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 دور المراجع الخارجي في الحد من ممارسة إدارة األرباح
 "دراسة ميدانية على مراجعي ديوان المحاسبة ومكاتب المراجعة الخارجية في ليبيا"

                 

 *يــــــــــــــــــــــــمحمد مفتاح الطرل                                                                            
   **ةـــــــــــــــب اشميلــــــالد رجـمي           

 ***عبد العاطي أبوشعالةمفتاح    
  

 المستخلص:

ىدفت الدراسة إىل بيان مدى تطبيق ادلراجعني اخلارجيني يف ليبيا اإلجراءات اليت ربد من شلارسة  الهدف:
أساليب إدارة األرباح، وإىل توضيح مدى وجود تباين معنوي بني تطبيق ادلراجعني التابعني لديوان احملاسبة اللييب 

 ب ادلراجعة اخلارجية ذلذه اإلجراءات.وادلراجعني يف مكات
: اعتمد الباحثون على ادلنهج الوصفي التحليلي الختبار الفرضيات ادلتعلقة بتحقيق ىدف الدراسة. المنهجية

للعينتني  tادلتوسط احلسايب واالحنراف ادلعياري واختبار واستخدمت أساليب إحصائية مناسبة سبثلت يف 
ربليل البيانات اليت مت مجعها بواسطة  واختبار بريسون لالرتباط يف( 0.05)ادلستقلتني عند مستوى معنوية 

 استمارة االستبيان، واستخالص النتائج. 

: أظهرت النتائج أن ادلشاركني يف الدراسة من مراجعي ديوان احملاسبة اللييب، ومراجعي مكاتب ادلراجعة النتائج
أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف القوائم ادلالية. كما بينت النتائج  من شلارسةاخلارجية يُطبقون اإلجراءات اليت ربد 

إنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء مراجعي ديوان احملاسبة ومكاتب ادلراجعة يف ليبيا حول تطبيق 
داللة إحصائية اإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح. وأظهرت النتائج أيضاً، وجود عالقة ذات 

 بني تطبيق مراجعي ديوان احملاسبة اللييب وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة 
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 أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف القوائم ادلالية ومستوى إدراكهم ذلذه األساليب.

اخلارجي يف ليبيا لإلجراءات اليت ربد من قدمت ىذه الدراسة دليال على مستوى تطبيق ادلراجع المساىمة: 
شلارسة أساليب إدارة األرباح، وبينت مدى وجود عالقة بني مستوى تطبيق ادلراجعني ذلذه اإلجراءات ومستوى 

 إدراكهم لتلك األساليب. 
اسبة اقتصرت الدراسة احلالية على بيان مدى تطبيق ادلراجعني اخلارجيني التابعني لديوان احملحدود الدراسة: 

اللييب وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية اإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح، وعلى 
 توضيح مدى وجود تباين معنوي بني تطبيقهم ذلذه اإلجراءات ومستوى إدراكهم ألساليب إدارة األرباح.

 كلمات مفتاحية: إدارة األرباح، احملاسبة اإلبداعية.
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 ة ومشكلة الدراسةمقدم .1

استشرى الفساد ادلايل يف ادلؤسسات العامة واخلاصة، حىت أصبح ظاىرة عادلية تعاين منها الدول الصغرية      
والكبرية على حد سواء، وأصبح الفساد عائقًا من العوائق الرئيسة يف بناء الدول وتطورىا، فالفساد عكس 

ل العامة و/أو السلطة لتحقيق مكاسب خاصة أو سياسية" اإلصالح وخالفو، وىو "إساءة استخدام األموا
(. وتتعدد أسباب الفساد ادلايل واإلداري، فمنها ما ىو مرتبط بالبيئة القانونية والتشريعية، 2017)األنتوساي، 

(. كما 2013ومنها ما ىو مرتبط بالبيئة السياسية، وأخرى متعلقة بشخصية القائمني بو )الشويرف وحيدر، 
شكال الفساد ومظاىره، فمن بينها اإلسراف وهنب ادلال العام، وسلالفة القواعد والتشريعات ادلالية زبتلف أ

سبارس إدارة الشركات الليبية (. ويف ليبيا 2015والقانونية، وغسيل أو تبييض األموال، وإدارة األرباح )الكروي، 
(، 2018،  الدخل وادلرك  ادلايل)ايميلة وآخرونأساليب إدارة األرباح اليت تؤثر على ادلعلومات الواردة بقائميت

حيث تسعى إدارة كثري من ادلنشآت إىل ذبميل الّدخل أو البيانات ادلالية لتحسني ادلرك  ادلايل، ولتحقيق 
أو احملاسبة (  Earnings Managementأىداف مالية، من خالل شلارسة أساليب إدارة األرباح )

ض، وتلجأ إدارات ادلنشآت إىل استخدام تلك األساليب مستغلة التنوع يف اإلبداعية كما يطلق عليها البع
تلك فائدة البدائل احملاسبية، اليت ديكن االعتماد عليها يف إعداد القوائم ادلالية ادلنشورة، شلّا يؤثّر سلبًا على 

اعيل، ، ناصف وإمس2016، اقنيرب واحملجوب، 2018البيانات وُيضّلل مستخدميها)ايميلة وآخرون، 
2013.) 

وتعترب مسؤولية ادلراجع اخلارجي عن اكتشاف شلارسات إدارة األرباح من ربريف وتالعب من أىم القضايا 
اليت تواجو ادلراجعني اخلارجيني، بل ديكن اعتبارىا أحد أسباب حدوث فجوة الّتوقعات بني ما يتوقعو اجملتمع 

(، وقد زاد 2016بقاً دلعايري ادلراجعة ادلتعارف عليها )فارس،من عموم ادلراجعني، وما يقوم بو ادلراجعون فعاًل ط
االىتمام دبسؤولية ادلراجع يف حاالت اكتشاف الغش والتحريف، نظرًا لفشل العديد من ادلشاريع والشركات 

(، فضال عن ازدياد Mageed 2014وإفالسها، واالهنيارات غري ادلتوقعة للعديد من الشركات )أنظر، 
ام لدى مستخدمي القوائم ادلالية حبجم الّتالعب، والغش، والتحريف يف بيانات الكثري من الوعي واالىتم

ادلنشآت، وال سيما ذلك الّذي يتم عن طريق أعضاء رللس اإلدارة، وادلديرين، واإلدارة التنفيذية )أبو سبام، 
ك األساليب اليت ديكن أن (، وبناًء عليو، كان ل امًا على ادلراجعني اخلارجيني أن يدركوا جيدًا تل2013

تستخدمها إدارات ادلؤسسات للتأثري على بيانات القوائم ادلالية دبا حيقق أىدافًا خاصة، ويضلل مستخدمي 
تلك القوائم؛ ليتمكنوا من القيام بدورىم يف احلد من شلارسة إدارة األرباح، كظاىرة من مظاىر الفساد ادلايل، 

مراجعي ديوان احملاسبة، ومكاتب ادلراجعة الدراسة بـَيَّنت مستوى إدراك  وقد أفرد الباحثون دراسة سبقت ىذه
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مراجعو ديوان احملاسبة، وتأيت ىذه الدراسة لبيان الدور الذي يقوم بو يف ليبيا ألساليب إدارة األرباح، 
على السؤال اإلجابة  أساليب إدارة األرباح من خاللشلارسة للحد من وادلراجعون يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية 

 الرئيس التايل:

ىل يطبق مراجعو ديوان المحاسبة الليبي والمراجعون في مكاتب المراجعة الخارجية اإلجراءات التي 
تحد من ممارسة أساليب إدارة األرباح؟ وىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى تطبيقهم لهذه 

 اإلجراءات ومستوى إدراكهم ألساليب إدارة األرباح؟ 

 : أىداف الدراسة .2

هتدف ىذه الدراسة إىل بيان مدى تطبيق ادلراجعني اخلارجيني يف ليبيا اإلجراءات اليت ربد من شلارسة 
أساليب إدارة األرباح، وإىل توضيح مدى وجود تباين معنوي بني تطبيق ادلراجعني التابعني لديوان احملاسبة اللييب 

 ذه اإلجراءات.وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية ذل
 أىمية الدراسة:  .3

تنبع أمهية ىذه الدراسة من أمهية موضوعها كأحد ادلوضوعات اليت القت اىتمام كثري من الباحثني يف الفًتة 
األخرية، وخاصة بعد حدوث األزمات ادلالية يف عدد من دول العامل، حيث ىدفت اإلدارة إىل إظهار القوائم 

ل يؤدي إىل تضليل مستخدميها، من خالل استخدام أساليب إدارة األرباح، ادلالية على غري حقيقتها، وبشك
األمر الذي أَدى إىل زيادة االىتمام بالرقابة وادلراجعة ادلالية كأحد أدوات احلوكمة. من ىنا ظهرت أمهية عدد 

راءات اليت ربد من اخلارجي اإلج ادلراجع وتطبيقمن ادلوضوعات على رأسها إدارة األرباح )احملاسبة اإلبداعية(. 
 شلارسة إدارة األرباح من األمهية دبكان فتم زبصيص ىذا البحث لدراستو.

 فرضيات الدراسة: .4
 لإلجابة على السؤال الرئيس للدراسة وربقيقاً ألىدافها، مت صياغة الفرضيتني الرئيستني التاليتني:

ء مراجعــــي ديــــوان احملاســــبة ومكاتــــب : ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــني آراالفرضــــية الرئيســــة األولــــى
 ادلراجعة يف ليبيا حول تطبيق اإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق مراجعي ديوان احملاسبة اللييب  الفرضية الرئيسة الجانية:
يت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف القوائم وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات ال

 ادلالية ومستوى إدراكهم ذلذه األساليب.
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اســتناداً إىل أىــداف الدراســة اعتمــد البــاحثون علــى ادلــنهج الوصــفي التحليلــي لإلجابــة علــى الســؤال الــرئيس 
ق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني آراء مراجعـــي ديـــوان احملاســـبة للدراســـة، واختبـــار فرضـــياهتا ادلتعلقـــة دبـــدى وجـــود فـــرو 

ومكاتب ادلراجعة يف ليبيا، حول تطبيـق اإلجـراءات الـيت ربـد مـن شلارسـة أسـاليب إدارة األربـاح. وكـذلك فرضـيتها 
اليت تدرس مدى وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني مسـتوى إدراك ادلـراجعني ألسـاليب إدارة األربـاح وتطبيـق 

 ءات اليت ربد من شلارسة ىذه األساليب. اإلجرا
ىــذا وقــد سبثــل رلتمــع الدراســة يف مكاتــب ادلراجعــة اخلارجيــة، ومراجعــي ديــوان احملاســبة الليــيب، حيــث مت توزيــع 

اســـتمارة صـــاحلة  89مشـــاركاً، مت اســـًتجاع  150اســـتمارات االســـتبيان علـــى عينـــة عشـــوائية طبقيـــة بلـــ  عـــددىا 
 %.59.33للتحليل، أي بنسبة 

 حدود الدراسة: .6
اقتصرت الدراسة احلالية على بيان مدى تطبيق ادلراجعني اخلـارجيني التـابعني لـديوان احملاسـبة الليـيب وادلـراجعني 
يف مكاتـب ادلراجعـة اخلارجيـة اإلجــراءات الـيت ربـد مــن شلارسـة أسـاليب إدارة األربـاح، وعلــى توضـيح مـدى وجــود 

 ومستوى إدراكهم ألساليب إدارة األرباح.تباين معنوي بني تطبيقهم ذلذه اإلجراءات 

 :الدراسات السابقة .7
ىناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية حسب علم الباحثني وادلتعلقة دبوضوع إدارة األرباح أو      

 احملاسبة اإلبداعية كوهنا من ادلواضيع احلديثة واليت سنورد تفاصيلها حسب ترتيبها ال مين.

ىدفت إىل بيان مستوى إدراك ادلراجعني التابعني لديوان احملاسبة اللييب  (:0202، والطرلياشميلة دراسة )-
وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية ألساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف القوائم ادلالية، وىل يوجد تباين معنوي 

ليلي الختبار فرضياهتا. كما مت استخدام بني إدراك كل منهما، واعتمد الباحثون فيها على ادلنهج الوصفي التح
( يف ربليل 0.05)للعينتني ادلستقلتني عند مستوى معنوية  tادلتوسط احلسايب واالحنراف ادلعياري واختبار 

أظهرت النتائج أن ادلشاركني يف الدراسة من مراجعي ديوان البيانات اليت مت مجعها بواسطة استمارة االستبيان، و 
ومراجعي مكاتب ادلراجعة اخلارجية يدركون إىل حد ما أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف القوائم  احملاسبة اللييب،

تائج إنو ال توجد فروق ذات ادلالية )قائمة الدخل وقائمة ادلرك  ادلايل وقائمة التدفقات النقدية(. كما بينت الن
يف ليبيا حول إدراك أساليب إدارة األرباح  بني آراء مراجعي ديوان احملاسبة ومكاتب ادلراجعة ةإحصائي داللة

 ادلؤثرة يف ادلعلومات يف القوائم ادلالية.
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ىدفت إىل التعرف على مدى إدراك ادلراجع اخلارجي دلمارسات  (:0202دراسة )أبو شعالة، -
راستو ادلنهج احملاسبة اإلبداعية، ومدى تطبيق ادلراجع اخلارجي يف ليبيا لإلجراءات اليت ربد منها، واستخدم يف د

الوصفي التحليلي مستخدماً االستبيان كأداة رئيسة جلمع البيانات من رلتمع الدراسة اليت يملت عينة من عدٍد 
من مكاتب ادلراجعة اخلارجية وعدٍد من مراجعي ديوان احملاسبة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود إدراك من قبل 

 قائميت الدخل والتدفقات النقدية بدرجة متوسطة، أّما خبصوص ادلراجع اخلارجي ألساليب احملاسبة اإلبداعية يف
أساليب احملاسبة اإلبداعية ادلتعلقة بقائمة ادلرك  ادلايل فأشارت النتائج إىل عدم إدراك ادلراجع اخلارجي لتلك 

ة اإلبداعية األساليب، وتوصلت الدراسة إىل أن ادلراجعني اخلارجيني يطبقون اإلجراءات الالزمة للحد من احملاسب
 أثناء القيام بعملية ادلراجعة.

ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة ما إذا كانت الشركات الليبية سبارس  (:0222دراسة )اشميلة وآخرون، -
أساليب إدارة األرباح أم ال، حيث أجريت ىذه الدراسة على مكاتب ادلراجعة اخلارجية يف ليبيا، واتبع الباحثون 

البيانات ادلتحصل عليها من خالل استمارات االستبيان ادلوزعة على ادلراجعني  ادلنهج الوصفي لتحليل
اخلارجيني، وتوصلت إىل أن ادلراجعني اخلارجيني يعتقدون أن إدارة الشركات سبارس بدرجة متوسطة أساليب 

بنود قوائم التدفقات  إدارة األرباح اليت تؤثر على بنود قوائم الدخل وادلرك  ادلايل، وسبارس األساليب ادلؤثرة يف
 النقدية بدرجة منخفضة.  

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على الدور الذي يقوم بو ادلراجع  (: 0222دراسة ) اقنيبر والمحجوب، -
اخلارجي يف احلد من احملاسبة اإلبداعية ومدى تطبيقو لإلجراءات  الالزمة اليت ربد من آثارىا، حيث أجريت 

تب ادلراجعة اخلارجية يف ليبيا وكانت منهجية البحث ادلتبعة، ادلنهج التحليلي الوصفي، ىذه الدراسة على مكا
وتوصلت الّدراسة إىل عدة نتائج منها أن ادلراجع اخلارجي يلت م ويطبق اإلجراءات الاّلزمة للحد والكشف عن 

ا، حيث إن شلارسة  ادلراجع اخلارجي لعملو وفقاّ آثار احملاسبة اإلبداعية، وأن درجة االلت ام كانت قوية جدًّ
للمعايري الدولية وقواعد وسلوك ادلهنة يساعدُه إىل حّد ما على كشف شلارسات احملاسبة اإلبداعية والتقليل 
منها، وأن عملية مكافحة شلارسات احملاسبة اإلبداعية من األمور الصعبة ولكنها شلكنة، حيث إن للمراجع 

 والكشف عن شلارسات احملاسبة اإلبداعية. اخلارجي دوراً زلوريًّا يف التحقق
ىدفت ىذه الدراسة إىل الوقوف على جوانب مسؤولية مراجعة احلسابات يف  (:0222دراسة ) فارس، -

احلد من شلارسات احملاسبة اإلبداعية يف اجل ائر، ومت اتباع ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل الدراسة ادليدانية 
احلسابات دلسؤوليتهم ادلهنية، ومدى توفر الكفاءة العلمية والعملية واخلربة ادلهنية  لتقييم مدى الت ام مراجعي

لديهم، ومدى الت امهم بتخطيط عملية ادلراجعة يف اكتشاف شلارسات احملاسبة اإلبداعية، وانتهاء بادلعوقات اليت 
أن ىناك عوامل مرتبطة بادلراجع تؤثر على قدرة ادلراجع يف أداء مسؤوليتو ادلهنية، وتوصلت ىذه الدراسة إىل 
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اخلارجي واليت منها الكفاءة ادلهنية واخلربة تؤثر على أدائو يف احلد من شلارسات احملاسبة اإلبداعية؛ 
وأنو يواجو معوقات ومشاكل عدم تنظيم مهنة ادلراجعة بشكل سليم، كذلك عدم تطوير أداء ادلراجع اخلارجي 

ادلعايري الدولية تؤثر يف قيامو دبسؤوليتو ادلهنية خالل عملية ادلراجعة؛  من خالل عقد دورات تدريبية يف رلال
 وجيب عليو التقيد بإجراء االختبارات الالزمة للحد من شلارسات احملاسبة اإلبداعية.

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مفهوم وأساليب احملاسبة اإلبداعية  (:0222دراسة )ريحانة، -
على القوائم ادلالية، وإىل بيان دور ادلراجع اخلارجي يف زيادة الثقة لدى مستخدمي القوائم ادلستخدمة وآثارىا 

ادلالية دبا خيدم أطراف ادلصلحة، حيث أجريت ىذه الدراسة يف )اجل ائر(، ومت اتباع ادلنهج الوصفي التحليلي، 
ي، واآلخر: حول كفاءة ادلنشأة، وبالتايل وتوصلت الدراسة إىل أن دوافع احملاسبة اإلبداعية دافعان أوذلما: انتهاز 

يقظة ادلراجع اخلارجي يف اكتشاف شلارسات احملاسبة اإلبداعية ىي الوسيلة األىم واألقوى دلكافحة شلارسات 
احملاسبة اإلبداعية، وبذلك فإن مهمة ادلراجع اخلارجي ليست سهلة وخاصة يف ظل كرب حجم الشركات، وتنوع 

ق؛ لذا جيب على مكاتب ادلراجعة أن تقّيم مدى إمكانية االعتماد على ما تقدمو إدارة أساليب اإلنتاج والتسوي
 الشركة اليت يتم مراجعة حساباهتا من بيانات ومعلومات منعا من أي تالعب أو ربريف أو غش.

ىدفت ىذه الّدراسة إىل التعرف على دور ادلراجع اخلارجي يف التحقق من 2015):  ،دراسة )ىّمام-
ات احملاسبة اإلبداعية باعتبارىا ذات أمهية نسبية وسلاطر أكرب على داللة القوائم ادلالية إضافة إىل التعريف شلارس

دبسؤولية ادلراجع اخلارجي عن الكشف عن شلارسات احملاسبة اإلبداعية، حيث أجريت الدراسة على بنك 
ئي لتحديد زلاور ادلشكلة وادلنهج الشمال اإلسالمي "السودان" واعتمدت الدراسة على ادلنهج االستقرا

االستنباطي لتحديد زلاور الدراسة، وادلنهج الوصفي التحليلي لتحليل دراسة احلالة، وتوصلت الدراسة إىل عدة 
نتائج أمّهها أن التخطيط اجليد لعملية ادلراجعة اخلارجية يساعد يف التحقق من أن بنود القوائم ادلالية خالية من 

اإلبداعية، وأن التخصص الكايف يف قطاع معني والتأىيل الكايف واتباع أسلوب ادلراجعة  شلارسات احملاسبة
 .التحليلية يساعد يف كشف شلارسات احملاسبة اإلبداعية، وحيد من تالعب اإلدارة بالقوائم ادلالية

آثار احملاسبة ىدفت إىل بيان أثر اآلليات احملاسبية للحوكمة يف احلد من  (:0222دراسة )جريرة وآخرون، -
اإلبداعية يف الشركات الصناعية األردنية، حيث استخدم الباحثون ادلنهج الوصفي يف اجلانب النظري 
واإلحصائي التحليلي يف الدراسة ادليدانية، وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها: أن عملية مكافحة شلارسات 

جي بوضع خطة وبرامج واضحة واالستفادة من التقارير احملاسبة اإلبداعية معقدة وصعبة، وأن قيام ادلراجع اخلار 
السابقة وادلالحظات الواردة فيها ومتابعة أداء الشركة بشكل مستمر؛ يساعد يف احلد من شلارسات احملاسبة 

 اإلبداعية.
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ىدفت الدراسة إىل استعراض أىم أساليب وشلارسات احملاسبة   2013):وإسماعيل، دراسة )ناصف-
هتدف إىل االحنياز إىل فئة معينة، إضافة إىل التعريف بدور ادلراجع اخلارجي يف احلد من تلك اإلبداعية اليت 

ادلمارسات احملاسبية؛ وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: أن احملاسبة اإلبداعية هتدف إىل تضليل 
عليو التحقق من عدالة مستخدمي القوائم ادلالية، وأن ادلسؤولية تقع على عاتق ادلراجع اخلارجي حيث إن 

القوائم ادلالية، وال تقف مسؤولية ادلراجع اخلارجي عند احلكم على عدالة القوائم ادلالية فقط، وإمنا اكتشاف 
 الغش واألخطاء والتنبؤ باألداء ادلايل.

ىدفت الدراسة إىل التعريف بأمهية تقرير ادلراجع اخلارجي بالنسبة دلستخدمي  (:0222دراسة )غلوس،-
وائم ادلالية، إضافة إىل التعرف على قدرة وإدراك ادلراجع اخلارجي بأىم ادلسؤوليات اليت تواجهو عند القيام الق

بعملية ادلراجعة. واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أىداف الدراسة، ويملت دراستو دراسة 
اجل ائر، وتوصل إىل عدة نتائج أمهها: أن ادلراجع  ميدانية لعينة من مراجعي احلسابات لوالييت ورقلة وغرداية، يف

اخلارجي ال يعتمد كلّيا على أنظمة الرقابة الداخلية؛ ألن قيام ادلراجع اخلارجي بدراسة وتقييم ىذه األنظمة ال 
دينع من وقوع أخطاء جوىرية يف القوائم ادلالية؛ وإمنا يقلل من حدوثها، وأن قيام ادلراجع دبهامو ادلتعلقة 

كتشاف األخطاء يعتمد على استخدام أسلوب العينات اإلحصائية؛ و يعترب ىذا األسلوب من األساليب با 
األكثر مالءمة يف احلد من ىذه ادلمارسات، وبالتايل فإن إدارة الشركة ىي اليّت تتحمل ادلسؤولية عن وجود 

وإدارية حلماية أصول الشركة من  أخطاء؛ حبكم أنو من مهام اإلدارة القيام بإنشاء إجراءات رقابية زلاسبية
 العبث.
ىدفت الدراسة إىل التعريف بدور حوكمة الشركات يف احلد من شلارسات احملاسبة  (:0220دراسة )بلو،-

اإلبداعية، وأجريت الدراسة ادليدانية على الشركات ادلسامهة العامة يف سوق اخلرطوم لألوراق ادلالية حيث اعتمد 
 في التحليلي لتحقيق أىداف دراستو، وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها أن األبعاد الباحث على ادلنهج الوص

األخالقية للمحاسبة اإلبداعية تتناىف مع قواعد وأخالقيات مهنة احملاسبة، وأّن مراعاة آداب وسلوك ادلهنة من 
 شأنو احلد من شلارسة احملاسبة اإلبداعية.

إىل الّتعرف على شلارسات احملاسبة اإلبداعية وتأثريىا على ىدفت الدراسة  : 2009 )الحلبي، (دراسة-
موثوقية القوائم ادلالية يف الشركات األردنية، إضافة إىل التعريف بدور ادلراجع اخلارجي يف احلد من شلارسات 

اإلبداعية  احملاسبة اإلبداعية، واتبع الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي، وتوصل إىل عّدة نتائج أمّهها أّن احملاسبة
ىي عملية تالعب باألرقام احملاسبية من خالل االستفادة من البدائل ادلتاحة دبا خيدم مصاحل الفئة ذات العالقة، 
وأن أساليب احملاسبة اإلبداعية ذلا شكالن، أوذلما قانوين يصادق عليو ادلراجع اخلارجي وينتج عنو االستفادة من 

ري احملاسبية، وثانيها غري قانوين يصادق عليو ادلراجع اخلارجي ينتج عنو الثغرات والقوانني ادلتاحة يف ادلعاي
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التالعب يف األرقام احملاسبية، إلظهارىا دبا يفضل أن تكون عليو، وأّن اكتشاف األخطاء والتالعب 
 يقع على مسؤولية ادلراجع اخلارجي إذا مل يقم دبهمتو بالشكل ادلطلوب.

ىدفت الدراسة إىل التعرف على أىم أساليب احملاسبة اإلبداعية  (:0222دراسة ) الخشاوي والدوسري، -
والتعرف على التوجيهات والوسائل األساسية لكشف شلارساهتا احملاسبة اإلبداعية و التعريف بدور ادلراجع 
ع اخلارجي يف التحقق منها، وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها أن أىداف احملاسبة اإلبداعية ىو تقدمي انطبا 

مضلل عن األرباح، وذبميل صورة الدخل، وأن ىناك العديد من االذباىات واألساليب احلديثة لكشف 
شلارسات احملاسبة اإلبداعية، ومن أبرزىا حوكمة الشركات وجلان ادلراجعة وأّن الت ام ادلراجع اخلارجي بأخالق 

اإلبداعية، واالرتقاء دبهنة احملاسبة وسلوك ادلهنة لو دور مهم يف التحقق وكشف شلارسات ونتائج احملاسبة 
 وادلراجعة.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:-
زبتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أن أغلب الّدراسات الّسابقة أُجريت يف بيئة زبتلف عن 

ىي واحدة من عدة دراسات قام هبا الباحثون البيئة احمللّية للّدارسة احلالّية، وإن ىذه الدراسة اليت بني أيدينا 
لتغطية موضوع احملاسبة اإلبداعية أو إدارة األرباح كما يفضل الباحثون أن يطلقوا عليو، وتأيت ىذه الدراسة 

؛ ايميلة والطريل، 2020؛ أبو شعالة، 2018الستكمال ما سبقها من دراسات وىي:  )ايميلة وآخرون، 
(، على فرضية مفادىا مدى شلارسة إدارة الشركات 2018ايميلة وآخرون، (؛ فقد اعتمدت دراسة ) 2020

الليبية ألساليب احملاسبة اإلبداعية من عدمها، من وجهة نظر ادلراجعني اخلارجيني الليبيني يف مكاتب ادلراجعة 
 راجعنييوان احملاسبة اللييب وادل(، دراسة ميدانية على مراجعي د2020فقط،  وتناولت دراسة أبوشعالة، )

اخلارجينّي دبكاتب ادلراجعة يف ليبيا لبيان مدى إدراكهم ألساليب احملاسبة اإلبداعية، وبيان الدور الذي يقومون 
بو للحد من شلارسة أساليب احملاسبة اإلبداعية، دون بيان ما إذا كانت ىناك اختالفات معنوية بني الفئتني. 

راك ادلراجع اخلارجي اللييب ألساليب إدارة األرباح؛ حيث كانت ( على إد2020ورّك ت دراسة )ايميلة والطريل، 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء مراجعي ديوان احملاسبة ومكاتب ادلراجعة يف ليبيا  الرئيسة: الالفرضية 

 حول إدراك أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف ادلعلومات يف القوائم ادلالية.

ك  على دور كٍل من مراجعي ديوان احملاسبة اللييب وادلراجعني دبكاتب ادلراجعة وتأيت ىذه الدراسة لًت  
اخلارجية يف احلد من شلارسة أساليب إدارة األرباح، ودلعرفة ما إذا كانت ىناك اختالفات معنوية بني الفئتني، 

ح ومستوى إدراك ادلراجعني وكذلك لبيان العالقة بني تطبيق اإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األربا 
 ذلذه األساليب. 



 

 العاطي أبوشعالةمفتاح عبد ،لةب اشميــــــالد رجـمي ،يـمحمد مفتاح الطرل    حمن ممارسة إدارة األربا  الحد دور المراجع الخارجي في     
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 مفهوم إدارة األرباح: .8
( "أن إدارة األرباح جبميع أشكاذلا ىي طمس للحقيقة وتضليل 17، ص:2015يرى التميمي والساعدي )

( بأن إدارة 95، ص: 2010كما تؤكد محادة، )دلستخدمي القوائم ادلالية، وبذلك فهي شلارسة غري جيدة."  
ي إال "شلارسات غري أخالقية يف اختيار التقديرات والسياسات احملاسبية ادلتاحة اليت تتيح فرصة األرباح ما ى

 للتالعب والغش شلا ينتج عنها بيانات مالية غري صحيحة ومضّللة ".

أن احملاسبة اإلبداعية ىي شكل من أشكال التالعب واالحتيال يف مهنة  (، إىل2009وتشري احلليب )
ل شلارسات تنحصر يف إطار شلارسة اخليار بني ادلبادئ وادلعايري والقواعد احملاسبية ادلتعارف احملاسبة من خال

عليها، وبالتايل تعترب ىذه ادلمارسات قانونية وإن شلارسي احملاسبة اإلبداعية ديتلكون قدرات مهنية سبكنهم من 
 التالعب بالقيم، وربويلها إىل الشكل الذي يرغبون بو.

(، فيعرف احملاسبة اإلبداعية بأهنا رلموعة من األساليب وادلمارسات اليت يستخدمها 2020) أما أبو شعالة
زلاسبون لديهم خربة كافية بالقواعد والقوانني وادلبادئ احملاسبية، من أجل تغيري حقيقة ادلعلومات احملاسبية 

مرونة ادلوجودة يف ادلبادئ خدمة لفئة معينة داخل الوحدة االقتصادية، من خالل االستخدام القانوين لل
 والسياسات احملاسبية ادلتعارف عليها.

أّن تضارب ادلصاحل  تشري ادلفاىيم السابقة إىل وجود دوافع سلتلفة دلمارسة أساليب إدارة األرباح من بينها
ّية دلا لو من أثر بني الفئات ادلختلفة جعل اإلدارة تلجأ إىل أساليب إدارة األرباح للّتأثري على زلتوى القوائم ادلال

 إىل باإلضافةالتمويل الالزم، إجيايب على مسعة الشركة وإظهار مرك ىا ادلايل بشكل أفضل هبدف احلصول على 
ربسني صورة اإلدارة أمام رللس اإلدارة للمحافظة على ادلرك  الوظيفي لإلدارة، وقد تلجأ اإلدارة إىل شلارسة 

الّدخل لتخفيض قيمة الوعاء الضرييب الذي يتم احتساب قيمة  أساليب إدارة األرباح بدافع زبفيض قيمة
االقتطاع الضرييب بناء على قيمتو، أو بدافع احملافظة على رأس ادلال، حيث تقوم الشركة بتحسني شكل القوائم 
ادلالية لتجنب ىبوط أسعار األسهم، باإلضافة لتقليل حّدة التقلبات يف الدخل عن طريق استغالل ادلرونة 

تاحة بادلعايري احملاسبية بشكل قانوين، وقد تلجأ اإلدارة إىل إدارة األرباح عرب االحتيال والغش  والتالعب ادل
 (.2020هبدف التهرب من الضريبة وإنكارىا بشكل غري قانوين )أبو شعالة 

  دور المراجع الخارجي في مواجهة أساليب إدارة األرباح والحد من آثارىا على القوائم المالية: .9
إن إجراءات مجع وتصنيف وتسجيل ادلعلومات ادلالية لغرض إعداد البيانات احملاسبية سبهيدا الزباذ القرارات 
عمٌل يقوم بو زلاسبو الشركة، أما مهنة ادلراجعة فتتعلق باإلجراءات ادلختلفة للمراجع اخلارجي ادلستقل، للوصول 

يف الدفاتر تعكس بعدالة األحداث االقتصادية اليت سبت إىل الرأي احليادي فيما إذا كانت ادلعلومات ادلسجلة 
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فعلى الرغم من اىتمام ادلراجع اخلارجي  (.2013خالل الفًتة ادلالية أم ال )ناصف وإمساعيل، 
باكتشاف األخطاء والغش الذي يقع يف الدفاتر والتقارير ادلالية؛ وكذلك اىتمام ادلنظمات ادلهنية والباحثني يف 

ادلراجعة بضرورة إلقاء مسؤولية اكتشاف األخطاء والغش على عاتق ادلراجع اخلارجي، فإن رلال احملاسبة و 
األخطاء والغش يف ت ايد مستمر لعدة أسباب منها كرب حجم منشآت األعمال واتساع نطاق أعماذلا، وكذلك 

مسؤولية اإلدارة أم االختالف يف ربديد ادلسؤوليات لكشف األخطاء والغش بالدفاتر والتقارير ادلالية ىل ىو 
ادلراجع اخلارجي، باستثناء ادلعايري والتشريعات ادلهنية اليت اختصرت ربديد ادلسؤولية يف ادلراجع اخلارجي عن 

 .اكتشاف األخطاء والغش يف حدود نطاق الفحص الذي قام بو إذا بذل العناية ادلهنية الالزمة 

الدخل، تسعى اإلدارة إىل ربسني الربح بإظهار أرباح غري  فمن خالل أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف قائمة 
حقيقية؛ وذلك بتضخيم ادلبيعات أو زبفيض ادلصروفات أو كليهما معاً، من أجل ربسني النسب ادلالية اليت 

 تدخل يف أرقام ادلبيعات، وتكلفتها، وصايف الدخل يف احتساب نسب الرحبية وكفاءة النشاط.
ات ادلعتادة اليت جيب على ادلراجع اخلارجي القيام هبا للحد من شلارسات إدارة وفيما يلي بعض اإلجراء

 (:2009األرباح ادلؤثرة يف قائمة الدخل: )مطر واحلليب، 
ادلبيعات: تسعى اإلدارة لتحقيق رقم ادلبيعات وذلك ب يادة مبيعات ومهية صورية ومن مؤشرات ذلك: ال يادة  -أ

 راجع اخلارجي بالتحقق من فواتري السنوات السابقة؛ ويف ادلقابل يقوم ادلبشكل ملحوظ يف حجم ادلبيعات يف
 البيع وخصوصا الصفقات ادلنعقدة مع أطراف ذوو عالقة بالشركة مثل الشركات التابعة وال ميلة.

 تكلفة ادلبيعات: تلجأ اإلدارة إىل أسلوب زبفيض تكاليف البضاعة ادلباعة ب يادة األرباح، ويف ادلقابل -ب 
 يقوم ادلراجع اخلارجي بالتحقق من أن الصفقات قد سبت فعال وليست صورية.

مصروفات التشغيل: تسعى اإلدارة إىل زبفيض مصاريف التشغيل ل يادة األرباح التشغيلية؛ وذلك ل يادة  -ج
 صايف األرباح، ويقوم ادلراجع اخلارجي بالتحقق من شروط الرمسلة يف تلك ادلصروفات.

ل يادة رقم صايف الربح قد تقوم اإلدارة بإغالق خط إنتاجي  ل ادلشروع لألنشطة غري ادلستمرة:نتيجة أعما -د
ل يادة األرباح أو للمحافظة عليها؛ فيقوم ادلراجع اخلارجي بتقدير أثر إغالق خط اإلنتاج على نتيجة أعمال 

 .ادلشروع

رحبية الشركة من عملياهتا التشغيلية عن طريق  البنود االستثنائية وغري العادية: تسعى اإلدارة إىل ربسني -ىـ 
 أنشطة غري تشغيلية؛ ويف ادلقابل يقوم ادلراجع اخلارجي باستعباد تلك البنود من الربح التشغيلي.

تقوم اإلدارة ب يادة ادلخ ون السلعي لتخفيض قيمة البضاعة ادلباعة؛ وذلك ل يادة رقم  قد ادلخ ون:تقييم  -و



 

 العاطي أبوشعالةمفتاح عبد ،لةب اشميــــــالد رجـمي ،يـمحمد مفتاح الطرل    حمن ممارسة إدارة األربا  الحد دور المراجع الخارجي في     
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 ابل يقوم ادلراجع بفحص كشوفات اجلرد والتحقق من الوجود الفعلي للمخ ون.ويف ادلقصايف الدخل، 

فتسعى اإلدارة إىل تغيري حقيقة ادلرك  ادلايل للشركة عن طريق االستفادة  أما فيما يتعلق بقائمة المركز المالي
صول أو من وجود بدائل زلاسبية لتحقيق أىداف زبدم أصحاب ادلصاحل ادلختلفة؛ وذلك بتضخيم قيم األ

زبفيض قيم االلت امات أو كليهما معاً؛ من أجل ربسني عرض النسب ادلالية ادلشتقة مثل نسب السيولة والرحبية 
 (.2013إمساعيل، و  )ناصف

وفيما يلي اإلجراءات اليت يقوم هبا ادلراجع اخلارجي مقابل ما تقوم بو اإلدارة من شلارسات إدارة األرباح      
 (:2009،رك  ادلايل )مطر واحلليبادلؤثرة يف قائمة ادل

اإلدارة إىل ربسني نسبة السيولة عن طريق عنصر النقدية؛ ويقوم ادلراجع باستبعاد النقدية  النقدية: تسعى -أ
 عند احتساب نسبة السيولة السريعة.

سيولة، ويف اإلدارة إىل احلفاظ على قيمة األصول ادلتداولة لتحسني نسبة ال : تطمحادلتداولةاالستثمارات  -ب
 ادلقابل يقوم ادلراجع بالتحقق من صحة أسعار التقييم.

هتدف اإلدارة إىل احملافظة على قيم ادلدينني أو زيادهتا؛ لتحسني نسبة السيولة، ويف ادلقابل  الذمم ادلدينة: -ج
 ادلدينني.يقوم ادلراجع بطلب كشف للذمم ادلدينة والتحقق من نسبة الديون ادلشكوك فيها إىل إمجايل قيمة 

تسعى اإلدارة إىل زيادة قيمة ادلخ ون السلعي ل يادة قيمة األصول ادلتداولة للتأثري على  :ادلخ ون السلعي -د
نتائج نسبة السيولة، ويقوم ادلراجع بفحص كشوفات اجلرد والتحقق من الوجود الفعلي لألصناف يف 

 ادلخازن.

ألصول أو زبفيض قيمة مصروف االستهالك هتدف من خالل إعادة تقييم ا :األصول طويلة األجل -ىـ 
اإلدارة إىل زيادة أرباح الشركة، ويقوم ادلراجع يف ادلقابل بإجراءات التحقق من نسبة االستهالك وتعديل 

 مصروف االستهالك وفق النسب الصحيحة.

ة ل يادة قيمة قد تقوم إدارة الشركة بتخفيض مصروف إطفاء األصول غري ادللموس :وـ األصول غري ادللموسة
األصول لتحسني نسبة ادلالءمة ادلالية، إضافة إىل ربسني رقم الربح، ويقوم ادلراجع مقابل ذلك بالتحقق من 

 صحة األسس ادلتبعة يف التقييم وتعديل القيمة وفق األسس الصحيحة.

السيولة، ويف ادلقابل  تسعى اإلدارة إىل زبفيض قيمة اخلصوم ادلتداولة لتحسني نسبة :االلت امات ادلتداولة -ز
يقوم ادلراجع اخلارجي بالتحقق من إثبات تلك األقساط ضمن ادلطلوبات ادلتداولة وإعادة احتساب نسبة 

 السيولة.
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هتدف اإلدارة إىل ربسني نسبة السيولة واألرباح؛ وذلك بتضمني  :االلت امات طويلة األجل -ح
ل يقوم ادلراجع بالتحقق من احلصول على قرض طويل األرباح مكاسب السندات قبل استحقاقها، ويف ادلقاب

 األجل قبل انتهاء السنة لسداد قرض قصري األجل، وعمل التعديالت الالزمة يف نسب الرفع ادلايل.

هتدف اإلدارة إىل ربسني أعمال الشركة وذلك بتضمينها بشكل خاطئ أرباحًا زلققة  :حقوق ادلسامهني -ط 
سائر الناذبة عن تقلب أسعار الصرف ادلرتبطة دبعامالت سّبت بعمالت يف سنوات سابقة، واستبعاد اخل

   أجنبية، ويف ادلقابل يقوم ادلراجع بتعديل الربح للعام احلايل والنسب ادلرتبطة بو ونسبة توزيعات األرباح.

اجع أما بشأن الحد من ممارسة أساليب إدارة األرباح المؤثرة في قائمة التدفقات النقدية فيقوم المر 
 :(2013أبو سبام،) باآلتي
 ــ التحقق من مدى توفر شروط الرمسلة للمصاريف التشغيلية.    

 ــ التحقق من تغيري طريقة احتساب االستهالك لألصول الثابتة.    

 ــ التحقق من تغيري طريقة احتساب قسط اإلطفاء لألصول الغري ملموسة.    

 ساب نسب السيولة، هبدف التعرف على مستوى السيولة الفعلي.ــ استبعاد النقدية ادلقيدة من احت    

 ــ التحقق من نتيجة أعمال ادلنشآت التابعة وتأثريىا على قائميت الدخل وادلرك  ادلايل.    

 ــ التحقق من الوجود الفعلي للمخ ون ومن طرق التقييم لألسعار.    

رنتها معلوماتيا مع قائمة الدخل وادلرك  ادلايل للخروج ومن أساليب التحليل لقائمة التدفقات النقدية يتم مقا
 بدالئل واضحة ومنها ما يلي: 

 مقارنة صايف الربح مع صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.-1

مقارنة ادلبال  احملصلة من العمالء مع اإليرادات مع النقدية من األنشطة التشغيلية كما تظهر يف قائمة -2
 التدفقات النقدية.

مقارنة حسابات ادلدينني مع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لتحليل احلسابات ادلدينة؛ إذ أنو من -3
  قابل للتحصيل؛ مع مقارنتها مع ال يادة يف اإليرادات.ادلمكن أن يكون ج ءا كبريا من احلسابات غري

مقارنة ادلشًتيات خالل الفًتة مع ادلدفوعات للموردين، ويف حالة وجود فارق يدل ذلك على وجود تعثر -4
 مايل للمنشأة.
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 مقارنة ادلدفوعات للموردين والعاملني مع التدفقات من األنشطة التشغيلية مع النفقات اجلارية؛ كما-5
 تظهر يف قائمة الدخل، ويف حالة وجود فروق كبرية يدل على أنو مت رمسلة ج ء من النفقات اجلارية.

مقارنة االستثمارات واإلضافات لألصول الثابتة والنفقات ادلرمسلة بالتدفقات النقدية ادلرتبطة باالستثمارات -6
 والتمويل. 

نشطة التشغيلية عند ظهور رقم ادلخ ون بشكل كبري مقارنة دوران ادلخ ون مع التدفقات النقدية من األ-7
 ومرتفع والتدفقات النقدية التشغيلية سالبة، وأن ادلخ ون مل يتم تقييمو وفق ادلعايري احملاسبية ادلتبعة. 

وجود صايف ربح مرتفع وتدفق نقدي منخفض يدل على استخدام طرق زلاسبية مشكوكا فيها؛ إلظهار -8
 (.2013يع أرباح غري حقيقية )أبو سبام، ربح ومهي، وبالتايل توز 

 
 
 

 الدراسة الميدانية: .10
 منهج الدراسة الميدانية: 2122
أىداف الدراسة، واستخدموا مصدرين أساسني للبيانات  اعتمد الباحثون ادلنهج الوصفي التحليلي لتحقيق  

 وع الدارسة. وثانيهما: ادلصادر تناولت موض اليت السابقة والدراسات الكتب أوذلما: ادلصادر الثانوية، وسبثلت يف
 

( يف 2020األولية، حيث استخدم الباحثون اجل ء األخري من استمارة االستبيان اليت استخدمها أبوشعالة )
دراستو، فهي تقيس مدى تطبيق اإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح من قبل ادلراجعني 

 اخلارجيني.

  ة:مجتمع وعينة الدراس 0122
سبثل رلتمع الدراسة يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية ومراجعي ديوان احملاسبة اللييب، فتم توزيع استمارات 

استمارة صاحلة للتحليل، أي  89مشاركاً، مت اسًتجاع  150االستبيان على عينة عشوائية طبقية بل  عددىا 
 لمة.( يوضح عدد االستمارات ادلوزعة وادلست1%. واجلدول )59.33بنسبة 

 

 (2جدول )
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 االستمارات الموزعة والمستلمة

عدد 
االستمارات 
 الموزعة

االستمارات 
المتحصل 
 عليها

نسبة االستمارات 
المتحصل عليها إلى 

 الموزعة

 الوظيفة

مراجع 
 بالديوان

 مراجع خارجي

150 89 59.33% 56 33 

 

اة جلمع البيانات األولية، مقياس تضمنت استمارة االستبيان ادلستخدمة كأدأداة جمع البيانات:  2122
 ( التايل:2ليكرت اخلماسي حبيث كانت درجات القياس كما يف اجلدول )

 
 ( 0جدول )                                                 

 درجات القياس ودالالتها

 2 4 2 0 2 درجات القياس

 غير موافق غير موافق بشدة اإلجابات
موافق إلى حد 

 ما
 موافق بشدة موافق

 

 تتحليل البيانات واختبار الفرضيا 4122
لتحليل البيانات ادلتحصل عليها واختبار فرضيات الدراسة استخدمت أساليب إحصائية مناسبة مثل: ادلتوسط 

 .(0.05( للعينتني ادلستقلتني، ومستوى معنوية )tاحلسايب، واالحنراف ادلعياري، واختبار )

 وفيما يلي بيان لنتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:

كن التحقق من ثبات االستبانة بإجراء إحدى الطريقتني )التج ئة النصفية أو معامل  دي ثبات االستبيان:
 ,Sekaran, 2006% فما فوق ) 60. وتكون قيمة معامل كرونباخ ألفا مقبولة إذا كانت )كرونباخ ألفا

p311)، ( وكلما زادت القيمة عن 0.8- 0.7بينما تًتاوح القيمة األفضل لالختبار ما بني )ت زاد 0.8



 

 العاطي أبوشعالةمفتاح عبد ،لةب اشميــــــالد رجـمي ،يـمحمد مفتاح الطرل    حمن ممارسة إدارة األربا  الحد دور المراجع الخارجي في     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 

[04] 

 

 . (Bryman and Bell, 2007)درجة الثبات لالستبانة

ألفا، حيث يتضح من  ويف ىذه الدراسة ربقق الباحثون من ثبات االستبانة من خالل طريقة معامل كرونباخ
حملور الدراسة، حيث بلغت  0.6( أن قيمة معامل كرونباخ ألفا كانت أكرب من 3النتائج ادلوضحة يف اجلدول )

صدق وثبات االستبانة، وصالحيتها للتحليل، واإلجابة عن أسئلة الدراسة، واختبار  وىذا يؤكد 21900
 الفرضيات ادلوضوعة.

 

 ( نتائج اختبار الجبات باستخدام مقياس كرونباخ ألفا2جدول )

 المحور
عدد 
 العبارات

قيمة اختبار 
 كرونباخ ألفا

معامل 
 الصدق

تطبيق ادلراجعني اخلارجيني لإلجراءات اليت ربد 
 من شلارسة أساليب إدارة األرباح.

20 0.922 0.960 

 

اختبـــار الفرضـــية الرئيســـة األولـــى حـــول تطبيـــق اإلجـــراءات التـــي تحـــد مـــن ممارســـة أســـاليب إدارة  -
 األرباح:

الفرضــية الصــفرية: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني آراء مراجعــي ديــوان احملاســبة ومكاتــب ادلراجعــة يف   
 اإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح.ليبيا حول تطبيق 

توجـد فــروق ذات داللــة إحصـائية بــني آراء مراجعـي ديــوان احملاســبة ومكاتـب ادلراجعــة يف ليبيــا  البديلــة:الفرضـية   
 حول تطبيق اإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح.

  



 
 

                          0202 يناير( 1العدد ) (5)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 

[59] 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (4جدول )
حول بالديوان ــ ومراجع خارجي(  )مراجعاء المشاركين في الدراسة المتوسط واالنحراف المعياري آلر 

 تطبيق اإلجراءات التي تحد من ممارسة أساليب إدارة األرباح

 الوظيفة اإلجراءات التي تحد من ممارسة أساليب إدارة األرباح1 ت
حجم 
 العينة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

قات المنفــذة يــتم التحقــق مــن فــواتير البيـــع خصـــوصا الصــف  21
 مع األطراف ذات العالقة بالشركة

مراجع 
 0.897 3.821 56 بالديوان

مراجع 
 0.893 3.879 33 خارجي

01  
ــوفر  ــة بمــدى ت ــتم التحقــق مــن رســملة المصــاريف اإليرادي ي

 شروط الرسملة فيها

مراجع 
 0.749 3.804 56 بالديوان

مراجع 
 0.765 3.909 33 خارجي

21  
ي يـتم تقــدير أثـر إغـالق الخــط فـي حالـة إغـالق خــط إنتـاج

 اإلنتاجي على نتيجة أعمال المشروع

مراجع 
 بالديوان

56 3.375 0.865 

مراجع 
 خارجي

33 3.697 0.770 

41  
عند تقييم المخزون وفـي حالـة وجـود المخـزون عنـد طـرف 
ثالـــت يـــتم إرســـال مصـــادقات للتأكـــد مـــن كميـــة المخـــزون 

 الفعلية

مراجع 
 0.909 3.714 56 بالديوان

مراجع 
 0.902 3.758 33 خارجي

21  
ــــتم طلــــب كشــــف رصــــيد  ــــد فحــــص رصــــيد المــــدينين ي عن
ــــى  ــــة نســــبة المخصــــص إل المــــدينون  والتحقــــق مــــن مالءم

 إجمالي الدين

مراجع 
 0.749 3.804 56 بالديوان

مراجع 
 0.927 3.879 33 خارجي

عنـــد إغـــالق خـــط إنتـــاجي يـــتم اســـتبعاد أربـــاح البنـــود غيـــر   21
 تشغيليالعادية من الربح ال

مراجع 
 0.917 3.321 56 بالديوان

مراجع 
 0.795 3.485 33 خارجي

 



 

 العاطي أبوشعالةمفتاح عبد ،لةب اشميــــــالد رجـمي ،يـمحمد مفتاح الطرل    حمن ممارسة إدارة األربا  الحد دور المراجع الخارجي في     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 

[45] 

 

71  
يتم  استبعاد بند النقدية عند احتساب نسبة السيولة 
ومعرفة أسباب تضخم رصيد  النقدية  عند  مقارنتو  بفترة 

 مالية سابقة

مراجع 
 0.914 3.036 56 بالديوان

مراجع 
 1.080 3.333 33 خارجي

ـــــتم الّتحقـــــ  21 ق مـــــن نســـــب االســـــتهالك وتعـــــديل مصـــــروف ي
 االستهالك

مراجع 
 0.883 3.643 56 بالديوان

مراجع 
 0.834 3.848 33 خارجي

عنــد تقيــيم األصــول غيــر الملموســة يــتم التحقــق مــن صــحة   91
 أساس التقييم وتعديل القيمة وفق األسس الصحيحة

مراجع 
 0.867 3.607 56 بالديوان

مراجع 
 0.857 3.788 33 خارجي

221  
ــتم التأكــد مــن حصــول الشــركة علــى قــر  طويــل األجــل  ي
لسداد قر  قصير األجل قبل انتهاء السنة المالية وتعديل 

 نسبة الرفع المالي

مراجع 
 0.831 3.232 56 بالديوان

مراجع 
 0.833 3.545 33 خارجي

221  

يــتم التحقــق مــن شــروط االئتمــان بمــا فيهــا شــروط الســداد 
ســـبة الرفـــع المـــالي فـــي حالـــة وكفـــاءة م1د1م فيهـــا وتعـــديل ن
 وجود تغيير في المضمون

مراجع 
 بالديوان

56 3.393 0.802 

مراجع 
 خارجي

33 3.697 0.770 

201  
يتم  التحقق  من  أنو  لم  يتم  إضافة مكاسب  سنوات  

 سابقة  إلى  صافي ربح  العام  الجاري

مراجع 
 بالديوان

56 3.482 0.894 

مراجع 
 0.911 3.727 33 خارجي

221  
يتم   دراسة  أثر  إثبات  موجودات محتملة  قبل  توفر  
شروط  تحّققها على  الّنسب  المالّية  ذات  العالقة 

 وتعديلها  بالشكل  المناسب1

مراجع 
 0.876 3.321 56 بالديوان

مراجع 
 0.742 3.636 33 خارجي
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241  
يتم التحقق من صحة أسعار الصرف للحد من استخدام 

 ة اإلبداعية1أساليب  المحاسب

مراجع 
 بالديوان

56 3.625 0.926 

مراجع 
 خارجي

33 3.848 0.870 

221  
يتم التحقق مـن الوجـود الفعلـي للمخـزون مـع التـدفقات النقديـة 
 والتسعير والصرف للحد من استخدام المحاسبة اإلبداعية1

مراجع 
 بالديوان

56 3.714 0.731 

مراجع 
 خارجي

33 4.000 0.791 

221  
تفعيــل  مبــدأ  الجبــات  فــي اســتخدام  السياســـات   التأكــد  مــن 

المحاســـــبية  مـــــن قبـــــل  معـــــدي القـــــوائم  الماليـــــة  للحـــــد مـــــن 
 استخدام المحاسبة اإلبداعية1

مراجع 
 بالديوان

56 3.732 0.924 

مراجع 
 خارجي

33 3.727 0.977 

271  
يتم مقارنة االستجمارات والمقارنات واإلضافات لألصـول الجابتـة 

ســملة بالتــدفقات النقديــة المرتبطــة باالســتجمارات والنفقــات المر 
 والتمويل للحد من استخدام المحاسبة اإلبداعية1

مراجع 
 بالديوان

56 3.554 0.851 

مراجع 
 خارجي

33 3.576 0.830 

221  
اســتخدام الطريقــة المباشــرة فــي إعــداد قائمــة التــدفقات النقديــة 

ــار ا ــر إجــراء للحــد مــن آث لمحاســبة مــن األنشــطة التشــغيلية يعتب
 اإلبداعية1

مراجع 
 بالديوان

56 3.321 0.834 

مراجع 
 خارجي

33 3.848 0.566 

291  
يتم التحقق من مدى توفر شروط الرسملة للمصاريف التشـغيلية 

 للحد من آثار استخدام المحاسبة اإلبداعية1

مراجع 
 بالديوان

56 3.607 0.679 

مراجع 
 خارجي

33 3.788 0.893 

021  
جــة أعمــال المنشــات التابعــة وتأثيرىــا علــى يــتم التحقــق مــن نتي

قــــائمتي الــــدخل والمركــــز المــــالي، للحــــد مــــن آثــــار المحاســــبة 
 اإلبداعية1

مراجع 
 بالديوان

56 3.625 0.776 

مراجع 
 0.723 3.909 33 خارجي

 
 المتوسط الحسابي العام

 0.516 3.537 56 بالديوان
 0.561 3.744 33 الخارجي 
 

 



 

 العاطي أبوشعالةمفتاح عبد ،لةب اشميــــــالد رجـمي ،يـمحمد مفتاح الطرل    حمن ممارسة إدارة األربا  الحد دور المراجع الخارجي في     
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[45] 

 

( 3.821( و )3.036السـابق أن ادلتوسـطات احلسـابية تراوحـت مـا بـني ) (4يالحظ من اجلـدول )
بالنســــبة للمــــراجعني دبكاتــــب ادلراجعــــة  (4.000)( و 3.333)بالنســــبة دلراجعــــي الــــديوان، وتراوحــــت مــــا بــــني 

اخلارجيـــة، وىـــذا يـــدل علـــى موافقـــة بنســـب مقبولـــة علـــى العبـــارات الـــيت تقـــيس مـــدى تطبيـــق ادلـــراجعني اخلـــارجيني 
يف اجل ائـر، ودراسـة قنيـرب  2016ات الالزمة للحد من شلارسة إدارة األرباح. وىذ يتفـق مـع دراسـة فـارس لإلجراء

 .2009يف ليبيا، ودراسة احلليب  2016واحملجوب 

( الســــابق أن متوســـطات درجــــة تطبيـــق ىــــذه اإلجـــراءات مــــن قبـــل ادلــــراجعني 4كمـــا يالحـــظ مــــن اجلـــدول )  
لـى بقليـل مـن متوســطات درجـة تطبيقهـا مـن قبـل ادلـراجعني بـديوان احملاســبة اخلـارجيني دبكاتـب ادلراجعـة كانـت أع

الليـــيب. وىـــذا يتضـــح أيضـــا مـــن ادلتوســـط العـــام لكـــل مـــن الفئتـــني، لكـــن الختبـــار مـــدى وجـــود فـــروق ذات داللـــة 
قيمـة مسـتوى ادلعنويـة ( حيـث نتيجـة عبـارات احملـور رلتمعـة أن 5مـن اجلـدول ) إحصائية يف ىـذا الشـأن، يالحـظ

ال توجـد فـروق ذات  أي وىذا يعين قبـول الفرضـية الصـفرية 0.05(، وىي أكرب من 0.080) شاىدة تساويادل
داللة إحصائية بني آراء مراجعـي ديـوان احملاسـبة ومكاتـب ادلراجعـة يف ليبيـا حـول تطبيـق اإلجـراءات الـيت ربـد مـن 

 شلارسة أساليب إدارة األرباح.

 (2جدول )

ومستوى المعنوية حول  tلجميع العبارات وقيمة  المتوسط واالنحراف المعياري
 تطبيق اإلجراءات التي تحد من ممارسة أساليب إدارة األرباح

 ادلتوسط العدد النوع البيان
االحنراف 
 ادلعياري

 tقيمة 
مستوى ادلعنوية 

 ادلشاىدة

 ادلراجع
 0.516 3.537 56 بالديوان

1.773 0.080 
 0.561 3.744 33 اخلارجي
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اختبــار الفرضــية الرئيســة الجانيــة وفرضــياتها الفرعيــة حــول وجــود عالقــة بــين تطبيــق اإلجــراءات -
 التي تحد من ممارسة أساليب إدارة األرباح ومستوى إدراك المراجعين لهذه األساليب1

 في مقدمة ىذه الدراسة صيغت الفرضية الرئيسة الجانية على النحو التالي:
حصائية بني تطبيق مراجعي ديوان احملاسبة اللييب وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة ال توجد عالقة ذات داللة إ

اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف القوائم ادلالية ومستوى إدراكهم ذلذه 
 األساليب.

 تالي:وزيادة في التحليل صيغت ثالث فرضيات فرعية منبجقة منها على النحو ال
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق مراجعي ديوان احملاسبة اللييب وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة -1

اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ومستوى إدراكهم ألساليب إدارة األرباح 
 ادلؤثرة يف قائمة الدخل.

صائية بني تطبيق مراجعي ديوان احملاسبة اللييب وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة ال توجد عالقة ذات داللة إح-2
اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ومستوى إدراكهم ألساليب إدارة األرباح 

 ادلؤثرة يف قائمة ادلرك  ادلايل.
ان احملاسبة اللييب وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق مراجعي ديو -3

اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ومستوى إدراكهم ألساليب إدارة األرباح 
 ادلؤثرة يف قائمة التدفقات النقدية.

ـــار بريســـون لالرتبـــاط للوصـــول إىل قـــرار بشـــأن رفـــض أو قبـــول فرضـــيات ىـــذا وقـــد اســـتخدم كمـــا  العـــدم. اختب
اســــتخدم البــــاحثون متوســــط إجابــــات مراجعــــي ديــــوان احملاســــبة وادلــــراجعني يف مكاتــــب ادلراجعــــة حــــول مســــتوى 

( 2020إدراكهــــم ألســــاليب إدارة األربــــاح، اســــتناداً علــــى بيانــــات دراســــتهم الســــابقة )دراســــة ايميلــــة والطــــريل 
ادلـراجعني يف مكاتـب ادلراجعـة حـول تطبيـق ( ومتوسـط إجابـات مراجعـي ديـوان احملاسـبة و 6ادلوضحة يف اجلدول )

اإلجـــراءات الـــيت ربـــد مـــن شلارســـة إدارة األربـــاح، حيـــث مت مجـــع بيانـــات الدراســـتني يف نفـــس الوقـــت، ومـــن ذات 
 ادلشاركني يف اإلجابة على أسئلة االستبيان.

  



 

 العاطي أبوشعالةمفتاح عبد ،لةب اشميــــــالد رجـمي ،يـمحمد مفتاح الطرل    حمن ممارسة إدارة األربا  الحد دور المراجع الخارجي في     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
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 (2الجدول )
مستوى المعنوية حول إدراك و  tالمتوسط العام واالنحراف المعياري آلراء المشاركين في الدراسة وقيمة 

 المالية القوائم فيأساليب إدارة األرباح 

 الوظيفة البيان
حجم 
 العينة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

t 
مستوى 
 المعنوية

ادلتوسط العام واالحنراف ادلعياري 
آلراء ادلشاركني يف الدراسة وقيمة 

t  ومستوى ادلعنوية حول إدراك
مة أساليب إدارة األرباح يف قائ

 الدخل.

مراجعي 
 0.823 3.203 56 الديوان

مراجعي  0.540 0.615
مكاتب 
 ادلراجعة

33 3.311 0.767 

ادلتوسط العام واالحنراف ادلعياري 
آلراء ادلشاركني يف الدراسة وقيمة 

t  ومستوى ادلعنوية حول إدراك
أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف 

 .بيانات قائمة ادلرك  ادلايل

مراجعي 
 لديوانا

56 3.079 0.739 

مراجعي  0.300 1.044
مكاتب 
 ادلراجعة

33 3.266 0.931 

ادلتوسط العام واالحنراف ادلعياري 
آلراء ادلشاركني يف الدراسة وقيمة 

t  حول إدراك ومستوى ادلعنوية
أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف 

 .قائمة التدفقات النقدية

مراجعي 
 الديوان

56 3.214 0.672 

مراجعي  0.420 0.810
مكاتب 
 ادلراجعة

33 3.336 0.709 

 (2020ادلصدر: ايميلة والطريل )
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 اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة الجانية -
 الفرضية الفرعية األولى: -

0
H   احملاسبة اللييب ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق مراجعي ديوان  الصفرية:الفرضية

وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ومستوى إدراكهم 
 ألساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف قائمة الدخل.

1
H   يوان احملاسبة اللييب وادلراجعني ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق مراجعي د البديلة:الفرضية

يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ومستوى إدراكهم ألساليب 
 إدارة األرباح ادلؤثرة يف قائمة الدخل.

 (:7كانت نتائج اختبار الفرضية كما ىو مبني يف اجلدول رقم )    
 
 
 
 

 

( وىي أصغر من 0.000) ادلشاىدة تساويمن نتائج اجلدول السابق يتبني قيمة مستوى ادلعنوية  
أي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق مراجعي ديوان  وىذا يعين رفض الفرضية الصفرية 0.05

اجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح احملاسبة اللييب وادلراجعني يف مكاتب ادلر 
 ومستوى إدراكهم ألساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف قائمة الدخل.

 الفرضية الفرعية الجانية -

0
H  يـيب وادلـراجعني ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيـق مراجعـي ديـوان احملاسـبة الل الصفرية:الفرضية

يف مكاتب ادلراجعة اخلارجيـة لإلجـراءات الـيت ربـد مـن شلارسـة أسـاليب إدارة األربـاح ومسـتوى إدراكهـم ألسـاليب 
 ادلرك  ادلايل.إدارة األرباح ادلؤثرة يف قائمة 

1
H   اسبة اللييب وادلراجعني يف توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق مراجعي ديوان احمل البديلة:الفرضية 

 (7جدول )

 توي المعنوية المشاىدةمس قيمة االرتباط

0.447 21222 



 

 العاطي أبوشعالةمفتاح عبد ،لةب اشميــــــالد رجـمي ،يـمحمد مفتاح الطرل    حمن ممارسة إدارة األربا  الحد دور المراجع الخارجي في     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
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مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ومستوى إدراكهم ألساليب 

 إدارة األرباح ادلؤثرة يف قائمة ادلرك  ادلايل.
 (:8كانت نتائج اختبار الفرضية كما ىو مبني يف اجلدول رقم )      
 
 
 
 
 
 

 0.05مـن  أصـغر( وىـي 0.000) ادلشـاىدة تسـاويمن نتائج اجلدول السابق يتبني قيمة مسـتوى ادلعنويـة      
أي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيـق مراجعـي ديـوان احملاسـبة الليـيب  وىذا يعين رفض الفرضية الصفرية

جعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربـد مـن شلارسـة أسـاليب إدارة األربـاح ومسـتوى إدراكهـم وادلرا
 ألساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف قائمة ادلرك  ادلايل.

 الفرضية الفرعية الجالجة -

0
H   ق مراجعي ديوان احملاسبة اللييب ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبي الصفرية:الفرضية

وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ومستوى إدراكهم 
 ألساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف قائمة التدفقات النقدية.

1
H   ائية بني تطبيق مراجعي ديوان احملاسبة اللييب وادلراجعني يف توجد عالقة ذات داللة إحص البديلة:الفرضية

مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ومستوى إدراكهم ألساليب 
 إدارة األرباح ادلؤثرة يف قائمة التدفقات النقدية.

 (:9رقم ) كانت نتائج اختبار الفرضية كما ىو مبني يف اجلدول      
 
 
 
 

 (2جدول )

 pمستوي المعنوية المشاىدة اطقيمة االرتب
value  

0.498 21222 

 (9جدول )

 pمستوي المعنوية المشاىدة قيمة االرتباط
value  

0.432 21222 
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( وىي أصغر من 0.000) ادلشاىدة تساوي( السابق يتبني قيمة مستوى ادلعنوية 9من نتائج اجلدول )     
راجعي ديوان أي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق م وىذا يعين رفض الفرضية الصفرية 0.05

احملاسبة اللييب وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح 
 ومستوى إدراكهم ألساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف قائمة التدفقات النقدية.

 اختبار الفرضية الرئيسة الجانية -

0
H   ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق مراجعي ديوان احملاسبة اللييب  ية:الصفر الفرضية

وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف القوائم 
 ادلالية ومستوى إدراكهم ذلذه األساليب.

1
H   توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق مراجعي ديوان احملاسبة اللييب وادلراجعني يف  يلة:البدالفرضية

مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف القوائم ادلالية ومستوى 
 إدراكهم ذلذه األساليب.

 (:10يف اجلدول رقم )كانت نتائج اختبار الفرضية كما ىو مبني 
 
 
 
 
 
 

 0.05( وىي أصغر من 0.000) ادلشاىدة تساويمن نتائج اجلدول السابق يتبني قيمة مستوى ادلعنوية      
مراجعي ديوان احملاسبة اللييب أي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق  وىذا يعين رفض الفرضية الصفرية

وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف القوائم 
 ادلالية ومستوى إدراكهم ذلذه األساليب.

  

 (22جدول )

  مستوى المعنوية المشاىدة قيمة االرتباط
0.507 21222 



 

 العاطي أبوشعالةمفتاح عبد ،لةب اشميــــــالد رجـمي ،يـمحمد مفتاح الطرل    حمن ممارسة إدارة األربا  الحد دور المراجع الخارجي في     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
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 النتائج والتوصيات: 

 ما يلي: يستنتج عليهامن خالل التحليل السابق للبيانات ادلتحصل أوال: النتائج 

إن مراجعي ديوان احملاسبة وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة اخلارجية يقومون بتطبيق اإلجراءات اليت ربد من -1
من قبل ) 3.5ادلوافقة ) العام لدرجةشلارسة أساليب إدارة األرباح يف الشركات الليبية حيث بل  ادلتوسط 

 .) 3.7وافقة ادلراجعني دبكاتب ادلراجعة اخلارجية )م العام لدرجةمراجعي الديوان، وبل  ادلتوسط 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء مراجعي ديوان احملاسبة ومكاتب ادلراجعة يف ليبيا حول تطبيق -2
 اإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح.

اسبة اللييب وادلراجعني يف مكاتب ادلراجعة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق مراجعي ديوان احمل-3
اخلارجية لإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح ادلؤثرة يف القوائم ادلالية ومستوى إدراكهم ذلذه 

 األساليب.

 ثانياً: التوصيات
 من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها صيغت التوصيات التالية:

 إدارة األرباح يف برامج التعليم احملاسيب. زيادة االىتمام دبوضوع -

 توعية ادلراجعني باإلجراءات اليت ربد من شلارسة أساليب إدارة األرباح وأمهية تطبيقها. -
إجراء م يد من الدراسات ترك  على أثر مستوى إدراك ادلراجعني اخلارجيني على احلد من شلارسة  -

 أساليب إدارة األرباح بالشركات الليبية.
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 راجع:الم
 البيانات ومستخدمي ادلاليني واحملللني وادلدققني احملاسبني إدراك مدى ،(2013)سعد  زلمد أبو سبام، ميساء -

 األوسط. الشرق جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة التدفق، قائمة على االبداعية احملاسبة دلمارسات ادلالية
اجع اخلارجي للمحاسبة اإلبداعية ودوره يف احلد (، مدى إدراك ادلر 2020أبو شعالة، مفتاح عبد العاطي ) -

 . باألكادديية الليبية ـ فرع مصراتة.غري منشورةمنها يف الشركات الليبية، رسالة ماجستري 
إدراك ادلراجع اخلارجي اللييب ألساليب إدارة األرباح  (،2020ايميلة، ميالد رجب والطريل، زلمد مفتاح، ) -

ان احملاسبة ومكاتب ادلراجعة اخلارجية، رللة آفاق اقتصادية، كلية االقتصاد دراسة ميدانية على مراجعي ديو 
  .102 – 84، 12العدد  6والتجارة، جامعة ادلرقب، اجمللد 

(، مدى شلارسة اإلدارة يف 2018ايميلة، ميالد رجب، لربش، منصور زلمد، الفاخري، مجعة زلمد ) -
هة نظر ادلراجعني اخلارجيني، دراسة ميدانية لعينة من مراجعي الشركات الليبية ألساليب إدارة األرباح، من وج

امعة األمسرية احلسابات اخلارجيني، رللة العلوم االقتصادية والسياسية، كلية االقتصاد والتجارة زلينت، اجل
 .11اإلسالمية، العدد

من آثار احملاسبة (، دور ادلراجع اخلارجي يف احلد 2016اقنيرب، الصديق سامل، احملجوب، زلمود مجعة ) -
 .4، رللة آفاق االقتصادية، العدد اإلبداعية على مصداقية ادلعلومات ادلالية الصادرة عن الشركات الليبية

(، دور تطبيق حوكمة الشركات يف شلارسة أساليب احملاسبة اإلبداعية، رللة 2013بلو، سيد عبد الرمحن ) -
 ياض، ادلملكة العربية السعودية. ، الر 12العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 

(، إدارة األرباح: عوامل نشوئها وأساليبها وسبل 2015التميمي، عباس محيد؛ الساعدي، حكيم محود ) -
 احلد منها، الطبعة األوىل، ادلنهل للنشر.

(، أثر اآلليات 2015جريرة، طالل سليمان؛ البشتاوي، سليمان حسني؛ احلياصات، محدان زلمد ) -
للحوكمة يف احلد من شلارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر الشركات الصناعية ومدققي احملاسبية 

 . 2، العدد 11احلسابات اخلارجيني، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد 
(، دور ادلدقق اخلارجي يف احلد من آثار احملاسبة اإلبداعية على موثوقية 2009احلليب، ليندا حسن منر ) -

غري رسالة ماجستري  ط،األوسيانات ادلالية الصادرة عن الشركات ادلسامهة العامة األردنية، جامعة الشرق الب
 .منشورة

(، دور جلان ادلراجعة يف احلد من شلارسات احملاسبة اإلبداعية" دراسة ميدانية، جامعة 2010محادة، رشا ) -
 .4 ـ العدد 26ـ  دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد
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(، احملاسبة اإلبداعية ودور ادلدقق يف التحقق من 2008الدوسري، زلسن ناصر ) زلمود؛علي ، اخلشاوي -
 مسابقة البحوث التاسعة على مستوى مجيع قطاعات ديوان احملاسبة، السعودية.، شلارساهتا ونتائجها

بداعية على موثوقية القوائم ( دور زلافظ احلسابات يف احلد من آثار احملاسبة اإل2015رحيانة، خاليفة، ) -
 ادلالية، دراسة ميدانية، جامعة الشهيد محو خلضر، رسالة ماجستري غري.

( أسباب الفساد ادلايل واإلداري من وجهة نظر 2013الشويرف، عادل ازلمد وحيدر، عادل رمضان، ) -
د والتجارة زلينت، اجلامعة مراجعي ديوان احملاسبة اللييب، رللة العلوم االقتصادية والسياسية، كلية االقتصا

 .2األمسرية اإلسالمية، العدد 
(، مسؤوليات ادلراجع اخلارجي يف اكتشاف ادلمارسات احملاسبية اخلاطئة، دراسة 2013غلوس، مسيحة ) -

ميدانية لعينة مراجعي احلسابات لوالييت ورقلة وغرداية، جامعة قاصدي مرباح، والية ورقلة، رسالة ماجستري 
 غري منشورة.

(، دور نظام الرقابة الداخلية يف تشخيص حاالت الفساد ادلايل )واقع 2015جاسم )الكروي، أسعد  -
ومعوقات( دراسة ميدانية على الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة عمان. رسالة ماجستري غري منشورة، 

 جامعة الشرق األوسط.
 . 11زلينت، اجلامعة األمسرية اإلسالمية، العدد  رللة العلوم االقتصادية والسياسية، كلية االقتصاد والتجارة -
(، دور مدقق احلسابات اخلارجي يف احلد من آثار احملاسبة 2009احلليب، ليندا حسن منر ) زلمد،مطر  -

اإلبداعية على موثوقية البيانات ادلالية الصادرة عن الشركات ادلسامهة العامة األردنية، جامعة الشرق األوسط، 
 رسالة ماجستري غري منشورة.ورقة حبثية من 

(، دور ادلراجع اخلارجي يف احلد من أثار 2013ناصف، علي عبد السالم، إمساعيل، شريين سعيد، ) -
، مقالة 3احملاسبة اإلبداعية على مصداقية القوائم ادلالية، رللة االقتصاد والتجارة جامعة ال يتونة، العدد، 

 علمية.
(، إدارة األرباح وأثرىا على جودة األرباح احملاسبية، 2017دة، حنان، )نور، عبد الناصر إبراىيم؛ والعواوو  -

 .العدد الثاين 13اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد 
(، دور ادلراجعة يف التحقق من شلارسات احملاسبة اإلبداعية، دراسة ميدانية 2015مهام، عبد العظيم مهام ) -

 .رسالة ماجستري السودان،على بنك الشمال اإلسالمي اخلرطوم، 
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 العاطي أبوشعالةمفتاح عبد ،لةب اشميــــــالد رجـمي ،يـمحمد مفتاح الطرل    حمن ممارسة إدارة األربا  الحد دور المراجع الخارجي في     
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Objective: The study seeks to demonstrate the extent to which the external 

auditors in Libya apply the procedures that help in mitigating earning 
management practices, and consequently ascertain whether there is any 
discrepancy in terms of applying such procedures between auditors affiliated to 
the Libyan Audit Bureau and those working in the external audit offices. 

Methodology: authors have used various descriptive statistical approaches to 
analyse research hypotheses. These statistical methods include using the mean 
and standard deviation values, t-test for the two independent samples (at a 
significant level of 0.05), as well as the Pearson correlation test. 

Results: The results reveal that auditors of the Libyan Audit Bureau, and 
those affiliated with external audit offices apply appropriate procedures that 
mitigate earning management practices, which can improve the integrity of 
the financial statements. The obtained findings also suggest that there are no 
statistically significant differences between the opinions of the auditors of the 
Audit Bureau and the those of external audit offices regarding the application of 
procedures that mitigate earning management practices. Finally, our results 
indicate that there is a statistically positive and significant relationship between 
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the application of auditors to procedures that mitigate earning 
management practices and the level of their awareness of these practices.   

Contribution: This study provides new evidence on the levels of applying 
procedures that mitigate earning management practices by the Libyan external 
auditors. Further, our study provide early evidence which indicate that the level 
of applying such procedures that mitigate earning management practices is 
significantly influenced by the level of awareness of external auditors of the 
earning management practices. 

Study Limits: The current study is limited to demonstrating the extent to 
which the external auditors of the Libyan Audit Bureau and the auditors in the 
external audit offices apply the procedures that mitigate the earning 
management practices, and to clarify the relationship between the application of 
the auditors in the Libyan Audit Bureau and the auditors in the external audit 
offices of the procedures that mitigate the earning management practices. 

Key words: Earnings management and creative accounting. 


