craig, Russell , (2003), Ibid. P9. 

4
 Oliveira, Lídia, Rodrigues, Lúcia Lima, Craig, Russell, (2003), Ibid. P8. 



75 
 

 السيولة: 3-3-7-10
السيولة تعني أف تكوف الشركة قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا قصيرة األجؿ عند استحقاقيا, دوف 

يف إلى أف السيولة العالية مرتبطة مع مستويات المجوء إلى بيع أصوؿ ثابتة, توصؿ بعض الباحث
عالية مف اإلفصاح, بينما توصؿ بعضيـ اآلخر إلى أف السيولة المنخفضة قد ترتبط بمستوى 
عاؿ مف اإلفصاح لتبرير االنخفاض الحالي لمسيولة لدييا, كما توصؿ بعضيـ إلى أنو ال توجد 

 .1عالقة بيف السيولة واإلفصاح الطوعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Barako G. D., (2007), Ibid .P118. 

 



76 
 

 

 

 الفصؿ الرابع:

 الدراسة الميدانية
 

 

 

 

 

 



77 
 

مجتمع الدراسة وعينتيا: 4-1  
بعد الدراسة الميدانية األولية تبيف لمباحثة وجود بعض االختالفات ما بيف الناحية العممية والناحية 

معنوية وجوده تـ اختبار  . ولدراسة ىذا االختالؼ والتأكد مفالدراسةالنظرية فيما يتعمؽ بموضوع 
 الفرضية الثانية. 

وىـ المدققيف الداخمييف والمدراء المالييف والمحمميف المالييف  يتكوف مجتمع الدراسة مف المينييف
 العامميف في الشركات المساىمة المدرجة في سوؽ دمشؽ لةوراؽ المالية المحاسبيف القانونييفو 

 .في جامعتي دمشؽ وتشريف عالقة بموضوع الدراسة يدرسوف مواد ليا ممفومف األكاديمييف 

 ( بياف بعدد ااستبيانات الموزعة والتي تـ اإلجابة عمييا 1الجدوؿ رقـ ) 

عدد االستبيانات  الفئة
 الموزعة

عدد االستبيانات 
 المستعادة

عدد االستبيانات 
 الصالحة

 النسبة المئوية %

 %72 72 72 100 المينييف
 %80 48 48 60 األكاديمييف
 %75 120 120 160 اإلجمالي

 : إعداد الباحثة.المصدر
% مف 75يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة االستبيانات الصالحة لمتحميؿ اإلحصائي ىي  

 االستبيانات الموزعة, وىي نسبة كافية إلجراء التحميؿ اإلحصائي.
 يصائص أفراد عينة الدراسة: 4-2

الدراسة وفقًا لمفئات المكونة منيا )المؤىالت العممية, مجاؿ  قامت الباحثة بتوصيؼ مفردات عينة
 العمؿ, سنوات الخبرة(, كما ىو موضح في الجداوؿ اآلتية:

 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا لممؤىالت العممية 2الجدوؿ رقـ ) 

 التكرار تفاصيؿ المتغير الديمغرافي
Frequency 

% النسبة المئوية  
Percent 

 ةالعممي المؤىالت
X1 

 12.5 15 متخصص معيد
 40.0 48 جامعية إجازة
 15.0 18 دراسات دبمـو

 12.5 15 ماجستير
 20.0 24 دكتوراه
 100.0 120 المجموع
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 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

درجة اإلجازة  نالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف المؤىؿ العممي ألغمب مفردات عينة الدراسة, ىو
%, 20%, ثـ يميو في ذلؾ درجة الدكتوراه بنسبة مئوية بمغت 40الجامعية بنسبة مئوية بمغت 

%, يميو في ذلؾ درجة الماجستير ودرجة 15يميو في ذلؾ درجة دبموـ الدراسات بنسبة مئوية 
منيا  المعيد المتخصص حيث تساوى عدد أفراد ىاتيف الدرجتيف وقد بمغت النسبة المئوية لكؿ

1225.% 
 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا لمجاؿ العمؿ 3الجدوؿ رقـ ) 

 التكرار تفاصيؿ المتغير الديمغرافي
Frequency 

% النسبة المئوية  
Percent 

 العمؿ مجاؿ
X2 

 60.0 72 ميني
 40.0 48 أكاديمي
 100.0 120 المجموع

 .SPSS : إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائيالمصدر
نالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف مجاؿ العمؿ لغالبية أفراد العينة ىـ مف المينييف بنسبة مئوية 

 %.40%, بينما بمغت النسبة المئوية لةكاديمييف 60بمغت 
 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا لسنوات اليبرة 4الجدوؿ رقـ ) 

 التكرار تفاصيؿ المتغير الديمغرافي
Frequency 

% ويةالنسبة المئ  
Percent 

 اليبرة سنوات
X3 

 42.5 51 سنوات 5 مف أقؿ
 35.0 42 سنوات 10-6

 10.0 12 سنة 15-11 
 5.0 6 سنة 20-16 

 7.5 9 سنة 20 مف أكثر
 100.0 120 المجموع

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

سنوات بنسبة مئوية  5ة لغالبية أفراد العينة أقؿ مف نالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف سنوات الخبر 
سنوات بنسبة مئوية  10وحتى  6%, ثـ يميو في ذلؾ مف لدييـ خبرة تتراوح بيف 42.5بمغت 
%, يميو 10سنة بنسبة مئوية بمغت  15وحتى  11%, يميو مف لدييـ خبرة تتراوح بيف 35بمغت 
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 16%, وأخيرًا مف لدييـ خبرة تتراوح بيف 7.5سنة بنسبة مئوية  20مف لدييـ خبرة أكثر مف 
 %.5سنة بنسبة مئوية  20وحتى 

 تصميـ أداة الدراسة: 4-3
لقد تـ تطوير واستخداـ استبيانًا خاصًا لجمع البيانات بالرجوع إلى الدراسات والمراجع العممية 

جامعات ذات الصمة بموضوع الدراسة, حيث تـ تحكيمو مف قبؿ بعض مف أساتذة المراجعة في ال
لمتأكد مف قدرتو عمى تحقيؽ أىداؼ الدراسة, وقد أخذت جميع مالحظاتيـ واقتراحاتيـ بعيف 
االعتبار عند إعداد فقرات االستبياف بصيغتو النيائية,  وقد تبيف لمباحث مف خالؿ التحكيـ مدى 

ة في الحد مف ممارسات إدار  )الطوعي( قدرة االستبياف عمى تحديد دور اإلفصاح المحاسبي
 األرباح, ىذا وقد تكوف االستبياف مف شقيف:

 الشؽ األوؿ: يتضمف المتغيرات الديمغرافية لمتعريؼ بأفراد العينة.
عبارة لمعرفة مدى تأثير اإلفصاح المحاسبي عمى ممارسات إدارة  52الشؽ الثاني: يحتوي عمى 

 األرباح.
ابة المستقصيف عف كؿ عبارة الخماسي إلعطاء وزف إلج Likrtوقد اعتمدت الباحثة عمى مقياس 

 كما يمي:
 ( تثقيؿ بنود ااستبياف 5الجدوؿ رقـ ) 

غير موافؽ  درجة الموافقة
 بشدة

 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ

 5 4 3 2 1 الوزف
 صدؽ األداة وثباتيا: 4-4

مف خالؿ  SPSSلقد حسب ثبات األداة بواسطة الحاسوب باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
( الذي يحدد مدى اتساؽ وتوافؽ عبارات االستبياف Cronbach's Alphaس ألفا كرونباخ )مقيا

% تدؿ عمى انخفاض 60وتتراوح قيمة معامؿ ألفا بيف الصفر والواحد, وانخفاض قيمتو عف 
, وقد تراوحت (1)( دؿ ذلؾ عمى ثبات عاؿ لممقياس1الثبات الداخمي, وكمما اقتربت قيمتو مف )

, أي أف قيمتو لجميع المحاور كانت أكبر مف الحد 0.907, و 0.844ا بيف قيمة معامؿ ألف
األدنى المقبوؿ, وبالتالي يمكف القوؿ أنيا معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البحث, كما 

 يظير الجدوؿ التالي:
 
 

                                                           
1

 .542, ص SPSS(, يمذيت في اإلحصاء انىصفي واالستذالني باستخذاو 9006عبذ انفتاح, عس, ) 
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 Cronbach's( نتائج تحميؿ الثبات لمحاور ااستبياف باستيداـ معامؿ  6الجدوؿ رقـ ) 

Alpha 

 عدد العبارات المحاور التسمسؿ
مقياس ألفا كرونباخ 

Cronbach's 
Alpha 

يسيـ اإلفصاح المحاسبي في الحّد مف  1
 ممارسات إدارة األرباح.

10 0.844 

اإلفصاح عف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة يحد  2
 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

10 0.907 

ية يحد مف اإلفصاح عف المعمومات غير المال 3
 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

10 0.877 

اإلفصاح عف المعمومات التنبؤية يحد مف  4
 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

12 0.874 

اإلفصاح عف نظاـ الرقابة الداخمية يحد مف  5
 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

10 0.896 

 0.948 52 االجمالي 
 SPSSعتماد عمى البرنامج اإلحصائي : إعداد الباحثة باالالمصدر

 تحميؿ نتائج البحث الميداني وايتبار الفرنيات: 4-5
 ايتبار الفرنية األولى: 4-5-1

الختبار مدى وجود داللة إحصائية في الفرؽ بيف  (One Sample T-test)تـ استخداـ اختبار 
وذلؾ  3ىذه الدراسة وىو وسط الحسابي لكؿ سؤاؿ مف األسئمة مع المتوسط المقاس عميو في متال

 فيما يتعمؽ باختبار الفرضية األولى والفرضيات الفرعية التابعة ليا.
في الحد مف  الطوعي وفيما يمي نتائج اختبار الفرضية األولى:   يسيـ اإلفصاح المحاسبي

   وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف ممارسة الشركة إلدارة األرباح
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 المتعمقة واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري كرارات والنسب المئويةتال يبيف الجدوؿ التالي
 الفرضية األولى:ب

واانحرافات المعيارية واليطي  والنسب المئوية درجات بنود ااستبياف تكرارات(  7الجدوؿ رقـ ) 
 الفرنية األولى:ب المتعمقة المعيارل

رات
تغي
الم

 

 درجة الموافقة
االنحراؼ 
 المعياري

طأ الخ
 المعياري

1 2 3 4 5 
 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
X4 2 1.7 12 10.0 9 7.5 85 70.8 12 10.0 0.825 0.075 
X5 3 2.5 14 11.7 16 13.3 63 52.5 24 20.0 0.987 0.090 
X6 - - 3 2.5 9 7.5 76 63.3 32 26.7 0.652 0.060 
X7 - - 9 7.5 15 12.5 69 57.5 27 22.5 0.808 0.074 
X8 15 12.5 15 12.5 24 20.0 52 43.3 14 11.7 1.205 0.110 
X9 - - 18 15.0 12 10.0 63 52.5 27 22.5 0.950 0.087 
X10 10 8.3 15 12.5 21 17.5 48 40.0 26 21.7 1.202 0.110 
X11 15 12.5 12 10.0 9 7.5 41 34.2 43 35.8 1.374 0.125 
X12 - - 6 5.0 18 15.0 69 57.5 27 22.5 0.761 0.069 
X13 - - 3 2.5 21 17.5 59 49.2 37 30.8 0.762 0.070 

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

إلجابات أفراد العينة المتعمقة بالفرضية  Tبينما يوضح الجدوؿ التالي المتوسطات الحسابية وقيمة 
 األولى: 

إلجابات أفراد العينة المتعمقة بالفرنية  T( المتوسطات الحسابية وقيمة  8الجدوؿ رقـ ) 
 األولى

 المحسوبة T قيمة  المتوسط الحسابي األسئمة متغيرالرمز 

X4 

اإلفصاح عف إعادة ىيكمة القوائـ المالية التي تقـو بيا اإلدارة 
مف أجؿ تنظيؼ الميزانية مف خسائر وأحداث سابقة غير 

يحد مف ممارسة  مرغوب فييا مف أجؿ تغطية مشكالت األداء
 الشركة إلدارة األرباح.

3.78 10.295 

X5 
صاح عف تغيير اإلدارة في المبادئ المحاسبية المطبقة اإلف

والتقديرات لموصوؿ إلى أىداؼ محددة مسبقًا يحد مف ممارسة 
 الشركة إلدارة األرباح .

3.76 8.414 

X6 
إلزاـ اإلدارة مف قبؿ المنظمات المحاسبية باإلفصاح عف 

التغيرات كاإلفصاح عف األثر التراكمي لمتغير في المبادئ 
 بية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.المحاس

4.14 19.181 
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X7 
اإلفصاح بمالحظات عف أثر تبني مبدأ محاسبي جديد عمى 

الدخؿ قبؿ الدخؿ مف العمميات االستثنائية وعف صافي الدخؿ 
 لفترة التغيير يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

3.95 12.879 

X8 
مى شركة جديدة وعدـ تضميف اإلفصاح عف سعر االستحواذ ع

جزء منو عمى أنو بحث وتطوير يحد مف ممارسة الشركة 
 إلدارة األرباح.

3.29 2.651 

X9 
اإلفصاح عف افتراضات اإلدارة المتعمقة بتقدير االلتزامات 

الناشئة عف عناصر كخسائر القروض, وتكاليؼ الضماف يحد 
 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

3.83 9.516 

X10  اإلفصاح عف كيفية تصحيح أخطاء األعواـ السابقة في دفاتر
 4.939 3.54 الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

X11  عدـ االعتراؼ باإليراد قبؿ تحققو يحد مف ممارسة الشركة
 5.646 3.71 إلدارة األرباح.

X12  عدـ استخداـ السياسات المحاسبية بشكؿ يزيد مف األرباح
 14.034 3.98 يقمؿ مف النفقات يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.و 

X13  عدـ استخداـ مرونة المعايير الدولية لزيادة األرباح وتقميؿ
 15.566 4.08 النفقات يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

 14.150 3.80 إجمالي المحور األوؿ
 .SPSSبرنامج اإلحصائي : إعداد الباحثة باالعتماد عمى الالمصدر

, لذلؾ يتـ دراسة كؿ سؤاؿ بالنسبة ليذه األسئمة يعبر كؿ سؤاؿ مف األسئمة عف متغير مختمؼ
 .هعمى حد

اإلفصاح عف إعادة ىيكمة القوائـ المالية التي تقوـ بيا اإلدارة مف أواًل: بالنسبة لمسؤاؿ األوؿ )
غوب فييا مف أجؿ تغطية مشكالت أجؿ تنظيؼ الميزانية مف خسائر وأحداث سابقة غير مر 

األداء يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى 
% لفئة موافؽ, 70.8% بنسبة 80.8الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 

موافؽ وغير موافؽ %, ونسبة غير 7.5% لفئة موافؽ بشدة, بينما بمغت نسبة محايد 10.0و
% غير موافؽ بشدة, وكاف المتوسط 1.7% غير موافؽ و10.0%, منيا 11.7بشدة فقد بمغت 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة  3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.78الحسابي 
ائـ المالية عمى السؤاؿ األوؿ, وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف إعادة ىيكمة القو 

التي تقـو بيا اإلدارة مف أجؿ تنظيؼ الميزانية مف خسائر وأحداث سابقة غير مرغوب فييا مف 
 أجؿ تغطية مشكالت األداء في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. 

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  10.295المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95ثقة عند مستوى 
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اإلفصاح عف إعادة ىيكمة القوائـ المالية التي تقوـ بيا اإلدارة مف أجؿ تنظيؼ الميزانية مف 
خسائر وأحداث سابقة غير مرغوب فييا مف أجؿ تغطية مشكالت األداء في الحد مف ممارسة 

 ح. الشركة إلدارة األربا

ثانيًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثاني )اإلفصاح عف تغيير اإلدارة في المبادئ المحاسبية المطبقة 
والتقديرات لموصوؿ إلى أىداؼ محددة مسبقًا يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت 
 النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت

%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 13.3%, بينما بمغت نسبة محايد 72.5
مما  3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.76%, وكاف المتوسط الحسابي 14.2

يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني, وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف 
رة في المبادئ المحاسبية المطبقة والتقديرات لموصوؿ إلى أىداؼ محددة مسبقًا في تغيير اإلدا

 الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  8.414المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 لة إحصائية عمى دور, مما يدؿ عمى أف ىناؾ دال0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف تغيير اإلدارة في المبادئ المحاسبية المطبقة والتقديرات لموصوؿ إلى أىداؼ محددة 
 مسبقًا في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

ثالثًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثالث )إلزاـ اإلدارة مف قبؿ المنظمات المحاسبية باإلفصاح عف التغيرات 
عف األثر التراكمي لمتغير في المبادئ المحاسبية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة  كاإلفصاح

األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر 
%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد 7.5%, بينما بمغت نسبة محايد 90حيث بمغت 

 3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 4.14اف المتوسط الحسابي %, وك2.5بمغت 
مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الثالث, وبالتالي يالحظ وجود تأييد إللزاـ اإلدارة 
مف قبؿ المنظمات المحاسبية باإلفصاح عف التغيرات كاإلفصاح عف األثر التراكمي لمتغير في 

 ية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.المبادئ المحاسب

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  19.181المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

عف التغيرات كاإلفصاح عف األثر التراكمي إلزاـ اإلدارة مف قبؿ المنظمات المحاسبية باإلفصاح 
 لمتغير في المبادئ المحاسبية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
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رابعًا: بالنسبة لمسؤاؿ الرابع: )اإلفصاح بمالحظات عف أثر تبني مبدأ محاسبي جديد عمى الدخؿ 
ير يحد مف ممارسة الشركة قبؿ الدخؿ مف العمميات االستثنائية وعف صافي الدخؿ لفترة التغي

إلدارة األرباح ( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي 
%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ 12.5%, بينما بمغت نسبة محايد 80األكبر حيث بمغت 
متوسط الحسابي , ويعتبر أكبر مف ال3.95%, وكاف المتوسط الحسابي 7.5بشدة فقد بمغت 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الرابع وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور  3الفرضي 
اإلفصاح بمالحظات عف أثر تبني مبدأ محاسبي جديد عمى الدخؿ قبؿ الدخؿ مف العمميات 

 ألرباح .االستثنائية وعف صافي الدخؿ لفترة التغيير في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة ا

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  12.879المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح بمالحظات عف أثر تبني مبدأ محاسبي جديد عمى الدخؿ قبؿ الدخؿ مف العمميات 
 نائية وعف صافي الدخؿ لفترة التغيير في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.االستث

اإلفصاح عف سعر االستحواذ عمى شركة جديدة وعدـ تضميف خامسًا: بالنسبة لمسؤاؿ الخامس: )
جزء منو عمى أنو بحث وتطوير يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية 

%, بينما بمغت 55العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت  إلجابات أفراد
%, وكاف المتوسط  25%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت  20نسبة محايد 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة  3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.29الحسابي 
التالي يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف سعر االستحواذ عمى شركة عمى السؤاؿ الخامس وب

جديدة وعدـ تضميف جزء منو عمى أنو بحث وتطوير في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة 
 األرباح.

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  2.651المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05داللة %, ومستوى 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف سعر االستحواذ عمى شركة جديدة وعدـ تضميف جزء منو عمى أنو بحث وتطوير 
 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

مات سادسًا: بالنسبة لمسؤاؿ السادس: )اإلفصاح عف افتراضات اإلدارة المتعمقة بتقدير االلتزا
الناشئة عف عناصر كخسائر القروض, وتكاليؼ الضماف يحد مف ممارسة الشركة إلدارة 
األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر 

%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد  10%, بينما بمغت نسبة محايد 75حيث بمغت 
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 3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.83, وكاف المتوسط الحسابي % 15بمغت 
مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ السادس وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح 
عف افتراضات اإلدارة المتعمقة بتقدير االلتزامات الناشئة عف عناصر كخسائر القروض, وتكاليؼ 

 لحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.الضماف في ا

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  9.516المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

ناشئة عف عناصر كخسائر اإلفصاح عف افتراضات اإلدارة المتعمقة بتقدير االلتزامات ال
 القروض, وتكاليؼ الضماف في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

سابعًا: بالنسبة لمسؤاؿ السابع: )اإلفصاح عف كيفية تصحيح أخطاء األعواـ السابقة في دفاتر 
عمى  الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة

%,  17.5%, بينما بمغت نسبة محايد 61.7الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, 3.54%, وكاف المتوسط الحسابي  20.8ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ  3ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 
لتالي يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف كيفية تصحيح أخطاء األعواـ السابقة في السابع وبا

 دفاتر الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  4.939المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 ؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور, مما يد0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف كيفية تصحيح أخطاء األعواـ السابقة في دفاتر الشركة في الحد مف ممارسة 
 الشركة إلدارة األرباح.

ثامنًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثامف: )عدـ االعتراؼ باإليراد قبؿ تحققو يحد مف ممارسة الشركة إلدارة 
ية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر األرباح( كانت النسبة المئو 

%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد  7.5%, بينما بمغت نسبة محايد 70حيث بمغت 
, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.71%, وكاف المتوسط الحسابي  22.5بمغت 

مى السؤاؿ الثامف وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور عدـ مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة ع 3
 االعتراؼ باإليراد قبؿ تحققو في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  4.939المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 ىناؾ داللة إحصائية عمى دور , مما يدؿ عمى أف0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 
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اإلفصاح عف كيفية تصحيح أخطاء األعواـ السابقة في دفاتر الشركة في الحد مف ممارسة 
 الشركة إلدارة األرباح.

تاسعًا: بالنسبة لمسؤاؿ التاسع: )عدـ استخداـ السياسات المحاسبية بشكؿ يزيد مف األرباح ويقمؿ 
رة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة مف النفقات يحد مف ممارسة الشركة إلدا

%,  15%, بينما بمغت نسبة محايد 80عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر 3.98%, وكاف المتوسط الحسابي  5ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغ 

مى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ التاسع مما يدؿ ع 3أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 
وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور عدـ استخداـ السياسات المحاسبية بشكؿ يزيد مف األرباح ويقمؿ 

 مف النفقات في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96ية وىي أعمى مف قيمتيا الجدول 14.034المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

عدـ استخداـ السياسات المحاسبية بشكؿ يزيد مف األرباح ويقمؿ مف النفقات في الحد مف 
 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

ر الدولية لزيادة األرباح وتقميؿ عاشرًا: بالنسبة لمسؤاؿ العاشر: )عدـ استخداـ مرونة المعايي
النفقات يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى 

%,  17.5%, بينما بمغت نسبة محايد 80الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر 4.08متوسط الحسابي %, وكاف ال 2.5ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغ 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ العاشر  3أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 
وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور عدـ استخداـ مرونة المعايير الدولية لزيادة األرباح وتقميؿ 

 النفقات في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  15.566المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tلى قيمة وبالنظر إ
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

عدـ استخداـ مرونة المعايير الدولية لزيادة األرباح وتقميؿ النفقات في الحد مف ممارسة الشركة 
 اح.إلدارة األرب

 3وىو أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي  3.80أما بالنسبة إلجمالي المحور فقد بمغ متوسطو 
 إلسياـمما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى المحور األوؿ, وبالتالي يالحظ وجود تأييد 

 المحسوبة Tفي الحد مف ممارسات إدارة األرباح بينما بمغت قيمة  )الطوعي( اإلفصاح المحاسبي
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, 0.05%, ومستوى داللة 95, عند مستوى ثقة 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  14.150
في الحد مف  )الطوعي( اإلفصاح المحاسبي مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور

 ممارسات إدارة األرباح.

 وتتضمف ىذه الفرضية أربع فرضيات فرعية:
 ى:ايتبار الفرنية الفرعية األول 4-5-1-1

 تعمؿ التي البيئة عف الطوعي فيما يمي نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:   يسيـ اإلفصاح
 . وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف األرباح إلدارة الشركة ممارسة مف في الحد الشركة فييا

 المتعمقة اريواالنحرافات المعيارية والخطأ المعي تكرارات والنسب المئويةال يبيف الجدوؿ التالي
 األولى:الفرعية الفرضية ب

واانحرافات المعيارية واليطي  والنسب المئوية درجات بنود ااستبياف تكرارات(  9الجدوؿ رقـ ) 
 األولى: الفرعية الفرنيةب المتعمقة المعيارل

رات
تغي
الم

 

 درجة الموافقة
االنحراؼ 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

1 2 3 4 5 
 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ دةغير موافؽ بش

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
X14 20 16.7 29 24.2 27 22.5 40 33.3 4 3.3 1.164 0.106 
X15 24 20.0 30 25.0 40 33.3 26 21.7 - - 1.043 0.095 
X16 31 25.8 20 16.7 30 25.0 34 28.3 5 4.2 1.250 0.114 
X17 22 18.3 53 44.2 21 17.5 23 19.2 1 0.8 1.024 0.093 
X18 18 15.0 54 45.0 20 16.7 23 19.2 5 4.2 1.092 0.100 
X19 6 5.0 24 20.0 33 27.5 50 41.7 7 5.8 1.002 0.091 
X20 6 5.0 45 37.5 15 12.5 48 40.0 6 5.0 1.088 0.099 
X21 16 13.3 47 39.2 15 12.5 34 28.3 8 6.7 1.195 0.109 
X22 12 10.0 51 42.5 36 30.0 18 15.0 3 2.5 0.950 0.087 
X23 2 1.7 34 28.3 24 20.0 48 40.0 12 10.0 1.039 0.095 

 .SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي 

إلجابات أفراد العينة المتعمقة بالفرضية  Tيمة بينما يوضح الجدوؿ التالي المتوسطات الحسابية وق
 الفرعية األولى: 
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إلجابات أفراد العينة المتعمقة الفرنية  T( المتوسطات الحسابية وقيمة  10الجدوؿ رقـ )  
 الفرعية األولى

 المحسوبة T قيمة  المتوسط الحسابي األسئمة المتغيررمز 

X14  مف ممارسة اإلفصاح عف حجـ الشركة وموقعيا يحد
 1.646- 2.83 الشركة إلدارة األرباح.

X15  اإلفصاح عف طبيعة منتج الشركة يحد مف ممارسة
 4.551- 2.57 الشركة إلدارة األرباح .

X16  اإلفصاح عف عمر الشركة اإلنتاجي يحد مف ممارسة
 2.775- 2.68 الشركة إلدارة األرباح.

X17 ي الشركة يحد اإلفصاح عف مستوى وعي وميارة العمالة ف
 6.418- 2.40 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

X18  زراعي. صناعي. –اإلفصاح عف طبيعة عمؿ الشركة
 4.765- 2.53 سياحي... يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح

X19  اإلفصاح عف مستوى تطور األسواؽ المالية في مجاؿ
 2.551 3.23 رباح.عمؿ الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األ

X20  اإلفصاح عف مستوى المنافسة مف قبؿ الشركات األخرى
 0.252 3.03 يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

X21 
اإلفصاح عف المستوى األخالقي والثقافي لمعامميف 

والمستثمريف في الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة 
 األرباح .

2.76 -2.215 

X22 ف القطاع الصناعي الذي تنتمي إليو الشركة اإلفصاح ع
 4.902- 2.58 يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

X23  اإلفصاح عف المخاطر التي يمكف أف تيدد الشركة يحد
 2.988 3.28 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

 2.898- 2.7875 الثانيإجمالي المحور 
 .SPSSعمى البرنامج اإلحصائي : إعداد الباحثة باالعتماد المصدر

, لذلؾ يتـ دراسة كؿ سؤاؿ بالنسبة ليذه األسئمة يعبر كؿ سؤاؿ مف األسئمة عف متغير مختمؼ
 .هعمى حد

أواًل: بالنسبة لمسؤاؿ األوؿ: )اإلفصاح عف حجـ الشركة وموقعيا يحد مف ممارسة الشركة إلدارة 
نة عمى الفئتيف غير موافؽ وغير موافؽ بشدة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العي

%, ونسبة موافؽ وموافؽ بشدة  22.5%, بينما بمغت نسبة محايد 40.9ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أصغر مف المتوسط الحسابي 2.83%, وكاف المتوسط الحسابي  36.6فقد بمغ 
وبالتالي يالحظ عدـ وجود  مما يدؿ عمى عدـ موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ 3الفرضي 

 تأييد لدور اإلفصاح عف حجـ الشركة وموقعيا في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
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, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية (1.646-المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
إحصائية عمى , مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 اإلفصاح عف حجـ الشركة وموقعيا في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. دور

ثانيًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثاني: )اإلفصاح عف طبيعة منتج الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة 
فؽ بشدة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف غير موافؽ وغير موا

%, ونسبة موافؽ وموافؽ بشدة  33.3%, بينما بمغت نسبة محايد  45ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أصغر مف المتوسط الحسابي 2.57%, وكاف المتوسط الحسابي  21.7فقد بمغ 
مما يدؿ عمى عدـ موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني وبالتالي يالحظ عدـ وجود  3الفرضي 
 ور اإلفصاح عف طبيعة منتج الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .تأييد لد

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية (4.551-المحسوبة نجد أف قيمتيا Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 .نتج الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباحاإلفصاح عف طبيعة م دور

ثالثًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثالث: )اإلفصاح عف عمر الشركة اإلنتاجي يحد مف ممارسة الشركة 
إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف غير موافؽ وغير موافؽ 

%, ونسبة موافؽ وموافؽ  25, بينما بمغت نسبة محايد % 42.5بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أصغر مف المتوسط الحسابي 2.68%, وكاف المتوسط الحسابي  32.5بشدة فقد بمغ 

مما يدؿ عمى عدـ موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الثالث وبالتالي يالحظ عدـ وجود  3الفرضي 
 .في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح  تأييد لدور اإلفصاح عف عمر الشركة اإلنتاجي

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية (2.775-المحسوبة نجد أف قيمتيا Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 الشركة إلدارة األرباح.اإلفصاح عف عمر الشركة اإلنتاجي في الحد مف ممارسة  دور

رابعًا: بالنسبة لمسؤاؿ الرابع: )اإلفصاح عف مستوى وعي وميارة العمالة في الشركة يحد مف 
ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف غير موافؽ 

%, ونسبة  17.5سبة محايد %, بينما بمغت ن 62.5وغير موافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أصغر مف 2.40%, وكاف المتوسط الحسابي  20موافؽ وموافؽ بشدة فقد بمغ 
مما يدؿ عمى عدـ موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الرابع وبالتالي  3المتوسط الحسابي الفرضي 
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ة في الحد مف يالحظ عدـ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف مستوى وعي وميارة العمالة في الشرك
 ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية (6.418-المحسوبة نجد أف قيمتيا Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

الحد مف ممارسة الشركة إلدارة  اإلفصاح عف مستوى وعي وميارة العمالة في الشركة في دور
 األرباح.

زراعي. صناعي. –خامسًا: بالنسبة لمسؤاؿ الخامس: )اإلفصاح عف طبيعة عمؿ الشركة 
سياحي... يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة 

%, بينما بمغت نسبة  60ت عمى الفئتيف غير موافؽ وغير موافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغ
%, وكاف المتوسط الحسابي  23.4%, ونسبة موافؽ وموافؽ بشدة فقد بمغ  16.7محايد 
مما يدؿ عمى عدـ موافقة أفراد العينة  3, ويعتبر أصغر مف المتوسط الحسابي الفرضي 2.53

–لشركة عمى السؤاؿ الخامس وبالتالي يالحظ عدـ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف طبيعة عمؿ ا
 زراعي. صناعي. سياحي... في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية (4.765-المحسوبة نجد أف قيمتيا Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

زراعي. صناعي. سياحي... في الحد مف ممارسة –الشركة اإلفصاح عف طبيعة عمؿ  دور
 .الشركة إلدارة األرباح

سادسًا: بالنسبة لمسؤاؿ السادس: )اإلفصاح عف مستوى تطور األسواؽ المالية في مجاؿ عمؿ 
الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى 

%,  27.5%, بينما بمغت نسبة محايد 47.5وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت  الفئتيف موافؽ
, ويعتبر 3.23%, وكاف المتوسط الحسابي  25ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغ 

 السادسمما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ  3أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 
د لدور اإلفصاح عف مستوى تطور األسواؽ المالية في مجاؿ عمؿ وبالتالي يالحظ وجود تأيي

 الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  2.551المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 ئية عمى دور, مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصا0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 
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اإلفصاح عف مستوى تطور األسواؽ المالية في مجاؿ عمؿ الشركة في الحد مف ممارسة الشركة 
 إلدارة األرباح.

سابعًا: بالنسبة لمسؤاؿ السابع: )اإلفصاح عف مستوى المنافسة مف قبؿ الشركات األخرى يحد مف 
فراد العينة عمى الفئتيف غير موافؽ ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أ

%, بينما بمغت نسبة محايد 45%, وبمغت نسبة موافؽ وموافؽ بشدة  42.5وغير موافؽ بشدة 
 3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.03%, , وكاف المتوسط الحسابي  12.5

وبالتالي يالحظ وجود بشكؿ طفيؼ جدًا مما يدؿ عمى حيادية أفراد العينة عمى السؤاؿ السابع 
لدور اإلفصاح عف مستوى المنافسة مف قبؿ الشركات األخرى في الحد مف ممارسة  طفيؼ تأييد

 الشركة إلدارة األرباح .

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية 0.252(المحسوبة نجد أف قيمتيا Tوبالنظر إلى قيمة 
ى عدـ وجود داللة إحصائية عمى , مما يدؿ عم0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف مستوى المنافسة مف قبؿ الشركات األخرى في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة  دور
 األرباح.

ثامنًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثامف: )اإلفصاح عف المستوى األخالقي والثقافي لمعامميف والمستثمريف 
ح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة في الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األربا

%, بينما بمغت نسبة  52.5عمى الفئتيف غير موافؽ وغير موافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, 2.76%, وكاف المتوسط الحسابي  35%, ونسبة موافؽ وموافؽ بشدة فقد بمغ  12.5محايد 

عدـ موافقة أفراد العينة عمى مما يدؿ عمى  3ويعتبر أصغر مف المتوسط الحسابي الفرضي 
السؤاؿ الثامف وبالتالي يالحظ عدـ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف المستوى األخالقي والثقافي 

 لمعامميف والمستثمريف في الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

, 1.96لجدولية ( وىي أقؿ مف قيمتيا ا(2.215-المحسوبة نجد أف قيمتيا Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف المستوى األخالقي والثقافي لمعامميف والمستثمريف في الشركة في الحد مف  دور
 .ممارسة الشركة إلدارة األرباح

صناعي الذي تنتمي إليو الشركة يحد مف تاسعًا: بالنسبة لمسؤاؿ التاسع: )اإلفصاح عف القطاع ال
ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف غير موافؽ 

%, ونسبة  30%, بينما بمغت نسبة محايد 52.5وغير موافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
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, ويعتبر أصغر مف 2.58ابي %, وكاف المتوسط الحس 17.5موافؽ وموافؽ بشدة فقد بمغ 
مما يدؿ عمى عدـ موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ التاسع وبالتالي  3المتوسط الحسابي الفرضي 

يالحظ عدـ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف القطاع الصناعي الذي تنتمي إليو الشركة في الحد 
 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية (4.902-نجد أف قيمتيا المحسوبة Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف القطاع الصناعي الذي تنتمي إليو الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة  دور
 .األرباح

: )اإلفصاح عف المخاطر التي يمكف أف تيدد الشركة يحد مف عاشرًا: بالنسبة لمسؤاؿ العاشر
ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ 

%, ونسبة غير  20%, بينما بمغت نسبة محايد  50وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أكبر مف 3.28اف المتوسط الحسابي %, وك 30موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغ 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ العاشر وبالتالي  3المتوسط الحسابي الفرضي 
يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف المخاطر التي يمكف أف تيدد الشركة في الحد مف ممارسة 

 الشركة إلدارة األرباح .

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  2.988وبة نجد أف قيمتيا المحس Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 اإلفصاح عف المخاطر التي يمكف أف تيدد الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

وىو أصغر مف المتوسط  2.7875فقد بمغ متوسطو  أما بالنسبة إلجمالي المحور الثاني
مما يدؿ عمى عدـ موافقة أفراد العينة عمى المحور الثاني, وبالتالي يالحظ  3الحسابي الفرضي 

وجود عدـ تأييد لدور اإلفصاح عف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة في الحد مف ممارسات إدارة 
, عند 1.96وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية  (2.898-)المحسوبة  Tاألرباح بينما بمغت قيمة 

 , مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95مستوى ثقة 
 اإلفصاح عف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة في الحد مف ممارسات إدارة األرباح.

ات أف البيئة التي تعمؿ فييا نتائج الدراسات السابقة إذ بينت تمؾ الدراسالنتيجة ال تتفؽ مع وىذه 
حجـ الشركة وكثافتيا الرأسمالية أي حجـ األصوؿ الثابتة التي تممكيا, التي تدؿ عمى ) الشركة

وقد يعود  ,عمى إدارة األرباح تؤثر (ياالقطاع الصناعي التي تنتمي إليو الشركة وعمى طبيعة عمم
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ألىمية أثر كؿ مف حجـ  دراسةال عينةسبب الوصوؿ إلى مثؿ ىذه النتيجة إلى عدـ إدراؾ 
, كما قد يعود إلى الشركة, والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليو, وطبيعة عمميا في إدارة األرباح

اختالؼ بيئة األعماؿ السورية عف بيئة العمؿ خارج سورية, خاصة بعد الوضع الراىف الذي 
 الشركات المساىمة السورية. ءأدا تراجع يعاني منو االقتصاد السوري الذي كاف لو أثر كبير عمى

 ايتبار الفرنية الفرعية الثانية: 4-5-1-2 
 غير المعمومات عف الطوعي :   يسيـ اإلفصاحالثانيةفيما يمي نتائج اختبار الفرضية الفرعية 

 . وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف األرباح إلدارة الشركة ممارسة مف في الحد المالية
 المتعمقة واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري تكرارات والنسب المئويةال يبيف الجدوؿ التالي

 :الفرعية الثانيةالفرضية ب
واانحرافات المعيارية  والنسب المئوية درجات بنود ااستبياف تكرارات(  11الجدوؿ رقـ ) 

 :الثانية الفرعية الفرنيةب المتعمقة واليطي المعيارل

رات
تغي
الم

 

 ةدرجة الموافق
االنحراؼ 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

1 2 3 4 5 
 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
X24 3 2.5 30 25.0 42 35.0 36 30.0 9 7.5 0.967 0.088 
X25 9 7.5 24 20.0 36 30.0 48 40.0 3 2.5 0.999 0.091 
X26 - - 30 25.0 33 27.5 50 41.7 7 5.8 0.909 0.083 
X27 3 2.5 24 20.0 15 12.5 53 44.2 25 20.8 1.102 0.101 
X28 12 10.0 39 32.5 33 27.5 33 27.5 3 2.5 1.034 0.094 
X29 5 4.2 34 28.3 45 37.5 33 27.5 3 2.5 0.911 0.083 
X30 - - 42 35.0 39 32.5 27 22.5 12 10.0 0.989 0.090 
X31 3 2.5 48 40.0 30 25.0 33 27.5 6 5.0 0.989 0.090 
X32 3 2.5 12 10.0 9 7.5 74 61.7 22 18.3 0.929 0.085 
X33 13 10.8 26 21.7 29 24.2 46 38.3 6 5.0 1.114 0.102 

 .SPSS : إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائيالمصدر
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عمقة بالفرضية إلجابات أفراد العينة المت Tبينما يوضح الجدوؿ التالي المتوسطات الحسابية وقيمة 
 الفرعية الثانية: 

إلجابات أفراد العينة المتعمقة الفرنية  T( المتوسطات الحسابية وقيمة  12الجدوؿ رقـ ) 
 الفرعية الثانية

 المحسوبة T مة قي المتوسط الحسابي األسئمة المتغيررمز 

X24  اإلفصاح عف تركيبة وطبيعة مجمس اإلدارة يحد مف
 1.699 3.15 ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

X25  اإلفصاح عف ىيكمية الشركة اإلدارية والتنظيمية خاصًة
 1.096 3.10 المدراء التنفيذييف يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

X26  كة التنافسية يحد مف ممارسة اإلفصاح عف مقدرة الشر
 3.414 3.28 الشركة إلدارة األرباح.

X27 
اإلفصاح عف استراتيجيات الشركة المستقبمية لمتوسع في 

أسواؽ وخطوط إنتاج جديدة يحد مف ممارسة الشركة 
 إلدارة األرباح .

3.61 6.046 

X28  اإلفصاح عف ميارات العامميف في الشركة يحد مف
 2.119- 2.80 ارة األرباح .ممارسة الشركة إلد

X29  اإلفصاح عف عدد ومستوى الدورات التدريبية التي تقيميا
 0.501- 2.96 الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

X30  اإلفصاح عف مساىمات الشركة في المشاريع االجتماعية
 0.831 3.08 يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

X31 أىمية ومستقبؿ الصناعة التي تعمؿ بيا  اإلفصاح عف
 0.831- 2.93 الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

X32  اإلفصاح عف مستوى استقاللية الرقابة الداخمية في
 9.828 3.83 الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

X33  اإلفصاح عف معدؿ دوراف العامميف في الشركة يحد مف
 0.492 3.05 رسة الشركة إلدارة األرباح .مما

 2.857 3.1783 الثالثإجمالي المحور 
 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

, لذلؾ يتـ دراسة كؿ سؤاؿ بالنسبة ليذه األسئمة يعبر كؿ سؤاؿ مف األسئمة عف متغير مختمؼ
 .هعمى حد

)اإلفصاح عف تركيبة وطبيعة مجمس اإلدارة يحد مف ممارسة الشركة  أواًل: بالنسبة لمسؤاؿ األوؿ:
إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف غير موافؽ وغير موافؽ 

%, ,  35%, بينما بمغت نسبة محايد 37.5%, وبمغت نسبة موافؽ وموافؽ بشدة  27.5بشدة 
بشكؿ طفيؼ  3ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي  ,3.15وكاف المتوسط الحسابي 
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جدًا مما يدؿ عمى حيادية أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ وبالتالي يالحظ وجود تأييد طفيؼ لدور 
 اإلفصاح عف تركيبة وطبيعة مجمس اإلدارة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية 1.699(قيمتياالمحسوبة نجد أف  Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 اإلفصاح عف تركيبة وطبيعة مجمس اإلدارة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح . دور

ة الشركة اإلدارية والتنظيمية خاصًة المدراء ثانيًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثاني: )اإلفصاح عف ىيكمي
التنفيذييف يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى 

%, 42.5%, وبمغت نسبة موافؽ وموافؽ بشدة  27.5الفئتيف غير موافؽ وغير موافؽ بشدة 
, ويعتبر أكبر مف المتوسط 3.10الحسابي  %, , وكاف المتوسط 30بينما بمغت نسبة محايد 

بشكؿ طفيؼ جدًا مما يدؿ عمى حيادية أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني  3الحسابي الفرضي 
وبالتالي يالحظ وجود تأييد طفيؼ لدور اإلفصاح عف ىيكمية الشركة اإلدارية والتنظيمية خاصًة 

 ة األرباح .المدراء التنفيذييف في الحد مف ممارسة الشركة إلدار 

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية 1.096(المحسوبة نجد أف قيمتيا Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف ىيكمية الشركة اإلدارية والتنظيمية خاصًة المدراء التنفيذييف في الحد مف  دور
 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

ثالثًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثالث: )اإلفصاح عف مقدرة الشركة التنافسية يحد مف ممارسة الشركة 
إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي 

%, ونسبة غير موافؽ وغير  27.5%, بينما بمغت نسبة محايد  47.5األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أكبر مف المتوسط 3.28%, وكاف المتوسط الحسابي  25موافؽ بشدة فقد بمغت 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الثالث وبالتالي يالحظ وجود  3الحسابي الفرضي 
 كة إلدارة األرباح .تأييد لدور اإلفصاح عف مقدرة الشركة التنافسية في الحد مف ممارسة الشر 

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  3.414المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 اإلفصاح عف مقدرة الشركة التنافسية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

رابعًا: بالنسبة لمسؤاؿ الرابع: )اإلفصاح عف استراتيجيات الشركة المستقبمية لمتوسع في أسواؽ 
وخطوط إنتاج جديدة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد 
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محايد  %, بينما بمغت نسبة 65العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
%, وكاف المتوسط الحسابي  22.5%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 12.5
مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى  3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.61

السؤاؿ الرابع وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف استراتيجيات الشركة المستقبمية 
 سع في أسواؽ وخطوط إنتاج جديدة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .لمتو 

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  6.046المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

الشركة المستقبمية لمتوسع في أسواؽ وخطوط إنتاج جديدة في الحد  اإلفصاح عف استراتيجيات
 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

خامسًا: بالنسبة لمسؤاؿ الخامس: )اإلفصاح عف ميارات العامميف في الشركة يحد مف ممارسة 
موافؽ وغير  الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف غير

%, ونسبة موافؽ  27.5%, بينما بمغت نسبة محايد  42.5موافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أصغر مف المتوسط 2.80%, وكاف المتوسط الحسابي  30وموافؽ بشدة فقد بمغ 

مما يدؿ عمى عدـ موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الخامس وبالتالي يالحظ  3الحسابي الفرضي 
ـ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف ميارات العامميف في الشركة في الحد مف ممارسة الشركة عد

 إلدارة األرباح .

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية 2.119-المحسوبة نجد أف قيمتيا ) Tوبالنظر إلى قيمة 
ى , مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عم0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 اإلفصاح عف ميارات العامميف في الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. دور

سادسًا: بالنسبة لمسؤاؿ السادس: )اإلفصاح عف عدد ومستوى الدورات التدريبية التي تقيميا 
 الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى

%, بينما بمغت نسبة محايد  42.5الفئتيف غير موافؽ وغير موافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر 2.96%, وكاف المتوسط الحسابي  30%, ونسبة موافؽ وموافؽ بشدة فقد بمغ  27.5

مما يدؿ عمى عدـ موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ  3أصغر مف المتوسط الحسابي الفرضي 
الي يالحظ عدـ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف عدد ومستوى الدورات التدريبية التي السادس وبالت

 تقيميا الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .
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, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية 0.501-المحسوبة نجد أف قيمتيا ) Tوبالنظر إلى قيمة 
يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى  , مما0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف عدد ومستوى الدورات التدريبية التي تقيميا الشركة في الحد مف ممارسة  دور
 الشركة إلدارة األرباح.

سابعًا: بالنسبة لمسؤاؿ السابع: )اإلفصاح عف مساىمات الشركة في المشاريع االجتماعية يحد 
( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف غير مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح

%, بينما بمغت نسبة 32.5%, وبمغت نسبة موافؽ وموافؽ بشدة  35موافؽ وغير موافؽ بشدة 
, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي 3.08%, , وكاف المتوسط الحسابي  32.5محايد 

أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني وبالتالي بشكؿ طفيؼ جدًا مما يدؿ عمى حيادية  3الفرضي 
يالحظ وجود تأييد طفيؼ لدور اإلفصاح عف مساىمات الشركة في المشاريع االجتماعية في 

 الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية 0.831(المحسوبة نجد أف قيمتيا Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05, ومستوى داللة %95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف مساىمات الشركة في المشاريع االجتماعية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة  دور
 األرباح.

ثامنًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثامف: )اإلفصاح عف أىمية ومستقبؿ الصناعة التي تعمؿ بيا الشركة يحد 
شركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف غير مف ممارسة ال

%,  25%, بينما بمغت نسبة محايد  42.5موافؽ وغير موافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أصغر 2.93%, وكاف المتوسط الحسابي  32.5ونسبة موافؽ وموافؽ بشدة فقد بمغ 

مما يدؿ عمى عدـ موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الثامف  3رضي مف المتوسط الحسابي الف
وبالتالي يالحظ عدـ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف أىمية ومستقبؿ الصناعة التي تعمؿ بيا 

 الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96يا الجدولية ( وىي أقؿ مف قيمت0.931-المحسوبة نجد أف قيمتيا ) Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف أىمية ومستقبؿ الصناعة التي تعمؿ بيا الشركة في الحد مف ممارسة الشركة  دور
 إلدارة األرباح.
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قابة الداخمية في الشركة يحد تاسعًا: بالنسبة لمسؤاؿ التاسع: )اإلفصاح عف مستوى استقاللية الر 
مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ 

%, ونسبة غير 7.5%, بينما بمغت نسبة محايد  80وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أكبر مف 3.83%, وكاف المتوسط الحسابي 12.5موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ التاسع وبالتالي  3المتوسط الحسابي الفرضي 
يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف مستوى استقاللية الرقابة الداخمية في الشركة في الحد مف 

 ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  9.828قيمتيا المحسوبة نجد أف  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف مستوى استقاللية الرقابة الداخمية في الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة 
 األرباح.

فصاح عف معدؿ دوراف العامميف في الشركة يحد مف ممارسة عاشرًا: بالنسبة لمسؤاؿ العاشر: )اإل
الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف غير موافؽ وغير 

%, بينما بمغت نسبة محايد 43.3%, وبمغت نسبة موافؽ وموافؽ بشدة  32.5موافؽ بشدة 
 3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.05%, , وكاف المتوسط الحسابي  24.2

بشكؿ طفيؼ جدًا مما يدؿ عمى حيادية أفراد العينة عمى السؤاؿ العاشر وبالتالي يالحظ وجود 
تأييد طفيؼ لدور اإلفصاح عف معدؿ دوراف العامميف في الشركة في الحد مف ممارسة الشركة 

 إلدارة األرباح .

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية 0.492(د أف قيمتياالمحسوبة نج Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 اإلفصاح عف معدؿ دوراف العامميف في الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. دور

وىو أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.1783 أما بالنسبة إلجمالي المحور فقد بمغ متوسطو
 إلسياـمما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى المحور الثالث, وبالتالي يالحظ وجود تأييد  3

اإلفصاح عف المعمومات غير المالية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح بينما بمغت قيمة 
T  ومستوى 95, عند مستوى ثقة 1.96ولية وىي أعمى مف قيمتيا الجد2.857المحسوبة ,%

اإلفصاح عف المعمومات غير  , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05داللة 
 المالية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
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 ايتبار الفرنية الفرعية الثالثة: 4-5-1-3
 التنبؤية المعموماتعف  الطوعي يـ اإلفصاحفيما يمي نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:   يس

 . وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف األرباح إلدارة الشركة ممارسة مف في الحد
 المتعمقة واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري تكرارات والنسب المئويةال يبيف الجدوؿ التالي

 :الفرعية الثالثةالفرضية ب

واانحرافات المعيارية  والنسب المئوية درجات بنود ااستبياف تتكرارا(  13الجدوؿ رقـ ) 
 :الثالثة الفرعية الفرنيةب المتعمقة واليطي المعيارل

رات
تغي
الم

 

 درجة الموافقة
االنحراؼ 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

1 2 3 4 5 
 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة ارالتكر  النسبة التكرار
X34 12 10.0 12 10.0 6 5.0 74 61.7 16 13.3 1.149 0.105 
X35 1 0.8 14 11.7 12 10.0 69 57.5 24 20.0 0.907 0.083 
X36 6 5.0 9 7.5 9 7.5 47 39.2 49 40.8 1.115 0.102 
X37 6 5.0 6 5.0 12 10.0 52 43.3 44 36.7 1.061 0.097 
X38 2 1.7 17 14.1 23 19.2 36 30.0 42 35.0 1.113 0.102 
X39 1 0.8 23 19.2 9 7.5 66 55.0 21 17.5 1.002 0.092 
X40 7 5.8 14 11.7 21 17.5 68 56.7 10 8.3 1.004 0.092 
X41 4 3.4 29 24.2 37 30.8 46 38.3 4 3.3 0.938 0.086 
X42 6 5.0 9 7.5 6 5.0 79 65.8 20 16.7 0.970 0.089 
X43 - - 27 22.5 27 22.5 55 45.8 11 9.2 0.940 0.086 
X44 5 4.2 25 20.8 26 21.6 50 41.7 14 11.7 1.067 0.097 
X45 3 2.5 9 7.5 20 16.6 53 44.2 35 29.2 0.991 0.090 

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

إلجابات أفراد العينة المتعمقة بالفرضية  Tالجدوؿ التالي المتوسطات الحسابية وقيمة  بينما يوضح
 الفرعية الثالثة: 

إلجابات أفراد العينة المتعمقة الفرنية  T( المتوسطات الحسابية وقيمة  14الجدوؿ رقـ ) 
 الفرعية الثالثة

 المحسوبة T قيمة  المتوسط الحسابي األسئمة المتغيررمز 

X34  السياسات المحاسبية المستخدمة مف قبؿ الشركة  أىـاإلفصاح عف
 5.560 3.58 يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

X35 .10.160 3.84 اإلفصاح عف سيولة الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح 
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X36  اإلفصاح عف مالءة الشركة المالية ومقدرتيا عمى سداد التزاماتيا
 10.155 4.03 ة عند استحقاقيا يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.المالي

X37  اإلفصاح عف مديونية الشركة قصيرة األجؿ وطويمة األجؿ يحد مف
 10.496 4.02 ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

X38  اإلفصاح عف مرونة الشركة المالية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة
 8.122 3.83 األرباح.

X39  اإلفصاح عف التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة يحد مف ممارسة
 7.558 3.69 الشركة إلدارة األرباح.

X40  اإلفصاح عف مصادر أمواؿ الشركة واستخداماتيا يحد مف ممارسة
 5.454 3.50 الشركة إلدارة األرباح.

X41 مارسة اإلفصاح عف مقدرة الشركة عمى خمؽ مزايا تنافسية يحد مف م
 1.655 3.14 الشركة إلدارة األرباح.

X42  اإلفصاح عف الثبات في استخداـ المبادئ المحاسبية يحد مف
 9.223 3.82 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

X43  اإلفصاح عف أسباب ابتعاد الشركة عف تطبيؽ بعض المعايير
 4.855 3.42 الدولية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

X44  اإلفصاح عف األسػػس التي تتبعيا اإلدارة في منح الحوافز يحد مف
 3.677 3.36 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

X45  اإلفصاح عف أىـ العوامؿ التي تخمؽ األرباح في الشركة يحد مف
 9.951 3.90 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

 11.272 3.6771 الرابعإجمالي المحور 
 .SPSSعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي : إالمصدر

لذلؾ يتـ دراسة كؿ سؤاؿ  بالنسبة ليذه األسئمة يعبر كؿ سؤاؿ مف األسئمة عف متغير مختمؼ,
 .هعمى حد

أواًل: بالنسبة لمسؤاؿ األوؿ: )اإلفصاح عف أىـ السياسات المحاسبية المستخدمة مف قبؿ الشركة 
ارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف يحد مف ممارسة الشركة إلد

%, ونسبة غير 5%, بينما بمغت نسبة محايد  75موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أكبر مف 3.58%, وكاف المتوسط الحسابي 20موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 

عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ وبالتالي مما يدؿ  3المتوسط الحسابي الفرضي 
يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف أىـ السياسات المحاسبية المستخدمة مف قبؿ الشركة في 

 الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  5.560المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95مستوى ثقة  عند
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اإلفصاح عف أىـ السياسات المحاسبية المستخدمة مف قبؿ الشركة في الحد مف ممارسة الشركة 
 إلدارة األرباح.

ارة ثانيًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثاني: )اإلفصاح عف سيولة الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلد
األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر 

%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد 10%, بينما بمغت نسبة محايد  77.5حيث بمغت 
 3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.84%, وكاف المتوسط الحسابي 12.5بمغت 
يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح  مما

 عف سيولة الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  10.160المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05ة %, ومستوى دالل95عند مستوى ثقة 

 اإلفصاح عف سيولة الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

ثالثًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثالث: )اإلفصاح عف مالءة الشركة المالية ومقدرتيا عمى سداد التزاماتيا 
ة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد المالية عند استحقاقيا يحد مف ممارسة الشركة إلدار 

%, بينما بمغت نسبة محايد  80العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
%, وكاف المتوسط الحسابي 12.5%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 7.5

ؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى مما يد 3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 4.03
السؤاؿ الثالث وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف مالءة الشركة المالية ومقدرتيا عمى 

 سداد التزاماتيا المالية عند استحقاقيا في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96مف قيمتيا الجدولية  وىي أعمى 10.155المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف مالءة الشركة المالية ومقدرتيا عمى سداد التزاماتيا المالية عند استحقاقيا في الحد 
 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

ابع: )اإلفصاح عف مديونية الشركة قصيرة األجؿ وطويمة األجؿ يحد مف رابعًا: بالنسبة لمسؤاؿ الر 
ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ 

%, ونسبة غير موافؽ 10%, بينما بمغت نسبة محايد  80وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أكبر مف المتوسط 4.02%, وكاف المتوسط الحسابي 10ت وغير موافؽ بشدة فقد بمغ

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الرابع وبالتالي يالحظ وجود  3الحسابي الفرضي 
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تأييد لدور اإلفصاح عف مديونية الشركة قصيرة األجؿ وطويمة األجؿ في الحد مف ممارسة 
 الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  10.496المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tلى قيمة وبالنظر إ
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف مديونية الشركة قصيرة األجؿ وطويمة األجؿ في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة 
 األرباح .

النسبة لمسؤاؿ الخامس: )اإلفصاح عف مرونة الشركة المالية يحد مف ممارسة الشركة خامسًا: ب
إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي 

%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ 19.2%, بينما بمغت نسبة محايد  65األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي 3.83%, وكاف المتوسط الحسابي 15.8ت بشدة فقد بمغ

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الخامس وبالتالي يالحظ وجود تأييد  3الفرضي 
 لدور اإلفصاح عف مرونة الشركة المالية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  8.122بة نجد أف قيمتيا المحسو  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 اإلفصاح عف مرونة الشركة المالية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

دفقات النقدية المستقبمية المتوقعة يحد مف سادسًا: بالنسبة لمسؤاؿ السادس: )اإلفصاح عف الت
ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ 

%, ونسبة غير 7.5%, بينما بمغت نسبة محايد  72.5وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أكبر مف 3.69الحسابي %, وكاف المتوسط 20موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ السادس وبالتالي  3المتوسط الحسابي الفرضي 
يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة في الحد مف ممارسة 

 الشركة إلدارة األرباح .

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  7.558أف قيمتيا  المحسوبة نجد Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 .اإلفصاح عف التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح

صاح عف مصادر أمواؿ الشركة واستخداماتيا يحد مف سابعًا: بالنسبة لمسؤاؿ السابع: )اإلف
ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ 
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%, ونسبة غير 17.5%, بينما بمغت نسبة محايد  65وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أكبر مف 3.50متوسط الحسابي %, وكاف ال17.5موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ السابع وبالتالي  3المتوسط الحسابي الفرضي 
يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف مصادر أمواؿ الشركة واستخداماتيا في الحد مف ممارسة 

 الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  5.454أف قيمتيا  المحسوبة نجد Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 اإلفصاح عف مصادر أمواؿ الشركة واستخداماتيا في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

ف مقدرة الشركة عمى خمؽ مزايا تنافسية يحد مف ثامنًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثامف: )اإلفصاح ع
ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف غير موافؽ 

%, بينما بمغت نسبة 41.6%, وبمغت نسبة موافؽ وموافؽ بشدة  27.6وغير موافؽ بشدة 
ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي , 3.14%, , وكاف المتوسط الحسابي  30.8محايد 

بشكؿ طفيؼ جدًا مما يدؿ عمى حيادية أفراد العينة عمى السؤاؿ الثامف وبالتالي  3الفرضي 
يالحظ وجود تأييد طفيؼ لدور اإلفصاح عف مقدرة الشركة عمى خمؽ مزايا تنافسية في الحد مف 

 ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

, 1.96( وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية 1.655(نجد أف قيمتيا المحسوبة Tوبالنظر إلى قيمة 
, مما يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف مقدرة الشركة عمى خمؽ مزايا تنافسية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة  دور
 . األرباح

اإلفصاح عف الثبات في استخداـ المبادئ المحاسبية يحد مف تاسعًا: بالنسبة لمسؤاؿ التاسع: )
ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ 

%, ونسبة غير 5%, بينما بمغت نسبة محايد  82.5وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أكبر مف 3.82وكاف المتوسط الحسابي %, 12.5موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ التاسع وبالتالي  3المتوسط الحسابي الفرضي 
يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف الثبات في استخداـ المبادئ المحاسبية في الحد مف 

 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
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, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  9.223لمحسوبة نجد أف قيمتيا ا Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 اإلفصاح عف الثبات في استخداـ المبادئ المحاسبية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اشر: )اإلفصاح عف أسباب ابتعاد الشركة عف تطبيؽ بعض المعايير عاشرًا: بالنسبة لمسؤاؿ الع
الدولية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى 

%, 22.5%, بينما بمغت نسبة محايد  55الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, 3.42%, وكاف المتوسط الحسابي 22.5بشدة فقد بمغت ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ  3ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 
العاشر وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف أسباب ابتعاد الشركة عف تطبيؽ بعض 

 دارة األرباح.المعايير الدولية في الحد مف ممارسة الشركة إل

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  4.855المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف أسباب ابتعاد الشركة عف تطبيؽ بعض المعايير الدولية في الحد مف ممارسة 
 الشركة إلدارة األرباح.

عشر: بالنسبة لمسؤاؿ الحادي عشر: )اإلفصاح عف األسػػس التي تتبعيا اإلدارة في منح  الحادي
الحوافز يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى 

%, 21.6ا بمغت نسبة محايد %, بينم 53.4الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر 3.36%, وكاف المتوسط الحسابي 25ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الحادي  3أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 
دارة في منح الحوافز عشر وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور اإلفصاح عف األسػػس التي تتبعيا اإل

 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  3.677المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

إلدارة في منح الحوافز في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة اإلفصاح عف األسػػس التي تتبعيا ا
 األرباح.

عشر: بالنسبة لمسؤاؿ الثاني عشر: )اإلفصاح عف أىـ العوامؿ التي تخمؽ األرباح في  الثاني
الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى 
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%, 16.6%, بينما بمغت نسبة محايد  73.4بشدة ىي األكبر حيث بمغت  الفئتيف موافؽ وموافؽ
, ويعتبر 3.90%, وكاف المتوسط الحسابي 10ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 

 الثانيمما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ  3أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 
دور اإلفصاح عف أىـ العوامؿ التي تخمؽ األرباح في الشركة عشر وبالتالي يالحظ وجود تأييد ل

 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  9.951المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 ر, مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دو 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

اإلفصاح عف أىـ العوامؿ التي تخمؽ األرباح في الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة 
 األرباح.

وىو أكبر مف المتوسط الحسابي  3.6771أما بالنسبة إلجمالي المحور فقد بمغ متوسطو 
 مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى المحور الرابع, وبالتالي يالحظ وجود تأييد 3الفرضي 

لدور اإلفصاح عف المعمومات التنبؤية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح بينما بمغت 
%, 95, عند مستوى ثقة 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  11.272المحسوبة  Tقيمة 

اإلفصاح عف  , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05ومستوى داللة 
 الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. المعمومات التنبؤية في

 ايتبار الفرنية الفرعية الرابعة: 4-5-1-4
 الرقابة ـنظ عف فعالية الطوعي فيما يمي نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:   يسيـ اإلفصاح

 . وفقًا لرأي المينييف واألكاديمييف األرباح إلدارة الشركة ممارسة مف في الحد الداخمية
 المتعمقة واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري تكرارات والنسب المئويةال يف الجدوؿ التالييب
 :الفرعية الرابعةالفرضية ب

واانحرافات المعيارية  والنسب المئوية درجات بنود ااستبياف تكرارات(  15الجدوؿ رقـ ) 
 :الرابعة الفرعية الفرنيةب المتعمقة واليطي المعيارل

تغي
الم

 رات

 درجة الموافقة
االنحراؼ 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

1 2 3 4 5 
 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
X46 5 4.2 16 13.3 9 7.5 65 54.2 25 20.8 1.065 0.097 
X47 3 2.5 15 12.5 9 7.5 64 53.3 29 24.2 1.012 0.092 
X48 2 1.7 19 15.8 9 7.5 80 66.7 10 8.3 0.906 0.083 
X49 - - 15 12.5 18 15.0 67 55.8 20 16.7 0.877 0.080 
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X50 - - 15 12.5 27 22.5 50 41.7 28 23.3 0.953 0.087 
X51 - - - - 18 15.0 78 65.0 24 20.0 0.592 0.054 
X52 2 1.7 7 5.8 6 5.0 60 50.0 45 37.5 0.889 0.081 
X53 3 2.5 12 10.0 9 7.5 57 47.5 39 32.5 1.016 0.093 
X54 - - 9 7.5 24 20.0 53 44.2 34 28.3 0.886 0.081 
X55 - - 6 5.0 6 5.0 73 60.8 35 29.2 0.725 0.066 

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

إلجابات أفراد العينة المتعمقة بالفرضية  Tبينما يوضح الجدوؿ التالي المتوسطات الحسابية وقيمة 
 الفرعية الرابعة: 
إلجابات أفراد العينة المتعمقة الفرنية  T( المتوسطات الحسابية وقيمة  16الجدوؿ رقـ ) 

 الفرعية الرابعة
 المحسوبة T قيمة  المتوسط الحسابي األسئمة المتغيررمز 

X46 يحد  تنفيذييف( غير األعضاء اإلدارة )غالبية مجمس أعضاء استقالؿ
 7.628 3.74 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح

X47 المالية الشركة وأىداؼ خطط ومراجعة بوضع اإلدارة مجمس قياـ 
 9.106 3.84 .يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح األداء ومراقبة سنوياً 

X48 دورية بصورة لمشركة الداخمية السياسات بمراجعة اإلدارة مجمس قياـ 
 7.762 3.64 .يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح

X49 الداخمية الرقابة ىيكؿ وتقييـ إنشاء عمى باإلشراؼ اإلدارة مجمس قياـ 
 9.579 3.77 .يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح المالية القوائـ بإعداد المتعمؽ

X50 وظيفة عمى باإلشراؼ التدقيؽ لجنة مع بالتعاوف اإلدارة مجمس قياـ 
 8.720 3.76 .يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح الداخمي التدقيؽ

X51 
 الشركة في المطبقة المحاسبية السياسات بفحص التدقيؽ لجنة قياـ

كة إلدارة يحد مف ممارسة الشر  وأسبابيا عمييا طرأت التي والتغيرات
 .األرباح

4.05 19.431 

X52 صحتيا مف لمتأكد المالية القوائـ ومراجعة بفحص التدقيؽ لجنة قياـ 
 14.278 4.16 .يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح إعدادىا وسالمة

X53 
 اإلدارة مجمس كؿ مف بيف االتصاؿ وتعزيز بتفعيؿ التدقيؽ لجنة قياـ

يحد مف ممارسة الشركة  الشركة في والخارجي الداخمي والمدقؽ
 إلدارة األرباح.

3.98 10.509 

X54 والمحاسبية المالية العمميات وتقييـ بتدقيؽ الداخمي المدقؽ قياـ 
 11.536 3.93 .يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح األخرى العمميات مف وغيرىا

X55 وتحميؿ الداخمية الرقابة نظـ فعالية مدى بتدقيؽ الداخمي المدقؽ قياـ 
 17.244 4.14 .يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح بالتقارير المتعمقة المخاطر

 15.389 3.9008 الخامسإجمالي المحور 
 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر
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تـ دراسة كؿ سؤاؿ , لذلؾ يبالنسبة ليذه األسئمة يعبر كؿ سؤاؿ مف األسئمة عف متغير مختمؼ
 .هعمى حد

يحد  تنفيذييف( غير األعضاء اإلدارة )غالبية مجمس أعضاء استقالؿأواًل: بالنسبة لمسؤاؿ األوؿ: )
( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح

%, ونسبة غير 7.5نسبة محايد  %, بينما بمغت 75وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
, ويعتبر أكبر مف 3.74%, وكاف المتوسط الحسابي 17.5موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 

مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ وبالتالي  3المتوسط الحسابي الفرضي 
 في الحد تنفيذييف( غير األعضاء اإلدارة )غالبية مجمس أعضاء استقالؿيالحظ وجود تأييد لدور 

 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  7.628المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

مف ممارسة الشركة  في الحد تنفيذييف( غير ضاءاألع اإلدارة )غالبية مجمس أعضاء استقالؿ
 .إلدارة األرباح

 المالية الشركة وأىداؼ خطط ومراجعة بوضع اإلدارة مجمس قياـ ثانيًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثاني: )
( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح األداء ومراقبة سنوياً 

%, بينما بمغت نسبة  77.5ئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت العينة عمى الف
%, وكاف المتوسط الحسابي 15%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 7.5محايد 
مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى  3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.84

 وأىداؼ خطط ومراجعة بوضع اإلدارة مجمس قياـوجود تأييد لدور السؤاؿ الثاني وبالتالي يالحظ 
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحد األداء ومراقبة سنوياً  المالية الشركة

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  9.106المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور, 0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 في الحد األداء ومراقبة سنوياً  المالية الشركة وأىداؼ خطط ومراجعة بوضع اإلدارة مجمس قياـ
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح

 بصورة لمشركة الداخمية السياسات بمراجعة اإلدارة مجمس قياـثالثًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثالث: )
( كانت النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح دورية

%, 7.5%, بينما بمغت نسبة محايد  75الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
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, 3.64%, وكاف المتوسط الحسابي 17.5ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 
مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ  3وسط الحسابي الفرضي ويعتبر أكبر مف المت

 لمشركة الداخمية السياسات بمراجعة اإلدارة مجمس قياـالثالث وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور 
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحد دورية بصورة

, 1.96ي أعمى مف قيمتيا الجدولية وى 7.762المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

مف ممارسة الشركة  في الحد دورية بصورة لمشركة الداخمية السياسات بمراجعة اإلدارة مجمس قياـ
 .إلدارة األرباح

 الرقابة ىيكؿ وتقييـ إنشاء عمى باإلشراؼ اإلدارة سمجم قياـرابعًا: بالنسبة لمسؤاؿ الرابع: )
( كانت النسبة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح المالية القوائـ بإعداد المتعمؽ الداخمية

%,  72.5المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
%, وكاف 12.5غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت  %, ونسبة15بينما بمغت نسبة محايد 

مما يدؿ عمى موافقة  3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.77المتوسط الحسابي 
 عمى باإلشراؼ اإلدارة مجمس قياـأفراد العينة عمى السؤاؿ الرابع وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور 

مف ممارسة الشركة  في الحد المالية القوائـ بإعداد المتعمؽ الداخمية الرقابة ىيكؿ وتقييـ إنشاء
 .إلدارة األرباح

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  9.579المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 القوائـ بإعداد المتعمؽ الداخمية الرقابة ىيكؿ وتقييـ إنشاء عمى شراؼباإل اإلدارة مجمس قياـ
 . مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحد المالية

 عمى باإلشراؼ التدقيؽ لجنة مع بالتعاوف اإلدارة مجمس قياـخامسًا: بالنسبة لمسؤاؿ الخامس: )
( كانت النسبة المئوية إلجابات األرباحيحد مف ممارسة الشركة إلدارة  الداخمي التدقيؽ وظيفة

%, بينما بمغت نسبة 65أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
%, وكاف المتوسط 12.5%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 22.5محايد 

عمى موافقة أفراد العينة مما يدؿ  3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.76الحسابي 
 لجنة مع بالتعاوف اإلدارة مجمس قياـعمى السؤاؿ الخامس وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور 

 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحد الداخمي التدقيؽ وظيفة عمى باإلشراؼ التدقيؽ
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, 1.96يا الجدولية وىي أعمى مف قيمت 8.720المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

مف  في الحد الداخمي التدقيؽ وظيفة عمى باإلشراؼ التدقيؽ لجنة مع بالتعاوف اإلدارة مجمس قياـ
 .ممارسة الشركة إلدارة األرباح

 في المطبقة المحاسبية السياسات بفحص التدقيؽ نةلج قياـسادسًا: بالنسبة لمسؤاؿ السادس: )
( كانت النسبة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح وأسبابيا عمييا طرأت التي والتغيرات الشركة

%, 85المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
%, وكاف 0موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت  %, ونسبة غير15بينما بمغت نسبة محايد 

مما يدؿ عمى موافقة  3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 4.05المتوسط الحسابي 
 بفحص التدقيؽ لجنة قياـأفراد العينة عمى السؤاؿ السادس وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور 

مف  في الحد وأسبابيا عمييا طرأت تيال والتغيرات الشركة في المطبقة المحاسبية السياسات
 .ممارسة الشركة إلدارة األرباح

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  19.431المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 عمييا طرأت التي والتغيرات الشركة في المطبقة المحاسبية اتالسياس بفحص التدقيؽ لجنة قياـ
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحد وأسبابيا

 مف لمتأكد المالية القوائـ ومراجعة بفحص التدقيؽ لجنة قياـسابعًا: بالنسبة لمسؤاؿ السابع: )
نت النسبة المئوية إلجابات ( كايحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح إعدادىا وسالمة صحتيا

%, بينما بمغت نسبة 87.5أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
%, وكاف المتوسط الحسابي 7.5%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 5محايد 
راد العينة عمى مما يدؿ عمى موافقة أف 3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 4.16

 المالية القوائـ ومراجعة بفحص التدقيؽ لجنة قياـالسؤاؿ السابع وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور 
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحد إعدادىا وسالمة صحتيا مف لمتأكد

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  14.278المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

مف  في الحد إعدادىا وسالمة صحتيا مف لمتأكد المالية القوائـ ومراجعة بفحص التدقيؽ لجنة قياـ
 .ممارسة الشركة إلدارة األرباح
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 مجمس كؿ مف بيف االتصاؿ وتعزيز تفعيؿب التدقيؽ لجنة قياـثامنًا: بالنسبة لمسؤاؿ الثامف: )
( كانت يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح الشركة في والخارجي الداخمي والمدقؽ اإلدارة

النسبة المئوية إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
غير موافؽ بشدة فقد بمغت %, ونسبة غير موافؽ و 7.5%, بينما بمغت نسبة محايد 80

مما  3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 4.16%, وكاف المتوسط الحسابي 12.5
 لجنة قياـيدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى السؤاؿ الثامف وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور 

 في والخارجي يالداخم والمدقؽ اإلدارة مجمس كؿ مف بيف االتصاؿ وتعزيز بتفعيؿ التدقيؽ
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحد الشركة

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  10.509المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 والخارجي الداخمي والمدقؽ اإلدارة مجمس كؿ مف بيف االتصاؿ وتعزيز بتفعيؿ التدقيؽ لجنة قياـ
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحد الشركة في

 والمحاسبية المالية العمميات وتقييـ بتدقيؽ الداخمي المدقؽ قياـتاسعًا: بالنسبة لمسؤاؿ التاسع: )
( كانت النسبة المئوية األرباحيحد مف ممارسة الشركة إلدارة  األخرى العمميات مف وغيرىا

%, بينما 72.5إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
%, وكاف 7.5%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 20بمغت نسبة محايد 
مى موافقة مما يدؿ ع 3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 3.93المتوسط الحسابي 

 بتدقيؽ الداخمي المدقؽ قياـأفراد العينة عمى السؤاؿ التاسع وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور 
مف ممارسة الشركة  في الحد األخرى العمميات مف وغيرىا والمحاسبية المالية العمميات وتقييـ

 .إلدارة األرباح

, 1.96مى مف قيمتيا الجدولية وىي أع 11.536المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

في  األخرى العمميات مف وغيرىا والمحاسبية المالية العمميات وتقييـ بتدقيؽ الداخمي المدقؽ قياـ
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح الحد

 الداخمية الرقابة نظـ فعالية مدى بتدقيؽ الداخمي المدقؽ قياـؤاؿ العاشر: )عاشرًا: بالنسبة لمس
( كانت النسبة المئوية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح بالتقارير المتعمقة المخاطر وتحميؿ

%, بينما بمغت 90إلجابات أفراد العينة عمى الفئتيف موافؽ وموافؽ بشدة ىي األكبر حيث بمغت 
%, وكاف المتوسط الحسابي 5%, ونسبة غير موافؽ وغير موافؽ بشدة فقد بمغت 5ايد نسبة مح
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مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى  3, ويعتبر أكبر مف المتوسط الحسابي الفرضي 4.14
 نظـ فعالية مدى بتدقيؽ الداخمي المدقؽ قياـالسؤاؿ العاشر وبالتالي يالحظ وجود تأييد لدور 

 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحد بالتقارير المتعمقة المخاطر وتحميؿ ميةالداخ الرقابة

, 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  17.244المحسوبة نجد أف قيمتيا  Tوبالنظر إلى قيمة 
 , مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى دور0.05%, ومستوى داللة 95عند مستوى ثقة 

 بالتقارير المتعمقة المخاطر وتحميؿ الداخمية الرقابة نظـ فعالية مدى بتدقيؽ داخميال المدقؽ قياـ
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحد

وىو أكبر مف المتوسط الحسابي  3.9008أما بالنسبة إلجمالي المحور فقد بمغ متوسطو 
وبالتالي يالحظ وجود تأييد  مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى المحور الخامس, 3الفرضي 

بينما  مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحدنظاـ الرقابة الداخمية  فعالية عف اإلفصاحلدور 
, عند مستوى ثقة 1.96وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية  15.389المحسوبة  Tبمغت قيمة 

 عف اإلفصاح دور, مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى 0.05%, ومستوى داللة 95
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحدنظاـ الرقابة الداخمية  فعالية

 :ايتبار الفرنية الثانية 4-5-2
اختالؼ بيف رأي الختبار مدى وجود  (Independent Samples Test)تـ استخداـ اختبار 
 التابعة ليا.بالنسبة لمفرضية الثانية والفرضيات الفرعية  المينييف واألكاديمييف

فيما  اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف وجديال  فيما يمي نتائج اختبار الفرضية الثانية:  
  في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. الطوعي يتعمؽ بدور اإلفصاح المحاسبي

 (متوسطات درجات بنود ااستبياف المتعمقة بالفرنية الثانية 17الجدوؿ رقـ ) 

 رقـ
ؤاؿ
الس

 

 السؤاؿ
المتوسط 
الحسابي 
 لممينييف

المتوسط 
الحسابي 
 لةكاديمييف

Sig. (2-

tailed) 

معنوية 
الفروؽ بدرجة 

 %95ثقة 

4 

اإلفصاح عف إعادة ىيكمة القوائـ المالية التي تقـو بيا اإلدارة 
مف أجؿ تنظيؼ الميزانية مف خسائر وأحداث سابقة غير 

يحد مف ممارسة  األداءمرغوب فييا مف أجؿ تغطية مشكالت 
 الشركة إلدارة األرباح.

 غير معنوية 0.439 3.70 3.82

5 
اإلفصاح عف تغيير اإلدارة في المبادئ المحاسبية المطبقة 
والتقديرات لموصوؿ إلى أىداؼ محددة مسبقًا يحد مف ممارسة 

 الشركة إلدارة األرباح .
 غير معنوية 3550. 3.65 3.82

 غير معنوية 3130. 4.07 4.19ؿ المنظمات المحاسبية باإلفصاح عف إلزاـ اإلدارة مف قب 6
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التغيرات كاإلفصاح عف األثر التراكمي لمتغير في المبادئ 
 المحاسبية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

7 
اإلفصاح بمالحظات عف أثر تبني مبدأ محاسبي جديد عمى 

ف صافي الدخؿ الدخؿ قبؿ الدخؿ مف العمميات االستثنائية وع
 لفترة التغيير يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

 غير معنوية 0730. 3.78 4.05

8 
اإلفصاح عف سعر االستحواذ عمى شركة جديدة وعدـ تضميف 
جزء منو عمى أنو بحث وتطوير يحد مف ممارسة الشركة إلدارة 

 األرباح.
 معنوية 0240. 2.98 3.49

9 
اإلدارة المتعمقة بتقدير االلتزامات اإلفصاح عف افتراضات 

الناشئة عف عناصر كخسائر القروض, وتكاليؼ الضماف يحد 
 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

 معنوية 0050. 3.52 4.01

اإلفصاح عف كيفية تصحيح أخطاء األعواـ السابقة في دفاتر  10
 غير معنوية 3110. 3.41 3.62 الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

عدـ االعتراؼ باإليراد قبؿ تحققو يحد مف ممارسة الشركة إلدارة  11
 غير معنوية 3710. 3.57 3.80 األرباح.

عدـ استخداـ السياسات المحاسبية بشكؿ يزيد مف األرباح ويقمؿ  12
 معنوية 0030. 3.70 4.15 مف النفقات يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

استخداـ مرونة المعايير الدولية لزيادة األرباح وتقميؿ  عدـ 13
 غير معنوية 2590. 3.98 4.15 النفقات يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

 مف الجدوؿ السابؽ نالحظ:

اإلفصاح عف سعر نص عمى ما يمي:   أف الفروؽ معنوية بالنسبة لمسؤاؿ الثامف الذي ي -1
االستحواذ عمى شركة جديدة وعدـ تضميف جزء منو عمى أنو بحث وتطوير يحد مف ممارسة 

وىي أصغر مف مستوى المعنوية   Sig. .0240 = الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمة
اديمييف فيما وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألك 0.05المستخدـ 

يتعمؽ بدور اإلفصاح عف سعر االستحواذ في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة 
إلى قيمة المتوسط الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 

تو عمى التوالي, أي أف قيمة المتوسط الحسابي لممينييف أعمى مف قيم 2.98, 3.49
عمى دور اإلفصاح عف  ةلةكاديمييف وبالتالي فإف المينييف يميموف أكثر مف األكاديمييف لمموافق

 سعر االستحواذ في الحد مف ممارسات إدارة األرباح.
اإلفصاح عف أف الفروؽ معنوية بالنسبة لمسؤاؿ التاسع الذي ينص عمى ما يمي:    -2

الناشئة عف عناصر كخسائر القروض, وتكاليؼ  افتراضات اإلدارة المتعمقة بتقدير االلتزامات
وىي   Sig. .0050 = الضماف يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمة

وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء  0.05أصغر مف مستوى المعنوية المستخدـ 
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دارة المتعمقة بتقدير المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور اإلفصاح عف افتراضات اإل
االلتزامات في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوسط الحسابي 

عمى التوالي,  3.52, 4.01المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 
التالي فإف المينييف أي أف قيمة المتوسط الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف وب

عمى دور اإلفصاح عف افتراضات اإلدارة المتعمقة بتقدير  ةيميموف أكثر مف األكاديمييف لمموافق
 االلتزامات في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

عدـ استخداـ أف الفروؽ معنوية بالنسبة لمسؤاؿ الثاني عشر الذي ينص عمى ما يمي:    -3
بشكؿ يزيد مف األرباح ويقمؿ مف النفقات يحد مف ممارسة الشركة إلدارة  السياسات المحاسبية

وىي أصغر مف مستوى المعنوية المستخدـ   Sig. .0030 = األرباح.  حيث بمغت قيمة
وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور  0.05

شكؿ يزيد مف األرباح ويقمؿ مف النفقات في الحد مف عدـ استخداـ السياسات المحاسبية ب
ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوسط الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ 

عمى التوالي, أي أف قيمة المتوسط  3.70, 4.15مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 
يف وبالتالي فإف المينييف يميموف أكثر مف الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمي

عمى دور عدـ استخداـ السياسات المحاسبية بشكؿ يزيد مف األرباح ويقمؿ  ةاألكاديمييف لمموافق
 مف النفقات في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

عف  .Sigقيمة  أما بالنسبة لباقي األسئمة فقد كانت الفروؽ غير معنوية حيث زادت  -4
وىذا يدؿ عمى عدـ وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف  0.05ستوى المعنوية المستخدـ م

واألكاديمييف فيما يتعمؽ بتمؾ األسئمة وعمى وجود تأييد وبدرجة كبيرة مف وجية نظر عينتي 
 الدراسة عمى تمؾ األسئمة.

إلى نتائج اختبار  بعد أف يتـ حساب المتوسط اإلجمالي لممحور األوؿ نقوـ باختباره لموصوؿ
 كما يوضح الجدوؿ التالي: الثانيةالفرضية 

 ( نتائج ايتبار الفرنية الثانية 18الجدوؿ رقـ ) 

 الفرضية الثانية
المتوسط 
 الحسابي
 لممينييف

المتوسط 
الحسابي 
 لةكاديمييف

Sig. 
(2-

tailed) 

معنوية 
الفروؽ بدرجة 

 %95ثقة 
فيما يتعمؽ  اديمييفاختالؼ بيف رأي المينييف واألك وجديال 

في الحد مف ممارسة  )الطوعي( بدور اإلفصاح المحاسبي
 .الشركة إلدارة األرباح

 معنوية 0.018 3.63 3.91

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر
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 3.63, 3.91مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف المتوسط الحسابي لممينييف واألكاديمييف قد بمغ 
أي أف أغمب  test value =3عمى التوالي وكالىما أكبر مف متوسط المقياس المستخدـ 

ىي إجابات إيجابية )موافؽ, موافؽ بشدة(, كما أف  الثانيةإجابات االستبياف المتعمقة بالفرضية 
أقؿ مف مستوى المعنوية المستخدـ  Sig. (2-tailed)  =0.018المحسوبة  tقيمة احتماؿ 

توجد فروؽ معنوية بيف إجابات العينتيف, وعميو نرفض فرضية العدـ ونقبؿ  وبالتالي 0.05
فيما يتعمؽ  اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف وجدي الفرضية البديمة والتي تنص عمى أنو:  
 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. بدور اإلفصاح المحاسبي )الطوعي( 

 رضيات فرعية:وتتضمف ىذه الفرضية أربع ف

 ايتبار الفرنية الفرعية األولى: 4-5-2-1
 اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف وجديال  فيما يمي نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:  

عف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة في الحد مف ممارسة  الطوعي اإلفصاحفيما يتعمؽ بدور 
  .الشركة إلدارة األرباح

 (متوسطات درجات بنود ااستبياف المتعمقة بالفرنية الفرعية األولى 19رقـ )  الجدوؿ

ؤاؿ
الس
رقـ 

 

 السؤاؿ
المتوسط 
الحسابي 
 لممينييف

المتوسط 
الحسابي 
 لةكاديمييف

Sig. (2-

tailed) 

معنوية 
الفروؽ 
بدرجة ثقة 

95% 

اإلفصاح عف حجـ الشركة وموقعيا يحد مف ممارسة  14
 معنوية 0.024 2.52 3.01 ح.الشركة إلدارة األربا

اإلفصاح عف طبيعة منتج الشركة يحد مف ممارسة  15
 معنوية 0.011 2.26 2.76 الشركة إلدارة األرباح .

اإلفصاح عف عمر الشركة اإلنتاجي يحد مف ممارسة  16
 معنوية 0.008 2.30 2.92 الشركة إلدارة األرباح.

ي الشركة يحد اإلفصاح عف مستوى وعي وميارة العمالة ف 17
 غير معنوية 0.324 2.28 2.47 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

زراعي. صناعي. –اإلفصاح عف طبيعة عمؿ الشركة  18
 غير معنوية 0.529 2.61 2.47 سياحي... يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح

اإلفصاح عف مستوى تطور األسواؽ المالية في مجاؿ  19
 غير معنوية 0.068 3.02 3.36 د مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.عمؿ الشركة يح

اإلفصاح عف مستوى المنافسة مف قبؿ الشركات األخرى  20
 غير معنوية 0.080 2.80 3.16 يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

21 
اإلفصاح عف المستوى األخالقي والثقافي لمعامميف 

ممارسة الشركة إلدارة  والمستثمريف في الشركة يحد مف
 األرباح .

 غير معنوية 0.985 2.76 2.76

اإلفصاح عف القطاع الصناعي الذي تنتمي إليو الشركة  22
 غير معنوية 0.630 2.52 2.61 يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
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اإلفصاح عف المخاطر التي يمكف أف تيدد الشركة يحد  23
 غير معنوية 0.070 3.07 3.42 باح .مف ممارسة الشركة إلدارة األر 

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

 مف الجدوؿ السابؽ نالحظ:

اإلفصاح عف أ  الفروق معنوٌة بالنسبة للسؤال الرابع عشر الذي ٌنص على ما ٌلً: "  -1
 .Sig = بمغت قيمةحجـ الشركة وموقعيا يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث 

وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ  0.05المعنوية المستخدـ  وىي أصغر مف مستوى  0240.
في اإلفصاح عف حجـ الشركة وموقعيا جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور 

بيذا الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوسط الحسابي المتعمؽ 
عمى التوالي, أي أف قيمة  2.52, 3.01السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 

المتوسط الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف وبالتالي فإف المينييف يميموف أكثر مف 
ركة في الحد مف ممارسة الشاإلفصاح عف حجـ الشركة وموقعيا عمى دور  ةاألكاديمييف لمموافق

 إلدارة األرباح.
اإلفصاح أ  الفروق معنوٌة بالنسبة للسؤال الخامس عشر الذي ٌنص على ما ٌلً: "  -2

 .Sig = عف طبيعة منتج الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمة
وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ  0.05المعنوية المستخدـ  وىي أصغر مف مستوى  0110.

في اإلفصاح عف طبيعة منتج الشركة آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور  جوىري بيف
الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوسط الحسابي المتعمؽ بيذا 

عمى التوالي, أي أف قيمة  2.26, 2.76السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 
ابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف وبالتالي فإف المينييف يميموف أكثر مف المتوسط الحس

في الحد مف ممارسة الشركة اإلفصاح عف طبيعة منتج الشركة عمى دور  ةاألكاديمييف لمموافق
 إلدارة األرباح.

اإلفصاح أ  الفروق معنوٌة بالنسبة للسؤال السادس عشر الذي ٌنص على ما ٌلً: "  -3
 .Sig = الشركة اإلنتاجي يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمةعف عمر 

وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ  0.05المعنوية المستخدـ  وىي أصغر مف مستوى  0080.
اإلفصاح عف عمر الشركة اإلنتاجي جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور 

إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوسط الحسابي المتعمؽ بيذا  في الحد مف ممارسة الشركة
عمى التوالي, أي أف قيمة  2.30, 2.92السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 

المتوسط الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف وبالتالي فإف المينييف يميموف أكثر مف 
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في الحد مف ممارسة اإلفصاح عف عمر الشركة اإلنتاجي عمى دور  ةاألكاديمييف لمموافق
 الشركة إلدارة األرباح.

عف  .Sigقيمة  أما بالنسبة لباقي األسئمة فقد كانت الفروؽ غير معنوية حيث زادت  -4
وىذا يدؿ عمى عدـ وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف  0.05مستوى المعنوية المستخدـ 

يتعمؽ بتمؾ األسئمة وعمى وجود تأييد وبدرجة كبيرة مف وجية نظر عينتي واألكاديمييف فيما 
 الدراسة عمى تمؾ األسئمة.

بعد أف يتـ حساب المتوسط اإلجمالي لممحور الثاني نقـو باختباره لموصوؿ إلى نتائج اختبار 
 الفرضية الفرعية األولى كما يوضح الجدوؿ التالي:

 فرنية الفرعية األولى( نتائج ايتبار ال 20الجدوؿ رقـ ) 

 الفرضية الفرعية األولى
المتوسط 
 الحسابي
 لممينييف

المتوسط 
الحسابي 
 لةكاديمييف

Sig. (2-
tailed) 

معنوية الفروؽ 
 %95بدرجة ثقة 

 اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف وجديال 
عف  الطوعي اإلفصاحالعمؿ فيما يتعمؽ بدور 

في الحد مف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة 
 .ممارسة الشركة إلدارة األرباح

 معنويةغير  0.64 2.61 2.89

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

 2.61, 2.89مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف المتوسط الحسابي لممينييف واألكاديمييف قد بمغ 
أي أف أغمب  test value =3خدـ عمى التوالي وكالىما أصغر مف متوسط المقياس المست

ىي إجابات سمبية )غير موافؽ, غير موافؽ الفرعية األولى إجابات االستبياف المتعمقة بالفرضية 
أكبر مف مستوى  Sig. (2-tailed)  =0.64المحسوبة  tبشدة(, كما أف قيمة احتماؿ 

عينتيف, وعميو نرفض وبالتالي ال توجد فروؽ معنوية بيف إجابات ال 0.05المعنوية المستخدـ 
اختالؼ بيف رأي المينييف  وجديال  الفرضية البديمة ونقبؿ فرضية العدـ والتي تنص عمى أنو:  

بدور اإلفصاح عف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة في الحد مف  العمؿ فيما يتعمؽ واألكاديمييف
 ممارسة الشركة إلدارة األرباح. 

 ثانية:ايتبار الفرنية الفرعية ال 4-5-2-2
 اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف وجديال  فيما يمي نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:  

عف المعمومات غير المالية في الحد مف ممارسة الشركة  الطوعي اإلفصاحفيما يتعمؽ بدور 
  .إلدارة األرباح
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 الفرنية الفرعية الثانية(متوسطات درجات بنود ااستبياف المتعمقة ب 21الجدوؿ رقـ ) 

ؤاؿ
الس
رقـ 

 

 السؤاؿ
المتوسط 
الحسابي 
 لممينييف

المتوسط 
الحسابي 
 لةكاديمييف

Sig. (2-

tailed) 

معنوية 
الفروؽ 
بدرجة ثقة 

95% 

اإلفصاح عف تركيبة وطبيعة مجمس اإلدارة يحد مف  24
 غير معنوية 0.238 3.28 3.07 ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

ح عف ىيكمية الشركة اإلدارية والتنظيمية خاصًة اإلفصا 25
 غير معنوية 0.525 3.17 3.05 المدراء التنفيذييف يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح عف مقدرة الشركة التنافسية يحد مف ممارسة  26
 معنوية 0.022 3.04 3.43 الشركة إلدارة األرباح.

27 
ركة المستقبمية لمتوسع في اإلفصاح عف استراتيجيات الش

أسواؽ وخطوط إنتاج جديدة يحد مف ممارسة الشركة 
 إلدارة األرباح .

 معنوية 0.022 3.30 3.80

اإلفصاح عف ميارات العامميف في الشركة يحد مف  28
 غير معنوية 0.613 2.78 2.84 ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

بية التي تقيميا اإلفصاح عف عدد ومستوى الدورات التدري 29
 غير معنوية 0.211 3.83 3.04 الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح عف مساىمات الشركة في المشاريع االجتماعية  30
 غير معنوية 0.783 3.11 3.05 يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح عف أىمية ومستقبؿ الصناعة التي تعمؿ بيا  31
 غير معنوية 0.054 2.70 3.07 لشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.ا

اإلفصاح عف مستوى استقاللية الرقابة الداخمية في  32
 معنوية 0.004 4.11 3.66 الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح عف معدؿ دوراف العامميف في الشركة يحد مف  33
 معنوية 0.001 2.63 3.31 دارة األرباح .ممارسة الشركة إل

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

 مف الجدوؿ السابؽ نالحظ:

أف الفروؽ معنوية بالنسبة لمسؤاؿ السادس والعشروف الذي ينص عمى ما يمي:    -1
 األرباح.  حيث بمغت قيمةاإلفصاح عف مقدرة الشركة التنافسية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة 

= Sig. .0220   وىذا يدؿ عمى وجود  0.05وىي أصغر مف مستوى المعنوية المستخدـ
اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور اإلفصاح عف مقدرة الشركة 

ط الحسابي التنافسية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوس
عمى التوالي,  3.04, 3.43المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 

أي أف قيمة المتوسط الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف وبالتالي فإف المينييف 
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في الحد  عمى دور اإلفصاح عف مقدرة الشركة التنافسية ةيميموف أكثر مف األكاديمييف لمموافق
 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح أف الفروؽ معنوية بالنسبة لمسؤاؿ السابع والعشروف الذي ينص عمى ما يمي:    -2
عف استراتيجيات الشركة المستقبمية لمتوسع في أسواؽ وخطوط إنتاج جديدة يحد مف ممارسة 

ي أصغر مف مستوى المعنوية وى  Sig. .0220 = الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمة
وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما  0.05المستخدـ 

يتعمؽ بدور اإلفصاح عف استراتيجيات الشركة المستقبمية لمتوسع في أسواؽ وخطوط إنتاج 
سط الحسابي جديدة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتو 

عمى التوالي,  3.30, 3.80المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 
أي أف قيمة المتوسط الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف وبالتالي فإف المينييف 

مستقبمية عمى دور اإلفصاح عف استراتيجيات الشركة ال ةيميموف أكثر مف األكاديمييف لمموافق
 لمتوسع في أسواؽ وخطوط إنتاج جديدة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح أف الفروؽ معنوية بالنسبة لمسؤاؿ الثاني والثالثوف الذي ينص عمى ما يمي:    -3
عف مستوى استقاللية الرقابة الداخمية في الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث 

وىذا يدؿ  0.05وىي أصغر مف مستوى المعنوية المستخدـ   Sig. .0040 = قيمة بمغت
عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور اإلفصاح عف 
مستوى استقاللية الرقابة الداخمية في الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. 

وسط الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد وبالعودة إلى قيمة المت
عمى التوالي, أي أف قيمة المتوسط الحسابي لةكاديمييف أعمى مف  4.11, 3.66أنو بمغ 

عمى دور اإلفصاح  ةقيمتو لممينييف وبالتالي فإف األكاديمييف يميموف أكثر مف المينييف لمموافق
 ابة الداخمية في الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.عف مستوى استقاللية الرق

اإلفصاح أف الفروؽ معنوية بالنسبة لمسؤاؿ الثالث والثالثوف الذي ينص عمى ما يمي:    -4
 عف معدؿ دوراف العامميف في الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمة

= Sig. .0010  وىذا يدؿ عمى وجود  0.05ستوى المعنوية المستخدـ وىي أصغر مف م
اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور اإلفصاح عف معدؿ دوراف 
العامميف في الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوسط 

عمى  2.63, 3.31ف واألكاديمييف نجد أنو بمغ الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينيي
التوالي, أي أف قيمة المتوسط الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف وبالتالي فإف 

عمى دور اإلفصاح عف معدؿ دوراف العامميف في  ةالمينييف يميموف أكثر مف األكاديمييف لمموافق
 باح.الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األر 
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عف  .Sigقيمة  أما بالنسبة لباقي األسئمة فقد كانت الفروؽ غير معنوية حيث زادت  -5
وىذا يدؿ عمى عدـ وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف  0.05مستوى المعنوية المستخدـ 

واألكاديمييف فيما يتعمؽ بتمؾ األسئمة وعمى وجود تأييد وبدرجة كبيرة مف وجية نظر عينتي 
 مى تمؾ األسئمة.الدراسة ع

بعد أف يتـ حساب المتوسط اإلجمالي لممحور الثالث نقوـ باختباره لموصوؿ إلى نتائج اختبار 
 الفرضية الفرعية الثانية كما يوضح الجدوؿ التالي:

 ( نتائج ايتبار الفرنية الفرعية الثانية 22الجدوؿ رقـ ) 

 الفرضية الفرعية الثانية
المتوسط 
 الحسابي
 لممينييف

توسط الم
الحسابي 
 لةكاديمييف

Sig. (2-
tailed) 

معنوية الفروؽ 
بدرجة ثقة 

95% 
 اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف وجديال 

عف  الطوعي اإلفصاحالعمؿ فيما يتعمؽ بدور 
المعمومات غير المالية في الحد مف ممارسة الشركة 

 .إلدارة األرباح

 معنويةغير  0.273 3.09 3.23

 .SPSSداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي : إعالمصدر

 3.09, 3.23مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف المتوسط الحسابي لممينييف واألكاديمييف قد بمغ 
أي أف أغمب  test value =3عمى التوالي وكالىما أكبر مف متوسط المقياس المستخدـ 

ىي إجابات إيجابية )موافؽ, موافؽ بشدة(,  ةالفرعية الثانيإجابات االستبياف المتعمقة بالفرضية 
أكبر مف مستوى المعنوية  Sig. (2-tailed)  =0.273المحسوبة  tكما أف قيمة احتماؿ 

وبالتالي ال توجد فروؽ معنوية بيف إجابات العينتيف, وعميو نرفض الفرضية  0.05المستخدـ 
اختالؼ بيف رأي المينييف  وجديال  البديمة ونقبؿ فرضية العدـ والتي تنص عمى أنو:  

اإلفصاح عف المعمومات غير المالية في الحد مف ممارسة بدور  العمؿ فيما يتعمؽ واألكاديمييف
 . الشركة إلدارة األرباح

 ايتبار الفرنية الفرعية الثالثة: 4-5-2-3
اختالؼ بيف رأي المينييف  وجديال  فيما يمي نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:   

عف المعمومات التنبؤية في الحد مف ممارسة  الطوعي اإلفصاحفيما يتعمؽ بدور  واألكاديمييف
  .الشركة إلدارة األرباح
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 (متوسطات درجات بنود ااستبياف المتعمقة بالفرنية الفرعية الثالثة 23الجدوؿ رقـ ) 

ؤاؿ
الس
رقـ 

 

 السؤاؿ
المتوسط 
الحسابي 
 لممينييف

المتوسط 
الحسابي 

 ديمييفلةكا
Sig. (2-

tailed) 

معنوية 
الفروؽ 
بدرجة ثقة 

95% 

السياسات المحاسبية المستخدمة مف  أىـاإلفصاح عف  34
 غير معنوية 0.343 3.46 3.66 قبؿ الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح عف سيولة الشركة يحد مف ممارسة الشركة  35
 معنوية 0.003 3.52 4.04 إلدارة األرباح.

36 
اإلفصاح عف مالءة الشركة المالية ومقدرتيا عمى سداد 
التزاماتيا المالية عند استحقاقيا يحد مف ممارسة الشركة 

 إلدارة األرباح.
 معنوية 0.034 3.76 4.20

اإلفصاح عف مديونية الشركة قصيرة األجؿ وطويمة  37
 معنوية 0.000 3.48 4.35 األجؿ يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح عف مرونة الشركة المالية يحد مف ممارسة  38
 معنوية 0.000 3.33 4.14 الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح عف التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة يحد مف  39
 معنوية 0.021 3.41 3.86 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

واستخداماتيا يحد  اإلفصاح عف مصادر أمواؿ الشركة 40
 معنوية 0.002 3.13 3.73 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح عف مقدرة الشركة عمى خمؽ مزايا تنافسية يحد  41
 معنوية 0.003 2.83 3.34 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح عف الثبات في استخداـ المبادئ المحاسبية يحد  42
 معنوية 0.024 4.04 3.68 إلدارة األرباح.مف ممارسة الشركة 

اإلفصاح عف أسباب ابتعاد الشركة عف تطبيؽ بعض  43
 غير معنوية 0.869 3.43 3.41 المعايير الدولية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

اإلفصاح عف األسػػس التي تتبعيا اإلدارة في منح الحوافز  44
 غير معنوية 0.664 3.30 3.39 رباح.يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األ

اإلفصاح عف أىـ العوامؿ التي تخمؽ األرباح في الشركة  45
 غير معنوية 0.386 4.00 3.84 يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

 مف الجدوؿ السابؽ نالحظ:

النسبة للسؤال الخامس والثالثو  الذي ٌنص على ما ٌلً: " أ  الفروق معنوٌة ب -1

 .Sig = اإلفصاح عف سيولة الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمة
وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ  0.05المعنوية المستخدـ  وىي أصغر مف مستوى  0030.

في الحد  اإلفصاح عف سيولة الشركةؽ بدور جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعم
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مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوسط الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ 
عمى التوالي, أي أف قيمة المتوسط  3.52, 4.04لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 

لتالي فإف المينييف يميموف أكثر مف الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف وبا
في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة اإلفصاح عف سيولة الشركة عمى دور  ةاألكاديمييف لمموافق

 األرباح.
أ  الفروق معنوٌة بالنسبة للسؤال السادس والثالثو  الذي ٌنص على ما ٌلً: "  -2

اتيا المالية عند استحقاقيا يحد اإلفصاح عف مالءة الشركة المالية ومقدرتيا عمى سداد التزام
وىي أصغر مف   Sig. .0430 = مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمة

وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف  0.05المعنوية المستخدـ  مستوى
مارسة الشركة في الحد مف ماإلفصاح عف مالءة الشركة المالية واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور 

إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوسط الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف 
عمى التوالي, أي أف قيمة المتوسط الحسابي لممينييف  3.76, 4.20واألكاديمييف نجد أنو بمغ 

عمى  ةيف لمموافقأعمى مف قيمتو لةكاديمييف وبالتالي فإف المينييف يميموف أكثر مف األكاديمي
 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.اإلفصاح عف مالءة الشركة المالية دور 

اإلفصاح أ  الفروق معنوٌة بالنسبة للسؤال السابع والثالثو  الذي ٌنص على ما ٌلً: "  -3
ث عف مديونية الشركة قصيرة األجؿ وطويمة األجؿ يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حي

وىذا يدؿ  0.05المعنوية المستخدـ  وىي أصغر مف مستوى  Sig. .0000 = بمغت قيمة
اإلفصاح عف عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور 

في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  مديونية الشركة قصيرة األجؿ وطويمة األجؿ
لمتوسط الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد وبالعودة إلى قيمة ا

عمى التوالي, أي أف قيمة المتوسط الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو  3.48, 4.35أنو بمغ 
اإلفصاح عف عمى دور  ةلةكاديمييف وبالتالي فإف المينييف يميموف أكثر مف األكاديمييف لمموافق

 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. يرة األجؿ وطويمة األجؿمديونية الشركة قص
اإلفصاح أ  الفروق معنوٌة بالنسبة للسؤال الثام  والثالثو  الذي ٌنص على ما ٌلً: "  -4

 .Sig = عف مرونة الشركة المالية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمة
وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ  0.05نوية المستخدـ المع وىي أصغر مف مستوى  0000.

في  اإلفصاح عف مرونة الشركة الماليةجوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور 
الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوسط الحسابي المتعمؽ بيذا 

عمى التوالي, أي أف قيمة  3.33, 4.14أنو بمغ  السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد
المتوسط الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف وبالتالي فإف المينييف يميموف أكثر مف 
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في الحد مف ممارسة الشركة  اإلفصاح عف مرونة الشركة الماليةعمى دور  ةاألكاديمييف لمموافق
 إلدارة األرباح.

اإلفصاح بة للسؤال التاسع والثالثو  الذي ٌنص على ما ٌلً: " أ  الفروق معنوٌة بالنس -5
عف التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت 

وىذا يدؿ عمى  0.05المعنوية المستخدـ  وىي أصغر مف مستوى  Sig. .0210 = قيمة
اإلفصاح عف التدفقات ألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف وا

في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة  النقدية المستقبمية المتوقعة
, 3.86المتوسط الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 

حسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف عمى التوالي, أي أف قيمة المتوسط ال 3.41
اإلفصاح عف التدفقات عمى دور  ةوبالتالي فإف المينييف يميموف أكثر مف األكاديمييف لمموافق

 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. النقدية المستقبمية المتوقعة
اإلفصاح عف : " أ  الفروق معنوٌة بالنسبة للسؤال األربعو  الذي ٌنص على ما ٌلً -6

 مصادر أمواؿ الشركة واستخداماتيا يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمة
= Sig. .0020  وىذا يدؿ عمى وجود  0.05المعنوية المستخدـ  وىي أصغر مف مستوى

اإلفصاح عف مصادر أمواؿ اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور 
في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوسط  لشركة واستخداماتياا

عمى  3.13, 3.73الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 
التوالي, أي أف قيمة المتوسط الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف وبالتالي فإف 

اإلفصاح عف مصادر أمواؿ الشركة عمى دور  ةمينييف يميموف أكثر مف األكاديمييف لمموافقال
 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. واستخداماتيا

أ  الفروق معنوٌة بالنسبة للسؤال الحادي واألربعو  الذي ٌنص على ما ٌلً: "  -7

مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.   اإلفصاح عف مقدرة الشركة عمى خمؽ مزايا تنافسية يحد
وىذا  0.05المعنوية المستخدـ  وىي أصغر مف مستوى  Sig. .0030 = حيث بمغت قيمة

اإلفصاح عف يدؿ عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور 
ارة األرباح. وبالعودة إلى في الحد مف ممارسة الشركة إلد مقدرة الشركة عمى خمؽ مزايا تنافسية

, 3.34قيمة المتوسط الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 
عمى التوالي, أي أف قيمة المتوسط الحسابي لممينييف أعمى مف قيمتو لةكاديمييف  2.83

اإلفصاح عف مقدرة دور عمى  ةوبالتالي فإف المينييف يميموف أكثر مف األكاديمييف لمموافق
 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. الشركة عمى خمؽ مزايا تنافسية
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أ  الفروق معنوٌة بالنسبة للسؤال الثانً واألربعو  الذي ٌنص على ما ٌلً: "  -8

اإلفصاح عف الثبات في استخداـ المبادئ المحاسبية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  
وىذا  0.05المعنوية المستخدـ  وىي أصغر مف مستوى  Sig. .0240 = قيمة حيث بمغت

اإلفصاح عف يدؿ عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور 
في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة  الثبات في استخداـ المبادئ المحاسبية

سابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ إلى قيمة المتوسط الح
عمى التوالي, أي أف قيمة المتوسط الحسابي لةكاديمييف أعمى مف قيمتو  4.04, 3.68

اإلفصاح عف عمى دور  ةلممينييف وبالتالي فإف األكاديمييف يميموف أكثر مف المينييف لمموافق
 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. لمحاسبيةالثبات في استخداـ المبادئ ا

عف  .Sigقيمة  أما بالنسبة لباقي األسئمة فقد كانت الفروؽ غير معنوية حيث زادت  -9
وىذا يدؿ عمى عدـ وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف  0.05مستوى المعنوية المستخدـ 

أييد وبدرجة كبيرة مف وجية نظر عينتي واألكاديمييف فيما يتعمؽ بتمؾ األسئمة وعمى وجود ت
 الدراسة عمى تمؾ األسئمة.

بعد أف يتـ حساب المتوسط اإلجمالي لممحور الرابع نقوـ باختباره لموصوؿ إلى نتائج اختبار 
 كما يوضح الجدوؿ التالي: الفرعية الثالثةالفرضية 

 ( نتائج ايتبار الفرنية الفرعية الثالثة 24الجدوؿ رقـ ) 

 الفرعية الثالثة الفرضية
المتوسط 
 الحسابي
 لممينييف

المتوسط 
الحسابي 
 لةكاديمييف

Sig. (2-
tailed) 

معنوية الفروؽ 
 %95بدرجة ثقة 

 اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف وجديال 
عف المعمومات  الطوعي اإلفصاحفيما يتعمؽ بدور 

 .التنبؤية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح
 معنويةغير  0.007 2.72 3.67

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

, وىو أكبر مف متوسط 3.67مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف المتوسط الحسابي لممينييف قد بمغ 
الفرعية أي أف أغمب إجابات المينييف المتعمقة بالفرضية  test value =3المقياس المستخدـ 

 ىي إجابات إيجابية )موافؽ, موافؽ بشدة( بينما بمغ المتوسط الحسابي لةكاديمييف  ثةالثال
أي أف أغمب إجابات  test value =3أصغر مف متوسط المقياس المستخدـ  وىو 2.72

األكاديمييف المتعمقة بالفرضية الرابعة ىي إجابات سمبية )غير موافؽ, غير موافؽ بشدة(, كما 
أقؿ مف مستوى المعنوية المستخدـ  Sig. (2-tailed)  =.0..0المحسوبة  tأف قيمة احتماؿ 

وبالتالي توجد فروؽ معنوية بيف إجابات العينتيف, وعميو نرفض الفرضية العدـ ونقبؿ  0.05
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 فيما يتعمؽ اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف وجدي الفرضية البديمة والتي تنص عمى أنو:  
 . مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحدعمومات التنبؤية اإلفصاح عف المبدور 

 ايتبار الفرنية الفرعية الرابعة: 4-5-2-4
 اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف وجديال  فيما يمي نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:  

ف ممارسة الشركة م في الحدنظاـ الرقابة الداخمية  فعالية عف الطوعي اإلفصاحفيما يتعمؽ بدور 
 . إلدارة األرباح

 (متوسطات درجات بنود ااستبياف المتعمقة بالفرنية الفرعية الرابعة 25الجدوؿ رقـ ) 

ؤاؿ
الس
رقـ 

 

 السؤاؿ
المتوسط 
الحسابي 
 لممينييف

المتوسط 
الحسابي 
 لةكاديمييف

Sig. (2-

tailed) 

معنوية 
الفروؽ 
بدرجة ثقة 

95% 

 غير األعضاء رة )غالبيةاإلدا مجمس أعضاء استقالؿ 46
 معنوية 0.049 3.98 3.59 .يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح تنفيذييف(

47 
 الشركة وأىداؼ خطط ومراجعة بوضع اإلدارة مجمس قياـ

يحد مف ممارسة الشركة  األداء ومراقبة سنوياً  المالية
 .إلدارة األرباح

 معنوية 0.021 4.09 3.69

 لمشركة الداخمية السياسات بمراجعة ةاإلدار  مجمس قياـ 48
 غير معنوية 0.257 3.76 3.57 .يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح دورية بصورة

49 
 ىيكؿ وتقييـ إنشاء عمى باإلشراؼ اإلدارة مجمس قياـ

يحد مف  المالية القوائـ بإعداد المتعمؽ الداخمية الرقابة
 .ممارسة الشركة إلدارة األرباح

 غير معنوية 0.313 3.87 3.70

50 
 باإلشراؼ التدقيؽ لجنة مع بالتعاوف اإلدارة مجمس قياـ
يحد مف ممارسة الشركة  الداخمي التدقيؽ وظيفة عمى

 .إلدارة األرباح
 غير معنوية 0.315 3.87 3.69

51 
 المطبقة المحاسبية السياسات بفحص التدقيؽ لجنة قياـ
يحد مف  وأسبابيا عمييا طرأت التي والتغيرات الشركة في

 .ممارسة الشركة إلدارة األرباح
 معنوية 0.005 4.24 3.93

52 
 لمتأكد المالية القوائـ ومراجعة بفحص التدقيؽ لجنة قياـ
يحد مف ممارسة الشركة  إعدادىا وسالمة صحتيا مف

 .إلدارة األرباح
 غير معنوية 0.103 4.33 4.05

53 
 كؿ مف بيف اؿاالتص وتعزيز بتفعيؿ التدقيؽ لجنة قياـ

يحد  الشركة في والخارجي الداخمي والمدقؽ اإلدارة مجمس
 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

 غير معنوية 0.344 4.09 3.91

54 
 المالية العمميات وتقييـ بتدقيؽ الداخمي المدقؽ قياـ

يحد مف ممارسة  األخرى العمميات مف وغيرىا والمحاسبية
 .الشركة إلدارة األرباح

 غير معنوية 0.684 3.89 3.96

 غير معنوية 0.901 4.15 4.14 الرقابة نظـ فعالية مدى بتدقيؽ الداخمي المدقؽ قياـ 55
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يحد مف  بالتقارير المتعمقة المخاطر وتحميؿ الداخمية
 .ممارسة الشركة إلدارة األرباح

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

 السابؽ نالحظ: مف الجدوؿ

أف الفروؽ معنوية بالنسبة لمسؤاؿ السادس واألربعوف الذي ينص عمى ما يمي:    -1
يحد مف ممارسة الشركة إلدارة استقالؿ أعضاء مجمس اإلدارة )غالبية األعضاء غير تنفيذييف( 

وىي أصغر مف مستوى المعنوية المستخدـ   Sig. .0490 = األرباح.  حيث بمغت قيمة
يدؿ عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور وىذا  0.05

في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة استقالؿ أعضاء مجمس اإلدارة 
, 3.59المتوسط الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 

لي, أي أف قيمة المتوسط الحسابي لةكاديمييف أعمى مف قيمتو لممينييف عمى التوا 3.98
استقالؿ أعضاء مجمس عمى دور  ةوبالتالي فإف األكاديمييف يميموف أكثر مف المينييف لمموافق

 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. اإلدارة
ص عمى ما يمي:   قياـ أف الفروؽ معنوية بالنسبة لمسؤاؿ السابع واألربعوف الذي ين -2

يحد مف مجمس اإلدارة بوضع ومراجعة خطط وأىداؼ الشركة المالية سنويًا ومراقبة األداء 
وىي أصغر مف مستوى   Sig. .0210 = ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمة

اديمييف وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء المينييف واألك 0.05المعنوية المستخدـ 
قياـ مجمس اإلدارة بوضع ومراجعة خطط وأىداؼ الشركة المالية سنويًا فيما يتعمؽ بدور 

في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. وبالعودة إلى قيمة المتوسط الحسابي  ومراقبة األداء
توالي, عمى ال 4.09, 3.69المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد أنو بمغ 

أي أف قيمة المتوسط الحسابي لةكاديمييف أعمى مف قيمتو لممينييف وبالتالي فإف األكاديمييف 
قياـ مجمس اإلدارة بوضع ومراجعة خطط وأىداؼ عمى دور  ةيميموف أكثر مف المينييف لمموافق

 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. الشركة المالية سنويًا ومراقبة األداء
ف الفروؽ معنوية بالنسبة لمسؤاؿ الحادي والخمسوف الذي ينص عمى ما يمي:   قياـ أ -3

لجنة التدقيؽ بفحص السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات التي طرأت عمييا 
وىي   Sig. .0050 = يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  حيث بمغت قيمةوأسبابيا 

وىذا يدؿ عمى وجود اختالؼ جوىري بيف آراء  0.05ة المستخدـ أصغر مف مستوى المعنوي
قياـ لجنة التدقيؽ بفحص السياسات المحاسبية المطبقة المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور 

في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  في الشركة والتغيرات التي طرأت عمييا وأسبابيا
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الحسابي المتعمؽ بيذا السؤاؿ لكؿ مف المينييف واألكاديمييف نجد وبالعودة إلى قيمة المتوسط 
عمى التوالي, أي أف قيمة المتوسط الحسابي لةكاديمييف أعمى مف  4.24, 3.93أنو بمغ 

قياـ لجنة عمى دور  ةقيمتو لممينييف وبالتالي فإف األكاديمييف يميموف أكثر مف المينييف لمموافق
 حاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات التي طرأت عمييا وأسبابياالتدقيؽ بفحص السياسات الم

 في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
عف  .Sigقيمة  أما بالنسبة لباقي األسئمة فقد كانت الفروؽ غير معنوية حيث زادت  -4

يف وىذا يدؿ عمى عدـ وجود اختالؼ جوىري بيف آراء الميني 0.05مستوى المعنوية المستخدـ 
واألكاديمييف فيما يتعمؽ بتمؾ األسئمة وعمى وجود تأييد وبدرجة كبيرة مف وجية نظر عينتي 

 الدراسة عمى تمؾ األسئمة.
بعد أف يتـ حساب المتوسط اإلجمالي لممحور الخامس نقوـ باختباره لموصوؿ إلى نتائج اختبار 

 كما يوضح الجدوؿ التالي: الفرعية الرابعةالفرضية 
 ( نتائج ايتبار الفرنية الفرعية الرابعة 26) الجدوؿ رقـ 

 الفرعية الرابعةالفرضية 
المتوسط 
 الحسابي
 لممينييف

المتوسط 
الحسابي 
 لةكاديمييف

Sig. (2-
tailed) 

معنوية الفروؽ 
 %95بدرجة ثقة 

فيما  اختالؼ بيف رأي المينييف واألكاديمييف وجديال 
الرقابة  نظاـ فعالية عف الطوعي اإلفصاحيتعمؽ بدور 

 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح في الحدالداخمية 
 معنويةغير  0.92 4.02 3.82

 .SPSS: إعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر

 4.02, 3.82مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف المتوسط الحسابي لممينييف واألكاديمييف قد بمغ 
أي أف أغمب  test value =3توسط المقياس المستخدـ عمى التوالي وكالىما أكبر مف م

إجابات االستبياف المتعمقة بالفرضية الفرعية الرابعة ىي إجابات إيجابية )موافؽ, موافؽ بشدة(, 
أكبر مف مستوى المعنوية  Sig. (2-tailed)  =0.92المحسوبة  tكما أف قيمة احتماؿ 

بيف إجابات العينتيف, وعميو نرفض الفرضية وبالتالي ال توجد فروؽ معنوية  0.05المستخدـ 
اختالؼ بيف رأي المينييف وجد يال  البديمة ونقبؿ فرضية العدـ والتي تنص عمى أنو:  

عف فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في الحد مف ممارسة  اإلفصاحفيما يتعمؽ بدور  واألكاديمييف
 . الشركة إلدارة األرباح
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 النتائج والتوصيات: 4-6
 النتائج وفقًا لرأل المجيبيف عمى ااستبياف: :أواً 
إلفصاح عف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة يسيـ اال  -1

إلى أف بيئة األعماؿ السورية ىي بيئة ناشئة ما زالت  برأي الباحثة األرباح, السبب في ذلؾ يعود
يئة األعماؿ في الدوؿ األخرى, كما يعود لعدـ في مرحمة التطوير والتحديث, وىي تختمؼ عف ب

إدراؾ عينة الدراسة ألىمية اإلفصاح عف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة في الحد مف ممارسة 
 الشركة إلدارة األرباح.

 إلفصاح عف المعمومات غير المالية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.يسيـ ا -2
 لتنبؤية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.عف المعمومات ايسيـ اإلفصاح  -3
عف فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة يسيـ اإلفصاح  -4

 األرباح.
المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور اإلفصاح عف كؿ مف  اختالؼ بيف رأيوجد ال ي -5

المالية, فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في الحد مف  البيئة التي تعمؿ فييا الشركة, المعمومات غير
 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

المينييف واألكاديمييف فيما يتعمؽ بدور اإلفصاح عف المعمومات يوجد اختالؼ بيف رأي  -6
ف عمى دور تمؾ األرباح, حيث كاف المينيوف موافقيالتنبؤية في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة 

في الحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح, بينما كاف األكاديميوف غير موافقيف عمى المعمومات 
 ذلؾ الدور.
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 التوصيات: ثانيًا:
 بعد عرض أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة, توصي الباحثة بما يمي:

الح مف زيادة الوعي بأىمية اإلفصاح الطوعي بالنسبة لإلدارة مف جية وألصحاب المص -1
جية أخرى, خاصة الوعي المتعمؽ بالطرؼ اإلداري صاحب القرار باإلفصاح عمى اعتبار أف 
القياـ باإلفصاح إنما يمثؿ قرارًا محكومًا بقيد المنفعة والتكمفة, فإبراز المنفعة الممكف الحصوؿ 

يا نحو عمييا في حاؿ تـ زيادة مستوى ىذا اإلفصاح, مف شأنو أف يوجو قرارات اإلدارة وسموك
 زيادة االىتماـ بيكذا نوع مف اإلفصاح. 

إجراء دورات تدريبية لممدراء المالييف يعطوف مف خالليا أمثمة تقدـ تجارب إفصاحية  -2
 طوعية ناجحة لشركات عربية وعالمية, لتحفيزىـ عمى القياـ باإلفصاح الطوعي.

ثوقية أكبر في السعي إلى تنظيـ مينة تدقيؽ الحسابات وعمى رفع كفاءتيا إلعطاء مو  -3
 التقارير المالية المنشورة مف قبؿ الشركات.

متطمبات اإلفصاح الطوعي في محاولة لتقميؿ ممارسات ل ضرورة تبني الشركات السورية -4
 إدارة األرباح.

 الحوكمة في الشركات السورية. آليات بوجوداالىتماـ  -5
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 قائمة المراجع:

 المراجع العربية:أواًل: 

إستراتيجية مقترحة لتحسيف فاعمية الحاكمية (, 2006اؼ إسحاؽ, )أبو زر, عف -1
, رسالة دكتوراه, كمية الدراسات اإلدارية والمالية العميا, المؤسسية في القطاع المصرفي األردني

 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا, عماف, األردف.
ؤولية ااجتماعية معوقات اإلفصاح عف المس(, 2009أبو سمرة, حامد أحمد صالح, ) -2

في تقارير الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية )مف وجية 
دارات الشركات  غزة.-(, رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالميةنظر مدققي الحسابات وا 

(, أثر جودة التدقيؽ في الحد مف 2010أبو عجيمة, عماد محمد؛ حمداف, عالـ محمد, ) -3
 .           2, العدد 17, المجمد المجمة العربية لمعمـو اإلداريةألرباح: دليؿ مف األردف, إدارة ا

أثر يصائص الوحدة ااقتصادية عمى (, 2010أبو النور, فوقية محمود محمد, ) -4
, رسالة مستوا اإلفصاح اايتيارل عف المعمومات المالية وغير المالية بالتقارير السنوية

 ة, جامعة عيف شمس, كمية التجارة, قسـ المحاسبة والمراجعة, مصر.ماجستير غير منشور 
أثر المؤشرات االقتصادية عمى كفاءة التنبؤ  (,2000)األميف, محمد بدر الديف, -5

, الجمعية السعودية لممحاسبة, الرياض, المجمد الرابع, العدد مجمة البحوث المحاسبيةبالربح, 
 األوؿ.

, تحميؿ ألساليب التأثير عمى النتائج والمراكز (2002شريؼ محمد, )   البارودي, -6
, مجمة الفكر المحاسبيالمالية وأثرىا عمى جودة المعمومات بالقوائـ المالية مع دراسة اختبارية, 

 كمية التجارة, جامعة عيف شمس, العدد األوؿ.
دراسات في قنايا ومشاكؿ (, 2000بدوي, محمد عباس؛ عثماف, األميرة إبراىيـ, ) -7

 , منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, مصر.ة معاصرةمحاسبي
(, اإلفصاح عف المخاطرة في التقارير المالية المنشورة,  1989بحيري, أحمد ىاني ,) -8

 ., جامعة الزقازيؽ, المجمد الحادي عشر, العدد الثالث مجمة البحوث التجارية
اح في البيئة تيثير الحوكمة عمى إدارة وتوزيع األرب(, 9006بنود, كوثر محمد نور, ) -9

, رسالة المصرفية )دراسة تطبيقية عمى عينة مف المصارؼ اإلسالمية والمصارؼ التقميدية(
 .ماجستير, جامعة حمب

(, آثار تطبيؽ معايير ومبادئ الحوكمة الحديثة وأسس 2011بورسمي, أماني خالد, ) -10
 , اتحاد الشركات االستثمارية في الكويت.حوكمة الشركاتالتقييـ, 
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, المحاسبة الدولية(, 2004ريدريؾ؛ آف فروست, كاروؿ؛ مييؾ, جارى,)تشوي, ف -11
 تعريب: زايد, محمد عصاـ الديف, مراجعة: حجاج, حامد, دار المريخ, السعودية.

(, أثر الدور التعاقدي لممعمومات المحاسبية عمى درجة 2004جنيدي, محمد سعيد, ) -12
المجمة العممية لمتجارة اسة تطبيقية, در -التحفظ المحاسبي وانعكاس ذلؾ عمى إدارة األرباح

 , جامعة طنطا, العدد الثاني.والتمويؿ
(, سموؾ تمييد الدخؿ في األردف )دراسة ميدانية عمى 2001جيماني, عمر,)  -13

 , المجمد الرابع, العدد األوؿ.المجمة العربية لممحاسبةالشركات المدرجة في بورصة عماف(, 
, مركز المشروعات ف اإلفصاح بال حدودىؿ يكو(, 2002جييمماف, جريجورى, ) -14

 الدولية الخاصة, يناير.
دراسة -(, إدارة الربحية ومعايير المحاسبة المصرية2004حامد, صفا محمود, ) -15

, كمية التجارة بسوىاج, المجمد الثامف عشر, العدد مجمة البحوث التجارية المعاصرةتحميمية, 
 األوؿ.
لمحاسبيت والعىامل المؤثرة عليها في إدارة األرباح ا(, 9055حبيب, ياهر, ) -16

 ., رسانت ياجستير, جايعت تشريٍالشركاث المساهمت السىريت )دراست ميدانيت(
, دار وائؿ بدائؿ القياس المحاسبي المعاصر(, 2003حموة حناف, محمد رضواف, ) -17

 لمنشر, عماف, األردف.
 دار الجامعية لمنشر., القاىرة, الالتقارير المالية(, 2005حماد, طارؽ عبد العاؿ, ) -18
-التجارب-المبادئ-المفاىيـ–حوكمة الشركات ( 2007حماد, طارؽ عبد العاؿ, ) -19

 , الدار الجامعية.تطبيقات الحوكمة في المصارؼ
(, دور لجاف المراجعة في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية 2010حمادة, رشا, ) -20

 , العدد الثاني.26, المجمد دية والقانونيةـ ااقتصاو مجمة جامعة دمشؽ لمعم)دراسة ميدانية(, 
(, تجاه دور لممراجعة الداخمية في زيادة 2005الحمالوي, صالح محمد حسني محمد, ) -21

حوكمة الشركات وأبعادىا –المؤتمر العممي اليامس فعالية الحوكمة بالبنوؾ المصرية, 
 ., االسكندريةالمحاسبية واإلدارية وااقتصادية

, دار دراسات في المشاكؿ المحاسبية المعاصرة(, 2002ي, )الحيالي, وليد ناج -22
 ومكتبة الحامد, عماف, األردف.

منشورات األكاديمية العربية نظرية المحاسبة, (, 2007الحيالي, وليد ناجي, ) -23
 المفتوحة في الدنمارؾ.

(, أثر اإلفصاح عف التنبؤات المالية في قرارات االستثمار 2007الحيزاف, أسامة فيد, ) -24
 .     3, العدد 47, المجمد دورية اإلدارة العامةي األوراؽ المالية مع دراسة تطبيقية, ف
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(, المحاسبة اإلبداعية ودور 2008الخشاوي, عمي محمود؛ الدوسري, محسف ناصر, ) -25
مسابقة البحوث التاسعة عمى مستوا جميع المدقؽ في التحقؽ مف ممارساتيا ونتائجيا, 

 .13-12 , صقطاعات ديواف المحاسبة
(, مؤشرات إدارة األرباح في الوحدة االقتصادية 2005خميؿ, محمد إبراىيـ أحمد, ) -26

, جامعة مجمة الدراسات والبحوث التجاريةدراسة نظرية تطبيقية,  -وكيفية الحد مف سمبياتيا
 .2, العدد 25بنيا, كمية التجارة, المجمد 

إلفصاح الطوعي في أثر حوكمة الشركات عمى ا (,2012ميمو, حساـ عيسى, )خ -27
 ., رسالة ماجستير, جامعة تشريفدراسة تجريبية المصارؼ_

(, اإلفصاح االختياري ودوره في ترشيد القرارات 2009الخياؿ, توفيؽ عبد المحسف, ) -28
, المجمة العممية لالقتصاد والتجارةاالستثمارية في السوؽ المالي السعودي )دراسة ميدانية(, 

 .القاىرة رة, جامعة عيف شمس,العدد الثالث, كمية التجا
(, إدارة األرباح في 2010الخياؿ, توفيؽ عبد المحسف؛ القثامي, فواز سفير معيض, ) -29

, جامعة مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةدراسة تطبيقية,  -الشركات المساىمة السعودية
 , العدد األوؿ.47المجمد  اإلسكندرية,

ساىمة اإلفصاح اإلعالمي في تقرير مجاات م(, 2009دحبور, محمد سعيد, ) -30
المراجعة المعدؿ لتنييؽ فجوة التوقعات "دراسة تطبيقية عمى: المراجعيف اليارجييف, مدراء 

-, رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية البنوؾ, وموظفي دائرة نريبة الديؿ في قطاع غزة"
 غزة.
ادة ثقة المستثمريف لجاف المراجعة في زي دور(, 2009درويش, محمد محمد مسمـ, ) -31

 , رسالة ماجستير, كمية االقتصاد, جامعة دمشؽ.في التقارير المالية )دراسة ميدانية(
دراسات متقدمة في المحاسبة (, 2006الدىراوي, كماؿ الديف؛ سرايا, محمد السيد,) -32

 , المكتب الجامعي الحديث.والمراجعة
الداخمي في الجامعات  (, فاعمية أجيزة التدقيؽ2005الرحاحمة, محمد ياسيف, ) -33

المجمة األردنية في إدارة األردنية الرسمية والخاصة في ظؿ معايير التدقيؽ الداخمي الدولية, 
 .66, ص 1, العدد 1, المجمد األعماؿ

أثػر إدارة األربػاح لػدا الشػركات عمػى قيػاس الػرب  (, 2014رمضاف, عمػي محمػود, ) -34
, رسػالة فػي سػوؽ دمشػؽ لػألوراؽ الماليػة النريبي_ دراسػة تطبيقيػة عمػى الشػركات المدرجػة

 دكتوراه, جامعة دمشؽ.
(, تأثير حجـ الشركة عمى ممارسات إدارة األرباح: دراسة 2013رمضاف, عماد زياد, ) -35

 .3, العدد 20المجمد  , المجمة العربية لمعمـو اإلدارية,تطبيقية مف واقع السوؽ األردنية
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في المصرؼ التجارل السورل في ظؿ  اإلفصاح(, 2005الزرير, رانيا محمد نزيو,) -36
 ., رسالة ماجستير, جامعة دمشؽ30معيار المحاسبة الدولي 

(, دراست تحهيهيت تطبيميت نًذي تأثير يًارساث إدارة 9007انسير, عًاد سعيذ, ) -37

, جايعت مجلت كليت التجارة للبحىث العلميتاألرباح عهً لرار تغيير انًراجع انخارجي, 

 (.64األول, انًجهذ )االسكُذريت, انعذد 
(, اإلفصاح المحاسبي في القوائـ 2006زيود, لطيؼ؛ الرضا, عقبة؛ اليقة, روال, ) -38

( حالة تطبيقية في المصرؼ التجاري 30المالية لممصارؼ وفقًا لممعيار المحاسبي الدولي رقـ )
والقانونية, , سمسمة العموـ االقتصادية مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث العمميةالسوري , 
 .(2(, العدد )28المجمد)

حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلدارل (, 2006سميماف, محمد مصطفى, ) -39
 الدار الجامعية, اإلسكندرية. )دراسة مقارنة(,

حوكمة الشركات ودور أعناء مجالس اإلدارة (, 2008سميماف, محمد مصطفى, ) -40
 االسكندرية. , الدار الجامعية,والمديريف التنفيذييف

(, إعادة تقييـ األصوؿ الثابتة بالزيادة بيف السماح 2001طاحوف, محمد عبد الحميد,) -41
 .مجمة البحوث العمميةوالمنع مع اإلشارة لمصر, 

التزاـ الشركات الصناعية المساىمة الفمسطينية  مدا(, 2008عاشور, عثماف زياد, ) -42
/ )دراسة 1وفقًا لممعيار المحاسبي الدولي /بمتطمبات اإلفصاح المحاسبي في قوائميا المالية 

-رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية تحميمية مف وجية نظر مدققي الحسابات في فمسطيف(,
 غزة.
قياس مدا تحقؽ الشفافية واإلفصاح (, 2010عبد الرحمف, أحمد رجب عبد الممؾ, ) -43

دراسة نظرية -ؿ السعودل في التقارير المالية المنشورة لمشركات المتداولة في سوؽ الما
 ., جامعة الممؾ فيصؿ, السعوديةوتطبيقية

(, مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخداـ 2004عبد الفتاح, عز, ) -44
SPSS. 

(, اإلفصاح المحاسبي االختياري مع دراسة 2003عبد الكريـ, عارؼ عبد اهلل, ) -45
, كمية التجارة جامعة ممية التجارة والتمويؿالمجمة العميدانية لجانب الطمب في البيئة المصرية, 

 .طنطا, العدد األوؿ
(, العوامؿ المؤثرة في عممية تمييد الدخؿ 2006العبد اهلل, رياض؛ الحسناوي, عقيؿ, ) -46

, المجمد المجمة العربية لممحاسبة)دراسة ميدانية عمى الشركات المساىمة الصناعية العراقية(, 
 التاسع, العدد األوؿ.
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(, الوسائؿ والدوافع 2007هلل, رياض؛ سويداف, ميشيؿ؛ القرعاف, سناء , )العبد ا -47
المؤثرة في سياسة تمييد الدخؿ )دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية األردنية المدرجة في 

 , المجمد العاشر, العدد األوؿ.المجمة العربية لممحاسبةبورصة عماف(, 
ير المحاسبة الدولية في إدارة األرباح أثر مرونة معاي(, 2010عبد اهلل, حسيف, ) -48

 (, رسالة ماجستير, جامعة دمشؽ.)دراسة ميدانية
(, دراسة ميدانية لظاىرة التطويع المصطنع لةرباح المحاسبية 2004عبيد, حسيف, ) -49

, جامعة اإلسكندرية, مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةالدوافع واآلثار,  -لخدمة أغراض اإلدارة
 العدد الثاني.  ,41المجمد 

اإلفصاح في القوائـ المالية لممصارؼ "دراسة مقارنة (, 2005عبيد, فداء عدناف, ) -50
, رسالة ماجستير, جامعة /"30لمتطبيقات المعموؿ بيا في العراؽ مع المعيار الدولي رقـ /

 بغداد.
 (, دور التقارير المالية المنشورة في تخفيض حالة عدـ2008عبيد, إبراىيـ السيد, ) -51

مجمة تماثؿ المعمومات في سوؽ رأس الماؿ: دراسة نظرية وميدانية عمى السوؽ المصري, 
 .70, العدد المحاسبة واإلدارة والتيميف

جراءات 2003)عثماف, عمي سيد مبارؾ,  -52 (, تعظيـ فائدة القوائـ المالية الفترية وا 
 لثاني., جامعة الزقازيؽ, العدد امجمة الدراسات والبحوث التجاريةمراجعتو, 

(, مستوى اإلفصاح 2011) ,عيسى, ريـ عميالعثماف, محمد؛ زيود, لطيؼ؛  -53
االختياري في التقارير المالية المنشورة لمشركات المسجمة في سوؽ دمشؽ لةوراؽ المالية, مجمة 

, 33, المجمد , سمسمة العموـ االقتصادية والقانونيةلمدراسات والبحوث العممية جامعة تشريف
 .3العدد 
مراجعة الحسابات (,  2007ي, عبد الوىاب نصر؛ شحاتو, شحاتو السيد, )عم -54

 , الدار الجامعية, اإلسكندرية. وحوكمة الشركات في بيئة األعماؿ العربية والدولية المعاصرة
القياس واإلفصاح المحاسبي وفقًا لمعايير (, 2007عمي, عبد الوىاب نصر,) -55

 عية, اإلسكندرية, الجزء األوؿ., الدار الجامالمحاسبة العربية والدولية
القياس المحاسبي لتكاليؼ أنشطة المسؤولية (, 2010العميمات, نوفاف, ) -56

ااجتماعية واإلفصاح عنيا في القوائـ المالية اليتامية "دراسة تطبيقية عمى شركة مصفاة 
 رسالة دكتوراه, جامعة دمشؽ. البتروؿ األردنية المساىمة العامة المحدودة",

تطبيؽ قواعد الحوكمة (, التاريخ غير معروؼف عيشي؛ سامي, عمري, )عمار, ب -57
وأثره عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية )دراسة حالة شركات المساىمة 
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(, جامعة محمد خيضر, كمية العمـو االقتصادية, مف الموقع حالة واية بسكرة-الجزائرية
bensaidamine.yolasite.com . 

(, قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسابات عمى سموؾ إدارة 2003) عوض, أمؿ, -58
, مجمة الدراسات المالية والتجاريةاألرباح لمشركات المسجمة في سوؽ األوراؽ المالية المصري, 

 جامعة القاىرة, العدد الثالث.
التقرير المالي في سورية "مدا اإلفصاح عف  نظاـ(, 2011عيسى, ريـ عمي, ) -59

  , رسالة دكتوراه, جامعة تشريف.في التقارير السنوية لمشركات المساىمة المعمومات
(, أثر جودة المراجعة الخارجية عمى عمميات إدارة 2008عيسى, سمير كامؿ محمد, ) -60

, جامعة االسكندرية, المجمد مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةمع دراسة تطبيقية,  -األرباح
 , العدد الثاني.45
تطوير مينة المراجعة لمواجية المشكالت المعاصرة (, 2001دانياؿ, ) غالي, جورج -61

 , الدار الجامعية.وتحديات األلفية الثالثة
(, دور 2006القاضي, حسيف؛ األميف, ماىر؛ صوفي, سامي محمد أسامة, ) -62

مجمة جامعة تشريف لمدراسات اإلفصاح الذي تقوـ بو اإلدارة في تفعيؿ الرقابة الداخمية, 
 .2, العدد 28, المجمد لعمـو ااقتصادية والقانونيةاالعممية_ سمسمة  والبحوث

 (, نظرية المحاسبة, منشورات جامعة دمشؽ.2004القاضي, حسيف؛ مأموف حمداف, ) -63
(, أثر اإلفصاح في القوائـ المالية لمبنوؾ التجارية األردنية, 9005القصاص, خميؿ, ) -64

 .(96, العدد األوؿ, المجمد )مجمة البنوؾ
(, دور اإلفصاح المحاسبي في سوؽ 2007يطيـ, حساف؛ زيود, لطيؼ؛ مكية, نغـ, )ق -65

, مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث العمميةاألوراؽ المالية في ترشيد قرار االستثمار, 
 (.1(, العدد)29سمسمة العمـو االقتصادية والقانونية, المجمد)

لمحاسبي في القوائـ المالية القياس واإلفصاح ا(, 9005اليقة, روال كاسر, ) -66
لممصارؼ ودورىما في ترشيد قرارات ااستثمار ) دراسة تطبيقية عمى المديرية العامة 

 رسالة ماجستير, جامعة تشريف. لممصرؼ التجارل السورل(,
(, نحو إطار متكامؿ لتطوير فاعمية المراجعة 2000الكاشؼ, محمود يوسؼ, ) -67

, جامعة عيف شمس, كمية مة العممية لالقتصاد والتجارةالمجالداخمية كنشاط مضيؼ لمقيمة, 
 .التجارة, العدد الرابع

, الدار نظرية المحاسبة )منظور التوافؽ الدولي((, 2006لطفي, أميف السيد أحمد,) -68
 .الجامعية, اإلسكندرية
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نظرية المحاسبة )القياس واإلفصاح والتقرير (, 2007لطفي, أميف السيد أحمد, ) -69
 . 2, الدار الجامعية, اإلسكندرية, الجزء تزامات وحقوؽ الممكيةالمالي عف اال

(, قياس مستوى اإلفصاح االختياري في التقارير المالية المنشورة 2009مارؽ, سعد, ) -70
, 23المجمد  مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز: ااقتصاد والتجارة,لمشركات المساىمة السعودية, 

 .       1العدد 
جودة أنشػطة المراجعػة الدايميػة ودورىػا فػي الحػد  (,2010راىيـ, )الرفاعي إب ,مبارؾ -71

 .جامعة الممؾ سعود, مف ممارسات إدارة األرباح دراسة تطبيقية عمى البيئة السعودية
نمػػػوذج مقتػػرح لقيػػػاس حجػػـ ونوعيػػػة اإلفصػػػاح (, 2007متػػولي, طمعػػػت عبػػد العظػػػيـ, ) -72

 ,مجمػػة التجػارة والتمويػػؿ, ربيػة السػعوديةفػي المممكػة الع االختيػاري بػالتطبيؽ عمػى بيئػة األعمػػاؿ
 العدد األوؿ.

(, إطار محاسبة مقترح لدور حوكمة 2005محمد إبراىيـ, محمد عبد الفتاح, ) -73
المؤتمر مدخؿ التحميمي لتفعيؿ اقتصاد المعرفة, -الشركات في تنشيط سوؽ األوراؽ المالية

, جامعة واإلدارية وااقتصاديةالعممي اليامس بعنواف: حوكمة الشركات وأبعادىا المحاسبية 
 اإلسكندرية, كمية التجارة.

(, األزمة المالية العالمية واستشراؼ الحؿ باستخداـ مبادئ 2009مخموؼ, أحمد, ) -74
الممتقى العممي الدولي حوؿ األزمة اإلفصاح والشفافية وحوكمة الشركات مف منظور  إسالمي, 

 سطيؼ, الجزائر. –, جامعة فرحات عباس يةالمالية وااقتصادية الدولية والحوكمة العالم
قانوف سوؽ دمشؽ لةوراؽ المالية ,  1/1/2006/ تاريخ 55المرسوـ التشريعي رقـ / -75

 الفصؿ السابع , قواعد حوكمة الشركات المساىمة.
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 الجميورية العربية السورية
 وزارة التعميـ العالي

 جامعة دمشؽ
 كمية ااقتصاد
 قسـ المحاسبة

 

 بة وبعد:تحّية طيّ ة /السيد/ة المحتـر

بحثنػا المعنػوف  دور اإلفصػاح  ـ بيػدؼ الحصػوؿ عمػى بيانػات تخػّص ف ىذا االستبياف مصػمّ إ   

مػػع العمػػـ أف  إبػػراىيـ العػػدلبإشػػراؼ الػػدكتور  1المحاسػػبي فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات إدارة األربػػاح 

 البيانات والنتائج ستستخدـ ألغراض عممية محضة.

 شاكريف تعاونكـ

 المشػػرؼ:                                                   ػة:          البالط 
 د. إبراىيـ العدي                                               رنا صقور         
 
 

 

 

                                                           
 التعريفات اإلجرائية:1

إدارة األربػػاح: ىػػي تػػدخؿ اإلدارة المقصػػود فػػي عمميػػة إعػػداد القػػوائـ الماليػػة لموصػػوؿ إلػػى أىػػداؼ محػػددة مسػػبقًا أو 
 لتحقيؽ توقعات المحمميف.

يد الدخؿ: ىو تسوية مقصودة لمدخؿ المعمف لتقميؿ التقمبات في نتػائج أعمػاؿ الشػركة بمػا يتماشػى مػع المبػادئ تمي
 المحاسبية المقبولة عموما.

 نظاـ الرقابة الداخمية: ىو اإلجراءات التي تتبناىا إدارة المنشأة لمساعدتيا عمى إدارة عمميا بشكؿ منظـ وكفؤ. 
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 بالحقؿ الفارغ حسب الييار الذل يناسبكـ: xيرجى ونع إشارة 
 المعمومات الشيصية:

 المؤىالت العممية: (1
  دكتوراة  ماجستير  دبمـو دراسات  جامعية إجازة  معيد متخصص

 مجاؿ العمؿ: (2
  أكاديمي  ميني

 سنوات الخبرة: (3
  21أكثرمف  سنة20-16  سنة15-11  سنة 10-6  سنة وأقؿ 5

 العبارات التيصصّية:
غير  مف ممارسات إدارة األرباح في الحدّ  (الطوعي)المحاسبي  اإلفصاحيسيـ  الفرضية األولى:

موافؽ 
 بشدة

 غير
 موافؽ

موافؽ  موافؽ محايد
 بشدة

اإلفصاح عف إعادة ىيكمة القوائـ المالية التي تقـو بيا اإلدارة مف أجؿ تنظيؼ الميزانية  4
يحد مف  مف خسائر وأحداث سابقة غير مرغوب فييا مف أجؿ تغطية مشكالت األداء

 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

     

مبادئ المحاسبية المطبقة والتقديرات لموصوؿ إلى اإلفصاح عف تغيير اإلدارة في ال 5
 أىداؼ محددة مسبقًا يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

     

تغيرات كاإلفصاح عف األثر الإلزاـ اإلدارة مف قبؿ المنظمات المحاسبية باإلفصاح عف  6
 ألرباح.التراكمي لمتغير في المبادئ المحاسبية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة ا

     

اإلفصاح بمالحظات عف أثر تبني مبدأ محاسبي جديد عمى الدخؿ قبؿ الدخؿ مف  7
العمميات االستثنائية وعف صافي الدخؿ لفترة التغيير يحد مف ممارسة الشركة إلدارة 

 األرباح .

     

اإلفصاح عف سعر االستحواذ عمى شركة جديدة وعدـ تضميف جزء منو عمى أنو بحث  8
 ير يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.وتطو 

     

اإلفصاح عف افتراضات اإلدارة المتعمقة بتقدير االلتزامات الناشئة عف عناصر كخسائر  9
 القروض, وتكاليؼ الضماف يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.

     

يحد مف ممارسة  اإلفصاح عف كيفية تصحيح أخطاء األعواـ السابقة في دفاتر الشركة 10
 الشركة إلدارة األرباح .

     

      عدـ االعتراؼ باإليراد قبؿ تحققو يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. 11
عدـ استخداـ السياسات المحاسبية بشكؿ يزيد مف األرباح ويقمؿ مف النفقات يحد مف  12

 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
     

نة المعايير الدولية لزيادة األرباح وتقميؿ النفقات يحد مف ممارسة عدـ استخداـ مرو  13
 الشركة إلدارة األرباح.

     

 عف البيئة التي تعمؿ فييا الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح الفرنية الفرعية األولى: اإلفصاح
      ألرباح.اإلفصاح عف حجـ الشركة وموقعيا يحد مف ممارسة الشركة إلدارة ا 14
      اإلفصاح عف طبيعة منتج الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح . 15
      اإلفصاح عف عمر الشركة اإلنتاجي يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. 16
اإلفصاح عف مستوى وعي وميارة العمالة في الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة  17

 األرباح .
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غير  
موافؽ 
 بشدة

غير 
 موافؽ

موافؽ  موافؽ محايد
 بشدة

زراعي. صناعي. سياحي... يحد مف ممارسة –اإلفصاح عف طبيعة عمؿ الشركة  18
 الشركة إلدارة األرباح

     

اإلفصاح عف مستوى تطور األسواؽ المالية في مجاؿ عمؿ الشركة يحد مف ممارسة  19
 الشركة إلدارة األرباح.

     

اإلفصاح عف مستوى المنافسة مف قبؿ الشركات األخرى يحد مف ممارسة الشركة إلدارة  20
 األرباح.

     

اإلفصاح عف المستوى األخالقي والثقافي لمعامميف والمستثمريف في الشركة يحد مف  21
 ممارسة الشركة إلدارة األرباح .

     

كة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة اإلفصاح عف القطاع الصناعي الذي تنتمي إليو الشر  22
 األرباح.

     

اإلفصاح عف المخاطر التي يمكف أف تيدد الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة  23
 األرباح .

     

 عف المعمومات غير المالية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح الفرنية الفرعية الثانية: اإلفصاح
      يعة مجمس اإلدارة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .اإلفصاح عف تركيبة وطب 24
اإلفصاح عف ىيكمية الشركة اإلدارية والتنظيمية خاصًة المدراء التنفيذييف يحد مف  25

 ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
     

      اإلفصاح عف مقدرة الشركة التنافسية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. 26
اإلفصاح عف استراتيجيات الشركة المستقبمية لمتوسع في أسواؽ وخطوط إنتاج جديدة يحد  27

 مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح .
     

      اإلفصاح عف ميارات العامميف في الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح . 28
قيميا الشركة يحد مف ممارسة الشركة اإلفصاح عف عدد ومستوى الدورات التدريبية التي ت 29

 إلدارة األرباح.
     

اإلفصاح عف مساىمات الشركة في المشاريع االجتماعية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة  30
 األرباح.

     

اإلفصاح عف أىمية ومستقبؿ الصناعة التي تعمؿ بيا الشركة يحد مف ممارسة الشركة  31
 إلدارة األرباح.

     

فصاح عف مستوى استقاللية الرقابة الداخمية في الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة اإل 32
 األرباح.

     

      اإلفصاح عف معدؿ دوراف العامميف في الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح . 33
 كة إلدارة األرباحالفرنية الفرعية الثالثة: اإلفصاح عف المعمومات التنبؤية يحد مف ممارسة الشر 

السياسات المحاسبية المستخدمة مف قبؿ الشركة يحد مف ممارسة  أىـاإلفصاح عف  34
 الشركة إلدارة األرباح.

     

      اإلفصاح عف سيولة الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. 35
المالية عند استحقاقيا  اإلفصاح عف مالءة الشركة المالية ومقدرتيا عمى سداد التزاماتيا 36

 يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
     

اإلفصاح عف مديونية الشركة قصيرة األجؿ وطويمة األجؿ يحد مف ممارسة الشركة إلدارة  37
 األرباح .

     

      اإلفصاح عف مرونة الشركة المالية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. 38
      التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.اإلفصاح عف  39
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غير  
موافؽ 
 بشدة

غير 
 موافؽ

موافؽ  موافؽ محايد
 بشدة

      اإلفصاح عف مصادر أمواؿ الشركة واستخداماتيا يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح. 40
ايا تنافسية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة اإلفصاح عف مقدرة الشركة عمى خمؽ مز  41

 األرباح.
     

اإلفصاح عف الثبات في استخداـ المبادئ المحاسبية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة  42
 األرباح.

     

اإلفصاح عف أسباب ابتعاد الشركة عف تطبيؽ بعض المعايير الدولية يحد مف ممارسة  43
 الشركة إلدارة األرباح .

     

اإلفصاح عف األسػػس التي تتبعيا اإلدارة في منح الحوافز يحد مف ممارسة الشركة إلدارة  44
 األرباح.

     

اإلفصاح عف أىـ العوامؿ التي تخمؽ األرباح في الشركة يحد مف ممارسة الشركة إلدارة  45
 األرباح.

     

 دايمية يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباحنظاـ الرقابة ال فعالية عف الفرنية الفرعية الرابعة: اإلفصاح 
يحد مف ممارسة الشركة  تنفيذييف( غير األعضاء اإلدارة )غالبية مجمس أعضاء استقالؿ 46

 .إلدارة األرباح
     

 األداء ومراقبة سنوياً  المالية الشركة وأىداؼ خطط ومراجعة بوضع اإلدارة مجمس قياـ 47
 .األرباح يحد مف ممارسة الشركة إلدارة

     

يحد مف ممارسة  دورية بصورة لمشركة الداخمية السياسات بمراجعة اإلدارة مجمس قياـ 48
 .الشركة إلدارة األرباح

     

 بإعداد المتعمؽ الداخمية الرقابة ىيكؿ وتقييـ إنشاء عمى باإلشراؼ اإلدارة مجمس قياـ 49
 .رباحيحد مف ممارسة الشركة إلدارة األ المالية القوائـ

     

يحد  الداخمي التدقيؽ وظيفة عمى باإلشراؼ التدقيؽ لجنة مع بالتعاوف اإلدارة مجمس قياـ 50
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح

     

 طرأت التي والتغيرات الشركة في المطبقة المحاسبية السياسات بفحص التدقيؽ لجنة قياـ 51
 .دارة األرباحيحد مف ممارسة الشركة إل وأسبابيا عمييا

     

يحد  إعدادىا وسالمة صحتيا مف لمتأكد المالية القوائـ ومراجعة بفحص التدقيؽ لجنة قياـ 52
 .مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح

     

 الداخمي والمدقؽ اإلدارة مجمس كؿ مف بيف االتصاؿ وتعزيز بتفعيؿ التدقيؽ لجنة قياـ 53
 رسة الشركة إلدارة األرباح.يحد مف مما الشركة في والخارجي

     

 العمميات مف وغيرىا والمحاسبية المالية العمميات وتقييـ بتدقيؽ الداخمي المدقؽ قياـ 54
 .يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح األخرى

     

 المتعمقة المخاطر وتحميؿ الداخمية الرقابة نظـ فعالية مدى بتدقيؽ الداخمي المدقؽ قياـ 55
 .يحد مف ممارسة الشركة إلدارة األرباح تقاريربال

     

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The study aimed to find out the extent of the contribution of accounting 

disclosure (voluntary), especially the disclosures of each of: the 

environment in which the company operates, non-financial information, 

information predictive and on the effectiveness of internal control 

systems, the reduction of earnings management practices from the 

perspective of professionals and academics, as well as see if there was a 

difference between the two samples opinion regarding the role of the 

disclosures mentioned0 

To achieve the objectives of the study were to rely on descriptive 

analytical methodology to draw the steps and stages of completion of 

work. The questionnaire used to learn the views of the study sample, 

where the questionnaire was developed from the (161) copy was 

distributed to professionals and academics. The questionnaire data were 

then analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

Results of the study showed that the accounting disclosure (voluntary) 

contribute to the reduction of earnings management practices from the 

perspective of professionals and academics, especially the disclosure of 

non-financial information, and the predictive information on the 

effectiveness of internal control systems, while showing that the 

disclosure of the environment in which the company operates does not 

contribute to the reduction of these practices. It turns out that the 

opinion of academics is no different from the opinion of professionals 

regarding the role of accounting disclosure in the reduction of earnings 

management practices, especially the disclosure of the environment in 

which the company operates, and non-financial information, and on the 

effectiveness of internal control systems, while the views are different 

with respect to the role of disclosure predictive information in the 

reduction of these practices0 
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