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 :خلص امل 
عد مستفيدة من القوائم املالية، وخصوصا أن نظر من وجهة الدراسة الى التعرف على مدى أخالقية إدارة األرباح  تهدف

ُ
الفضائح فئة ت

 بعضب قيامال هل :الدراسة لوتحديدا تسأ، )املحاسبة اإلبداعية( ارسات إدارة األرباحكانت مصحوبة بمم الكبرى والدولية الشركاتمن  عدد وإفالس

 مبرر يعطي في القوائم املاليةاإلبداعية املمارسات 
ً
 أا

ً
الربح يؤدي الى تحقيق  إدارةبعض الصفة القانونية عند  بإضفاء وهل التسامح ؟بهاللقيام  خالقيا

 املالية؟املستفيدين من القوائم مصلحة 

آراء مهنيين من املحاسبين واملحللين املاليين العاملين في البنوك التجارية والشركات في اململكة العربية السعودية ملعرفة  تم استقصاء لقد

تكون في صالح قد أن بعض عمليات تمهيد الدخل  أهمها ولعل من عدة نتائج إلىتم التوصل و  هم،هذه املمارسات من وجهة نظر  أخالقيةمدى 

تنفيذ الدراسة في وقت قصير نسبيا بحيث تم جمع البيانات من قبل املحللين املاليين واملحاسبين  ، إناألرباحاملساهمين مما يبرر بعض املمارسات إلدارة 

 فقط، وهذا العدد قد يّحد من تعميم نتائج العينة على مجتمع الدراسة. 49من الشركات والبنوك السعودية نتج عنه مشاركة  3العاملين في 
ً
 فردا

في الوقت  حوكمتهاتم يحيث  إن من شأن نتائج الدراسة الحالية أن تساهم في إعادة النظر في الشركة املساهمة كنموذج في تنفيذ األعمال 

 أاملعاصر من عمر البشرية 
ً
إعداد معايير املحاسبة املالية،  وفيفي املناهج املحاسبية  القيمو  األخالقفلسفة ومع غياب باالعتبار نظرية الوكالة،  خذا

عنى بجانب من جوانب الشركة املساهمة  محل تعريف من وجهة نظر فإن ذلك  يجعل ما هو أخالقي  تعريف للحقيقة في املحاسبة، وغياب 
ُ
الفئة التي ت

 يكون في صالح باقي الفئات، بل قد يكون وبما يخدم مصلحة هذه الفئة، والذي قد ال 
ً
 ملصالحهم، وبالتالي الصالح  العام.   ضارا

 املحاسبة اإلبداعية، نظرية الوكالة.  ،الدخلتمهيد  ،األرباحادارة  ،أخالقيات املحاسبة املفتاحية: لكلماتا

 
 املقدمة:

ا، وزاد فيه والعوامل املؤثرة (،earning management) إدارة األرباحممارسات ب بشكل كبيرالحديث  الفكر املحاسبيفي هتمام اال تزايد 

  والعربيةواألوروبية بعد إفالس العديد من الشركات األمريكية خاص بشكل اهتمامهم 
ً
؛ 2008، الخشاوي والدوسري ) املاض يالقرن  ثمانينات من بدءا

 .وقتنا الحاضر (، وحتى2011القطيش والصوفي، 

 إنرون شركةعمالق الطاقة األمريكي  انهيارلعّل واألخرى من فضائح مالية يتبعها انهيارات، و  الفينةبين  ال ينفك عن معاناتهعالم األعمال إن  

(Enron،) وورد كم وشركة (WorldCom) ،بعض السياسات للشركتين مستغلتين املحاسبية والغش في التقارير املالية والبيانات بالتالعب واتهامها 

 .لعل انهيارهما أبرز مالمح بداية هذه األلفيةو  ،مراكزهم املالية بعدالة بشكل قد ال يظهر املحاسبية تظهر البيانات التي املحاسبية

 Arthur) ل مكتب آرثر أندرسون ميحتب( ـــ Enronــ وعلى وجه الخصوص عمالق الطاقة شركة إنرون )هاتين الشركتين  انهيار ارتبطولقد  

Anderson)  من املسؤ املراجع الخارجي لهما 
ً
عن  املسؤول كونهل، درالية في الواليات املتحدة األمريكيةيمن قبل الحكومة الفولية عن انهيارهما جزءا

 .تدقيق حسابات تلك الشركة

األوراق املالية  بقانوني واملعروفانم 1934م وعام 1933بعد قانوني األوراق املالية لعام ـــ تبع ذلك سَن أكبر وأقوى تشريع في املحاسبة قد و 

(Securities Actsـــ ) قانون   اإلدارة األمريكية إصداربCompany Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002  واملعروف

( والذي   SOXأو ) Sarbanes–Oxley Act of 2002بقانون 
ً
-self)  امتياز تنظيمها لنفسهامن املحاسبة في الواليات املتحدة األمريكية  جّرد اختصارا
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regulated م من قبل املهنيين املحاسبين، وإنما من قبل
ّ
 Public)مجلس املحاسبة لإلشراف على الشركات املساهمة (، فلم تعد املحاسبة واملراجعة تنظ

Company Accounting Oversight Board (PCAOB))، كتتاب العام لضمان جودة والذي يتولى تنظيم مراجعة الشركات املطروحة لال

 (.McLean and Elkind,2003:426)، كما ورد فيPresident George W Bushاملراجعة، فال يوجد مجلس إدارة فوق القانون )

الرقابة على فساهم بتفعيل (، Gordon,2002إدارة الشركات املساهمة في الوقت املعاصر ) في( Enronلقد ساهم فشل شركة إنرون )

 (. 2005تشريعات من شأنها االرتقاء بحوكمة الشركات )القش ي،  إصداروبالتحديد  (،Gordon,2002)الشركات املساهمة 

سبيل املثال  ى، فعل(2014، وآخرونمطر ) األرباحعدد من الباحثين الفشل التي لحق بعدد من الشركات املساهمة بممارسات إدارة  عزا لقد 

 امل من إنهم. 1993تعود إلى عام  التالعب الذي له جذور قديمة وخطط عمل( إلى Enron( فضيحة شركة إنرون )2005يعزو القش ي )
ً
الحد مكن نظريا

قيامه بأعمال املراجعة  دارة األرباح من خالل تفعيل دور اكتشاف ممارسات إدارة األرباح والتقرير عهها من قبل املراجع الخارجي أثناءنزعة إل المن 

 و ، وأن يكون مكتب املراجعة مبادر (2: 2008)عيس ى، 
ً
 .(2011، املراجعة )مبارك عمليةر العميل ال أن يدي ،يتولى إدارة عملية املراجعةا

 لإن لتأهيل املراجع عالقة في تنفيذ املراجعة بمستوى يحد من ممارسات إدارة األرباح  
ً
يرعى مصلحة الطرف الغائب في الشركة  كونه وكيال

ويضاف إلى هذا االعتقاد بأن املستوى الجيد ألداء املراجعة الداخلية يمكن أن يؤدي إلى الحد من  (.2015املساهمة وهو فئة املستثمرين )مدني، 

 (.2012ارسات إدارة األرباح )أحمد، ممارسات إدارة األرباح، فحوكمة الشركات والتي أحد آليتها تفعيل املراجعة الداخلية تقلل من مم

  فاملراجع(، Bayou and Reinstein ،2001؛ Carmichael  ،1975) (fraud) إن دور املراجع ال يمتد إلى كشف الغش الواقع يقول ولكن 

(، Al-Adeem,2015) ذلك حتى لو أراد(، Mautz and Sharaf ،1961) (independence in factفي وضعية قد ال تؤهله أن يكون مستقال حقيقة )

 ،(architectureمصطلح الهندسة املعمارية ) Riahi-Belkaoui (2017 ) يستخدم( corporate reportingللغش في التقارير املالية ) إحالتهوفي 

دور املراجع كشف الغش ن بأالقول بمكان  "السذاجة" ، فمندراكهوإبحاجة لإلملام به املحاسبين  ( أّن Riahi-Belkaoui,2017  والذي يرى )

(Bayou and Reinstein,2001:12)1 ، في ظل املوارد  أهدافهاالوصول إلى  تضمن بكفاءة اقتصادية املفترض أن تنّفذ عملية املراجعة من  إنهحيث

آليات  أن، كما 2(Carmicheal,1957:79فال يمكن أن تضمن املراجعة خلو القوائم املالية من األخطاء والغش )(، Harper et al,1990املتاحة )

تدخل اإلدارة التنفيذية في  من أهمها :ألسباب ة الشركات على اختالفها قد ال تجدي مولوائح حوك تشريعاتحوكمة الشركات املساهمة التي صاحبت 

 املديرونفقد يكون  (،Al-Adeem ،2015 ،Fogarty ،2003؛ Adelopo ،2012؛1993أبو الحسن، بعض القرارات التي تتعلق باملراجع الخارجي )

في فعالية لجان املراجعة في الشركات  يشككون من األكاديميين عدد األمر جعل وهذا (، Adams and Ferreira,2009أقوى من مجلس اإلدارة )

الكندية   Nortel( في دراستهم على شركة 2008) .Fogart et alنتهى التحليل الذي قام به فقد ا سبيل املثال وعلى، (Adelopo,2012:2املساهمة )

 . أكبر من باقي التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارةدور الرئيس التنفيذي للشركة والتي فشلت وأفلست إلى أن 

إدارات تنفك  مستمرة، فماال تزال  نتيجة غش او أخطاء أو ممارسات إلدارة األرباح،في أسواق املال مساهمة  شركاتانهيارات إن مشاهدة  

(، والتي قد ال 357: 2011تخدمها )القطيش والصوفي،  أو مراكزها املالية لتحقيق أهداف  إلى تحسين نتائج أعمالها السعي الكثير من الشركات املساهمة 

 contractual) عاقديةعلى حساب منفعة باقي أطراف العالقة التتخدم بالضرورة الصالح العام، ولعل األسوأ عندما يكون تحقيق هذه األهداف 

relationship). 

: 2011)القطيش والصوفي، البيانات واملعلومات املحاسبية لغرض إعداد القوائم املالية  إنتاجتنوع في البدائل املحاسبية عند مرونة و  إن ثمة

ل مساحة حرة لإلدارة  ،(357
ّ
: 2015من بين السياسات املحاسبية البديلة ما قد يترتب عليه آثار سلبية )الفضل،  تختارفقد تنتهزها وهذه البدائل تمث

(، وقد تبع فشل 2: 2010إدارة األرباح )األشقر، األمر الذي أثار جدال حول هذه املرونة لتوظيفها من قبل أطراف في الشركات املساهمة بغرض (، 3

(، حيث business ethicsموجة عارمة في كليات إدارة األعمال للعناية بتدريس أخالقيات العمل ) الشركات املساهمة في الواليات املتحدة األمريكية

عَرض في كليات إدارة األعمال في الواليات املتحدة األمريكية من 
ُ
% في 79م إلى 2004% في عام 34زادت املواد التي لها عالقة بأخالقيات العمل التي ت

 أن McLean and Elkind, 2013:426م )2011عام
ّ
محل بطريقة عرض ما هو صحيح وما هو واجب عمله  أخالق العملفعالية تدريس (، إال

 (. 15الفصل  ،Pakaluk and Cheffers ،2011)جدل

                                                             
1

 Bayou and Reinstein (2001 :12:) نص ما قاله 

“Such naïve conclusions as ‘auditors should prevent fraud and auditing standards should be designed to eliminate fraud’ contradict 
professional very existence” 

2
 Carmicheal( ،1975 :79:) نص ما قاله 

“Thus, an audit could never be a guarantee of the absence of fraud, but, even if it could, confining an audit to so limited an objective 

would be unwise”. 
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ــــــ  ما يجب ان يكون عليه الواقع والحالـــــ أي  حيال إدارة األرباح (normative) أو معيارية (idealistic) مثالية من وجهة نظرو  يقرر  ـفكماـ

 املهنيون ولكن هل يرى  .في مهنتهم خالفات أخالقية ينتهجها املحاسبون ملا يرونه من م ،أخالقيتهاوعدم  كراهية إدارة األرباح (2008الخشاوي والدوسري )

 عدم أخالقيتها؟في واقعهم 

 .إجابة له للبحث عندراسة تجريبية  ملاالجابة على هذا السؤال تتطلب عإن  

 سؤال الدراسة:
 مما سبق، يمكن صياغة سؤال البحث على النحو التالي:

  في اململكة العربية السعودية أخالقية إدارة األرباح؟ املهنيون إلى أي مدى يرى 

 املنهج املستخدم في الدراسة:
راجعة هي نتاج حوار ومناقشات بين املدير املالي للشركة املساهمة ومراجعها ) علوم  أن القوائم املاليةمن امل

ُ
(، Beattie et al. ،2001 :3امل

  القوائم املالية تعد يالتإلدارة ا لدى إنوحيث 
ً
 ها من قبلوفحص هايتعين تدقيق ، فإنهقد تختلف عن مصالح مستخدمي املعلومات ومصالح أهدافا

والدوسري،  الخشاوي وإمكانية االعتماد عليها )حول عدالة تمثيلها للمركز املالي للشركة املساهمة  رأي  منهي  إلبداء مرخص له محاسب منهي وحيادي 

مون منافعهWatts (1977 اقترحولقد  (،2008
ّ
م املتوقعة ( نظرية لشرح القوائم ملالية مفادها أن األفراد الذين يشتركون في إنتاج القوائم املالية يعظ

 بطرق إبداعية ومبتكرة.

ز على جانب إن  
ّ
إدارة األرباح من قبل مستخدمي القوائم املالية، وتحديدا تأتي هذه الدراسة الحالية ملعرفة وجهة نظر الدراسة الحالية ترك

أن تستطلع آراء املهنيين من محاسبين  ومن املناسباألرباح،  إدارةمدى أخالقية ممارسة  عناملهنيين في الشركات العاملة في اململكة العربية السعودية 

انطوت عليها االستبانة، وعلى غرار املالك فإن  ياالسئلة التمن خاللها  يدركو  التي، فلديهم املعرفة املتخصصة واملمارسة ومن يعمل في مهنة املالية 

املاليين الذين  باملحللين، باملقارنة 3(Horgren,1987:173للقوائم املالية ) األساسيون  املستخدمون املحللين املاليين الذين شملتهم الدراسة هم 

 illiteracy in financeاألسهم وعلى وجه الخصوص األفراد قد يعانون من األمية في األمور املالية ) حاملييتسمون بمعرفة في األمور املالية، فإن 

matters تم تنظير  وقد  ،إدارة األرباح ظاهرةومعرفة متعمقة ب صرفةعلى جوانب فنية  تحتوي (، األمر الذي ال يجعل من املناسب سؤالهم عن ظاهرة

ر لها كمنظومة املحللين املاليين في عالقتهم مع الشركات بأن تقاريرهم هي امتداد  ملنظومة املنشأة أي أنهم جزء من الشركة املساهمة إذا ما تم النظ

(institution( )Fogarty and Rogers,2005.) 

يتم شرح الطريقة واألداة  الخامس، فيتناول القسم التالي مراجعة األدبيات ذات العالقة، ثم في القسم أقسامقسمت هذه الدراسة إلى وقد 

 .السابعمن الدراسة، ثم خاتمة الدراسة والتوصيات في القسم  السادساملناسبة لجمع البيانات لإلجابة على سؤال البحث، ثم يتم مناقشتها في القسم 

 :مراجعة األدبيات ذات العالقة

 :ظاهرة إدارة األرباح في سياق مشكلة الوكالة التي صاحبت ظهور الشركات املساهمة اململوكة لجمهور املساهمين 

 (،Al-Adeem,2017aر أشكال تنفيذ األعمال، فتطورت أشكاله إلى أن ظهرت الشركة املساهمة )يتدعو الحاجة في بيئة األعمال إلى تطو 

 ىويعمل علالذي يموله الدائنون، باألفكار الريادية التي يقدمها  )القروض( ينوالّد  ،ن املساهمو ففي الشركة املساهمة يلتقي رأس املال الذي يموله 

 .(Smith,2003:10) (riskمحفوفة باملخاطر ) مدراء الشركةتنفيذها 

يتم وصفهم في بعض األدبيات باملالك  ، والذين"املالكفئة "من هذه الفئات و (، stakeholdersعلى فئات عدة ) تحتوي إن الشركة املساهمة   

وغيرهم،  والدائنون مدراء الشركات، ومن الفئات أيضا  (،Roe,1994وهم فئة أضعف من مدراء الشركة ) (،2011)العديم،  "النائمين"أو  "الغائبين"

اوي ى تحقيق أهداف محددة )الخشيرغب بعض هذه الفئات سواء من أعضاء مجلس اإلدارة أو من مالك الشركات أو من أصحاب املصالح األخر  فقد

 (.2008والدوسري، 

رها توظيفا من املفاهيم أو النظريات املقترحة للنظر ولتنظير الشركة املساهمة، ولعل من أهمها وأكث عدد  على األدبيات املحاسبية  وتنطوي  

(، agency theory( )Al-Adeem,2017a,2017b) "نظرية الوكالة"(، وinstitutional theory) "نظرية املنظومة أو املؤسسة"في البحث املحاسبي 

 لنظرية الوكالة فإن ثمة مشكلة أفرزتها املمارسة التي يقوم بها املالك من قيامهم بإنابة وتوكيل املدراء املحترفين
ً
 (professional managers) وطبقا

                                                             
التي توفرها  EDGARاملالية التي تم تنزيلها من خالل موقع أو خدمة  ثمة دراسة حديثة بحثت في خصائص مستخدمي القوائم املالية في الواليات املتحدة األمريكية من واقع القوائم 3

 (:SECهيئة األوراق املالية )

Michael S. Drake, Phillip J. Quinn, and Jacob R. Thornock (2017) Who Uses Financial Statements? A Demographic Analysis of 

68.-: September 2017, Vol. 31, No. 3, pp. 55Accounting HorizonsFinancial Statement Downloads from EDGAR.  
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(، والتي تعني أن كل فئة تسعى لخدمة وتحقيق مصالحها االقتصادية حتى لو كان على agency issueإلدارة شركتهم، وهذه املشكلة هي مشكلة الوكالة )

النظرية للشركة املساهمة لتعم  (، وتعمم هذه النظرة أوeconomic agentحساب الفئات األخرى، فاإلنسان ما هو إال وكيل مصالحه االقتصادية )

 على قيام وتشغيل الشركة املساهمة )
ً
فعلى سبيل املثال قاد  (،Kleinman and Palmon,2001كافة العالقات بين الفئات التي تتعاون وتعمل معا

الكندية إلى أن ثمة مشكلة وكالة داخلية بين املدير التنفيذي وبين أعضاء  Nortel( لفشل وإفالس شركة 2008) .Fogarty et alالتحليل الذي قام به 

 مجلس اإلدارة، األمر الذي يقّيد ويحد من نموذج  أو نظرية الوكالة في الشركات املساهمة. 

العائلية تتفش ى مشكلة ، حتى في الشركات (Jensen and Meckling,1976عالقة تعاون بين طرفين او أكثر تشوبها مشكلة الوكالة ) إن أي  

 (..Schulze et al,2001الوكالة  )

( هي audit functionفوظيفة املراجعة ) االستعانة باملراجع الخارجي، ولتخفيف مشكلة الوكالة بين املالك من حملة األسهم وبين املدراء يتم 

 ;firm value( )Watts,1977:57  Watts and Zimmerman, 1979( التي تقلل من قيمة الشركة املساهمة )agency costجزء من تكلفة الوكالة )

  املالك في سبيل جعل مصالح املدراء في نفس اتجاه مصالح منشآتهموالتضحية بجزء من قيمة (، والتي ال يمانع املالك بتحملها 1986
ً
 امعه ومتماشيا

(align the interests of both parties )(Smith and Warner, 1979; Watts, 1977; Watts and Zimmerman, 1979, 1986). 

تلجأ اإلدارات ، وقد ملا لها من تأثير على تحديد مكافآتهم "إدارة األرباحهو ممارسة "التي قد يتبعها املدراء  واملمارسات فمن األساليب  

التصفية لتجنب  إلرضاء مساهميها أو للحد من هبوط أسعار أسهمها املتداولة في السوق املالي أو إدارة أرباحها إلىاملساهمة الشركات  التنفيذية في

 .(2015والفضل، ؛ 2013 أحمد؛ كذلك أنظر 2014اإلجبارية )مطر وآخرون، 

؛  debtholders( )Black,1976( وحملة الّدين )stockholdersثمة تعارض بين مصالح حملة األسهم ) أن اإلدارة املالية تبين أدبياتإن 

Smith and Warner,1997 ونتيجة ،) ( 
ً
( من قبل املساهمين الحاليين لإلدارة التنفيذية التي تدير demandلهذا التعارض فقد تعد إدارة األرباح مطلبا

 ( عندما تواجه شركاتهم عسر Dye,1988 أموال وثروات هؤالء املساهمين واملستثمرة في شركاتهم )
ً
إن القيام  (،financial distressأو ضائقة مالية ) ا

 هي من االستراتيجيات التي يقوم بها املالك مع مدراء شركاتهم( Milking the property)وضعف االستثمار، وحلب املمتلكات  بمشاريع خطرة للغاية

 حتى لو لم تواجه الشركة عسر و (، Jerzemowska,2006:12) حتى لو كان على حساب دائني الشركة املساهمة بإلحاق الضرر بهم 
ً
 مالي ا

ً
فقد تكون  ا

 Smith and( محّفزا للتالعب باألرقام املحاسبية )debt covenantsالشركة من خالل اتفاقيات الدين ) دات التي يفرضها دائنودات واملحّد املقيّ 

Warner,1979:194؛ 118: 2016حمد، أ نظر أيضا إلى؛ اSchipper,1989.) 

  في الشركات املساهمة إدارة األرباحظاهرة: 

( أن إدارة األرباح هي إحدى "االستراتيجيات املحاسبية التي يتسم بها السلوك اإلداري عند التقرير عن نتائج أعمال 3: 2013يقرر أحمد )

 ضمن املعلومات
ً
رة عن أداء الشركات لغرض تحقيق أهداف و نشامل الشركات والتي عن طريقها تتمكن اإلدارة من إظهار أرقام محاسبية مستهدفة مقدما

في الواقع العملي، مما يتطلب  قد يشير إلى انتشار هذه املمارساتتعددت الدراسات واألبحاث التي تناولت ممارسات إدارة األرباح، مما ولقد محددة"، 

 (nexus of contractsوفيما إذا كان ثمة أطراف في العالقات التعاقدية ) ،والفلسفية املختلفة املتعلقة بهاضرورة التعرف على الجوانب الفكرية 

(Hoyden and Bodie,2011 ؛Kornhauser,1989)  الشركة من املعلوم أن باح، فاملساهمة يطالبون بإدارة األر التي تكّون في مجموعها الشركة

 املساهمة قد تسلك 
ً
 (.Monks and Minow,1995:27املنافع أكبر من التكاليف )انت إذا ك غير قانونية  حتى لو كانت  سلوكا

  )2010كما ورد مطر Schipper (1989  ها ت، فمثال عرففي البحث املحاسبي إلدارة األرباح تعريفات متعددة متداولةإّن 
ً
 مقصود بأنها تدخال

ً
 ا

  Healy and Wahlen  ن  تحقيق مكاسب خاصة ملصلحتها، أما الباحثا أجلإعداد التقارير الخارجية التي تصدرها الشركة من  عندسه اإلدارة تمار 

( فقد ربطا إدارة األرباح باستخدام املديرين التنفيذيين لتقديراتهم الشخصية لدى إعداد القوائم املالية 2011ش وصوفيكما ورد في القطي 1999)

الشركات التي يديرونها ألغراض تخدم العالقة التعاقدية فيما  إنجازاتأو بقصد التأثير على مستوى  ،تضليل مستخدمي تلك القوائم أجلاملنشورة من 

 بيههم وبين املالك التي تنشأ في نطاق املفاهيم التي تقوم عليها نظرية الوكالة.

 :أن ( الى6: 2008) الخشاوي والدوسري  أشار

 احتيالية كما يطلق عليهاإل ( أو املحاسبة CREATIVE  ACCOUNTINGأو املحاسبة اإلبداعية )  األرباح إدارة"

 من مواليد الثمانينات، ومن املحتمل أن تكون قد بدأت عندما واجهت الشركات صعوبات في فترة الركود التي 
ً
البعض حدثـا

تلك األرباح حدثت في بداية الثمانينات، حيث كان هنالك ضغط إلنتاج أرباح أفضل في الوقت الذي كان من الصعب إيجاد 

نوع آخر، ولهذا فقد رأت الشركات بأنها إذا كانت ال تستطيع أن تكسب األرباح فإنها تستطيع على األقل أن  ومن أي  

 ".تبتدعها
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ف"تحدث  إدارة األرباح بأنها  (Healy and Wahlen,1999:368) عّرف
ّ
إعداد  فياملديرون تقديراتهم وأحكامهم الشخصية  عندما يوظ

الذي تضليل بعض أصحاب املصالح عن فهم األداء االقتصادي في التقارير املالية بغية تعديل التقارير املالية لالتقارير املالية، وفي هيكلة العمليات 

 .5 4".على األرقام املحاسبية املنشورة على النتائج التعاقدية التي تترتبلتأثير بغية ا ، أويعكس وضع املنشأة وحقيقتها

واملبادئ واملفاهيم  يئ للمرونة التي توفرها السياسات والقواعدعبارة عن االستخدام الس"عملية إدارة األرباح  أن( 2015) اليماني ويرى 

والتي يمارسها املاليون بالشركات دون تجاوز بهدف التالعب باألرقام املالية لخدمة فئات محددة من أصحاب املصالح بالشركة على  ،واملعايير املحاسبية

     .6"حساب فئات أخرى من أصحاب املصالح بالشركة

مرادفات إدارة أحد ( Income Smoothing)( الى أن تمهيد الدخل 149-148: 2017 وآخرين مطر عنكما ورد  1968)  Copeland وتوصل

تخفيض حدة  لغرض ،محاولة تقوم بها اإلدارة لنقل جزء من الربح املحقق في سنة أرباحها مرتفعة إلى سنة أخرى أرباحها منخفضةوأنه  األرباح،

( هذا اإلجراء بتشذيب 2009حمّيد )تعارف عليها في محاسبة االستحقاق، ويصف الاإلجراءات امل عن طريق وُتمارسالتقلبات في رقم الربح الدوري 

 الدخل.

وجهات نظر الباحثين، حيث تبنى كل تعريف مهها وجهة نظر  باختالفوفي ضوء ما سبق يتضح أن هذه التعريفات قد اختلفت فيما بيهها 

ممارسات إدارة من حيث دوافع اإلدارة للقيام بإدارة األرباح أو األدوات املستخدمة في القيام بإدارة األرباح أو مدى قانونية وعدم قانونية  محددة، سواءً 

تحقيق مكاسب ذاتية بين العديد من الدراسات على أن الهدف من إدارة األرباح هو تعديل التقارير املالية والتالعب في األرباح ل اتفاقوأن هناك  ،األرباح

ممارسات لإلدارة أو لتعظيم قيمة الشركة أو لتضليل بعض أصحاب املصلحة في الشركة أو للوصول ملستوى معين من األرباح، أي إن إدارة األرباح هي 

 يقي للشركة.إدارية يتم عن طريقها الوصول إلى األرباح التي تعكس رغبة اإلدارة وليست األرباح التي تعكس األداء املالي الحق

 theفي خطابه املعنون بـ "لعبة األرقام" )األمريكية ( SECوالذي سبق وأن رأس هيئة سوق املال ) Arthur Levitt  صفوهذا التوجه يدعمه و 

Numbers Game)  بأنها "لعبة أرقام" )  األرباحإدارة  مارساتمل 7م28/9/1998والذي ألقاه  بتاريخ(Duncan,2001:1  2016احمد،  عنكما ورد :

 الحقيقي التقرير عن الدخل بطريقة تعكس رغبة اإلدارة وليس األداء املالي"هي  إدارة االرباحفإن  Arthur Levitt(، وبناء على ما ورد في خطاب 115

حيث تعتقد اإلدارة "عند استخدامها ألحد استراتيجيات إدارة األرباح (، 115: 2016في احمد، كما ورد  Magrath and Weld,2002:2)) "للمنشأة

رة عن أداء تلك املنشآت على كشف مدلول األرقام املتضمنة في تلك للقوائم املالية املعبَ  القارئ لغرض تحقيق أهدافها املعلنة أو غير املعلنة بعدم قدرة 

ومن حيث املبدأ باإلمكان إدارة األرقام التي يتم  إنه( تعريفا إلدارة األرباح، حيث تقول "1989 :91) Schipperتذكر و (، 3: 2013القوائم" )أحمد، 

 GAAPفي املبادئ املحاسبية املتعارف عليها ) يوفرباستخدام أساس االستحقاق والذي  الوصول إليها
ً
تجعل هذه األرقام  بدرجةمن البدائل له  ( عددا

 تنطوي على إدارة األرباح بأن وعليه يمكن القول (، 115: 2016، أحمداالستحقاق املحاسبي يؤدي إلدارة األرباح )فالتطبيق الخاطئ ألساس غير مفيدة"، 

ملية إعداد كافة املمارسات املحاسبية املدروسة التي تقوم بها إدارة الشركة لتحريف األداء املالي الحقيقي للشركة من خالل التدخل املتعمد  في ع

وعليه يمكن القول أن  ،(28: 2013إلى مستويات معينة من األرباح ) مليجي،  استغالال ملرونة املبادئ املحاسبية املتعارف عليها للوصول  التقارير املالية

 (. 115: 2016تالعب في املعلومات املحاسبية )احمد، في حقيقتها  إدارة األرباح

  األرباح إدارةمدى أخالقية 

عن تلك التي تستخدمها املنشآت في تختلف "الدوافع واألدوات التي تستخدمها املنشآت العربية في إدارة أرباحها  أن( 118: 2016) أحمديقرر 

 األرباح أمر  إدارةممارسة تعتبر هل  :السؤالولكن الدول األخرى"، 
ً
 مبرر ا

ً
غير هل يعتبر موضوع التضليل والخداع املبرر واملتعمد أمر  ال؟أخالقيا أم  ا

 ال؟خالقي أم أ

 Merchant, and Rocknessاألرباح، حيث أشار كل من  إدارةالدراسات واألبحاث املحاسبية إلى املنظور األخالقي في ممارسة  تعرضت بعض

ن التالعب في األرباح أه الى مدراء القطاعات في بعض الشركات وتبين في نتائج األبحاث وَج  ( حيث قدما استقصاءً 16: 2013كما ورد عن اللوزي  2002)

                                                             
4
 نص التعريف كما ورد باللغة االنجليزية: 

" Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial 
reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or to influence contractual 
outcomes that depend on reported accounting numbers." 

 Healy and Wahlen( هذا التعريف على نحو مشابه ملا ذكرناه حيث ترجم تعريف 13: 2012تنقل العديد من الدراسات العربية هذا التعريف، فعلى سبيل املثال نقل عيس ى ) 55

 على النحو التالي:

لية وإعادة هيكلة العمليات بهدف تعديل التقارير املالية إما لتضليل املساهمين بشأن إعداد التقارير املا في" "إدارة األرباح تتحقق عندما يقوم املديرون باستخدام الحكم الشخص ي 

 األداء االقتصادى للشركة، أو إلبرام تعاقدات تعتمد على األرقام املحاسبية".
6
 .15/9/2018آخر زيارة  .t~111788http://www.shbabmisr.com/mاملقال متاح على الرابط:  
 م<.18/6/2018>آخر زيارة    https://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch220.txt: متاح على الرابط 7

http://www.shbabmisr.com/mt~111788
https://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch220.txt
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ً
أما التالعب عن طريق السياسات املحاسبية هو غير مقبول أخالقيا ألن هذه املمارسة تضلل مستخدمي  ،عن طريق القرارات التشغيلية مقبول أخالقيا

  املحاسبة.على مهنة  القوائم والتقارير املالية وتؤثر بشكل سلبيَ 

 : وعين من ممارسات ادارة األرباحنالى وجود في دراسته  (103: 2012حمزة  عنورد  اكم 2010) Parfet  وأشار

على  تنطوي بعض القيود الوهمية والتي  إنشاءالتشغيلي الحقيقي للمؤسسة عن طريق  االداء إخفاءهي التي تهدف الى و  ادارة األرباح السيئة  .1

  .ممارسات محاسبية غير قانونية ويصعب اكتشافها

لي مستقل لقرارات اختيارية من شأنها املحافظة على أداء ما اإلدارةاألرباح التشغيلية التي تحدث عند اتخاذ  وهي إدارةادارة األرباح الجيدة  .2

 املبيعات.ري للعمالء ألجل تسريع تقديم خصم تجاومقبول للمؤسسة ك

 قيام اإلدارة التنفيذية للشركة املساهمة راتبشأن مبر( 14-13: 2008ى في دراسة عيس ورد  اكم 2005) Scott and Pitmanكل من  بينو  

  أكانت سواءً  القانونية القواعد في حاالت ال تنطوي على مخالفات إليهااللجوء بأنه يمكن   باح ر األ  بإدارة
ً
  أو عامة

ً
وعلى ، التجاري  بالنشاط خاصة

 .بادئ املحاسبية املتعارف عليهاتخالف املممارسات محاسبية 

 التأثير للمديرين يمكنف العمليات، نتائج إدارة خالل منما يتم عمله  األرباح هوعلى  التأثيرالتنفيذية وجاهته في دارة إن أحد املبررات التي ترى اإل  

 Scott and Pitman ، فيذكراملنشأة على وتأثير التشريعات السياس ي الضغط من يقلل الحكوميين مما املسؤولين أو التشريعات واضعي أعمال على

 16: 2008كما ورد في دراسة عيس ى  2005)
ً
 األول  الخليج أزمة أثناء بتخفيضها األرباح إدارةفي  البترول شركات مديرو  امق على ذلك، حيث ( مثاال

 عهها. السياس ي االنتباه صرف بهدف 1990لعام

 كما ، الشركات إدارة الحسابات مع مراجعي تواطؤ و املالية القوائم في التالعب ممارسات خطورة( 2009( أمينة قامت بها دراسة أوضحت

 الدولي املستوى  على تطبيقها تعميمو  املحاسبية لبدائلاو  الطرق  تعدد  املحاسبية على املرونة تشتمل والتي الدولية املحاسبية املعايير تبني أهمية تبين

  وقد، يةالجزائر  املساهمة الشركات في األرباح إدارة عن طريق املحاسبي للتالعب مجالالتي تسمح بحدوث  الثغرات االعتبار األخذ بعين دون 
ً
طت سل

 م. 2009الى  2007الل االعوام من في عينة من الشركات املساهمة خ األرباح إدارة، وكيفية قياس األرباح إدارةعلى مفهوم وأساليب الضوء 

طت
ّ
  دور  على التركيز مع ،جوانب عدة من اإلبداعية املحاسبة مفهوم على الضوء) 2008( والدوسري  الخشاوي  دراسة سل

ُ
 ققالتُح  في قاملدق

 املحاسبة ممارسات عن للكشف املستخدمة الحديثة واألساليب والوسائل االتجاهات أهم إلى توصال وقد اإلبداعية، املحاسبة ونتائج ممارسات من

 املحاسبة إصدار معايير مجلس دور  بيان خالل من املهنة على تؤثر قد أخطار أو مشاكل أي ملواجهة املهنية دور املنظماتا بين كما منه، والحد اإلبداعية

 ونتائج ممارسات من التحقق في املدقق دور  بيان إلى اإلبداعية باإلضافة املحاسبة ممارسات من الحد في للمحاسبين الدولي االتحاد من املنبثق الدولية

 عمل املدقق أداء تعزيز كيفية على التعرف وكذلك مسؤولياته وإطار املحوري املدقق دور  على الضوء خالل تسليط من وذلك اإلبداعية، املحاسبة

 .اإلبداعية املمارسات من للحد

الدوافع التي تحفز املؤسسات على  إلى باإلضافة ،األرباح إلدارةالتعرف على مختلف املفاهيم  إلى هدفتفقد ( 2012) دراسة حمزةأما 

مع طرح ملختلف اآلليات  ،األرباح إدارةالدور الفعال الذي تلعبه مهنة التدقيق املحاسبي في الحد من ممارسات  وإبراز، التالعب برقم الربح املعلن عنه

 .األرباح إدارةد من ممارسات ساهم في الَح املدقق بما ي أداءسن من والسياسات التي تساعد على االرتقاء بمهنة التدقيق املحاسبي وتَح 
استغالل بعض املعالجات من ذلك ( يتبين األمريكية Enron WorldCom انهيار الشركات الكبرى )مثل شركة  أسبابحين يتم االطالع على 

األرباح بحيث أصدرت العديد من  إدارةالسلبية التي أدت ملمارسة  واآلثارفي أداء مهنة املحاسبة  أدى الى وجود خلل رئيس بالتاليو والسياسات املحاسبية 

لجان إصدار املعايير ليقوموا بإعادة النظر في املعايير وهل لديها  في بالذاتو الجهات التشريعية قوانين للحد من التضليل والغش في القوائم املالية 

 سلوبلهذا األ  هممن وجهة نظر االدارة معللين لجوء رباح وذلكاأل صوات املؤيدة إلدارة وفي املقابل قد تتعالى األ ؟ امكانية في مواجهة هذه األساليب

 .فعال املنافسينأبرام التعاقدات ومواجهة لتوفير معلومات مفيدة عند إ

بين عدم وجود دراسات ُعنيت بوجهة نظر املحاسبين واملحللين إدارة األرباح تأخالقية مدى التي تناولت لدراسات االستعراض لإن هذا  

، حيث تم فكريةوإضافة  معرفية ه الدراسة مساهمةاالمر الذي يجعل من هذ إدارة األرباح،أخالقية املاليين العاملين في اململكة العربية السعودية حول 

 ة العربية السعودية ميدانعدد من الدراسات متخذة من اململك تنفيذ
ً
(، إال أن القثامي هدف في 2012على سبيل املثال القثامي، لجمع البيانات ) ا

السعودي، والتعرف على مدى ممارسة   األسهم سوق  في أسهمها تتداول  التي السعودية الشركات املساهمة في األرباح إدارة ظاهرة إلى تحليلدراسته 

رباحها وتشمل هذه العوامل إدارة أثر بعض العوامل على اتجاه الشركات املساهمة السعودية في إلدارة األرباح، واختبار أالشركات املساهمة السعودية 

 ليه الشركةلشركة ، ونوع القطاع الذي تنتمي إحجم الشركة، وربحية الشركة ومديونية ا
ً
  ، األمر الذي يجعل من الدراسة الحالية مساهمة

ً
 فكرية

 
ً
 األرباح وبيئة اململكة العربية السعودية.  في البحث املحاسبي املعني بإدارة  معتبرة
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 :طريقة البحث
  ة  الستقصاء آراء عين استبانةتم تصميم 

َ
السعودية  اململكة العربية البنوك التجارية والشركات في العاملين فيين املاليين واملحاسبين من املحلل

مدى موافقتهم حيال وكيفية تحديد ض لها املحاسب واملحلل املالي لحاالت يتعر بنود ال دراج عدد منإتم  وقد األرباح.دارة ملدى أخالقية إ رؤيتهمحول 

 
ً
الخشاوي  بالرجوع إلى عدد من الدراسات )على سبيل املثال تم تحديدهادارة أرباح عبارة عن ممارسات إ القيام بها، وعدد هذه البنود أحد عشر بندا

  (.2013مليجي،  ؛2017؛ مطر وآخرون، 2008؛ عيس ى، 2011 القطيش،؛ 2008والدوسري،

 أنها  إن موافقة أفراد العينة على القيام باملمارسات التي انطوت عليها بنود االستبانة
ً
فئة أرباح جيدة تحقق مصلحة  إدارةتشير ضمنا

 .مستخدمي القوائم املالية

عطاء وزن حيث تم إ ،(17: 2011)العمري،  جابة على بنود األداةالتالي لتحديد مستوى اإل  سلوبهيل تفسير النتائج تم استخدام األ ولتس

لى خمسة مستويات متساوية ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إ ،(1موافق بشده =  غير ،2موافق =  ، غير3محايد= ،4=  موافق ،5للبدائل :)موافق بشده =

 التالية:املدى من خالل املعادلة 

 للحصول على التصنيف التالي: 0.80=  5( ÷ 1-5عدد بدائل األداة = )÷  قيمة(أقل  –أكبر قيمة ) =طول الفئة 

 )جدول توزيع للفئات حسب التدرج املستخدم في أداة البحث( : توزيع فئات(1)جدول رقم 
 مدى املتوسطات الوصف

 5.00 – 4.21 موافق بشدة

 4.20 – 3.41 موافق

 3.40 – 2.61 محايد

 2.60 – 1.81 موافقغير 

 1.80 – 1.00 غير موافق بشدة

 :تائج الدراسةن
تم حساب اإلحصاءات الوصفية للتعرف على خصائص العينة التي تم استطالع آرائها وتفسير هذه اآلراء لإلجابة على سؤال الدراسة، حيث 

 التالي:على النحو ذلك تم حساب مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت لإلجابة على سؤال الدراسة، و 

 خصائ  العينة وصف:  

لعل للغة و ن ماليين، محللي 3أفراد، مههم  7باملالية  عالقةله لين املاليين باملستوى املتوقع، حيث بلغ إجمالي من عمله لاملح تجاوبلم يكن 

ل حملة   تتطلب اإلملام باللغة اإلنجليزية.ين املاليين املحللفي االستبانة، حيث إن مهنة التي أعدت بها أداة البحث عالقة في نسبة انخفاض مشاركتهم 
ّ
وشك

أو حملة  أكاديميينالعينة على  تنطو ، ولمالبكالوريوسمن العينة حاصل على درجة  %63، حيث أن ما نسبته العينةغالبية أفراد  البكالوريوس

مهنية في املحاسبة، وأن غالبيتهم لديهم خبرة خمس  شهاداتنة( ليس لديهم % من أفراد العي75من أفراد العينة )أي ما نسبتهم  37وأن الدكتوراه، 

  32 إنسنوات فأقل، حيث 
ً
 ( يبّين خصائص أفراد العينة. 2من أفراد العينة أفادو بأن خبرتهم خمس سنوات فأقل، والجدول رقم ) فردا

 ة واملهنية(: توزيع عينة الدراسة وفقا للبيانات الوظيفية واملؤهالت العلمي2جدول )
 النسبة العدد التصنيف البيانات الوظيفية

 

 

 الوظيفة

 %51 25 محاسب

 %6,1 3 محلل مالي

 %8.2 4 مدير مالي

 %6,1 3 مراجع مالي

 %26,5 14 أخرى 

 

 

 املؤهل العلمي

 %63,3 31 بكالوريوس محاسبة

 %22,4 11 ماجستير في املحاسبة

 0 0 دكتوراه في املحاسبة

 %14,3 7 أخرى 

 

 

 املؤهل املنهي

 %2 1 زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 %6.1 3 الزمالة األمريكية للمحاسبين القانونيين

 %2 1 زمالة املحاسب اإلداري املعتمد

 %4.1 2 شهادة مدقق داخلي معتمد

 %4.1 2 املعتمدينللمحاسبين  اإلستراليةالزمالة 

 %6.1 3 البريطانية للمحاسبين املعتمدينالزمالة 
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 %75.5 37 ال يوجد
 

 سنوات الخبرة

 %65.3 32 سنوات فأقل 5

 %30.6 15 سنوات 10الى  5من 

 - - سنة 15الى  10من 

 %4.1 2 سنة 15كثر من أ

 %100 49  املجموع

  جابة عن سؤال الدراسة:اإل 

 (1(، حيث جاءت العبارة رقم )2,79( و )3,80عينة الدراسة تراوحت متوسطاتها الحسابية بين )( أن إجابات أفراد 2يتضح من الجدول رقم )

ن الشركة  ؛في كونها املرتبة األولى في قائمة ممارسات إدارة األرباح  االستبانة في
ُ
والتي نّصت على: )تمهيد الدخل ألجل العمل على ثبات نسبي لألرباح يمك

، حيث بلغ بها من قبل الشركات القيامعلى فيها التي يوافق أفراد العينة و  ؛االجل الطويل بما يحقق مصلحة املساهمين( من القيام بعملية التنبؤ في

( في االستبانة والتي نصها )باإلمكان تأجيل 2في حين جاءت العبارة رقم )(، 0.76معياري حول هذا املتوسط )بانحراف ( 3,80متوسطها الحسابي )

ممارسات إدارة األرباح التي ال يوافق في قائمة املبيعات( في املرتبة األخيرة من  رباح لسنوات تالية في حال قامت الشركة بتحقيق ربح  األ  االعتراف بجزء من

 (. 1.09( وانحراف معياري حول هذا املتوسط )2.79القيام بها من قبل الشركات، حيث متوسط موافقة أفراد العينة ) فيها على أفراد العينة 

 1(، وبين الشكل رقم )2دارة األرباح حسب ما يظهرها جدول رقم )كونها ممارسات مقبولة إل  باقي البنود في مدىموافقة أفراد العينة حيال وتتدّرج 
ً
( صورة

 لهذا التدرج في املوافقة:

 إدارة األرباح ملمارسات(: متوسطات موافقات أفراد العينة 1شكل )

 
                                                             

8
ة بنطوي على أداة البحث بلغتها التي تم العناية باللغة العربية عند عرض نتائج الدراسة، فقد تم تحرير العبارات بشكل أدق وأكثر حرص قبل عرضها في الجدول، إن ملحق الدراس 

وقد يرغب القارئ في األخذ بالصياغات الواردة في الجدول إذا ما أراد توظيف تم ارسالها ألفراد العينة في مرحلة جمع البيانات، والتفاوت في مستوى اللغة ليس جوهريا وليس مؤثرا، 

 نفس أداة البحث بغرض جمع البيانات لرقي مستوى اللغة العربية فيها. 
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 المتوسطات الحسابية وفقا السئلة الدراسة 
 

8(: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل بند واملتوسط العام3جدول )
 

حسب متوسطها  مرتبةالبنود 

 الحاسبي

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة

 تمهيد الدخل ألجل  1
َ
 0.76 3080 مصلحة املساهمين.ن الشركة من القيام بعملية التنبؤ في االجل الطويل بما يحقق العمل على ثبات نسبي لألرباح يمك

 0.88 3.59 من املمكن ممارسة عملية ادارة األرباح في حال توافقت مع املعايير الدولية والتشريعات املستخدمة. 2

 االعتراف باإليرادات املحصلة من مبيعات بضائع لم يتم شحهها يعد دافع 3
ً
 انتهازي ا

ً
 0.97 3.57 إلدارة األرباح. ا

 الضرائب املستحقة يعتبر دافعالتأثير على  4
ً
 انتهازي ا

ً
 0.96 3.51 إلدارة األرباح. ا

  ممارسة إدارة االرباح لتالفي التصفية اإلجبارية للشركة ُيعد  إلىلجوء اإلدارة التنفيذية  5
ً
 انتهازيا

ً
 0.88 3.42 إلدارة األرباح.دافعا

 0.92 3.36 الى ادارة األرباح. لـ اللجوءضرورة قيام املنظمات املهنية املحاسبية بإعادة صياغة املعايير املحاسبية نظرا لصعوبة تطبيقها والتي أدت  6

 إلدارة األ  تقديم خصم تجاري للعمالء ألجل تسريع املبيعات يعد  7
ً
 انتهازيا

ً
 1.05 3.34 رباح.دافعا

 0.91 3.14 سوء توجيه املوارد بين مجاالت االستثمار البديلة. إلىدارة األرباح تؤدي إ 8

 1.01 3.02 دارة األرباح.إيؤثر حجم املنشأة بشكل سلبي على زيادة ممارسات  9

 1.10 2.97 تعد عملية تخفيض مخصص الديون املشكوك في تحصيلها التي تؤدي الى زيادة األرباح في األجل القصير عملية مقبولة محاسبيا. 10

 1.09 2.79 رباح لسنوات تالية في حال قامت الشركة بتحقيق ربح من املبيعات.بجزء من األ  باإلمكان تأجيل االعتراف 11

  3.31 املتوسط العام  
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من وجهة نظر عينة ثمة مبررات أخالقية  في اململكة العربية السعودية أن يتضح من وجهة نظر املحاسبين واملحللين املاليين العاملين

ل الطويل بما يحقق مصلحة وخصوصا في حالة تمهيد الدخل والذي يساعد الشركة في القيام بعملية التنبؤ في األج األرباح،دارة إمارسة الدراسة مل

الخيارات كل خيار من  على  عدد أفراد العينة الذين وافقوا ن( يبيّ 4بولة، والجدول رقم )مقممارسة إدارة األرباح  تعتبرولذلك   مستخدمي القوائم املالية

 ،(7، والعبارة 8، العبارة 1حين أن بعض العبارات لم تحض بغير موافق بشدة )العبارة  ففيلكل ممارسة من ممارسات إدارة األرباح األحد عشر، 

 ع التالية: األرب موافقات أفراد العينة حول ممارسات إدارة األرباحيضا تكّدس ويالحظ أ

  تمهيد الدخل ألجل العمل على ثبات نسبي لألرباح 
ً
 ن الشركة من القيام بعملية التنبؤ في االجل الطويل بما يحقق مصلحة املساهمين.يمك

  دارة األرباح في حال توافقت مع املعايير الدولية والتشريعات املستخدمة.إمن املمكن ممارسة عملية 

  االعتراف باإليرادات املحصلة من مبيعات بضائع لم يتم شحهها يعد 
ً
 انتهازيا

ً
 إلدارة األرباح.دافعا

  التأثير على الضرائب املستحقة يعتبر 
ً
 انتهازيا

ً
 إلدارة األرباح.دافعا

 ، ومنوالتشريعاتمتوافقة مع املعايير إدارة األرباح طاملا أنها  ممارسات موافقة أغلبية أفراد العينة بشكل عام علىأن ومن الجدير بالذكر 

 .املعايير معايير املحاسبة املالية هذه

( Generally Accepted Accounting Principlesاملحاسبية املتعارف عليها ) معلوم أن املبادئهنا تبرز أهمية معايير املحاسبة املالية، فو 

(، (Al-Adeem,2017a:5 عندكما تم اإلشارة له   Professor Gary Previtsبالنسبة للمحاسبة املالية ) "الحقيقة"أنها  اختصارا" GAAPأو ما ُيعرف بـ"

ة بقدر ما تسمح به معايير املحاسبة املالية، فال يمكن البتة للمحاسبة أن تعكس الحقيقة االقتصادية قيللحقاألمر الذي يجعل القوائم املالية عاكسة 

عّد التقارير املالية على ضوئها ) "حقيقة"يناقش بعض الباحثين في املحاسبة عدم وجود و  (،.White et al,2003للمنشأة )
ُ
(، حيث Bayou et al ،2011ت

ية، ومعلوم أن إن فضائح الشركات املساهمة ومكاتب مراجعة وحاالت الغش في تقاريرها املالية التي تم اكتشافها تم وصفها بأنها غير أخالقية وغير حقيق

 Williams؛ أنظر أيضا decision usefulness( )Bayou et al,2011ة تحقيق غاية وهي خدمة املستفيدين )غيَ التقارير املالية يتم إعداده بُ محتوى 

and Ravenscroft,2015 يتم إعداد التقارير املالية املنشورة على ضوئها، وإنما يتم إعدادها بناًء وتطبيقا ملعايير  ملموسة "حقيقة"(، فليس ثمة

حاسبة املالية املحاسبة املالية، والتي توفر بدائل في معالجاتها للمشاكل املحاسبية، فلطاملا أن البديل الذي اختارته اإلدارة متوافق مع معايير امل

بإدارة األرباح بما يخدم مصالح معينة  إدارة شركة مساهمةاملنظمة ملهنة املحاسبة واملراجعة فال ضرر، فإذا ما قامت  والتشريعات الصادرة من الجهات

عداد التقارير املالية  قد يتطلب تبني كون محل نظر، إن السعي ألخالقية إسلوك اإلدارة قد ال يوبما يتماش ى مع هذه املعايير والتشريعات فأخالقية 

 لتعريفو  في األخالق والقيم ينةمع فلسفة  
ً
على توفرها في محتوى  ( تنبني عليها املحاسبة املالية وتؤكد املراجعةPakaluk and Cheffers,2011)لحقيقة ا

     وهذا التعريف للحقيقة.  هذه الفلسفة  على املبنيلية التي ينتجها النظام املحاسبي التقارير املا

تأجيل العينة ال توافق على غالبية أفراد  إن ال يمكن اعتبار جميع حاالت تمهيد الدخل "أخالقية"، حيث ( أيضا بأنه4وكما يوّضح جدول )

 إلدارة األرباح.كممارسة املبيعات يرادات لسنة تالية في حال قامت الشركة بتحقيق ربح من من اإل  االعتراف بجزء  

 جمالي أفراد العينة إتهم إلى ونسب(: توزيع إجابات أفراد العينة لكل اختيار لكافة البنود 4جدول )

 موافق موافق بشدة  العبارة

 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد

نتمهيد الدخل ألجل العمل على ثبات نسبي لألرباح 
َ
 يمك

جل الطويل بما ة من القيام بعملية التنبؤ في األ الشرك

 يحقق مصلحة املساهمين.

 - 3 11 28 7 العدد

 - %6,1 %22,4 %57,1 14,2% النسبة 

ارة األرباح في حال توافقت مع من املمكن ممارسة عملية إد

 املعايير الدولية والتشريعات املستخدمة.

 1 4 15 23 6 العدد

 %2,1 %8,2 %30,6 %46,9 %12,2 النسبة 

مبيعات بضائع لم يتم  االعتراف باإليرادات املحصلة من

 شحهها يعد دافع انتهازي إلدارة األرباح.

 2 6 8 28 5 العدد

 %4,1 %12,2 %16,3 %57,1 %10,2 النسبة 

 التأثير على الضرائب املستحقة يعتبر 
ً
 انتهازيا

ً
إلدارة  دافعا

 األرباح.

 1 7 13 22 6 العدد

 %2,1 %14,4 %26,5 %44,8 %12,2 النسبة 

لى ممارسة إدارة االرباح لتالفي التنفيذية إلجوء اإلدارة 

 التصفية اإلجبارية للشركة ُيعد 
ً
 انتهازيا

ً
 إلدارة األرباح. دافعا

 - 8 17 19 5 العدد

 - %16,3 %34,8 %38,7 %10,2 النسبة 

ضرورة قيام املنظمات املهنية املحاسبية بإعادة صياغة 

أدت املعايير املحاسبية نظرا لصعوبة تطبيقها والتي 

 ارة األرباح.الى إد لجوءلل

 1 8 16 20 4 العدد

 %2,04 %16,3 %32,6 %40,8 %8,1 النسبة 

 - 14 11 17 7 العددتقديم خصم تجاري للعمالء ألجل تسريع املبيعات يعد 
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 إلدارة األ 
ً
 انتهازيا

ً
 - %28,4 %22,4 %34,6 %14,2 النسبة  رباح.دافعا

توجيه املوارد بين مجاالت ى سوء إدارة األرباح تؤدي إل

 االستثمار البديلة.

 1 13 14 20 1 العدد

 %2,1 %26,5 %28,5 %40,8 %2,1 النسبة 

دارة على زيادة ممارسات إ ييؤثر حجم املنشأة بشكل سلبَ 

 األرباح.

 3 12 18 13 3 العدد

 %6,2 %24,4 %36,7 %26,5 %6,2 النسبة 

تعد عملية تخفيض مخصص الديون املشكوك في 

التي تؤدي الى زيادة األرباح في األجل القصير و تحصيلها 

 عملية مقبولة محاسبيا.

 5 12 14 15 3 العدد

 %10,2 %24,4 %28,5 %30,6 %6,12 النسبة 

رباح لسنوات تالية في من األ  باإلمكان تأجيل االعتراف بجزء  

 ربح من املبيعات.حال قامت الشركة بتحقيق 

 4 20 10 12 3 العدد

 %8,1 %40,8 %20,4 %24,04 %6,01 النسبة 

 

 : هات لألبحاث املستقبليةيصالصة، ومقيدات الدراسة، وتوجال 
استقصاء بف ،ممارسات إدارة األرباحفئات مستخدمي القوائم املالية في مدى موافقتها على بعض  ىحدإ وجهة نظر استطلعت هذه الدراسة

 فقة أفراد العينة على ممارساتافي مدى مو  ثمة تفاوت نوجدت الدراسة أين في البنوك والشركات السعودية آراء املحاسبين واملحللين املاليين العامل

وجهة نظر أفراد العينة مقاسة بمتوسط  من دارة األرباح بشأنها مبررةإ من ممارسات حاالت تعتبرهناك فستبانة، اال إدارة األرباح التي اشتملت عليها 

ــ   العينةممارسات ال يوافق ــــــ مقاسة أيضا بمتوسط موافقة أفراد ثمة  في حين، دارة األرباحعليها كممارسات إ موافقة أفراد العينة العينة   عليها أفرادــ

وضعت مصلحة  طاملانطوي على إدارة أرباح ال يمانعها أفراد العينة ثمة ممارسات وإن كانت ت إنولعله من املمكن قوله  دارة األرباح،كممارسات إل 

، ولطاملا لم تتعارض مع معايير وتشريعات مهنية وقانونية، فعدم أخالقية املمارسات لم تكن مبررا لعدم موافقة أفراد العينة على االعتباراملساهمين في 

 بعض ممارسات أفراد العينة. القيام ب

 الدراسة:ومحددات مقّيدات 

الشركات بعض تنفيذ هذه الدراسة في وقت قصير نسبيا بحيث تم جمع البيانات من قبل املحللين املاليين واملحاسبين العاملين في تم 

 فرد 49نتج عنه مشاركة  الذي ، األمروالبنوك السعودية
ً
عينة ، كما أن المن تعميم نتائج العينة على مجتمع الدراسة حَد فقط، وهذا العدد قد ي ا

، فلعل البنك السعودي لالستثمار( وعدد محدود من الشركات الرياض، سامبا،)وهي مدينة الرياض  تجارية فيبنوك  3على العاملين في اقتصرت 

 الدراسات املستقبلية تحرص على تنوع أكبر للشركات وعلى عدد عينة أكبر مما يتيح تعميم نتائج الدراسة. 

 األبحاث املستقبلية:

ث يعرض على أفراد متخصصين عدد من السيناريوهات يق طريقة البحث التي تقوم على السيناريوهات، بحاألبحاث املستقبلية تطبلعل 

لتنفيذ  ارسة إدارة األرباح، وثمة طريقةليتم استطالع آرائهم حول أخالقيتها ومدى تأييدهم لقيام اإلدارة بمم الدراسةاملبينة على نتائج هذه 

توسطها مرتفعة، التي كانت في مى تلك الدراسة مع التركيز علهذه التي اشتملت عليها استبانة  كان صياغة السيناريوهات من البنوداإلمبفالسيناريوهات، 

عرضها على بعض األفراد وهات يتم اغة السينارييوبعد ص األرباح. دارةغالبية أفراد العينة ترى ممارستها إل  ( أن4التي أوضح جدول ) ولعل األربع البنود

 املختصين 
َ
 .مدى أخالقيتهاويقررو  موليحك

 املراجع
: املراجع

ً
 العربية: أوال
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Abstract: The objective of this study is to investigate the extent to which earning management is ethical 

from the perspective of the financial statements’ users. Corporate scandals and bankruptcies that are witnessed 

worldwide were in conjunction with earning management practices. Specifically, the study asks whether 
certain earning management practices are deemed ethical from the perspectives of surveyed practicing 

accountants and financial analysts in Saudi Arabia. Results of the study show that some earning management 

practices are aligned with the interests of surveyed subjects, which justifies doing them, especially when the 
illegality of such practices are of concern. The research findings should lead accounting professionals, 

academics and educators to rethink the idea of viewing the corporation from an agency perspective.  Such 

findings are constrained by the small sample size which was collected in a relatively short period of time. 

Furthermore, with the absent of philosophies of ethics and value in accounting curricula and in the process of 
issuing financial accounting standards along with the absence of a clear definition of “truth” in accounting, it 

is concerning that the ethicality of an accounting practice may be defined from the perspective of a party who 

is assuming responsibility of corporate matters. Such a definition may not be in the best interest of other 
parties; rather, it may be harmful to them. The public is represented in corporation domain by accounting 

professionals who are supposed to guard the public interest. Only when corporate scandals emerge, 

governments erect and punish on a time when wealth of the public is already shifted to other parties. 

Governing corporation from the perspective of agency should be rethought.   
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 مخلحق الدراسة:

 نموذج االستبانة

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 ...................................... /ةالفاضل /ةاألستاذ

 ،،،، وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 االستبانة تعبئة خالل من الدراسة هذه الستكمال تعاونكم راجيه بكل التقدير إليكم أتوجه

 نظركم،من وجهة  مدى أخالقية ادارة االرباح موضوع حول  املرفقة

ل والذي يظهر االرباح كما أود اإلشارة الى ان ادارة األرباح يقصد بها اظهار االرباح على غير حقيقتها في القوائم املالية بالزيادة بعكس مفهوم تمهيد الدخ

 املالية،بأقل مما هي عليه في القوائم والتقارير 

 ،والتقدير الشكر فائق مع

 بيانات ديمغرافية )خصائ  العينة(:

 الوظيفة:-أ

 أخرى ) (                       ) ( مراجع مالي                        ) (محاسب                ( ) محلل مالي              ( ) مدير مالي

 :العلمي املؤهل- ب  

   أخرى                  ( ) املحاسبة في دكتوراه ( )            املحاسبة في ماجستير ( )      املحاسبة في بكالوريوس ( )

 :ملنهي املؤهل-ج

يوجد ال ) (          CMA  ( )     AACA ( )      CA ( )      CIA  ( )        SOCPA  ( )       CPA ( ) 
 :الصبرة سنوات- د

  سنوات فأقل. 5) ( 

 ( ) سنوات. 10إلى  5ن م

سنة. 15سنوات الى  10) ( من   

سنة. 15) ( اكثر من   

 
ً
 البنود حول أخالقية إدارة األرباح:: ثانيا

موافق  العبارة الرقم

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 األجليمكن الشركة من القيام بعملية التنبؤ في  لألرباحثبات نسبي  على ألجل العملتمهيد الدخل  1

 الطويل بما يحقق مصالح املساهمين
     

بتحقيق ربح من تأجيل االعتراف بجزء من االرباح لسنوات تالية في حال قامت الشركة  باإلمكان 2

 املبيعات
     

 األجلتعد عملية تخفيض مخصص الديون املشكوك في تحصيلها التي تؤدي الى زيادة االرباح في  3

 مقبولة محاسبيا عملية القصير
     

 ادت والتي صياغة املعايير املحاسبية نظرا لصعوبة تطبيقها   بإعادةقيام املنظمات املهنية ضرورة  4

 االرباح . ادارة  للجوء الى
     

      من املمكن ممارسة عملية ادارة االرباح في حال توافقت مع املعايير الدولية والتشريعات املستخدمة  5
      االرباح إلدارةعتبر دافع انتهازي التأثير على الضرائب املستحقة ي 6
      االرباح إلدارةتقديم خصم تجاري للعمالء ألجل تسريع املبيعات يعد دافع انتهازي  7
لجوء االدارة التنفيذية ملمارسة ادارة االرباح لتالفي التصفية االجبارية للشركة يعد دافع انتهازي  8

 االرباح إلدارة
     

      االرباح إلدارةاملحصلة من مبيعات بضائع لم يتم شحهها يعد دافع انتهازي  باإليراداتاالعتراف  9
      املوارد فيما بين  مجاالت االستثمار البديلة ادارة االرباح تؤدي الى سوء توجيه  10
      من املمكن أن يؤثر حجم املنشأة على ممارسة إدارة األرباح 11

 


