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  شكر وتقدير

  . ًال وآخرًا على عظيم نعمه وتوفيقه في إعداد وانجاز هذا البحثالعالمين أوّ  الحمد هللا ربّ 

  :وبعد
 إبراهيم العدي: الدكتورم الباحث بخالص شكره وعظيم امتنانه وتقديره ألستاذه الفاضل يتقدّ 

باإلشراف على  تكّرمهجامعة دمشق، على  - ة االقتصاداألستاذ المساعد في قسم المحاسبة في كليّ 
هائية جزاه اهللا هد والوقت الذي بذله في سبيل إتمام البحث وٕانجازه بصورته النّ هذا البحث وعلى الجّ 

  .خير عن الباحث كلّ 

على تفّضل سيادته  ،في فلوحصا: دكتورستاذ اللألقدير كر والتّ م الباحث بالشّ كما يتقدّ 
  .باالشتراك في الحكم على هذا البحث وعلى ما بذله من جهد في قراءته ومناقشته

ل على تفضّ  ،محمد خالد المهايني: دكتورستاذ اللألم الباحث بالشكر والتقدير كما ويتقدّ 
  .ومناقشتهسيادته باالشتراك في الحكم على هذا البحث وعلى ما بذله من جهد في قراءته 

على تفّضل سيادته ، فريد الجاعوني: دكتورستاذ اللألكما ويتقّدم الباحث بالشكر والتقدير 
  .باالشتراك في الحكم على هذا البحث وعلى ما بذله من جهد في قراءته ومناقشته

على تفّضل سيادته باالشتراك ، علي يوسف: دكتورللكما ويتقّدم الباحث بالشكر والتقدير 
  .على هذا البحث وعلى ما بذله من جهد في قراءته ومناقشته في الحكم

 أساتذته في جميع مراحل دراسته كلّ ه الباحث بخالص الشكر والعرفان بالجميل إلى ويتوجّ 
، جميع أساتذته في الكليةم بالشكر إلى الذين كان لهم الفضل في وصوله إلى هذه المرحلة، ويتقدّ 

  .على تعاونهم مع الباحث ورئيس قسم المحاسبة االقتصادلعميد كلية قدير كر والتّ والشّ 

  

  األمر والتوفيق واهللا وليّ 
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  اإلهداء
  ... من عّلمني حرفًا كنت له عبدًا 

  العرفانو  ي التقديرلهم منّ 

تذوب بصمت فتعّلمني التفاني، من رؤيته صالة  شمعةٍ كعّلمني الصبر، تشجرة سنديان من هو كإلى 
  ...  طالبًا رضاه زادًا على مّر زماني  هذا عواطفي، ولصورته حّج أشواقي، أهديه عملي

  والدي

، متضّرعًا إلى اهللا أن يمّدها الصحة أبوابهل شموعي على أشعِ  إلى معبد الحنان الذي ة،إلى أيقونة المحبّ 
  ...امًا لها ليضيء رضاها بقّية أيام حياتي وأطأطئ رأسي احتر    والعافية،

  والدتي

ا يبحثان بعضهم فقا في الحياةاها نصفين طَ وٕايّ  تإلى من اخترتها رفيقة دربي، وشريكة عمري، من كن
  ...حدا بماّدة الحب حتى التقيا واتّ 

  زوجتي

  ...  من مكنوناتي ما لم أعهده من مشاعر  ياتي، وأخرجواح إلى من زّينوا
  محمود ومايا: ولديّ 

  ...  ف في حياتي سائًال المولى في ُعاله أن يحفظهّن يهرّ إلى الوردات الناشرات عبيرهّن ال
  )عال، عبير، رهف( أخواتي

  ... بحال الذكريات ألم الفراق فتستحضر ،تزور خاطري من ال تزالإلى 
  )حال(روح أختي 

  ... ، ومن رأيت فيهم ومنهم معنى األخّوة من والديّ  أخوةٍ عن إلى من عّوضني اهللا بهم 
  تيإليهم خالص محبّ 

  ... إلى كّل من الزمني النصيحة، وزّودني الحماس، وأخذ بيدي إلى الخير والنجاح 
 ي المحبة والعرفان لهم منّ 
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  ملخص البحث

ة والمحاسبة من التداخل بين المحاسبة الماليّ  لى دراسة جانبٍ إالبحث الحالي  هدف  
وذلك انطالقًا من تأثير سالمة  ة،ة النهائيّ ر على النتائج الضريبيّ ة الذي من الممكن أن يؤثّ الضريبيّ 

ة الوصول إلى نتائج على عمليّ  بعة للوصول إلى رقم الربح المحاسبيّ اإلجراءات المحاسبية المتّ 
  .ة سليمةضريبيّ 

ذات  ةٍ كآليّ –وتمهيد الدخل  حتأثير ممارسة إدارة األربامدى دراسة عمل البحث على ذلك ل
  .على الربح الضريبيّ  - األرباحات إدارة من آليّ  ةٍ خصوصيّ 

من خالل  اختبار مدى تأثير إدارة األرباح وتمهيد الدخل على قياس الربح الضريبيّ  وتمّ 
من  اختبار فروض البحث وضعها في ضوء مشكلة البحث وأهدافه، وتمّ  تمّ اختبار سبعة فروض 

ة من في السلسلة الزمنيّ  خالل التطبيق على البيانات التي تّم الحصول عليها من القوائم المنشورة
ة بما فيها ق واألسواق الماليّ للشركات الخاضعة إلشراف هيئة األورا 2011إلى العام  2006العام 

، حيث تّم تحديد درجة ممارسات إدارة األرباح ةالشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليّ 
  .لالمعدّ  Jonesفي الشركات المدروسة من خالل استخدام نموذج 

تربط درجة ممارسات إدارة األرباح مع رقم الربح  وجود عالقةٍ  ل البحث إلىتوصّ و 
ة بحتة ل إلى عدم وجود غايات ضريبيّ المدروس، ولكن توصّ  في المجتمع اإلحصائيّ  الضريبيّ 

على استخدام اإلدارة في  ه ال يوجد تأكيد إحصائيّ أنّ حيث  ،تدفع المديرين نحو إدارة أرباحهم
ر والذي يؤثّ  والربح الضريبيّ  الشركات لممارسات إدارة األرباح لتغيير الفرق بين الربح المحاسبيّ 

ال يوجد تمايز في درجة ممارسات إدارة ه أنّ ، كما دونًا عن الربح المحاسبيّ  على الربح الضريبيّ 
ل البحث لعدم ًا، مع توصّ فة ضريبيّ المكلّ  ًا والشركات غيرفة ضريبيّ األرباح بين الشركات المكلّ 

 ر في الربح الضريبيّ التغيّ "و "الربح الضريبيّ " ة تمهيد الدخل معتربط آليّ  ذات داللةٍ  وجود عالقةٍ 
 أنّ بي وحِ مما يُ  "والربح المحاسبيّ  الفروق بين الربح الضريبيّ "وجود عالقة مع و  "ألخرى من فترةٍ 

  .بحتة ةٍ ضريبيّ  لغاياتٍ دون أن تقوم بذلك تمهيد الدخل روق لاإلدارة في الشركات تستخدم هذه الف
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  اإلطار العام للبحث

  :التمهيد: أوالً 

القواعد التي مع  قواعد القياس المحاسبيّ  على تداخل ة قياس الربح الضريبيّ عمليّ  تقوم
 فرضتهذه العالقة المتداخلة بين المحاسبة والضريبة ٕاّن ق، و المطبّ  يفرضها القانون الضريبيّ 

  .المستخدمة قواعد القياس المحاسبيّ ل أو تالعب بتدخّ  ة بأيّ ر النتائج الضريبيّ تأثّ  عملية
ات والشركات ة التي عصفت بالعديد من االقتصاديّ األزمات االقتصاديّ  قد فرضتو 

التركيز على القضايا المحاسبية التي كان لها دور كبير في تلك األزمات، حيث  ضرورة ةالعالميّ 
لألطراف  الدور الكبير للمحاسبة في تأمين المعلومات الالزمة التخاذ القرارات بالنسبة ه في ظلّ أنّ 

التالعب بنتائج مترافقًا مع احتمالية قيام اإلدارة في الشركات ب ،صاحبة المصلحة مع الشركة
ي إلى في تلك النتائج ما يؤدّ  جوهري  ي إلى تحريفٍ يؤدّ األمر الذي األعمال لدوافع متنوعة، 

مع مرور ي حاالت يؤدّ ال هذهفي مثل ٕاّن التراكم الشركات، و هذه تضليل أصحاب المصالح مع 
ة للعديد من هذه الصبغة المحاسبيّ قد شّكلت و  ؛على مستوى االقتصاد الكليّ  خللٍ الوقت إلى 

ة ومدى األبحاث نحو دراسة طبيعة المعلومات المحاسبيّ من  كثيرٍ ًا التجاه دافعًا رئيسيّ األزمات 
وكان لألرباح  ؛والجودة هذه المصداقّيةالبحث في أساليب تعزيز محاولة و ، وجودتها تهامصداقيّ 

ة على لمستوى جودة األرباح المحاسبيّ  في هذا المجال، نتيجة التأثير الملحوظ ةة خاصّ أهميّ 
 Earningsاألطراف صاحبة المصلحة مع الشركات، لذلك كان مصطلح إدارة األرباح 

Management  ّال قد نو  ،منذ ثمانينات القرن الماضي لت مثار بحثٍ من المواضيع التي شك
تناول إدارة األرباح وطرقها  في مجال المحاسبة الذي ًا من البحث العلميّ نصيبًا مهمّ الموضوع 

مشكلة إدارة  نشوء ةتأتي عمليّ و  ؛في المحاسبة وأساليبها ودوافعها في إطار التنظير اإليجابيّ 
يّ  ة لإلدارة من خالل االختيار المحاسبيّ للممارسات النفعيّ  نتيجةً األرباح  للطرق  1االستنساب
ة للتسويات المحاسبيّ  ، أو االختيار االستنسابيّ Accounting Choiceة المحاسبيّ 

Discretionary Accruals  ّهذه المشكلة في ظل  زعزّ تت، و وفق أساس االستحقاق المحاسبي
ة االختيار بين إلدارة حريّ ا والتي تعطي GAAPة المقبولة عمومًا المبادئ المحاسبيّ  تطبيق
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عند  Accrual Basisة وفق أساس االستحقاق ة والمعالجات المحاسبيّ السياسات المحاسبيّ 
هذه الحرية المعطاة  أنّ  وتفترض تهدف GAAPالـ ، وكانت1ات والصفقاتمعالجتها لنفس العمليّ 

السياسة ، وذلك من خالل سماحها لإلدارة باختيار إيصال معلومات أكثر مالءمةتساهم بلإلدارة 
م منفعة عظ يُ  المحاسبّية األكثر توافقًا مع الظروف التي ترتبط بالحدث المراد قياسه بشكل

إيجابًا على  بدوره ينعكسهو ما ، و للشركات الحقيقيّ  ة عن األداء االقتصاديّ لمعلومات المحاسبيّ ا
ة أتاحت لحريّ هذه امن الحاالت أّن  ما حصل في كثيرٍ ، ولكن هذه الشركاتأصحاب المصالح مع 

 ؛هذه اإلدارات للتالعب باألرباح األمر الذي يقّلل من جودة األرباح بدًال من زيادتها المجال لنفس
ة على التسويات المحاسبيّ  -في أغلب األحيان- ز ركّ تَ في مجال إدارة األرباح ة البحث عمليّ  وٕانّ 

ركة عند للش األداة األهمّ  ل، الذي يشكّ كات اعتمادًا على أساس االستحقاقالتي تقوم بها الشر 
 ؛ةألرقام المحاسبيّ ابهدف التأثير على  ل اإلدارة في التقرير الماليّ تتدخّ قيامها بإدارة األرباح، حيث 

ة والذي كأحد طرق إدارة األرباح المهمّ  Income Smoothingكما يبرز مصطلح تمهيد الدخل 
 بات في األرباح بين المعلنة من أجل تخفيف التقلّ ل اإلدارة في أرقام الربح ة تدخّ عمليّ ر عن يعب

في أرقام الربح المعلنة  بما يسمح بتحقيق استقرارٍ  ،ن لألرباحالسنوات المختلفة حول مستوى معيّ 
، حيث ة واإلفصاحالشفافيّ في مشاكل ة تمهيد الدخل المصطنع تخلق ألخرى، ولكن عمليّ  من فترةٍ 

ة المعايير المحاسبيّ التي توّفرها على المرونة  وع من التمهيدتعتمد اإلدارة في ممارستها لهذا الن
في األداء  ر فعليّ والتي ال يرافقها تغيّ التي ترغب الحصول عليها ة إلظهار النتائج المحاسبيّ 

  .ةالنقديّ  هاتدفقاتفي للشركة أو  االقتصاديّ 
ة من ة العامّ الماليّ ر ة الضريبة في دول العالم مع تطوّ أخرى، فقد تزايدت أهميّ  ومن جهةٍ 

 لة في ظلّ ة المتدخّ ة العامّ ة المحايدة في مرحلة الدولة الحارسة إلى الماليّ ة التقليديّ ة العامّ الماليّ 
ل بكونها يتمثّ  وحيدٍ  ة، األمر الذي غير من طبيعة أهداف فرض الضريبة من هدفٍ الدولة المتدخلّ 

إلى الهدف  ة إضافةً ة وسياسيّ ة واجتماعيّ اقتصاديّ متعّددة أهداف إلى موردًا لتغطية نفقات الدولة، 
  .عليه الذي بقيت محافظةً  الماليّ 

                                                           
1  Napolitano.G.1998.”Earnings Management Revisited”. Goldman sachs Investment 

Research,Nov.9, 1998. P1. 
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 الربح الضريبيّ التي تربط من العالقة  الحاليّ  في البحث وتنطلق دراسة الجانب الضريبيّ 
 الربحبعة للوصول إلى رقم المتّ ة والتأثير الكبير لسالمة اإلجراءات المحاسبيّ  ،الربح المحاسبيّ مع 

، بالتالي التأثير المحتمل على الشركات عادلةٍ  ضريبةٍ  في عملّية الحصول على المحاسبيّ 
، ومن التقسيم الذي في الشركة على رقم الربح الضريبيّ لممارسة إدارة األرباح من قبل المديرين 

 جارٍ  إلى دخل ضريبيّ  ة للدخل الضريبيّ ة الدوليّ يّ معايير المحاسبالمن / 12/معيار رقم القّدمه 
 رة بالتشريعة المقر الت الضريبيّ فرض المعدّ  ل بالدخل الخاضع للضريبة وهو الذي يتمّ يتمثّ 

والربح  تة بين الربح المحاسبيّ ت ناتج عن الفروق المؤقّ مؤقّ  ضريبي  عليه، وٕالى دخلٍ  الضريبيّ 
ق بتمهيد ا يتعلّ وبم، مؤقتة خاضعة للضريبة أو قابلة لالقتطاعالفروق كانت هذه السواء  الضريبيّ 

ل اإلدارة في رقم الربح المعلن بهدف تخفيف التذبذبات تدخّ فقد انطلق البحث من فكرة أّن  ،الدخل
ة من إذا كان لإلدارة غايات ضريبيّ  في األرباح يمكن أن يكون له تأثير على رقم الربح الضريبيّ 

  .لهذا التدخّ 
ة على دراسة العالقة المفترضة لموضوع إدارة األرباح مع عمليّ  عمل البحث الحاليّ ولذلك 

دراسة هذه العالقة المفترضة من خالل تقسيم  تّمتقد في الشركات، و  قياس الربح الضريبيّ 
عرض النماذج الموضوعة لقياسها في األبحاث ييدرس موضوع إدارة األرباح، و  البحث إلى قسمٍ 

، ق بموضوع قياس الربح الضريبيّ ة التي تتعلّ يع الضريبيّ السابقة؛ وقسم آخر يبحث في المواض
استخدام ب اختبار فروض البحث المفترضة من خالل العالقاتق وصوًال لتحديد مدى تحقّ 

لة نة من الشركات المسجّ المرتبطة بعيّ و ق على البيانات المتاحة ة التي ستطبّ األساليب اإلحصائيّ 
  .ةفي سوق دمشق لألوراق الماليّ 
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  :مشكلة البحث: ثانياً 

ي إلى ة يؤدّ اإلفصاح عن المعلومات المحاسبيّ القياس و الكبير بسالمة  ر الربح الضريبيّ تأث  إنّ 
ة موارد الخزينة العامة المتأتية من ضرائب الدخل على األرباح عند حصول محاوالت حساسيّ 

ة إلخفاء أو من خالل استخدام المهارات المحاسبيّ  تعسفي  بشكلٍ سواء كان هذا  ب الضريبيّ للتهرّ 
ر ؤثّ على جودة األرباح مما ي رئيسي  رٍ يأتي بروز مصطلح إدارة األرباح كمؤثّ و  ؛جزء من األرباح

ر يؤثّ  الذياألمر  ،ة إدارة األرباحعمليّ لإداراتها عند ممارسة على سالمة اإلفصاح لدى الشركات 
ة على مختلف األطراف صاحبة المصلحة مع الشركات، ومن منطلق كون الدوائر الضريبيّ بدوره 

ة الضغط الشديد على أهميّ  وفي ظلّ  الشركات، هذه هي أحد األطراف صاحبة المصلحة مع
ة من جهة، ومن جهة ة الالزمة لتغطية النفقات العامّ لتأمين الموارد الماليّ  تحسين األداء الضريبيّ 

وما  ،ةة مع ظهور سوق دمشق لألوراق الماليّ في سوريّ التي نشأت جديدة الظروف ال فإنّ أخرى 
فرضت صعوبات على قدرة إدارة الشركات المدرجة في السوق  بات إفصاحٍ من متطلّ  هذا فرضه

الشركات  كثير من ىلد اً كما كان سائد-  ةٍ تعسفيّ  خل بطريقةٍ ة إخفاء جزء من الدّ على القيام بعمليّ 
 خبراتٍ ب عانةستاليدفع القائمين على إدارة الشركات ل يمكن أنالذي و ، -العاملة في سورية

من خالل ممارسة إدارة األرباح في هذه  للتأثير على الدخل الخاضع للضريبة ةٍ وٕاداريّ  ةٍ محاسبيّ 
ة من ل آليّ يمكن أن تشكّ ة ممارسة تمهيد الدخل إّن عمليّ ق بتمهيد الدخل فما يتعلّ في؛ و الشركات

– ه عند ممارسة تمهيد الدخلة، حيث أنّ في حالة الضرائب التصاعديّ  ب الضريبيّ ات التجنّ آليّ 
 ولكن ال يتمّ  كاملٍ  االعتراف باألرباح بشكلٍ  يتمّ  - ة إلدارة األرباحكأحد الطرق ذات الخصوصيّ 

العمل  هذه األرباح، بل يتمّ  قت فيهاة التي تحقّ الفترات المحاسبيّ نفس االعتراف بها في هذا 
ة، التذبذبات في األرباح بين الفترات المحاسبيّ ف خفّ يُ  على توزيعها بين السنوات بشكلٍ  المحاسبيّ 
 تتوافق مع أرباحٍ  كبيرةٍ  على أساس شرائح ذات نسب اقتطاعٍ  ب التكليف الضريبيّ تجنّ  وبهذا يتمّ 

 ا بالنسبة للبحث الحاليّ ، أمّ العمل على إبقاء األرباح في حدود مقبولة االقتطاع يتمّ  بحيث ،عاليةٍ 
- ة يكون على أساس ضريبة نسبيّ  تكليفها الضريبيّ  ة فإنّ وفي حالة الشركات المساهمة السوريّ 

ادة االستف ة االستفادة من الميزة السابقة تنعدم، ولكن يمكن أن يتمّ عمليّ فإّن وبالتالي  ،- بنسبة واحدة
 لجدولة الضرائب التي يتمّ  ة التخطيط الضريبيّ في هذه الشركات في عمليّ تمهيد الدخل ة من عمليّ 
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ات التقدير لموارد الموازنة ي عمليّ يؤثر على الدّقة ف فإّنه ،هذاق في حال تحقّ و ، دفعها بين السنوات
  .ةفي وزارة الماليّ  ةالضريبيّ ة العامّ 

التساؤالت  من خاللض لها البحث ة التي يتعرّ ة البحثيّ القضيّ  مكن أن يتّم صياغةبعد هذا يُ 
  :التالية
المفروضة على و  قة باإلفصاح المحاسبيّ المتعلّ بات متطلّ الشروط و لل هل هناك قدرة .1

المدرجة في  إدارة األرباح في الشركات ممارساتضبط السوق على في  جةدرَ الشركات المُ 
 ؟لشركات غير المدرجةبا مقارنةً  السوق

على الربح  الشركات اإلدارة في من قبلممارسة إدارة األرباح لعملّية تأثير  هل هناك .2
ة على واردات الخزينة العامّ  بالتالي ريؤثّ األمر الذي ، الخاضع للضريبة في هذه الشركات

 ؟ة من هذه الشركاتالضريبيّ 

في  تأتي هذه الحاجة، من قبل اإلدارة الضريبّية إضافّية ةحاجة إلجراءات تدقيقيّ هل هناك  .3
 ؟ة بحتةلجوء الشركات لممارسة إدارة األرباح لغايات ضريبيّ  قحال تحقّ 

 ،هل لجوء اإلدارة في الشركات لممارسة تمهيد الدخل له انعكاس على رقم الربح الضريبيّ  .4
 من قواعد إثبات؟ ع الضريبيّ شر في تحديده على ما يفرضه المُ  والذي يعتمد

ة تلجأ اإلدارة في الشركات لممارسة تمهيد الدخل مدفوعة لذلك بوجود دوافع ضريبيّ  هل .5
 :تساؤلين فرعيين هما ع عن هذا التساؤل الرئيسيّ بحتة؟ ؛ ويتفرّ 

o  ّفي الشركات  والربح المحاسبيّ  ر واضح للفروق بين الربح الضريبيّ هل هناك تأث
 بدرجة ممارسة اإلدارة لتمهيد الدخل؟

o  ّبات في رقم ة التقلّ على حدّ  واضحٍ  جة ممارسة تمهيد الدخل بشكلٍ ر در هل تؤث
  ألخرى؟ من فترةٍ  الربح الضريبيّ 

 

  

  

  

  

  



 اإلطار العام للبحث

 

8 

  :الدراسات السابقة: ثالثاً 

ما  وفي ظلّ ، البحث الحاليّ موضوع األبحاث التي لها عالقة ب هذا الجزء أهمّ  تناول
 دراساتٍ ه لم يقع على فإنّ ب في مجال إدارة األرباح تِ الباحث في استعراضه لما كُ إليه ل توصّ 

 وجد الباحث أنّ في سورية، و  ة قياس الربح الضريبيّ تناولت تأثير ممارسة إدارة األرباح على آليّ 
ت ز التي تناولت العالقة بين ممارسة إدارة األرباح والضريبة تركّ التي اّطلع عليها و أغلب األبحاث 

كآلّية تستخدمها اإلدارة في  والربح المحاسبيّ  ة بين الربح الضريبيّ المؤقتّ الفروق  تناولحول فكرة 
في حدود - الباحث من قبل ع عليها طالاال تمّ األبحاث التي  إدارة األرباح، وفيما يلي أهمّ ممارسة 

  :مع البحث الحاليّ  مشتركةً  اً نت أفكار تضمّ و  - ر لهما توفّ 

  :الدراسات السابقة باللغة العربية

  :1)2008(سمير  ،دراسة عيسى - )1
نطلق وا هدف البحث إلى دراسة الغايات التي قد تدفع اإلدارة نحو ممارسة إدارة األرباح،

من حيث نظرة البعض إليها باعتبارها نوع من  ،ة إلى إدارة األرباحمن النظرة السلوكيّ  البحث
العمد في هذا السلوك، في حين ة طالما توافر جانب التحايل أو التالعب بالمعلومات المحاسبيّ 

طالما  غير أخالقي  اً حتى لو كان سلوك مشروعٌ  قانوني  ها سلوكٌ ينظر لها البعض اآلخر على أنّ 
إلدارة األرباح  ض األثر السلبيّ استعر اعلى  هذا البحث عملو  ة،ق مصلحة الوحدة االقتصاديّ يحقّ 

ر الحقًا على ة ويؤثّ ف الثقة في القوائم الماليّ عِ ضا يُ ة، ممّ في تقليل جودة األرباح والتقارير الماليّ 
ة جودة المراجعة أهميّ إلى دراسة  هذا البحث هدفو  ة،ق الكفء لرأس المال في األسواق الماليّ التدفّ 

ة والتي كانت خصوصًا بعد االنهيارات في كبرى الشركات العالميّ  ةفي توفير الثقة بالقوائم الماليّ 
إلبراز دور المراجعة في الكشف عن كما هدف مراجعتها كبرى شركات المراجعة، تقوم على 

من  ة، وتّم اختبار ذلك من خالل استبيان استهدف عّينةات إدارة األرباح في السوق المصريّ عمليّ 
  .ةة العاملة في السوق المصريّ مكاتب المراجعة الخارجيّ في المراجعة  مديريّ 

لغاية تخفيض  سلوك اإلدارة في مجال إدارة األرباح يمكن أن يتمّ  إلى أنّ البحث ل وتوصّ  
بين جودة المراجعة وسلوك  ةٍ سلبيّ  إلى وجود عالقةٍ ل كما توصّ الدخل بغرض تخفيض الضرائب، 

                                                           
��ت إدارة ا�ر��ح". 2008. �5�"، ���ر ���ل ���د 1�� ����� . "درا�� 
ط�.�� - أ�ر �ودة ا��را��� ا���ر��� �

  .2008، �و��و )45(، ا����د ر%م )2(ا����در��، ا� دد ر%م ��� �  - ���� ا�
��رة ���وث ا� ����
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ي إلى اكتشاف ومعالجة يؤدّ  عاليةٍ  ة المراجعة بجودةٍ أداء عمليّ  تفسير ذلك بأنّ كان إدارة األرباح، و 
ا ينعكس إيجابًا على جودة القوائم ة والتي من بينها سلوك إدارة األرباح، ممّ األخطاء الجوهريّ 

  .ة المنشورةالماليّ 

  :1)2008(دراسة بافقير، سالم  - )2
ألثر دور المراجع في إطار حوكمة الشركات على  مقارنةٍ  دراسةٍ إلى إجراء البحث هدف 

ة بين كل من في سوق األوراق الماليّ لة التقليل من ممارسات إدارة األرباح في الشركات المسجّ 
 ة، وذلك انطالقًا من كون دور المراجع الخارجيّ ة السعوديّ ة والمملكة العربيّ ة مصر العربيّ جمهوريّ 
: من الدراسة من خالل التركيز على أثر كل  ة للحوكمة، وتتمّ ات الخارجيّ اآلليّ  أحد أهمّ يمّثل 

واشتراك أكثر من مكتب مراجعة بدًال من مكتب مراجعة  ة،ات حوكمة الشركات الداخليّ تطبيق آليّ 
مراجع تجاه ممارسة إدارة الهذا قه للمراجع على الدور الذي يحقّ  ص صناعيّ واحد، ووجود تخصّ 

  .األرباح
من  بات حوكمة الشركات على الحدّ لتطبيق متطلّ  إيجابي  ل البحث إلى وجود أثرٍ وتوصّ 

انخفاض في ممارسة إدارة  ل البحث إلى وجودتوصّ  هذا من  علىممارسة إدارة األرباح مستدالًّ 
ووجود انخفاض في ممارسة إدارة األرباح  ،األرباح في مصر بعد تطبيق الئحة حوكمة الشركات

 ل بالشركات األخرى، وقد توصّ  ة مقارنةً د في السعوديّ جيّ  ق الحوكمة بشكلٍ في الشركات التي تطب
ة مجلس اإلدارة ونشاط مجلس اإلدارة من استقالليّ  ين كلّ ة بسلبيّ  البحث إلى وجود عالقاتٍ 

وٕالى وجود  ة من جهة أخرى،ة ونشاط لجنة المراجعة من جهة والتسويات االستنسابيّ واستقالليّ 
د، ولم يجد جيّ  بات الحوكمة بشكلٍ ق متطلّ في الشركات التي تطبّ  دور المراجع الحوكميّ في اد يزدا

من قبل أكثر من مكتب مراجعة على ممارسة التي تتّم ق بتأثير المراجعة فيما يتعلّ  داللةٍ  اذ اً اختالف
لممارسة إدارة األرباح في الشركات  ة األرباح في مصر في مقابل تخفيض هذا العاملإدار 

على تخفيض ممارسة إدارة األرباح  اً تأثير  للتخصص الصناعيّ  أنّ  وجد السعودية المدروسة، كما
  .عدم مالحظة هذا التأثير على الشركات السعودية المدروسةة مع في الشركات المصريّ 

  
                                                           

��.�ر، ���م 1 .2008" . �� ���ر�� إدارة ا�ر��ح ��ر��ت ا����� ��را�� ��د�ل � !رح � ��س أ�ر ا�دور ا��و��
  .، ��� � %��ة ا��و�س، ا$�������5، �+رأطرو�� د�
وراه". $� أ�واق ا�وراق ا������
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  :1)2005(دراسة قرعان  - )3

ه اإلدارة نحو سلوك وجّ ر على تدات التي تؤثّ إلى اختبار العوامل أو المحدّ هدف البحث 
ان في الفترة شركة مدرجة في سوق عمّ  53نة من عيّ  على العملّية الدراسةت وتمّ ، تمهيد الدخل

 دةمهّ دة والشركات غير المُ مه من خالل المقارنة بين الشركات المُ وذلك  ،2003-1996بين 
  .للدخل

ة إلى مجموع المصاريف هي أحد نسبة المصاريف التشغيليّ  إلى أنّ  لدراسةا تلوتوصّ 
في حين لم  ،ة السهم الواحدالشركات، وكذلك ربحيّ  ة بين مجموعتيّ العوامل ذات الداللة اإلحصائيّ 

  .ة لباقي عوامل الدراسةأهميّ  أيّ تظهر 

 : 2)2007(دراسة العبدهللا وآخرون  - )4

 13 اختبارو  ،مع تمهيد الدخلالشركات حجم  وجود عالقة تربطاختبار  إلىالبحث هدف 
  .في الشركات المدروسة ةق بالنسب الماليّ ة أخرى تتعلّ فرضيّ 

في الفترة بين  انبورصة عمّ شركة مدرجة في  53نة من على عيّ  العملّية ت الدراسةتمّ و 
  .2003وعام  1996

دة للدخل ة بين الشركات الممه ة وجود فروق ذات داللة إحصائيّ إلى إمكانيّ البحث ل توصّ و 
 وليس هناك فروق ذات داللة  ،ةق حصرًا ببعض النسب الماليّ دة فيما يتعلّ والشركات غير الممه

  .الحجمرات ة في الفروض ذات العالقة بمتغيّ إحصائيّ 

  :ةالدراسات السابقة باللغة االنكليزيّ 

  :Chaney et.al.(2000) 3دراسة  - )5
ة يستخدمون التسويات االستنسابيّ  المديرين على أنّ  هدف البحث إلى تقديم دليل  

Discretionary Accruals  ّللشركات،  ثابتةٍ  ألرباحٍ  مديرينق بتقدير الخل فيما يتعلّ لتمهيد الد

                                                           
. "درا�� ��دا'�� $� ا��ر��ت ا�)'���� ا�رد'��: ا��وا�ل ا��ؤ�رة $� ����� !�%�د ا�د�ل" .2005 .%ر�5ن، ���ء 1

  .ا2ردن ،ر���� ����
�ر، ��� � ا��ر�وك، أرد
ا�و��(ل وا�دوا$� ا��ؤ�رة �� ����� !�%�د ا�د�ل  ". 2007. وا�.ر�5ن، ���ء ؛و�و�دان، ��<�ل ؛ا� د>، ر��ض 2
ا����� ا� ر�� ا�������، ا����د ا� �<ر، . ")ا�� ��دا'�� �� ا��ر��ت ا�)'���� ا�رد'�� ا��در�� $� �ور)� ���ندر(

  .41-1 ا� دد ا2ول،
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تحقيق إلى من خاللها سياسة طويلة األمد تهدف كتمهيد الدخل اإلدارة تمارس  ل إلى أنّ توصّ قد و 
وأّنه من خالل النظرة طويلة األمد تكون كل من مصلحة المديرين ومصلحة  أهداف متنوعة،

عات تنظيم توقّ عمل البحث على و  المساهمين تتعّزز من خالل التقرير عن أرباٍح مستمّرٍة،
ة مع ة من خالل مقارنة الدخل قبل التسويات االستنسابيّ االستنسابيّ خصوص اتجاه التسويات ب

في الفترة  ةبحيث أّنه إذا كان الدخل قبل التسويات االستنسابيّ  التي تسبقها، ةللسن المعلنةاألرباح 
الفترة التي تسبقها، فهذا يدّل على أّن التسويات االستنسابّية من األرباح المعلنة في  أقلّ  المدروسة

تمّثل –قيم استجابة األرباح  تقديم دليل على أنّ  وقد تمّ  والعكس بالعكس، ،ف تكون إيجابّيةسو 
 - تحديد وتشكيل األسعارفي مجال للمعلومات المتداولة في السوق  مدى إظهار األرباح الُمعَلنة

    .ومستمر ثابتٍ  شركات التي تعمل على تمهيد الدخل بشكلٍ في الأعلى  تكون

  :Calegari,M.J.(2000)1دراسة  - )6

لعقود  األمريكية ةر في شروط المحاسبة الضريبيّ تأثير التغيّ إلى دراسة هذا البحث هدف   
ة على سياسات المديونيّ ) 1990- 1989(الفترة و ) 1985-1984( الفترة التصنيع طويلة األمد بين

 debtالشركات تلجأ لتعديل نسب الدين  ، وكانت النتائج في البحث تشير إلى أنّ واالستحقاق

ratio  ز ًا، وقد ركّ ة عالية دفتريّ ًا مع حالة أرقام ضريبيّ ة متوافقة نسبيّ لقيام بتسويات استنسابيّ او
فترة مع ر قانون الضريبة وهي الفترة التي تسبق تغيّ  1985-1984البحث على دراسة فترتي 

مالحظة زيادة نسب المديونية في  الضريبة، وتمّ ر قانون وهي الفترة التي تلي تغيّ  1989-1990
ة المتوافقة رات في التسويات االستنسابيّ ًا مع التغيّ رتبط سلبيّ بشكل ي% 38شركات العينة بحوالي 

  .اً ة منخفضة نسبيّ مع ضرائب دفتريّ 
ة المتوافقة ة والتسويات االستنسابيّ ر نسب المديونيّ الشركات تغيّ  خلص البحث إلى أنّ قد و 

ًا وذلك لتحقيق أهداف تخطيط الضريبة، وبالمقابل تستخدم التسويات ة عالية نسبيّ رائب دفتريّ مع ض
ة، ًا من أجل تحقيق أهداف التقارير الماليّ ة منخفضة نسبيّ ة المتوافقة مع ضرائب دفتريّ االستنسابيّ 

ر في بالتغيّ  رٍ مباش ة تتأثر بشكلٍ الشركات الصناعيّ  أنّ من خالل العّينة المدروسة وجد البحث وقد 

                                                           
1 Calegari,M.J.2000. “The Effect of Tax Accounting Rules on Capital Structure and 

Discretionary Accruals”. Journal of Accoun�ng and Economics 30(2000) PP 1-31. 
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% 6,2التي تزيد رافعتها عن الشركات أّن و  ،ة للعقود طويلة األجلقواعد المحاسبة الضريبيّ 
  .الشركات األخرىأكثر من  لديها يكون هذا التأّثرتستخدم نسب اإلكمال و 
  :Howard.J.and Jones.J.H.(2003) 1دراسة  - )7

 ض األعمال لفشلٍ من التالعب الكبير باألرباح عند تعرّ  ناقش البحث اللجوء إلى حاالتٍ   
 ي إلى تناقصٍ التي تؤدّ و  ،في التسعير في المنتجات وخللٍ  ة وضعفٍ ات التنافسيّ في االستراتيجيّ 

 في النهاية ي ا يؤدّ االنهيار، ممّ  ة دون الوصول إلى حدّ في قيمة الشركة وقدرتها االئتمانيّ  مستمر
مع تلك الحاالت التي حدثت مثل  كبيرةٍ  من االنهيار المفاجئ لشركاتٍ  إلى الوصول إلى حاالتٍ 

حاول نتيجة اللجوء إلى التالعب باألرباح، وفي هذا المجال  Worldcomو Enron شركتيّ 
أوسع  ن الفشل التمييز بين االحتيال وٕادارة األرباح من خالل فهمٍ البحث من خالل هذه النماذج ع

ن من مناخ وتحسّ  Enronة مثل التي حدثت مع مستقبليّ  ادي حاالت فشلٍ ة تتيح تفللقوائم الماليّ 
ة إلى زيادة أو تخفيض مالحظة لجوء اإلدارة في معظم الشركات الرئيسيّ  وتمّ حوكمة الشركات، 

ائنة، مم الدّ مم المدينة، المخزون، حسابات الذّ مثل حسابات الذّ (ة مستويات التسويات المحاسبيّ 
للوصول إلى مستوى الربح ) ة، والنفقات المسبقة الدفعااللتزامات المستحقّ  لة،اإليرادات المؤجّ 

قات ها االختالفات بين التدفّ بأنّ  Accrualsالبحث من تعريف التسويات  قد انطلقالمرغوب، و 
ها سوف أنّ هي ة للتسويات ة الرئيسيّ الخاصيّ  فإنّ وبالتالي ، خل الصافيّ ات والدّ ة من العمليّ النقديّ 

النظر إلى عند لكن طة، و طة أو غير مخطّ إدارة أرباح مخطّ  بةً مسبّ  الحقٍ  وقتٍ  تنعكس في
ال يمكن فإّنه مة التأثير، لذلك ة سوف تكون عديعلى مستوى أوسع من الفترات الزمنيّ التسويات 

ة، بل ينصح البحث باهتمام قويّ  دخولاالعتماد على التسويات لوحدها من أجل تحقيق  للمديرين
  .نظيم سلوك االستحقاقات ضمن الشركاتبت المديرين

  :et.al. Schrand2 (2003)دراسة  - )8
ة للتقارير الماليّ  األمريكّية ةمن المعايير المحاسبيّ  109انطلق البحث من المعيار رقم   

(SFAS No.109)  الصادرة عنFASB  ٍالذي يسمح للشركات باستخدام تقديرها لوضع تقييم 
                                                           

1 Howard.J. and Jones.J.H. 2003. “Earnings Management with Accruals and Financial 

Engineering”. Working Paper. Rice University, Houston, USA. 
2 Schrand, C. and Wong, M. 2003. “Earning Management Using the Valuation Allowance for 

Deferred Tax Assets under SFAS No.109”.Contemporary Accounting Research Vol.20-No.3-

PP.570-611. 
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 وهي التي تنتج عن الفروق القابلة للخصم والتي سوف (لة ة المؤجّ لألصول الضريبيّ  عالٍ  جزافي
استرداد أو  ة عندما يتمّ في الفترات المستقبليّ  ض مقدار الربح الضريبيّ ب عليها خصومات تخفّ يترتّ 

قيام ة ، ولذلك درس البحث هذه الفكرة من منطلق إمكانيّ )ة لألصل أو االلتزامتسوية القيمة الدفتريّ 
 Deferred لة ة المؤجّ ة المرتبطة باألصول الضريبيّ ات الخفيّ الشركات باستخدام هذه االحتياطيّ 

tax Assets (DTAs) زت الدراسة في مجال عمل البنوكتركّ و إدارة األرباح، ممارسة ل.  
لة ة المؤجّ األصول الضريبيّ  تستهدف) ةاستنسابيّ (ة هناك تغييرات اختياريّ  ظ أنّ وحِ لُ قد و 

ل لألرباح، وتوصّ  ل التاريخيّ لين وعن المعدّ عات المحلّ ترتبط بانحرافات ألرباح البنوك عن توقّ 
مع إدارة األرباح التي تزيد الدخل تكون  ة المرتبطةنمط التغييرات االستنسابيّ  البحث إلى أنّ 

ابل يمكن وبالمقمن الرقم المستهدف،  عندما تكون األرباح قبل التسوية أقلّ  بشكٍل أكبر ملحوظة
عنها  ل عندما تكون األرباح قبل اإلعالنخض الدّ يخفلت جهتتّ أن دارة األرباح في هذا المجال إل

  .أعلى من المستهدف

  :Zhou and Koong (2006) 1دراسة  - )9
لى دراسة مدى وجود وانتشار سلوك إدارة األرباح من خالل استخدام إالبحث  هدف  

ة ل لتحديد التسويات االستنسابيّ المعدّ  Jones، وذلك باستخدام نموذج ةالتسويات االستنسابيّ 
تصنيف هذه الشركات في أربع  ، وقد تمّ COMPUSTSTللشركات المدرجة في قاعدة بيانات 

: وهي Pre-Discretionary Incomeد مسبقًا مجموعات باالعتماد على مستوى الدخل المحدّ 
big-bath Firms ،Loss avoidance Firms ،Firms with small positive 

earnings ،Sugar-bowling Firms.  
د مسبقًا والتسويات بين مستوى الدخل المحدّ  ةٍ إيجابيّ  وجود عالقةٍ قد توّصل البحث إلى و 
ة بينهما بالنسبة ة بالنسبة للمجموعتين األولى والثانية من الشركات، وعالقة سلبيّ االستنسابيّ 

  .والرابعةلمجموعتين الثالثة ل

  

                                                           
1 Zhou, H. and Koong, K. 2006. “Earning Management Through Discretionary Accruals: 

evidences from COMPUSTAT”. International Journal of Services and Standards, 

Vo.2,No.2,2006,PP.190-202.  
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  :Hanlon et.al. (2006)1دراسة  - )01
-Book الدفتريّ  رات في االلتزام الضريبيّ ة من التغيّ درس هذا البحث تأثير سلسلة زمنيّ   

tax conformity  ّفكرة ، وقد ناقش نها الدخل الدفتريّ على محتوى المعلومات المفيدة التي يتضم
وتخفيض المعلومات التي تحتويها  منخفضةٍ  ةٍ دفتريّ  للشركات للتقرير عن أرباحٍ التأثير التشجيعّي 

ت الدراسة على ، وتمّ اإللزاميّ  الدفتريّ  الزيادات في االلتزام الضريبيّ  والذي تسببه ةاألرباح الدفتريّ 
ر في قانون الضريبة، بسبب التغيّ  الدفتريّ  - نة من الشركات التي تزايد فيها االلتزام الضريبيّ عيّ 

سق مع هذا البحث، وما المتّ  للدخل الدفتريّ  في المحتوى المعلوماتيّ  النخفاضٍ ل البحث وقد توصّ 
ر في ناحية االلتزام من خالل دخول أساس االستحقاق هو أسلوب التغيّ  بالبحث الحاليّ  له صلةٌ 
ع على شجّ  االلتزام اإللزاميّ  ريبة، حيث أنّ خل ألهداف الضّ في أسلوب التقرير عن الدّ  كالعبٍ 

  .رائبر من أجل توفير الضّ خل المقرّ تخفيض الدّ 

  :Chen et.al. (2007)2دراسة  - )11

تقديمها  ريبة وٕادارة األرباح على المعلومات التي يتمّ درس هذا البحث تأثير تخطيط الضّ   
ز البحث على دراسة التأثير المتزايد لتخطيط وقد ركّ ، ريبيّ خل الضّ والدّ  فتريّ خل الدّ من خالل الدّ 

 Voluntary book-tax الطوعيّ  الدفتريّ  األرباح وتأثير االلتزام الضريبيّ  الضريبة وٕادارة

conformity  ّةة والضريبيّ تقديمها في بيانات الدخل الدفتريّ  على المعلومات التي يتم.  
لديها انخفاض في  كبيرٍ  ط الضريبة بشكلٍ الشركات التي تخطّ  ل البحث إلى أنّ وتوصّ 

أقل  ريبة بشكلٍ ط الضّ أكثر منه في الشركات التي تخطّ  ها الضريبيّ مها في دخلالمعلومات التي تقدّ 
معلومات في ال عالية تكون إدارة أرباحٍ لديها الشركات التي فإّن م بإدارة األرباح، وكذلك مع التحكّ 

م بتخطيط الضريبة، وقد من الشركات التي فيها إدارة أرباح منخفضة مع تحكّ أقّل  الضريبيّ  هادخل
 ة معلوماتٍ ا يعني كميّ وتخطيط الضريبة ممّ  خل الدفتريّ بين الدّ  اً ثابت اً متقاطع اً هناك تأثير  وجد أنّ 

بالنسبة للتأثير و للضريبة،  حاد  عند وجود تخطيطٍ  في الدخل الدفتريّ  تقديمها يتمّ  أقلّ  مفيدةٍ 

                                                           
1 Hanlon, M., Maydew, E., Shevline, T. 2006. "Book-Tax Conformity and the Information 

Content of Earnings in a U.S. setting". Working Paper. University of Michigan, University of 

North Carolina and University of Washington h>p://ssrn.com/abstract=881561 . 
2  Chen, H., Dhaliwal, D. and Trombley, M. 2007 . "The Impact of Earning Management and 

Tax Planning on the Information  Content of Earnings". Working paper. University of 

Arizona, h>p://ssrn.com/abstract=1028808 . 
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ي عند تخفيض يختفو نة ظهر في كامل العيّ فإّنه يوٕادارة األرباح  المتبادل بين الدخل الضريبيّ 
ة المعلومات كميّ  إلى أنّ  البحث لنة من خالل استثناء الشركات الخاسرة منها، لذلك توصّ العيّ 

  .بطبيعة سلوك إدارة األرباح وأساسيّ  ر بشكل رئيسيّ المفيدة ال تتغيّ 

  :et.al. (2008) Ali 1دراسة  - )21
 Managerialة ة اإلداريّ دراسة االرتباط بين مستويات الملكيّ إلى البحث  هدف  

ownership  ّة في الشركات ة االستنسابيّ لًة بمستوى التسويات المحاسبيّ وأنشطة إدارة األرباح ممث
ة ومستوى التسويات ة اإلداريّ بين الملكيّ  اً سلبيّ  اً ة المدرجة، وأظهرت النتائج ارتباطالماليزيّ 

ة مع تزايد حجم ة اإلداريّ ة تأثير الملكيّ في أهميّ  ل البحث إلى تناقصٍ ة، كما توصّ المحاسبيّ 
ات أفضل لحوكمة الشركات في الشركات الكبيرة ب واستخدام آليّ تطل  ح إلى أنّ لم ا يُ الشركات ممّ 

ة للملكيّ  أقلّ  ي لحاجةٍ ؤدّ ية الوكالة عن نظريّ  رتفاع تضارب المصالح فيها والناتجالمقابلة الحجم 
  . ة من أجل الرقابةاإلداريّ 

  :and Rabai (2009)Zouari  2دراسة  - )31
 )من المؤسسات( ينة المستثمرين المؤسساتيّ درس البحث العالقة بين ملكيّ   

Institutional investors’ ownership  ّ121نة من راسة على عيّ ت الدّ وٕادارة األرباح، وتم 
بين نتائج الشركات المدرجة  ، وقام البحث بمقارنةٍ 2005- 2003ة خالل الفترة بين شركة أمريكيّ 

ة اشتراك الصناديق التقاعديّ  ، وأظهرت النتائج أنّ S&P500والشركات غير المدرجة في قائمة 
ة صناديق استثمار ملكيّ  من سلوك إدارة األرباح، وٕانّ  والبنوك في رؤوس أموال الشركات يحدّ 

ل من التسويات تقلّ  - بشكًل عام– نة المستثمرين المؤسساتييّ ملكيّ  ض على زيادة األرباح، وٕانّ حرّ تُ 
ر على ة ال تؤثّ مستوى السيولة ومستوى المديونيّ  ة التي قد تلجأ إليها اإلدارة، في حين أنّ المحاسبيّ 

  .محاولة قيام اإلدارة بممارسة إدارة األرباح

                                                           
1  Ali, S., Salleh. N. and Hassan, M. 2008. “Ownership Structure and Earnings Management in 

Malaysian Listed Companies: The Size Effect”. Asian Journal of Business and 

Accoun�ng,L(2),2008, PP.89-116. 
2   Zouari.A and Rabai.I. 2009. “Institutional ownership Difference and Earnings 

Management: A Natural Networks Approach”. International Research Journal of Finance and 

Economics- Issue 34(2009). 
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  :Aflatooni & Nikbakht (2010) 1دراسة  - )41
ة فيما إذا كانت استجابة سوق المال لمقاييس األداء المحاسبيّ  اختبارلى إالبحث  هدف  

استجابة السوق في المدى البعيد هي  ترتبط بتمهيد وٕادارة األرباح المعلنة للشركات، وافترض أنّ 
  .ب الخسائرد وتدير أرباحها لتجنّ ة للشركات التي تمهّ استجابة سلبيّ 

) ب الخسائرمن أجل تجنّ (دارة دة أو مُ الشركات التي تعلن عن أرباح ممهّ  أنّ  البحث وجدو 
ة والعوائد غير العاديّ  Long-Run Returnsلديها انخفاض ملحوظ في العوائد على المدى البعيد 

Abnormal Returns  ّل أكثر من الشركات التي ليس لديها إدارة أرباح أو تمهيد دخل، وتوص
ة مع بين العوائد على المدى البعيد والعوائد غير العاديّ ملحوظة ة سلبيّ  وجود عالقةٍ البحث إلى 

  .ب الخسائربهدف تجنّ  خل ومع إدارة األرباح التي تتمّ سلوك تمهيد الدّ 

  :Mitani (2010) 2دراسة  - )51
ات حوكمة الشركات وٕادارة األرباح من خالل عمل البحث على تحليل العالقة بين آليّ   

من وتّم ذلك ، 2004حتى  1999في الفترة من  ةٍ يابانيّ  ةٍ صناعيّ  شركةٍ  799من  نةعلى عيّ  دراسةٍ 
وقد توّصل البحث إلى ة لحوكمة الشركات، ة والخارجيّ ات الداخليّ ق من تأثير اآلليّ خالل التحقّ 

ة ة اإلداريّ ملكيّ الشركات ذات ال أنّ : وهي ة المدروسةات الحوكمة الداخليّ آليّ ثالثة نتائج ترتبط ب
ة ز الملكيّ بين تركّ  Uهناك عالقة على شكل و األعلى ترتبط مع زيادة في إدارة األرباح، 

ownership concentration  ر على إدارة ال يؤثّ  خيارات األسهمعامل أّن وٕادارة األرباح، و
 الشركات التي: فقد توّصل البحث إلى أنّ  ة المدروسةات الحوكمة الخارجيّ بالنسبة آلليّ و . األرباح

عالقة على هناك ين ترتبط سلبًا مع إدارة األرباح، و لديها زيادة في ملكية المستثمرين المؤسساتيّ 
أخرى له  لشركاتٍ  ة أسهمٍ ملكيّ وأّن ة وٕادارة األرباح، ة أسهم للمؤسسات الماليّ بين ملكيّ  Uشكل 

  .على إدارة األرباح تأثير إيجابيّ 

  

                                                           
1  Aflatooni, A and Nikbakht, Z. 2010. “Income Smoothing, Real Earnings Management and 

Long-Run Stock Returns”. Business Intelligence Journal,2010,Vol.3-No.1.  
2   Mitani, H. 2010. “Additional Evidence on Earnings Management and Corporate 

Governance”. FAS Research Review Vol.6. 
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 : Rydqvist et al. (2011)1دراسة  - )61

ة تمهيد الدخل من ة من عمليّ المنافع الضريبيّ إلى اختبار وجود ارتفاع في  بحثال هدف
نة على عيّ  ةالعمليّ  ت الدراسةوقد تمّ ، خالل نظام التقاعد الخاص وذلك بالتالعب بمنافع التقاعد

  .2010ة في عام من الشركات األمريكيّ 
بما ال ًا الدخل منخفضة جدّ ة من تمهيد المنافع الضريبيّ  لت الدراسة إلى أنّ وقد توصّ 

 ةالضريبيّ المنافع  أنّ ، واستخلصت األمريكيّ  في نظام التقاعد الخاّص  ر النموّ تفسّ يسمح لها أن 
  .التركيز عليها في الدراسة ة التي تمّ ة تمهيد الدخل من خالل اآلليّ قيام الشركات بعمليّ قليلة من 

 :Huang (2010)2دراسة  - )71

على  ة تمهيد الدخل الضريبيّ فيما إذا كان هناك تأثير إلستراتيجيّ إلى اختبار البحث  هدف
، وذلك في تقييم الشركات المنافع التي يمكن الحصول عليها من المعلومات عن الربح الضريبيّ 

تأثير على  ضريبي  د وتمهيد دخلٍ محدّ  ة تخطيط ضريبيّ إستراتيجيّ  لوجود الختبار فيما إذا كان
  .ة للربح الضريبيّ لمعلوماتيّ القيمة اشكل زيادة في 

حتى  1992نة كبيرة من الشركات في األعوام من عيّ من خالل  العملّية الدراسة تتمّ قد و 
  .2002عام 

يزيد من  تمهيد الدخل الضريبيّ  عة على أنّ ة متنوّ إلى وجود أدلّ  بحثال لوقد توصّ 
  . قة بالربح الضريبيّ ة المتعلّ المضامين المعلوماتيّ 

 : Luqman et al. (2012)3دراسة  - )81

دراسة العالقة التي تربط بين تمهيد الدخل والدخل هو للبحث  الهدف الرئيسيّ كان 
  .)ROEة ، والعائد على الملكيّ ROAالعائد على األصول (ة ل الربحيّ ومعدّ  الضريبيّ 

                                                           
1 Rudquist, K. Schwartz, S. and Spizman, J. 2011. "The Tax Benefit of Income Smoothing". 

Working Paper , Electronic Copy at:  h>p://ssrn.com/abstract=1836577. 
2 Huang, J. 2010. "Taxable Income as a Performance Measure: The Effect of Taxable Income 

Smoothing". Working Paper. University of Oregon- USA. 
3 Luqman, R. and Shahzad, F. 2012. "An Association Between Income Smoothing, Income Tax 

and Profitability Ratios in Karachi Stock Exchange (An Empirical Investigation)". 

(Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business (IJCRB), Vol.3, No.9 ,PP. 986-

990). 
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ة للشركات المدرجة في سوق كراتشي من خالل باستخدام المعلومات الماليّ  البحث لقد تمّ 
 2001ألعوام بين في ادة للدخل مه دة للدخل والشركات غير المُ مه المقارنة بين الشركات المُ 

   .شركة 86نة من لعيّ  2007و
الدخل  ، حيث أنّ تجمع بين تمهيد الدخل والدخل الضريبيّ  ل البحث لوجود عالقةٍ وتوصّ 

وهناك عالقة ذات داللة بين  دة،مه منها في الشركات غير المُ  دة أقلّ مه للشركات المُ  الضريبيّ 
  .ة وتمهيد الدخلنسبة الربحيّ 

تناولها في األبحاث السابقة،  ليتابع األفكار التي تمّ أّما بالنسبة للبحث الحالّي فإّنه يأتي   
ل نوعًا ما، وتتمثّ  جديدٍ  ة البحث في مجال الضريبة في سورية إلى إطارٍ مع محاولة أخذ عمليّ 

ق العالقة المفترضة بين دراسة مدى تحقّ في على األبحاث السابقة  للبحث الحاليّ  اإلضافة األهمّ 
بدوافع  يتمّ ممارسة تمهيد الدخل اسة فيما إذا كان لجوء اإلدارة لودر ، إدارة األرباح والضرائب

من خالل استخدام  ةالسوريّ الشركات المساهمة واقع دراسة العالقة على  تمّ وت ،ة بحتة أم الضريبيّ 
تكتسب عملّية  ة، كماالشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليّ نة من بعيّ قة البيانات المتعلّ 

  .ةسوق دمشق لألوراق الماليّ حداثة ة نابعة من البحث في هذه العالقة المفترضة خصوصيّ 
 لى إيجاد نماذجٍ من األبحاث التي عملت ع البحث الحاليّ ة في انطلقت الدراسة التطبيقيّ و   

 Dechow et al (1995)وتعديله من قبل  Jones (1991) ها نموذجلقياس إدارة األرباح وأهمّ 
استخدام هذه  يتمّ و ، ونماذج تحديد درجة ممارسة تمهيد الدخل "لالمعدّ  Jonesنموذج "ـ ب ىمّ المسو 

 اختبار المدروس ومن ثمّ  في المجتمع اإلحصائيّ قياس درجة ممارسة إدارة األرباح النماذج في 
  .رات حسب فروض البحثالمتغيّ فترضة بين العالقة المُ 

  :ة البحثأهميّ : رابعاً 

 فإنّ ة ه من الناحية األكاديميّ ة، حيث أنّ ة وعمليّ من ناحيتين أكاديميّ  ة البحثتنبع أهميّ 
 البحث الحاليّ في مجتمع التي تتناول موضوع الضريبة  ة البحث العلميّ ينحى بعمليّ  البحث الحاليّ 
مع التركيز على ة المحاسبة نظريّ مع  - موضوع الضريبة–تداخل هذا الموضوع نحو دراسة 

من خالل دراسة أثر السياسات وذلك للمحاسبة،  التنظير اإليجابيّ الُمحدد بموجب طار اإل
التركيز في هذا  ، ويتمّ ة للشركاتعلى النتائج الضريبيّ  اإليجابيّ  المرتبطة بالتنظير المحاسبيّ 
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قت إليها األبحاث وأوسع الموضوعات التي تطرّ  البحث على موضوع إدارة األرباح كأحد أهمّ 
موضوع ، مع تناوله اتوما يرتبط به من دوافع ومزايا وٕاشكاليّ  الحديثة في مجال التنظير المحاسبيّ 

ومراحل  ح الضريبيّ بالرب اموعالقته ة إلدارة األرباحتمهيد الدخل كأحد الطرق ذات الخصوصيّ 
  .الوصول إليه

 د من التأثير اإليجابيّ من ضرورة التأكّ تنطلق فإّنها ة ة من الناحية العمليّ ا األهميّ أمّ 
ة بات اإلفصاح المفروضة على الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليّ م لمتطلّ حكَ المُ 

ألعمالها،  أن تدفعه فعًال كنتيجةٍ  ا يجبريبة التي تدفعها هذه الشركات عمّ على مدى تعبير الضّ 
 ةٍ وٕاداريّ  ةٍ محاسبيّ  د من عدم لجوء إدارات هذه الشركات الستخدام خبراتٍ وذلك من خالل التأكّ 

ر سلبًا على موارد والذي يؤثّ ، ة بقصد تخفيض تكليفها الضريبيّ ريبيّ من مطارحها الضّ  إلخفاء جزءٍ 
ة ابطة لعمليّ ة القواعد الضّ د على جوداإلفصاح فهذا يؤكّ في حال ثبوت جودة فإّنه الخزينة، وهنا 

ات جديدة للبحث عن آليّ  اً ل هذا دافع، وقد يشكّ من هذه الناحية اإلفصاح المفروضة في السوق
مدرجة خصوصًا بعد فشل  مساهمةٍ  ل إلى شركاتٍ التحوّ لتشجيع المنشآت القائمة في البلد على 

اك لجوء الستخدام إدارة ا في حال كان هنل؛ أمّ التحوّ ذا هة في تشجيعهم على ات الحاليّ اآلليّ 
ابطة لإلفصاح في ب المعالجة المحكمة للقواعد والمعايير الضّ خل فهذا يتطلّ الدّ ب األرباح للتالعب

ركات التي تساهم في ات حوكمة الشّ آلليّ  وكاملٍ  افٍ وشفّ  سليمٍ  السوق وزيادة التدقيق على تطبيقٍ 
ة ضريبيّ  ة؛ وفي حال كان استخدام ممارسات إدارة األرباح لغاياتٍ التنفيذيّ ضبط عمل اإلدارة 

فيكون البحث  ،ةٍ ضريبيّ  ريبة بغاياتٍ ة لتخطيط الضّ خل كآليّ وكذلك ممارسة تمهيد الدّ  ،واضحة
ة وزيادة المساءالت للمحاسبين ريبيّ دقيق في البيانات الضّ ة لزيادة التّ لألجهزة الضريبيّ  هٍ بمثابة منبّ 

  .ةروا هكذا بيانات ضريبيّ ين الذين مرّ قانونيّ ال

  :أهداف البحث: خامساً 

ر على يؤثّ  هدف البحث إلى دراسة مدى لجوء إدارات الشركات لممارسة إدارة األرباح بشكلٍ 
الهيئات قبل ة الموضوعة من وابط المحاسبيّ ، ودرجة تأثير الضّ ة لهذه الشركاتالنتائج المحاسبيّ 

تخفيض ممارسات إدارة على  الشركات المدرجة في السوق تخّص التي و المشرفة على سوق دمشق 
ة ممارسة إدارة األرباح، وذلك فيما إذا كانت الغاية سوقيّ التي تدفع نحو غايات دراسة ال، و األرباح
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ألرباح على تأثير ممارسات إدارة ا في السوق من خالل تهدف للتأثير على وضع الشركة الماليّ 
الهدف هو  أو أنّ  بشكل يجعل األثر على الضريبة هو تأثير ثانوي، المعلن، الربح المحاسبيّ 

وتخفيض ما تدفعه  أو تنظيمه للشركات ة بحيث يهدف لتخفيض التكليف الضريبيّ ضريبيّ  لغاياتٍ 
 ،الربح الضريبيّ إدارة األرباح على من خالل دراسة تأثير ممارسات ويتّم هذا  ،من ضرائبالشركة 

ة ة الستخدام آليّ دراسة مدى لجوء الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليّ و 
  :ة بالنقاط التاليةد أهداف البحث الرئيسيّ وفي هذا المجال تتحدّ  ،ةتمهيد الدخل لغايات ضريبيّ 

تقديمه في  حسب ما تمّ  ،اقياسه اتا، وآليّ تمهيد الدخل وطرقهإدارة األرباح و دراسة مفهوم  .1
 .معاصرةٍ  أبحاثٍ 

ة تحديده، والمشاكل المرتبطة باختالف المعايير ، وآليّ دراسة مفهوم الربح الضريبيّ  .2
 .عن تلك المعتمدة في تحديد الربح المحاسبيّ  مدة في تحديد الربح الضريبيّ عتَ المُ 

 على ةالمفروضالمتعّلقة بجوانب اإلفصاح المحاسبّي بات متطلّ الة دراسة مدى فعاليّ  .3
على كبح قدرة اإلدارة على  في سوق دمشق لألوراق المالّية هاإدراجيتّم  التيالشركات 

 .ممارسة إدارة األرباح

دراسة التأثير المحتمل لقيام اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق  .4
ة لهذه الشركة من خالل األرباح على النتائج الضريبيّ  ة بممارسة إدارةلألوراق الماليّ 

 :ة التاليةاألهداف الفرعيّ 

بح الشركات بممارسة إدارة األرباح على الرّ  ةة تأثير قيام إدار دراسة احتماليّ   -أ 
 .الخاضع للضريبة في هذه الشركات

 .بحتة ةٍ ضريبيّ  لممارسة إدارة األرباح لغاياتٍ  اإلدارةة لجوء دراسة احتماليّ   -ب 

دراسة التأثير المحتمل لقيام اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق  .5
ة لهذه الشركة من خالل ة بممارسة تمهيد الدخل على النتائج الضريبيّ لألوراق الماليّ 

 :ة التاليةاألهداف الفرعيّ 

 .دراسة العالقة المحتملة بين ممارسة تمهيد الدخل ورقم الربح الضريبيّ   -أ 

 .بحتة ةٍ ضريبيّ  ة لجوء اإلدارة لممارسة تمهيد الدخل لغاياتٍ احتماليّ دراسة   -ب 

  :فروض البحث: سادساً 

  :اختبار الفروض التاليةفإّن البحث الحالي يعمل على ، هأهداففي ضوء مشكلة البحث، و 
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أقّل من هو الشركات المدرجة  مستوى ممارسات إدارة األرباح في إنّ   ):H1(ل  الفرض األوّ 
الشركات غير المدرجة في سوق دمشق لألوراق مستوى الممارسات في 

  .المالّية
ممارسات إدارة األرباح والربح الضريبّي بالنسبة  مستوى هناك عالقة بين  ):H2(الفرض الثاني 

  ).الشركات المدرجة في الّسوق والمكّلفة ضريبّياً (للشركات المدروسة 
ممارسات إدارة األرباح والفروق بين الربح مستوى هناك عالقة بين   ):H3(الفرض الثالث 

شركات المدرجة في الّسوق والمكّلفة بالنسبة لل الّضريبّي والربح المحاسبيّ 
  .ضريبّياً 

أعلى هو الشركات المكّلفة ضريبّيًا في مستوى ممارسات إدارة األرباح  إنّ   ):H4(الفرض الرابع  
  .الشركات غير المكّلفة بالضريبةمن مستوى الممارسات في 

الشركات في  هناك عالقة بين ممارسة تمهيد الدخل ورقم الربح الضريبيّ   ):H5(الفرض الخامس
  .المدرجة في الّسوق والمكّلفة ضريبّياً 

والربح  هناك عالقة بين ممارسة تمهيد الدخل والفرق بين الربح الضريبيّ   ):H6(الفرض السادس
  .المدرجة في الّسوق والمكّلفة ضريبّياً  للشركات المحاسبيّ 

ر في رقم الربح بين ممارسة تمهيد الدخل والتغيّ عكسية تربط هناك عالقة   ):H7(الفرض السابع 
المدرجة في الّسوق والمكّلفة  في الشركات من فترة ألخرى الضريبيّ 
  .ضريبّياً 

  :منهج البحث: سابعاً 

بعها البحث لتحقيق أهدافه، وبناًء على الخطوات التي يتّ ر عن منهج البحث يعب  باعتبار أنّ 
 .تطبيقّيةوصفّية و  ةفقد اعتمد البحث منهجيّ ، فروضهاختبارًا لبيعة مشكلة البحث وأهدافه و ط

  :فقد تّم إتباع الخطوات المنهجّية التاليةولتحقيق ذلك 
 :ة اآلتيةالمنهجيّ  ة للبحث، اعتمد البحث على الخطواتق بإجراء الدراسة النظريّ ما يتعلّ  -1

مته الدراسات السابقة المرتبطة من خالل اإلطالع على ما قدّ  :تحديد مشكلة البحث  -أ 
بما يمّكن من تحديد عناصر  بموضوع البحث، وواقع بيئة األعمال في مجتمع البحث،

 .مشكلة البحث وأهدافه وفروضه
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وفروضه، حيث ُدرس كلة البحث وأهدافه للبحث اتساقًا مع مش تحديد اإلطار النظريّ    -ب 
 دراسةً إدارة األرباح وتمهيد الدخل وقياس الربح الضريبّي  هذا اإلطار مفهوم في

ودراسة أهّم  ة،ات العالميّ في األدبيّ  ب في هذا المجالتِ الع على ما كُ اإلطّ بعد  ةً نظريّ 
الّنماذج الرياضّية الموضوعة لتحديد إدارة األرباح وتمهيد الدخل، واستعراض الواقع 

رات البحث، من حيث تناول الشروط لبيئة األعمال في سورية والمرتبط بمتغيّ  العمليّ 
في القوانين الناظمة للشركات في  ة المرتبطة بنواحي اإلفصاح المحاسبيّ القانونيّ 
 .السوريّ  ة، وواقع النظام الضريبيّ ة والناظمة لعمل سوق دمشق لألوراق الماليّ سوريّ 

 :ن البحث القيام بما يلية في البحث، تضمّ قيّ ما يرتبط بالدراسة التطبي -2

د العالقة بين التي تعتبر حلوًال مقدمة للمشكلة، والتي تحدّ  تحديد فروض البحث  -أ 
 .ضو فر سبعة دة برات البحث، والمحدّ متغيّ 

بما يتناسب  دراسةد مجتمع اليحدتتّم حيث  ،نتهاة وعيّ تحديد مجتمع الدراسة التطبيقيّ    -ب 
مجتمع وفي هذا المجال فإّن ق أهداف البحث، بما يحقّ و الفروض  فرض من مع كلّ 

 :- بحسب الفروض–الدراسة كان 

 واألسواقألوراق المدرجة الخاضعة إلشراف هيئة اجميع الشركات المدرجة وغير إّما  - 
 ؛2011حتى العام  2006خالل الفترة من العام  ة وهي تسع شركاتالماليّ 

خالل الفترة من الشركات المدرجة والخاضعة للضريبة وهي ثالث شركات فقط أو   - 
 .2012حتى العام  2006العام 

 .)استثناء الشركات ذات الطبيعة المالّية من بنوك وشركات تأمين أن تمّ  بعد(

 للنتائج صوالً و ، من خالل القيام باالختبارات والتحليالت الالزمة اختبار الفروض   - ج 
التي تساهم في تحسين  تقديم التوصيات المناسبةة بما يساهم في إمكانيّ  وتحليلها

 .في مجتمع البحث الواقع العمليّ 
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  :تقسيمات البحث: ثامناً 

تّم تقسيم البحث إلى أربعة فصوٍل، تناولت لتحقيق أهداف البحث واختبار الفروض فقد   
  :المواضيع التالية

 :إدارة األرباح: لالفصل األوّ  .1

ضًا خصائص ستعرِ ة، مُ ل منه جودة األرباح المحاسبيّ الفصل في المبحث األوّ  درس هذا
بمفهوم جودة األرباح  ، مع تعريفٍ تفصيلي  ة بشكلٍ ة والثانويّ دة األساسيّ ة الجيّ المعلومات المحاسبيّ 

  .ات هذه الجودة وهي إدارة األرباحدمحدّ  أهمّ  لتناول أحد كمدخلٍ 
وافع والحوافز الدّ  استعراض تعريف مصطلح إدارة األرباح وأهمّ  منه الثاني في المبحث تمّ و 

  .اإلدارة في ممارسة إدارة األرباحالتي تقف وراء رغبة 
عرض في مبحثه الثالث الطرق واألساليب التي تستخدمها هذه اإلدارة في ممارستها إلدارة و 

اإلدارة وتندرج ضمن إدارة األرباح ات التي تنتهجها اآلليّ  من أهمّ  لثالثٍ  اً عرضيتضّمن و  األرباح،
، Creative Accountingة ، والمحاسبة اإلبداعيّ Income Smoothingخل تمهيد الدّ : وهي

  .Big Bath Accountingومحاسبة االغتسال الكبير أو إعادة ترتيب الدفاتر 
ارة ة المستخدمة في تحديد إدالنماذج الرياضيّ  ستعرض من خالل مبحثه الرابع أهمّ اكما و 

  .منفصلٍ  لتحديد تمهيد الدخل بشكلٍ  األرباح، مع استعراض نموذجين
لحوكمة الشركات كحل مقترح في ضبط ممارسات إدارة وتّم في المبحث الخامس عرض 

األرباح، من خالل استعراض تعريف حوكمة الشركات، وعرض مختصر لمبادئها، مع عرض 
مبادئ حوكمة الشركات ذات األثر في ضبط  ألهم النقاط اإليجابية التي تتيحها عملية تطبيق

  .ممارسات إدارة األرباح

 :قياس الربح الضريبيّ : الفصل الثاني .2

ة فرض الضريبة ة التي تحكم عمليّ ة األساسيّ هذا الفصل باستعراض القواعد الضريبيّ  قام
سة عرض للعالقة التي تربط الضريبة بالمحاسبة وصوًال لدرا ، وبعدها تمّ والقياس الضريبيّ 

  .ةة من الناحية الضريبيّ ة الدوليّ يّ معايير المحاسبالدات والقواعد التي فرضتها المحدّ 
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لتعريف وخصائص الضريبة وشروط  منه لض في المبحث األوّ تم في هذا الفصل التعرّ فقد 
الت الضريبة للضريبة من أساس فرض الضريبة ومعدّ  التنظيم الفنيّ مواضيع دة، و الضريبة الجيّ 

ق وجباية الضريبة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل فكرة الضريبة الضريبة وصوًال لتحقّ وسعر 
  .والتشريع الضريبيّ 

، حيث يبتدئ المبحث من مفهوم عرض المبحث الثاني عالقة الضريبة مع الربح المحاسبيّ و 
المبادئ  وأهمّ  مراحل الوصول للربح المحاسبيّ  ألهمّ  ، مع استعراضٍ ات التي تحكمهخل والنظريّ الدّ 

  .بحة الوصول إلى هذا الرّ ة التي تحكم عمليّ المحاسبيّ 
، من - خلمعيار ضرائب الدّ  - )12(رقم  الدوليّ  المعيار المحاسبيّ ستعرض المبحث الثالث او 

لمعالجة ة وابين المعالجة المحاسبيّ  وٕاشكالٍ  ل نقاط وصلٍ البنود التي تشكّ  خالل مناقشة أهمّ 
 .ة لبيانات الشركةالضريبيّ 

 :ةالّدراسة العمليّ : الفصل الثالث .3

من  ،واقع بيئة األعمال في سورّية ة من خالل استعراضبدأ الفصل دخوله للدراسة العمليّ 
الضوابط  وأهمّ  ،)ةسوق دمشق لألوراق الماليّ (لمجتمع البحث  استعراض الواقع المهنيّ خالل 

ل ة اإلفصاح عن بيانات الشركات المدرجة في السوق التي تشكّ والقوانين التي ترتبط بضبط عمليّ 
 ة، والذي من خالله يتمّ في سوريّ  ض واقع النظام الضريبيّ استعر ا ة للضريبة، وتمّ ة األوليّ المادّ 

في  المراحل التي مّر بها النظام الضريبيّ  أهمّ  تناول تمّ بة، حيث ة تشكيل الضرياستكمال عمليّ 
 ، مع استعراض أهمّ ل ثغرات في النظام الضريبيّ عف التي تشكّ ة ومجموعة من نقاط الضّ سوريّ 

من (ة فين من فئة األرباح الحقيقيّ ة المفروضة بموجب التشريع على المكلّ الواجبات المحاسبيّ 
رات البحث تحديد متغيّ قامت على ة التي لتطبيقيّ راسة االدّ صوًال إلى ، و )ضمنهم الشركات المساهمة

 SPSSبرنامج  من خالل استخدام ة واختبار الفروض التي يدرسها البحثواإلحصاءات الوصفيّ 
 .)حزمة البرامج اإلحصائّية للعلوم االجتماعّية(

 :وصياتتائج والتّ ملّخص البحث والنّ : ابعالفصل الرّ  .4

النتائج التي تّم التوّصل إليها من الّدراسة النظرّية ص البحث، وأهّم عرض هذا الفصل ملخّ 
في تحسين وضع الضريبة المرتبطة  توصيات التي يراها الباحث مناسبةً والعملّية وصوًال لوضع ال

  .مع مجتمع البحث في ضوء النتائج التي تّم الحصول عليها



  
  

  :ا���ل ا�ول 
  إدارة ا�ر��ح
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  :لالفصل األوّ 

 Earnings Management   إدارة األرباح

الدور الكبير الذي تلعبه المحاسبة في تأمين المعلومات الالزمة التخاذ القرارات بالنسبة  إنّ 
ة في الكبير لمستوى جودة األرباح المحاسبيّ ، والدور شركاتاألطراف صاحبة المصلحة مع اللجميع 

على مختلف األطراف ألصحاب المصلحة، والضرر الكبير  سليمةٍ  تأمين الوصول إلى قراراٍت 
األرقام المعلن في  تالعبالبهذه الشركات د من قيام الذي من الممكن أن يتولّ و المتعاملة مع الشركات 

التركيز  في المحاسبة بحيث يتمّ  مام بالمدخل األخالقيّ في االهتمع تزايد هذا وبالتزامن  كلّ  ،عنها
د التأثير على سلوك المتعاملين مع ًا والتي يرافقها تقصّ على دراسة الممارسات المشروعة قانونيّ 

األبحاث على العديد من ى إلى تركيز فضهذا أ كلّ ضليل، فيها نوع من التّ  دةٍ متعمّ  المنشأة بصورةٍ 
كأحد األساليب التي تلجأ إليها اإلدارة في إطار استهدافها تغيير سلوك  إدارة األرباحمصطلح 

  .المستخدمين للمعلومات المحاسبية للشركات
جودة المعلومات  موضوعأوًّال  موضوع إدارة األرباح من خالل تناوله الفصلهذا  تناوللذلك 

مفهوم يتناول  من ثمّ و  ،الجودةتمثل أحد أهّم محّددات هذه  إدارة األرباحأّن  من منطلقة المحاسبيّ 
مع إدارة األرباح، دات وأساليب وطرق محدّ  ألهمّ عرض إدارة األرباح، و ممارسة ودوافع قيام اإلدارة ب

وفي مواجهة المشاكل الناتجة  إدارة األرباح، لتحديد درجة ممارساتالمطروحة المقاييس  تناول أهمّ 
عن ممارسة إدارة األرباح، تّم دراسة مصطلح حوكمة الشركات كحل مقترح لضبط ممارسات إدارة 

  :هذا من خالل التقسيمات التالية وتمّ  األرباح من قبل الشركات،

  .ةجودة المعلومات المحاسبيّ  :لالمبحث األوّ : 1-1
  .المفهوم والدوافع: األرباحإدارة  :المبحث الثاني: 1-2
  .ات إدارة األرباحطرق وآليّ  :المبحث الثالث: 1-3
  .المستخدمة في قياس إدارة األرباحة النماذج الرياضيّ  :ابعالمبحث الرّ : 1-4
  .حوكمة الشركات كأسلوب مقترح للحد من إدارة األرباح: المبحث الخامس: 1-5
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  :لالمبحث األوّ 

  ةجودة المعلومات المحاسبيّ 

الوظيفة التي تضطلع بها المحاسبة من خالل تأمينها للمعلومات الالزمة التخاذ القرارات  إنّ 
للمعلومات  عالٍ  ب مستوى جودةٍ مة لمنتجات المحاسبة يتطلّ ستخدِ مختلف األطراف المُ ل بالنسبة

بالشكل هذه المعلومات ين بالمهتمّ استعمالها من قبل مختلف بمكان حتى يكون من الفائدة ة المحاسبيّ 
من  مجموعةٍ لتحديد فقد كان هناك ، وفي هذا اإلطار االقتصادّية اتخاذ قراراتهم الذي يساعدهم على

لرفع جودة هذه المعلومات ة الخصائص أو المعايير المطلوب توافرها في المعلومات المحاسبيّ  أهمّ 
  .االستفادة منها بالشكل المطلوببالشكل الذي يساهم في 

 وأهمّ  ،المحاسبيّ  والتنظير ر في الفكرلمحة موجزة عن التطوّ  اليّ المبحث الح تناولو 
  :ة، من خالل التقسيمات التاليةمعقولة من جودة المعلومات المحاسبيّ  ن درجةً الخصائص التي تؤمّ 

  .مقدمة: 1- 1-1
  .ة المحاسبةر نظريّ لمحة عن تطوّ : 2- 1-1
  .دةة الجيّ خصائص المعلومات المحاسبيّ : 3- 1-1
  .جودة األرباح: 4- 1-1
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  :مةمقدّ : 1-1-1

أو  ،لألحداث المالّية تاريخي  إّما كسجل : من عّدة زوايابشكٍل عاّم المحاسبة إلى  يتّم النظر
 بمدخالتٍ  متكاملٍ  أو نظام معلوماتٍ  ،أو مرآة تعكس الواقع االقتصاديّ  ،تترجم تلك األحداث لغةٍ ك

ة مسك الدفاتر، عمليّ  نعتعبير  باعتبارهار مفهوم المحاسبة في السابق ختصَ كان يُ و ، ومخرجاتٍ 
المرتبطة بهذه العملّية جراءات اإلة القيام بوكانت التعريفات التي تتناول هذا المفهوم ترتكز على عمليّ 

في المفهوم أّما ة، فتقوم على تجميع وتبويب وتسجيل وتلخيص البيانات الماليّ  ،)مسك الدفاتر(
ر وتغي  ،للمعلومات كنظامٍ من خالل النظر إليها مفهومًا أوسع  بدأت تأخذالحديث للمحاسبة فقد 

هي نظام للمعلومات : "هابأنّ  ينالمحاسبين األمريكيّ  مجمعفها عرّ ف ،المحاسبة على هذا األساستعريف 
ات يمكن استخدامها في عمليّ ة عن الوحدة االقتصاديّ  ةٍ كميّ  يقوم بتحديد وقياس وتوصيل معلوماتٍ 

  ."مة لهذه المعلوماتستخدِ التقييم واتخاذ القرارات من قبل األطراف صاحبة المصلحة المُ 
  :1لنظرة للمحاسبة نجد النقاط التاليةوفي تحليل لالختالفات في ا

 :ة التاليةن المجاالت الفرعيّ تتضمّ : المحاسبة كفنّ  .1

د من عند التأكّ  أو مطبوعٍ  مكتوبٍ  ة بشكلٍ الماليّ ات ن وضع العمليّ يتضمّ : التسجيل فنّ   -أ 
 Cashة دفتر النقديّ : أمثلة هذه السجّالت ،لدى الشركة محفوظةٍ  تٍ تها في سجّال صحّ 

Book دفاتر اليومية ،Day Books...بشكلٍ  ، وهذا الجزء من المحاسبة يهتمّ وغيرها 
 ت ة التسجيل تمّ عمليّ  تسجيلها، وأنّ  ة تمّ ات الماليّ جميع العمليّ  د من أنّ بالتأكّ  أساسي
 .مٍ منظّ  بشكلٍ 

تصنيف األحداث ذات  لة، بحيث يتمّ م للبيانات المسجّ بالتحليل المنظّ  يهتمّ  :التصنيف فنّ   -ب 
في  منفصلةٍ  هذا من خالل حساباتٍ  الطبيعة الواحدة في موقعها المناسب، وعادًة يتمّ 

 .دفتر األستاذ

 لمستخدميّ  مفيدٍ  فة بأسلوبٍ من خالله تقديم البيانات المصنّ  حيث يتمّ  :التلخيص فنّ   - ج 
 .ينين والخارجيّ ة الداخليّ القوائم الماليّ 

   :المحاسبة كنظام معلومات .2
  :للمعلومات من خالل المراحل التالية كنظامٍ  ويبرز دور النظام المحاسبيّ 

                                                           
1  Com,M. 2004. "Accounting Theory". Maharshi Dayanand University, Rohtak. P.6,7. 
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ل وهي التي تمثّ  ،خام نشاط في شكل بياناتٍ القة بحصر المعلومات واألحداث المتعلّ   -أ 
 .مدخالت النظام المحاسبيّ 

ة المعتمدة تشغيل ومعالجة البيانات الخام وفق المبادئ والفروض والمعايير المحاسبيّ   -ب 
 .ةوصوًال نحو إنتاج المعلومات المحاسبيّ 

ة إلى األطراف المستفيدة ذات المصلحة على شكل تقارير توصيل المعلومات المحاسبيّ   - ج 
 .ةماليّ 

ة فعل والمتابعة لمنتجات المحاسبة من خالل المراجعة والتقييم وقياس ردّ الرقابة   -د 
 .المستخدمين لها

 نشاط خدميّ ": هابما يتوافق مع هذا المفهوم بأنّ  AICPAفتها عرّ  :خدميّ  المحاسبة كنشاطٍ  .3
 بشكلٍ  ،ةة حول الوحدات االقتصاديّ ة ذات الطبيعة الماليّ الكميّ  وظيفته تقديم المعلومات

قة ة المناسبة بين مجموعة من الخيارات المتعلّ في تحديد الخيارات المنطقيّ  يجعلها مفيدةً 
 ".باألنشطة

عكس نمط من تاريخ المحاسبة تمن  كّل مرحلة حيث أنّ  :ديناميكي  اجتماعي  المحاسبة كعلمٍ  .4
وفي نفس الوقت  ،المحاسبة هي نتاج بيئتها ر المجتمع، وفي هذا الصدد فإنّ أنماط تطوّ 

ة ر الظروف االقتصاديّ ر المحاسبة يعكس تغيّ تطوّ  لتغيير البيئة، وبالتالي فإنّ  ل قوةً تشكّ 
  .المحاسبة ر الهدف الذي من أجله تتمّ وتغيّ  ،ةواالجتماعيّ 

نظام المحاسبة : هاأهمّ  ةٍ فرعيّ  على أنظمةٍ  عامّ  بشكلٍ فهو يقوم  أخذ المحاسبة كنظامٍ تّم ٕاذا و 
التي تقوم  ةإلى المحاسبة الضريبيّ  ة، إضافةً ونظام محاسبة التكاليف، ونظام المحاسبة اإلداريّ ، ةالماليّ 

ا هو نظام ين منهبنظامين فرعيّ  البحث الحاليّ  ة، ويهتمّ على تنظيم العالقة مع الدوائر الضريبيّ 
ا بالنسبة لنظام أمّ  ة الذي يتناوله الفصل الثاني،من جهة، ونظام المحاسبة الضريبيّ  ةالمحاسبة الماليّ 
ة ة والمعامالت الماليّ بتسجيل وتبويب وتلخيص األحداث االقتصاديّ  فهو المعنيّ  ةالمحاسبة الماليّ 

 للمنشأة في تاريخٍ  ة وبيان المركز الماليّ ة بغرض إنتاج القوائم الماليّ ة ذات الطبيعة التاريخيّ واالقتصاديّ 
ة ات واألحداث الماليّ ة قيد العمليّ ثبات وصحّ  دة تضمنة محدّ ، ويخضع لمعايير محاسبيّ نٍ معيّ 

نظام  عالقة متبادلة لهذا النظام مع األنظمة األخرى، حيث أنّ تذّكر وجود وجوب ة، مع واالقتصاديّ 
والتي  م معلومات عن تكلفة السلع والخدمات وما يفيد في تقييم المخزون السلعيّ محاسبة التكاليف يقدّ 
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ة مدخالت ل مخرجات نظام المحاسبة الماليّ ة الدخل والميزانية، كما تشكّ ة إلعداد قائمبر ضروريّ عتَ تُ 
ة على نظام ة، مع وجود تأثير للقرارات اإلداريّ ونظام المحاسبة الضريبيّ ة ة لنظام المحاسبة اإلداريّ أوليّ 

لمختلف ينتج عن نظام المحاسبة المالّية تقرير مالّي يوّضح وضع الشركة المالّي و ة؛ المحاسبة الماليّ 
  :الخارجيّ  محتويات التقرير الماليّ  من أهمّ أصحاب المصلحة مع الشركة محّل التقرير، و 

تقرير الذي يقيس مدى الّ : "kiesoفها وهي كما يعرّ : Income Statementخل قائمة الدّ  -1
م بتقديم المعلومات عن نتيجة ، فهي تهتّ 1"دةة محدّ ات المنشأة خالل فترة زمنيّ جاح في عمليّ النّ 

 دة بشكلٍ عتمَ ة المُ إعدادها حسب القواعد المحاسبيّ  ، ويتمّ منقضيةٍ  أعمال المنشأة عن فترةٍ 
من المعلومات الجاهزة  ن أكبر قدرٍ يعمل على ربط اإليرادات والمصروفات للمنشأة بما يؤمّ 

 .هذه التقارير لمستخدميّ 

بأصول المنشأة والتزاماتها   اً ل كشفتمثّ  :Balance Sheet) ةالميزانيّ ( قائمة المركز الماليّ  -2
والتزاماتها على أساس  على أساس درجة سيولتها،أصولها  بةً ، مرتّ نةٍ معيّ  في لحظةٍ 

 .مع مجموعة من اإليضاحات تفيد في زيادة اإلفصاح في هذه القائمةاستحقاقها، 

للمنشأة وأوجه  ح مصادر النقدتوضّ : Cash Flow Statementة قات النقديّ قائمة التدفّ  -3
 .ستخداماتها عن فترة منقضية، وتفيد في تحديد مدى قدرة هذه المنشأة على توليد النقديةا

ح توضّ  :Statement of shareholder Equityرات في حقوق المساهمينقائمة التغيّ  -4
ما كلّ و  ،وخالفهحقوق المساهمين وتفصيالت ذلك من رأس مال وأرباح محتجزة  قيمة
ة ما زادت القيمة التراكميّ ه كلّ المال بمعنى أنّ حقوق المساهمين عن رأس  زادت

حقوقهم تزيد بمعنى  ه يعني أنّ ألنّ ما كان ذلك أفضل للمساهمين المحتجزة كلّ  لألرباح
  .استثماراتهم تزيد نّ أ

ش حسابات تها من خالل إرفاق تقرير مفتّ عن مصداقيّ  معقولٍ  تأييد هذه القوائم بتأكيدٍ  ويتمّ 
  .مرفق ضمن التقرير الماليّ  خارجيّ 

  :2اً فريد اً المميزات التي تجعل من المحاسبة نظام ومن أهمّ 

                                                           
1  Kieso, D., Weygandt, J. and Warfield, T. 2007. "Intermediate Accounting – Twelfth Edition". John Weily 

& Sons, Inc, P.124. 
2 Com,M. 2004. Op. cit. P. 8. 
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لمعلومات ل ونشرٍ  وتفسيرٍ  وتصنيفٍ  ة تنطوي على جمعٍ فهي عمليّ  :ةالمحاسبة بوصفها عمليّ  .1
 .ةٍ منهجيّ  ة بطريقةٍ االقتصاديّ 

للمحاسبة هو التقرير  الرئيسيّ في هذا المنحى يكون الهدف و  :ة للمحاسبةالوظيفة اإلشرافيّ  .2
ة التي تقوم بإيصال ك من خالل القوائم الماليّ ة والتزاماتها للمّال موارد الوحدة االقتصاديّ  عن

 .ةالمعلومات لألطراف المهتمّ 

 ةة تهدف إليصال المعلومات االقتصاديّ المحاسبة هي عمليّ  حيث أنّ  :المفاهيم واألعراف .3
فق تعتمد على مجموعة من المفاهيم والقواعد واألعراف المتّ  أنكان لزامًا  ،لمختلف األطراف

 .لمحتويات التقارير التي تقّدمها المحاسبةالصحيح تساعد في الفهم والتفسير  عليها

من  ز بمجموعةٍ يتميّ  النظام المحاسبيّ  غم من أنّ على الرّ  :لتحقيق غاية المحاسبة كوسيلةٍ  .4
 الهدف النهائيّ  ذاتها، بل إنّ  بحدّ  غايةً  تليسولكن هذه  ،القواعد واإلجراءات واألعراف

ة من خالل جمع وتلخيص وتفسير ونشر للمحاسبة هو تقديم نظام توصيل معلومات خارجيّ 
ل الحكم على يسهّ  بشكلٍ  ،للوضع االقتصاديّ  اً ماليّ  الذي يعطي تمثيالً  ،ةالبيانات االقتصاديّ 
  .البيانات واتخاذ القرارات المناسبة من قبل مستخدميّ  ،الكيان االقتصاديّ 

  :ة المحاسبةر نظريّ لمحة عن تطوّ : 1-1-2

ر ل الدافع نحو تطوّ ة المختلفة التي تشكّ ة والقانونيّ تجتمع مجموعة من العوامل االقتصاديّ 
المحاسبة بط نشوء ير لكن البعض ة، و نشأة المحاسبة غير معروف بوجه الدقّ تاريخ  المحاسبة، وٕانّ 
عام قبل الميالد في  3500الحفريات واآلثار القديمة التي ترجع إلى أكثر من  تدلّ و  بظهور الكتابة،

ت بتسجيل ما يدفعه الملوك التي اهتمّ  للتسجيل الماليّ  اتٍ ة إلى ظهور أقدم عمليّ الحضارة اآلشوريّ 
يون بالمساهمة بتطوير ، وقد قام الكهنة السومر 1لجنودهم كرواتب على شكل حيوانات ومزروعات

، وكذلك ةٍ طينيّ  إثباتها على ألواحٍ  يتمّ  المحاسبة من خالل اختراعهم نظام األعداد على شكل شحطاتٍ 
رت الحسابات وتطوّ  ،2من الطوب ة على شكل ألواحٍ ت المحاسبيّ ظهر في آثار بابل ما يشبه السجّال 

الحفاظ على ممتلكات وثروة الطبقة ت على ورق البردي تهدف ة بمسك سجّال في الحضارة اإلغريقيّ 
ظهرت الحاجة حيث ة، هكذا حتى القرون الوسطى الحاكمة وصيانتها مع ظهور العملة اإلغريقيّ 

                                                           

	�ن، ر�وان 1 .2003" . ���
 .دار وا�ل- ���ن". ا�����را�	�وذج ا��
�# �� �"�!ت ا����س وا��رض وا����ح. "�طر، �
�د 2��
  .دار وا�ل - ���ن". ا�()��ل ا�	ظري �%���ر�ت ا��$	�# ا��
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ة، وكان السائد في ذلك الوقت ر المعامالت التجاريّ ة للمحاسبة منذ القرن الرابع عشر نتيجة تطوّ الماسّ 
السائد للمشروعات هو  تر، وكان الشكل القانونيّ ك الدفاكأساس لمس Single Entryهو القيد المفرد 
م له المعلومات عن نشاطاته ة، فكانت المحاسبة تخدم الفرد مالك المنشأة، وتقدّ المنشآت الفرديّ 

ل له عمله، وكان عمل المحاسبة ينحصر في تجميع وتبويب يسهّ  منهجٍ مُ  وعالقاته مع الغير بشكلٍ 
وصوًال الستخراج الربح أو الخسارة لهذا المالك  ،ةٍ دفتريّ  مجموعةٍ ات التي تقوم بها المنشأة في العمليّ 

  .ورصد موجوداته وما عليه من التزامات في نهاية هذه الفترة ،نةة معيّ خالل فترة زمنيّ 
ر جديد على المحاسبة ترافق مع ظهور الثورة في أواخر القرن الثامن عشر كان هناك تطوّ 

ة عن اإلدارة وبدء انفصال الملكيّ  ،ةفي شكل المشاريع االقتصاديّ ر ة، لما رافقها من تطوّ الصناعيّ 
بظهور الشركات المساهمة التي تقوم على استثمار رؤوس األموال الالزمة للصناعة، وزيادة تعقيد 

م المعلومات لطرفين متعاقدين فيما بينهما ، فصار على المحاسبة أن تقدّ هاوعدد ةات االقتصاديّ العمليّ 
ة على مختلفة في كثير من األحيان هما اإلدارة من جهة لتساعدها المعلومات االقتصاديّ  لديهما دوافع

من ة الرقابة على التنفيذ والنتائج، وأصحاب رؤوس األموال وعمليّ  إدارة أعمال الشركة وضبط مواردها
عدم وجود  ون بمعرفة نتائج أعمال الشركة التي يستثمرون أموالهم فيها في ظلّ الذين يهتمّ  أخرى جهةٍ 

  .لهم مع أعمال الشركة مباشرٍ  احتكاكٍ 
في أواخر القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين انتشرت ظاهرة اندماج الشركات وزيادة 

دة شركات متعدّ ال خالل وتنامي الشركات العابرة للحدود من ،كبيرةٍ  ةٍ تكنولوجيّ  حجمها مترافقًة مع ثورةٍ 
دفع للبحث عن  األمر الذي ،جديدة على عمل المحاسبة وتطويرهاا فرض تعقيدات ممّ  ،اتالجنسيّ 

موجز  بشكلٍ و ض استعر يتم اوقبل الدخول في مسألة المعايير  أنحاء العالم، ق في كلّ طبّ تُ معايير 
ثالثة مصادر للمعايير  أحد أهمّ  ة تعدّ النظريّ  حيث أنّ  ،ةة المحاسبيّ ق بالنظريّ خطوط عريضة تتعلّ 

الذي يسبقها  للمستوى الفكريّ  المعايير تمثل التطبيق العمليّ  باالشتراك مع العرف والبيئة، وٕانّ 
لتحقيق االتساق المطلوب بين  مهم  ة والمعيار هو أمرٌ بط بين النظريّ ة الرّ عمليّ  ة، وٕانّ والمتمثل بالنظريّ 
الداعم للمعايير، مع عدم ) ةة المحاسبيّ النظريّ ( طار الفكريّ واإل) المعايير المحاسبية( التطبيق العمليّ 

ة إلى المبادئ الفكريّ  ر في المعايير بما يتوافق مع الظروف نسبةً بها وتتوفّ المرونة التي تتطلّ إغفال 
إلى ثالثة ) ه1430الحميد، . د( فقد قّسمه للفكر المحاسبيّ  للمحاسبة؛ وبالنسبة لإلطار العامّ 

ة، المدرسة التفسيريّ  ، ثمّ أو التفكير والتحليل اإلجرائيّ  مدرسة التفكير الكالسيكيّ : ة هيمستويات تتابعيّ 
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ة المحاسبة كما هو التنظير في جميع العلوم بناء نظريّ  وبالنسبة للنظرية فإنّ ة، المدرسة السلوكيّ  ثمّ 
ذاته بل هو وسيلة لضبط وترشيد الممارسات، وقد كان االهتمام في بداية األمر  ليس هدفًا بحدّ 

ز على والذي يركّ ) Pragmatic براجماتيّ ال( يّ لمعلى المنهج الع مطلقةٍ  ة يعتمد بصورةٍ بالنظريّ 
في  ل في بداية القرن العشرين إلى اعتماد مناهج البحث العلميّ للمحاسبة، مع التحوّ  التطبيق العمليّ 

  .ةبناء النظريّ 
ة المعايير المحاسبيّ لت لجنة تشكّ  1973في عام  لمعايير المحاسبية فإّنهوباالنتقال إلى ا

إلى تأسيسها  فَ هدَ و  International Accounting Standards Committee (IASC) ةالدوليّ 
 حول العالم قابلةٍ ة ة تساهم بالمساعدة على إصدار قوائم ماليّ صياغة مجموعة من المعايير المحاسبيّ 

المعايير بتحويل لجنة  سيّ ر مؤسّ حدث تطوّ  2001تطبيق هذه المعايير، وفي عام عند للمقارنة 
 International Accounting ةة الدوليّ المعايير المحاسبيّ إلى مجلس  (IASC) ةة الدوليّ المحاسبيّ 

Standards Board (IASB)  إصدارها  التي يتمّ الدولية بين المعايير  مٍ تحقيق انسجا ُأنيط بهوقد
 Financial Accounting Standardsرة عن مجلس معايير المحاسبة في أمريكا والمعايير الصادّ 

Board (FASB) ّمعايير التقرير رة عنه باسم ة الصادّ ، وقام المجلس بتسمية المعايير المحاسبي
 ، وقد تمّ (IAS) ةة الدوليّ المحاسبيّ  المعاييرجنة باسم واإلصدارات عن اللّ  ،(IFRS)ة الدوليّ  الماليّ 

 معايير تقرير ماليّ ) 13(و (IAS) دوليّ  معيار محاسبيّ ) 41(ة بلغت إصدار معايير نهائيّ 
(IFRS).  
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  :دةة الجيّ المعلومات المحاسبيّ  خصائص: 1-1-3

التقارير نها ة التي تتضمّ ة المعلومات المحاسبيّ ة مصداقيّ تعني الجودة في المعلومات المحاسبيّ 
إعدادها في  ها من التحريف والتضليل، وأن يتمّ قه من منفعة للمستخدمين مع خلوّ ة، وما تحقّ الماليّ 

  .1ق الهدف من استخدامهاة بما يحقّ ة والفنيّ ة والمهنيّ ة والرقابيّ ضوء مجموعة من المعايير القانونيّ 
ة األخرى ة الفرعيّ بالتعاون مع األنظمة المحاسبيّ  ةالماليّ  نظام المحاسبة يهتمّ وفي هذا اإلطار 

فترض تحتوي على المعلومات المُ التي ة ماليّ التقارير الة من خالل بتقديم المعلومات المحاسبيّ 
بات وتزداد متطلّ  تها في اتخاذ القرارات من وجهة نظر المستخدمين لهذه المعلومات،ضرورتها وأهميّ 

زيادة  للمعلومات في ظلّ  ووقتي  مفيدٍ  مصدرٍ ة المحاسبة كدياد أهميّ اإلفصاح في هذه التقارير مع از 
 مات النظام المحاسبيّ ة بمقوّ ر جودة المعلومات المحاسبيّ وتتأثّ  ة،التعقيدات في بيئة األعمال الحاليّ 

ة مات ماديّ مقوّ : مات إلىهذه المقوّ تقسم والذي يساهم في وصول المحاسبة ألهدافها، و  عامّ  بشكلٍ 
مات ، ومقوّ )ةة المستخدمة في إنتاج المعلومات المحاسبيّ األجهزة واألدوات والبرامج المحاسبيّ بل مثّ تت(

، )ةالذين يقومون بإعداد المعلومات المحاسبيّ  ن على النظام المحاسبيّ األشخاص القائمو (ة بشريّ 
ة المحتملة للبيانات ة المستخدمة في ضبط المعالجات المحاسبيّ المعايير المحاسبيّ (ة مات معياريّ ومقوّ 

التي تعبر عن الكفاءة في مصادر (، وقاعدة البيانات )ةوصوًال إلى إنتاج المعلومات المحاسبيّ 
  ).ن مدخالت النظام المحاسبيّ البيانات التي تؤمّ 

 ة منها لمختلف المستخدمين لهذه المعلومات، فإنّ ة الفائدة المرجوّ ق المعلومات المحاسبيّ لكي تحقّ و 
صف بها، وتحديد هذه التي يجب أن تتّ ) فاتالسمات أو الصّ (هناك مجموعة من الخصائص 

ة تحقيق هذه الخصائص قدر ة بما يتناسب مع إمكانيّ الخصائص يساعد في تحديد المعايير المحاسبيّ 
ة محاسبيّ ة عند اختيارهم بين بدائل المعالجات الاإلمكان، كما تساعد القائمين على إعداد القوائم الماليّ 

     م الفائدة للمعلومات بالنسبة للمستفيدين ة األفضل، وذلك بما يعظّ المحاسبيّ  لى اختيار السياسةع
نتيجة افتراض إمكانّية حصول المستفيد الداخلّي على معلوماٍت أكثر من تلك و  من هذه المعلومات،

 Informationما يسّمى عدم تماثل المعلومات في إطار ( المقّدمة ضمن إطار منتجات المحاسبة

Asymmetry(،  ة على أساس تقييم جودة المعلومات المحاسبيّ  ن هم من يتمّ ين الخارجيّ يالمستفيدفإّن
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تقسيم  يتمّ  FASBحسب ة الصحيحة، و يساعدهم على اتخاذ القرارات االقتصاديّ  فائدتها لهم بشكلٍ 
  :استعراضها فيما يلي ة يتمّ ة وأخرى ثانويّ أساسيّ ة إلى خصائص خصائص المعلومات المحاسبيّ 

  :نتتضمّ  :ةالخصائص األساسيّ : 1-1-3-1

مع الغرض الذي  وثيقٍ  ة ترتبط بشكلٍ هذه المعلومات المحاسبيّ  يعني أنّ  :Relevance المالءمة -1
على خذ القرار ة بالمالءمة عندما تساعد متّ ف المعلومات المحاسبيّ ت من أجله، وبالتالي تتصّ عدّ أُ 

ر على قراره بما يساعده على تقييم األحداث أي تؤثّ  ق بقراره االقتصاديّ تقييم البدائل التي تتعلّ 
ويصفه مجمع  ابقة في الماضي،ة أو تصحيح تقييماته السّ الماضية والحاضرة والمستقبليّ 

اك خصائص وهن :ةلالختيار بين البدائل المحاسبيّ  ه المعيار األساسيّ ين بأنّ المحاسبين األمريكيّ 
الصادرة عن  القسم الثاني من مفاهيم التقرير الماليّ  علمًا أنّ (ة المالءمة ق بخاصيّ ة تتعلّ فرعيّ 

 :هي) بشكل محّدد ز على الوقتيةتركّ  2008في عام  FASBالـ

ر ة تتوفّ المعلومات المحاسبيّ  بمعنى أنّ  :Timeliness) الوقتية( المناسب توقيت المعلومات  -أ 
في  كبيرٍ  المعلومات في الوقت الذي يحتاجون فيه لها ودون تأخيرٍ لمن يستخدم هذه 

هذه المعلومات تفقد منفعتها  المقاس، حيث أنّ  حصولهم عليها عن وقت الحدث االقتصاديّ 
ة بمعيارين من ر المعلومات المحاسبيّ عندما ال تكون متاحة عند الحاجة الستخدامها، وتتأثّ 

 :ة وهماتحديدهما بدقّ  المهمّ 

 ل المصدر األساسيّ ة التي تشكّ أي طول الفترة التي تغطيها القوائم الماليّ : ةالدوريّ  - 
ي إلى تباعد بين تاريخ ة يؤدّ الطول الزائد للدورة المحاسبيّ  ة، فإنّ للمعلومات المحاسبيّ 
ة الدورة المحاسبيّ  ة وتاريخ الحدث موضوع المعلومة، وبالمقابل فإنّ المعلومة المحاسبيّ 

المتعلقة بنتائج المنشأة في قائمة تلك خصوصًا و ه المعلومات كن أن تشوّ القصيرة مم
 .ةصف بالموسميّ خل بسبب مواعيد اإليرادات التي قد تتّ الدّ 

ة، وتاريخ ة وٕاعداد القوائم الماليّ ة الفاصلة بين تاريخ انتهاء الدورة المحاسبيّ الفترة الزمنيّ  - 
 .من قبل المستفيدين منها إصدار هذه القوائم بحيث تصبح متاحة لالستخدام

ة استخدام هذه المعلومات في تقييم أداء م إمكانيّ تقدّ  هاأي أنّ  :Feedback التغذية الراجعة  -ب 
في الواقع مع  ابقة بشأن األعمال، أي مقارنة للناتج الفعليّ الماضي وتصحيح التوقعات السّ 

 .ط له سابقاً الناتج المخطّ 
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ة المستخدمين لهذه ن المعلومات المحاسبيّ مك تُ أن  بمعنى :Predictability ةالقدرة التنبؤيّ   - ج 
، ةٍ أو مستقبليّ  أو حاضرةٍ  ماضيةٍ  ة ألحداثٍ عات عن النتائج المستقبليّ المعلومات من تكوين توقّ 

 .وتحسين قدراته وٕامكاناته في هذا المجال

ها معروضة واألخطاء وأنّ ز ة من التحيّ المعلومات المحاسبيّ  تعني خلوّ  :Reliability ةالموثوقيّ  -2
وهي  ،معقولٍ  ر عنه بشكلٍ ع أن تعبّ ر عنه أو من المتوقّ ا يقصد أن تعبّ عمّ تعّبر بطريقة صادقة 

، ة مع الوضع الفعليّ المطابقة المطلقة للمعلومات المحاسبيّ  ها ال تعنيبمعنى أنّ " بشكل معقول"
، بل المهم أن - في البحث الحقاً عرض تُ - دات مفروضة على القياس المحاسبيّ بسبب محدّ  وذلك

 تتوازى أهمّيتها مع أهمّيةة وهذه الخاصيّ  ،ر جوهر الحدث االقتصاديّ تعكس المعلومات وتصوّ 
قت الخاصية األولى من حيث قدرة التأثير على المعلومة في حال حقّ  ة األولى حيث أنّ لخاصيّ ا

ن الثقة ة التي تؤمّ المصداقيّ  يجب أن يكون هذا التأثير صحيحًا من خالل القرار االقتصاديّ 
ق ة تتعلّ ، وهناك خصائص فرعيّ ةالمعلومات المحاسبيّ  ة من قبل مستخدميّ بالمعلومات المحاسبيّ 

 :ة هية الموثوقيّ بخاصيّ 

ه يمكن الوصول إلى نفس النتائج من قبل أطراف أي أنّ  :Verifiability قة للتحقّ القابليّ   -أ 
وذلك عند استخدام نفس الطرق  ،ةالمعلومات المحاسبيّ  عدّ ة عن الطرف مُ أخرى مستقلّ 

ه لم يحصل تشويه أي أنّ  المعلومات للقياس واإلفصاح، عدّ بعها مُ ة واألساليب التي اتّ المحاسبيّ 
 .ةة نسبيّ وتحريف عليها وال تشوبها أخطاء ذات أهميّ 

ل الواقع المعلومات تمثّ  أي أنّ  :Representational faithfulness دق في العرضالصّ   -ب 
 تجاهل المحاسبة عن أيّ  يتمّ ، ولم من االكتمال ممكنٍ  ، بحيث تكون على أكبر قدرٍ الفعليّ 
ة يجب المعلومات الهامّ  ه يقوم على فكرة أنّ ة، أي أنّ ة عند إعداد التقارير الماليّ هامّ  أحداثٍ 

ها غير مسبقًا أنّ ض فترَ اإلفصاح عنها يُ  المعلومات التي ال يتمّ  اإلفصاح عنها، وبالمقابل فإنّ 
قاس مقدار البند المُ (ة ة مرتبطة بخصائص كميّ ة هي مسألة نسبيّ ة، ومسألة األهميّ هامّ 

 ،)نقاس منسوبًا إلى أساس معيّ قة به، أو حجم البند المُ عات المتعلّ منسوبًا إلى التوقّ 
أو  سواء كان عاديّ  الذي كّون البند المحاسبيّ  الحدث االقتصاديّ (ة وخصائص نوعيّ 

ة، وتأثير الحدث ة للمنشأة أو الخارجيّ أو يحوي على مخالفات لألنظمة الداخليّ  ستثنائيّ ا
، )ةليّ ة المستقبحتمل أن تسلكه األحداث االقتصاديّ مُ من ال مسارٍ  يدّل على كمؤشرٍ  االقتصاديّ 



 إدارة األرباح: الفصل األول

 

37 

عنه  ى حذفه أو عدم اإلفصاحإذا أدّ  ةٍ نسبيّ  ةٍ أهميّ  وعتبر ذيُ  بندٍ  أيّ  ة فإنّ عامّ  ولكن بصورةٍ 
 .ةغير صحيح إلى تحريف المعلومات الواردة في القوائم الماليّ  أو عرضه بشكلٍ 

من المستخدمين للمعلومات على  أو فئةٍ  أي عدم تفضيل مجموعةٍ  :Neutrality الحياد  - ج 
من المستخدمين على حساب اآلخرين،  فيد مجموعةً تُ  اختيار معلوماتٍ  اآلخرين، بحيث ال يتمّ 

ة في البدائل من خالل قدرتها على إنتاج أن تكون الفعاليّ  :نقطتين هين الحياد في ويتبيّ 
المعلومات المالئمة هي األساس في االختيار بين بدائل القياس واإلفصاح، والنقطة الثانية 

ة أو بخسها بغية الوصول ة إلى المغاالة في التقديرات المحاسبيّ  تعمد اإلدارة التنفيذيّ هي أالّ 
  .ل إليهاترغب هي بالتوصّ نة إلى نتائج معيّ 

  :ةالخصائص الثانويّ : 1-1-3-2

لنتائج الشركة بين مختلف  مقارنٍ  ة إجراء تقييمٍ تعني إمكانيّ  :Comparability ة المقارنةقابليّ  -1
السنوات، ونتائج الشركة مع نتائج الشركات األخرى لتحديد أوجه التشابه واالختالف في أداء 

ق هذا من خالل الثبات في تطبيق السياسات خالل نفس الفترة، ويتحقّ  المنشآت ووضعها الماليّ 
ة ق خاصيّ تحقّ  مع اإلفصاح المناسب في حال التغيير، وٕانّ  ،ة وطرق العرض واإلفصاحالمحاسبيّ 

بعة أي توحيد األساليب والطرق المتّ : عنصر التوحيد :ر عنصرين هماط بتوفّ رتبِ ة المقارنة مُ قابليّ 
أي تماثل : عنصر االتساقو  .ة في كل من مجاالت القياس أو اإلفصاحالماليّ  في إعداد القوائم

تالية في مجاالت القياس واإلفصاح، علمًا ة المتبعة على مدار الفترات الماليّ األسس والمبادئ المتّ 
ترتبط التي  لقابلية الثباتخاصية مستقلة كانت تُفِرد  أّن اإلصدارات السابقة من هذه الخصائص

ة المقارنة، وتشير إلى ضرورة التزام المنشأة بتطبيق نفس السياسات والطرق قابليّ مع خاصّية 
اهتالك  ةقية المتعاقبة، مثل استخدام نفس طر خالل الدورات المحاسبيّ ة لعرض نتائجها المحاسبيّ 

ة ة، مع ضرور األصول ونفس طريقة تقييم المخزون ونفس ترتيب عرض البنود في القوائم الماليّ 
 .ة وأسباب هذا التغيير واآلثار المترتبة عليهتغيير في السياسات المحاسبيّ  اإلفصاح عن أيّ 

م واسع االنتشار يرتبط مع الخصائص الّنوعّية وهو مفهو  :Materialityاألهمّية النسبية  -2
يؤّثر  وخصوصًا المالءمة والموثوقّية، فاألهمّية النسبّية والمالءمة ُيعرفان في إطار ما يمكن أن

أّنه في حال لم يتّم  إمكانّية التمييز بينهما من خالل أو ُيحِدث اختالفًا في قرارات المستخدم، مع
 :اإلفصاح عن عناصر محّددة فهذا يكون إّما
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 ؛)ليست مالئمة(ألّن المعلومات عن مثل هذه العناصر غير ضرورّية للمستثمرين    -أ 

 ). ليست مهّمة نسبّياً (مبالغ هذه العناصر صغيرة جّدًا إلحداث اختالف في القرار  أو ألنّ    - ب 

الحكم  دون األخذ باالعتبار لطبيعة العناصر والظروف التي يتمّ (وحدها للمبالغ اضخامة و 
ه ال يوجد معايير ة، علمًا أنّ ة النسبيّ أساسًا كافيًا بالعموم لتقدير األهميّ  ال يشّكل )هافي ظلّ 

المتوفرة ة للخبرة البشريّ  تقديرهاة بل تخضع في ة النسبيّ ة يمكن صياغتها لتقدير األهميّ عامّ 
 .ةلقائمين على إنتاج المعلومات المحاسبيّ لدى ا

  :جودة األرباح: 1-1-4

  .هاداتمحدّ  ة استعراض مفهوم جودة األرباح وتعريفها، وأهمّ في الفقرة الحاليّ  يتمّ 
  :وتعريفها مفهوم جودة األرباح: 1-1-4-1

ة فقات أكثر من استمراريّ ة التدّ جودة األرباح تعني استمراريّ  إنّ  Sloan (1996)حسب 
األرباح تكون ذات جودة عالية  عين والمدققين فإنّ المعايير والمشرّ  ، وبحسب رأي واضعيّ 1اتالمستحقّ 

وأغلب أصحاب المصالح ة المقبولة عمومًا، اإلفصاح عنها بما ينسجم مع المبادئ المحاسبيّ  إذا تمّ 
ة قات نقديّ ل إلى تدفّ ة أكبر على التحوّ عت بقوّ دة كلما تمتّ المستفيدين من رقم الربح يعتبرونها جيّ 

  .)ات أقلّ مستحقّ (
األرباح " :هاأنّ تعريفها ب دة من خاللعن األرباح الجيّ  Dechow et al. (2010)ر ويعبّ  

للشركة والتي ترتبط  أكثر عن مظاهر األداء الماليّ  م معلوماتٍ ذات الجودة األعلى هي التي تقدّ 
   .2"دينمحدّ  قراراتٍ  متخذيّ  قبل اتخاذها من يتمّ  دةٍ محدّ  بقراراتٍ 

ح مصطلح جودة توضّ  ةٍ رئيسيّ  نقاطٍ  ثالثالسابق  Dechow et al. (2010)تعريف  دويحدّ 
  :هيو األرباح 

مها والقرارات، لذلك بين المعلومات التي تقدّ  وثيقةٍ  جودة األرباح مشروطة بوجود صلةٍ  -1
 .در مصطلح جودة األرباح غير واضح إذا لم ُيعّرف في إطار نموذج قرارات محدّ عتبَ يُ 

 .م معلومات مفيدة عن األداء الماليّ عتمد على ما إذا كانت تقدّ تجودة األرباح المعلنة  -2

                                                           
1 Sloan,R. 1996."Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future 

earnings?". (The Accoun
ng Review,Vol.71,PP.289-315). 
2 Dechow,P., Ge,W. and Schrand,C. 2010. "Understanding Earnings Quality: A review of the 
determinants and their consequences" . (Journal of Accounting and Economics 50(2010) P.344. 
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عنه مع القرار، وأيضًا  قديم معلوماتٍ ت ي يتمّ الذ د جودة األرباح بصلة األداء الماليّ وتتحدّ  -3
األرباح المعلنة من قبل  على قياس األداء، حيث أنّ  د بقدرة النظام المحاسبيّ يتحدّ 

كيف يقيس : للشركات، وثانياً  األداء الماليّ : أوالً : عاملين همامن خالل د الشركات تتحدّ 
دات دّ حم رباح من إحدى أهمّ وفي هذا المجال تأتي إدارة األ، هذا األداء النظام المحاسبيّ 

 .على قياس األداء قدرة النظام المحاسبيّ 

في نماذج القرارات يقابله  دٍ وجود تعدّ هو هذا التعريف  من جودة األرباح في ظلّ  ما يحدّ ٕاّن و 
من منطلق -  ة للعديد من المستخدمين لهاذات منافع عامّ  تقديم معلوماتٍ ب النظام المحاسبيّ شرط قيام 

د يحصل على معلومات عن أداء الشركة خذ قرار محدّ ، بالتالي ال يوجد متّ - الحياد في المعلومات
دة من مبادئ القياس الشركات تختار بين مجموعة محدّ  نّ ُيضاف إلى ذلك أ؛ مع قراره تنطبق تماماً 

لعدم  ل نقطة ضعفٍ ، وهذا يشكّ للشركة لقياس األداء الماليّ ) ةمثل المعايير المحاسبيّ (دة مسبقًا المحدّ 
يتطّلب تقييم  النظام المحاسبيّ  ؛ كما أنّ شركةٍ  أليّ  لألداء الماليّ  اً مثاليّ  اً م قياسيقدّ  دٍ محدّ  وجود معيارٍ 
تقديرات وما يرافق هذا من  ،ةغير الممكن قياسها بدقّ من األداء المالّي للشركة التي من  بعض البنود
مثل إدارة (دة دة في القياس أو إلى تحريفات متعمّ غير متعمّ ي إلى أخطاء ؤدّ قد توتخمينات 

هناك زيادة في تأثير  ل إلى أنّ وصِ ة تُ لدراسات عن التسويات غير االستنسابيّ ا ، حيث أنّ 1)األرباح
  .نفسه لتأثير األداء الماليّ  على األرباح نسبةً  ة قياس األداء الماليّ عمليّ 

  :2العوامل المؤثرة على جودة األرباح أهمّ  فإنّ ) 2012(بحسب حمدان و 
ل الثغرات التي من الممكن أن ة والصرامة في المعايير تقلّ فالدقّ : ةجودة المعايير المحاسبيّ   -أ 

 .ة لممارسة إدارة األرباحها اإلدارة التنفيذيّ تستغلّ 

ه ة مما يزيد الثغرات، حيث أنّ ة عن المعايير الدوليّ ة المحليّ اختالف المعايير المحاسبيّ   -ب 
ة لديها ة الدوليّ الشركات التي تعتمد المبادئ المحاسبيّ  فإنّ  Barth et al (2008)وبحسب 

 .ممارسات لتمهيد الدخل وٕادارة األرباح أقلّ 

                                                           
1 Dechow et al. 2010. Op. cit. P.348. 

�3�# ". د��ل �ن ا�,ر+�ت ا��	���# ا4رد	�# :ا��وا�ل ا��ؤ�رة � �ودة ا�ر��ح. "2012. 
�دان، �3م 2�"%# ا�"���# ا�
  .268،269، ا��دد ا4ول ، ص )20(�%درا�ت ا!5(��د�# وا�دار�#، ا��"%د 
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ممارسات إدارة األرباح في  تقلّ  Lee et al (2007)ه بحسب حيث أنّ : تركيبة مجلس اإلدارة  - ج 
ه بحسب ين، كما أنّ ارة المستقلّ الشركات التي لديها أعلى نسبة من أعضاء مجلس اإلد

Beasley (1996)  ّة ًا بزيادة احتماليّ زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة يرتبط إيجابيّ  فإن
 .ممارسة إدارة األرباح

 .إيجابيّ  ر على جودة األرباح بشكلٍ جودة عمل لجان التدقيق في الشركات يؤثّ   -د 

  :دات جودة األرباحمحدّ : 1-1-4-2

خصائص : هي دات لجودة األرباحة محدّ هناك ستّ  فإنّ  Dechow et al. (2010)حسب 
العوامل و حوافز السعر السوقي، و ن، و المراجعو الحوكمة والرقابة، و ، ممارسات التقرير الماليّ و ركة، الشّ 

  :تفصيالت هذه المحّدداتيتم فيما يلي استعراض ل، و الخارجية
الخصائص  ة على أنّ دالئل وصفيّ مت قدّ التي العديد من الدراسات هناك  :خصائص الشركة .1

، جودة األرباحمة في قياس ستخدَ مُ مختلفة بدائل ترتبط مع  -عام  بشكلٍ - ة للشركات التشغيليّ 
 Hagerman and)الدراسات ة كما في للمعايير المحاسبيّ  تضمن اختيار الشركاتوالتي 

Zmijewski,1979; Jung, 1989;Lindahl,1989)، خصائص األرباح مثل دراسات رّكزت على  و
 ،Dechow (1994)2سويات كما لدى التّ و ، Lev (1983)1كما في دراسة  رالتغيّ ة و االستمراريّ 

 :أربع خصائص محددة للشركة هييمكن أن يتّم تمييز و 

هناك أبحاث درست فيما إذا كانت الشركات ذات األداء المنخفض من الممكن  :أداء الشركة  -أ 
ض من جودة ة تزيد من أرباحها وفي نفس الوقت تخفّ أن تنخرط في إجراءات محاسبيّ 

 Petroni, 1992; DeFond and Park,1997; Balsam et)، وهناك أبحاث مثل رباح فيهااأل

al.,1995; Keating and Zimmerman,1999; Doyle et al.,2007a; Kinney and 

McDaniel,1989) ام على إدارة لإلقد اً محفز  ل عامالً األداء الضعيف يشكّ  أنّ  توجد
بين األداء الضعيف  لم يجدوا عالقةً  Francis et al.(1996) في حين أنّ ، األرباح

                                                           
1 Lev, B. 1983. "Some economic determinants of time-series properties of earnings".  (Journal of 

Accoun
ng and Economics 5,PP. 31–48). 
2 Dechow, P. 1994. "Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: the role of 

accounting accruals". (Journal of Accoun
ng and Economics 18, PP. 3–42). 
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من األداء الضعيف المستمر  وجدوا أنّ  DeAngelo et al.(1994) ، حتى أنّ 1والتالعبات
 .من القدرة على إدارة األرباح ممكن أن يحدّ ال

 المالّية في حال كانت الرافعةه فإنّ  Watts and Zimmerman (1986)بحسب  :ةالمديونيّ   -ب 
في الشركات ذات  المديرين فإنّ  ،على االقتراب من حدود عقود الدين تدلّ  للشركات العالية
العب بالقوائم التّ خالل ن مخل يقوموا بالعمل على زيادة الدّ  غالبًا ماالعالية  المالّية الرافعة
مستويات الدين  على أنّ  مهمّ  دليلٍ ذا مع وجود يترافق هو ، 2ب انتهاك عقود الدينة لتجنّ الماليّ 

ة التي ن اختيار السياسات المحاسبيّ تتضمّ التي ترتبط مع العديد من المقاييس لجودة األرباح 

 . Balsam et al.,1995; LaBelle, 1990:دراستيوذلك حسب  خلتزيد الدّ 

جودة  (Proxies)بدائل قياس ة بين النمو و هناك عالقة عكسيّ إّن  :واالستثمار النموّ   - ج 
أخطاء القياس في األرباح وٕادارة  :وقد تضّمنت الدراسات التي تناولت هذا الجانباألرباح، 

ومقابلة األرقام المستهدفة كما  ، (Richardson et al.,2005)رباح كما فياأل
-Ashbaughة كما في قابة الداخليّ ونقاط ضعف الرّ  ، (McVay et al.,2006)عند

Skaife et al., 20073. 

 ، حيث أنّ في هذا المجال اختلفت نتائج الدراسات الحديثة عن تلك األقدم منها :الحجم  -د 
الشركات الكبيرة  جودة األرباح ألنّ و حجم المنشأة بين  ةً عكسيّ  وجدت عالقةً الدراسات األقدم 

لزيادة خل تفاديًا ض الدّ ة التي تخفّ ممكن أن تلجأ الختيار السياسات المحاسبيّ من ال
 ;Jensen and Meckling ,1976)رائب كما عند ة مثل الضّ ة والقانونيّ االلتزامات السياسيّ 

Watts and Zimmerman,1986) ،  بين  ةً إيجابيّ  الدراسات الحديثة وجدت عالقةً  أنّ في حين
إجراءات رقابة ة تطبيق عمليّ الحجم مع  ارتباطبسبب وهذا حجم الشركات وجودة األرباح 

الشركات الصغيرة  إنّ بالتالي فو  ،عالية تكاليف ثابتةمع  ةقارير الماليّ تية على العالة داخليّ 

                                                           
1 Francis, J., Hanna, J. and Vincent, L. 1996. "Causes and effects of discretionary asset write-offs". (Journal 

of Accoun
ng Research 34, PP.117–134). 
2 Watts, R. and Zimmerman, J. 1986. "Positive Accounting Theory". NewJersey: prentice Holl, Ins, 
Neglewood. 
3 Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. and Kinney, W. 2007. "The discovery and reporting of internal control 

deficiencies prior to SOX-mandated audits". (Journal of Accoun
ng and Economics 44, PP.166–192). 
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 ;Kinney and McDaniel,1989)كما في  ةكفاية إجراءات الرقابة الداخليّ  تترافق مع عدم

Ashbaugh-Skaifeetal.,2007). 

ع تأثيرها على جودة وق تيُ  الماليّ ق بممارسات التقرير هناك مظاهر تتعلّ  :ممارسات التقرير الماليّ  .2
 :منهاو األرباح 

 :عموماً وتتضّمن : ةالطرق المحاسبيّ   - أ

 .مبادئ إّما - 

مثل االهتالك بالقسط الثابت مقابل االهتالك (ة تقديرات مرتبطة مع مبادئ محاسبيّ أو   - 
 .)لالمعجّ 

 .)مثل افتراضات محاسبة التقاعد(أخرى عة تقديرات منوّ  أو  - 

 ، فقدتةة والتقارير المؤقّ تصنيف القوائم الماليّ تتعّلق ب التي خرىاأل ماليّ التقرير الممارسات    - ب
ة على جودة تة والتقارير المؤقّ تأثيرات تصنيف القوائم الماليّ   McVay (2006)درس

 انتهازي  ة بشكلٍ الشركات تستخدم االستنساب في تصنيف القوائم الماليّ  أنّ  ووجد ،األرباح
ر إليه نظَ أن يُ  من الممكن بشكلٍ  ،ة لتحويل النفقات بين مختلف الفئاتمحاسبيّ خالل الفترة ال

 .1لينعات المحلّ لمقابلة توقّ  وذلك ةة بعض العناصر الخاصّ ه تخفيض في استمراريّ أنّ على 

سمات مجلس اإلدارة،  :هي حّددقة بهذا المقاط المدروسة المتعلّ النّ  من أهمّ  :الحوكمة والرقابة .3
حيث  ؛ةة، وتعويضات اإلدارة، والتغييرات اإلداريّ ة اإلداريّ درجة الملكيّ و ة، وٕاجراءات الرقابة الداخليّ 

ة على نظام ة كعناصر رقابيّ م سمات مجلس اإلدارة وٕاجراءات الرقابة الداخليّ دراسات تقدّ هناك  نّ أ
 اً تعطي انطباعدراسات أخرى هناك و  ؛إدارة األرباحمن قدرة اإلدارة على  التي تحدّ و  التقرير الماليّ 

ها تنطوي على ألنّ  ،ة وتعويضات اإلدارة على جودة األرباحة اإلداريّ درجة الملكيّ  عن تأثير عاّماً 
 .حوافز إلدارة األرباح

ل في دورهم يتمثّ  ألنّ  ،لجودة األرباح داً ون محد المراجعين يشكلّ  أنّ هناك افتراض ب :نوالمراجع .4
قدرة المراجع على التخفيف  ، وذلك من خالل أنّ دةدة وغير المتعمّ التخفيف من األخطاء المتعمّ 

هناك لكن و ، ة وتعديلها أو اإلبالغ عنهاخطاء الماديّ د بقدرته على اكتشاف األمن األخطاء تتحدّ 

                                                           
1 McVay, S. 2006. "Earnings management using classification shifting: An examination of core earnings 

and special items". (The Accoun
ng Review 81, PP.501–531). 



 إدارة األرباح: الفصل األول

 

43 

بخصوص جهد وكفاءة المراجع وحوافزهم كونها غير  عملي  ل إلى دليلٍ مشكلة في التوصّ 
األكثر  بدائل القياسعلمًا أّن ، لهادقيقة  دائل قياسن من إيجاد بمك ر بيانات تُ ولعدم توفّ  ،ملموسة

ة المراجعة كما في ة المراجع هي عدد الساعات التي يقضيها في عمليّ بالنسبة لجهد وفعاليّ  شهرةً 
ناعة التي يراجع خبرة المراجع في مجال الصّ  وأ ، (Caramanis and Lennox,2008)بحث

، 1ةة مع التسويات االستنسابيّ واللذان يرتبطان بعالقة عكسيّ  (Krishnan, 2003) أعمالها كما في
إلى  ة قياساً مع انخفاض في التسويات االستنسابيّ أكثر كفاءة مراجعين لالشركات ويترافق استخدام 

 .الشركات التي ال تستخدم هكذا مراجعين

ة انعكاس حوافز السوق على الخيارات المحاسبيّ من خالل افتراض  :حوافز السعر السوقيّ  .5
 :ومن األمثلة على هذه الحوافز ،إلدارة األرباح اً دمحدّ  هذه الحوافز ا يجعلممّ  ،للشركة

ة خالل الفترات التي السياسات المحاسبيّ من خالل تغيير  الحوافز المرتبطة بزيادة رأس المال  - أ
 .فيها زيادة رأس مال الشركات يتمّ 

ة على م أدلّ هناك العديد من الدراسات تقدّ  حيث أنّ  ،ةٍ ربحيّ  والحوافز التي تقوم على أهدافٍ   - ب
 ,Kasznik)مثل  دةٍ محدّ  ةٍ ربحيّ  مقابلة أهدافٍ تهدف  س لغاياتٍ مارَ إدارة األرباح تُ  أنّ 

1999;Das and Zhang, 2003;Roychowdhury,2006)
2 .  

  :مع االختيار المحاسبّي، ومن أهم هذه العوامل ةالعوامل الخارجيّ حيث ترتبط  :ةالعوامل الخارجيّ  .6

ٕاّن على المتطلبات الرأسمالية في مجال البنوك والتأمين، و التركيز  يتمّ و : ةبات الرأسماليّ المتطلّ   -أ 
بات هي التدابير استخدمت في مقابلة هذه المتطلّ أكثر التسويات المدروسة شيوعًا التي 

 .ة لخسائر القروضاالحتياطيّ 

دات جودة أحد محدّ  حيث يعتبر القانون الضريبيّ : ة والقانون الضريبيّ األعمال السياسيّ   -ب 
 .ة تأثيره على الخيارات المحاسبّيةاألرباح نتيج

 .ةغير الضريبيّ العوامل الخارجّية األخرى و    - ج 

فيتم مع جودة األرباح،  اً وثيق اً ارتباط اً مرتبط اً ل عنصر إدارة األرباح تشكّ  يتبّين أنّ ا سبق ممّ و 
دائمًا استخدام درجة ممارسة إدارة األرباح في الشركات بشكل يدل على درجة الضعف في جودة 

                                                           
1 Dechow et al. 2010. Op. cit. P.383. 
2 Dechow et al. 2010. Op. cit. P.385. 
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ة يعكف الجزء المتبقي من هذا الفصل على التركيز على هذه الظاهرة نتيجة األهميّ األرباح، لذا 
  .المرتبطة بها
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  :انيثّ المبحث ال

  وافعوالدّ المفهوم : إدارة األرباح

 ة، وتحديد أهمّ لقد كان هناك العديد من األبحاث التي حاولت تحديد مفهوم إدارة األرباح بدقّ 
وذلك من أجل إدارة األرباح، أنشطة التي تقف وراء لجوء إدارات الشركات لممارسة  والحوافز الدوافع
 ةٍ محاسبيّ  ة الوصول إلى أرقام ربحٍ ل إلى الطريقة األمثل لمعالجة هذه المشكلة التي تواجه عمليّ التوصّ 

 .عاليةٍ  ذات جودةٍ 

 الدوافع ، وأهمّ لهذا المصطلححة و ر التعريفات المط تناول هذا المبحث مفهوم إدارة األرباح وأهمّ 
  :ن خالل التقسيمات التاليةالتي تقف وراء إدارة األرباح، م والحوافز

  .ومفهومها إدارة األرباحتعريف : 1- 1-2
  .هاوحوافز  إدارة األرباح دوافع: 2- 1-2
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  :هاومفهوم إدارة األرباح تعريف: 1-2-1

ظ في هذا المجال تركيز هذه الحَ إلدارة األرباح، ويُ  دقيقٍ  حاولت الكثير من األبحاث تقديم تعريفٍ 
حسب  ، مع انقسام االتجاهات في تعريف إدارة األرباحنة عند التعريفمعيّ  التعريفات على جوانب

Beneish et al (2004)  االرتكاز عليه عند  حسب المنظور الذي يتمّ رئيسّيين إلى قسمين
  :1التعريف

 يقوم على اعتبار أنّ   Opportunistic Perspective انتهازي  ل هو منظورٌ المنظور األوّ  -1
  .يريدون تضليل المستثمرين المديرين

التدخل يقوم على  Information Perspective معلوماتي  منظورٌ المنظور الثاني هو  -2
  .2بح المعلنةبأرقام الرّ  قةٍ متعلّ  تقديمه من معلوماتٍ  تحسين ما يتمّ هدف إلدارة األرباح ب

وذلك انطالقًا  Holthausen and Leftwich (1983)إعالنه من قبل  ل تمّ المنظور األوّ إّن  
يصال إل هو طريقة يستخدمها المديرون managerial discretion االستنساب اإلداريّ  من أنّ 

حيث أّنهم يقومون بذلك  ،ة للشركة إلى المستثمرينة المستقبليّ قات النقديّ ة عن التدفّ عاتهم الخاصّ توقّ 
ة التي تتوافر لديهم دون غيرهم من أصحاب المصالح مستخدمين المعلومات الخاصّ 

Stakeholders،  ّبحسب تعبير و ه حيث أنDechow et al. (2010)  ّة أو االستنسابيّ التسويات  فإن
 ،ة أو إدارة األرباحعن تطبيق القواعد المحاسبيّ  ةٍ ناتج وجود تحريفاتٍ عن  اً تعطي انطباع 3ةالشاذّ 

الشركات التي لديها  ة من خالل أنّ ة والتسويات االستنسابيّ التسويات اإلجماليّ ربط بين باإلضافة إلى ال
بحسب و  ،عالية ةاستنسابيّ لديها أيضًا تسويات فهذا يشّكل مؤّشر يدّل أّن ة عالية تسويات إجماليّ 

Schipper.(1989)  ّة ن فقط اختيارهم لإلجراءات المحاسبيّ ال يتضمّ ف اإلدارة في هذه الحالة تصرّ  فإن
ولن يكون لدى حملة األسهم  ،ما أيضًا اختيار التقديرات المطلوبة من قبل تلك اإلجراءاتوٕانّ 

 وأصحاب المصالح القدرة الكافية على الوصول إلى المعلومات المالئمة لتقييم أفعال اإلدارة في ظلّ 
 بشكلٍ  االنتهازيّ  التركيز في األبحاث على المنظور ويتمّ  ؛4من عدم تماثل المعلومات مرتفعةٍ  درجةٍ 

                                                           
1 Beneish, M., Press, E. and Vargus, M. E. 2004. "Insider Trading and Incentives to Manage Earnings". 

Working Paper. h?p://ssrn.com/abstract=495862. 
2  Beneish,M.D. 2001. "Earnings Management: A Perspective". Managerial Finance,Vo.27-

No.12(2001)-PP(3-17)- P5. 
3  ���
�# (دل �%8 أ���ل ا*(��ر ���	)(��ل +��ط%: �رادف �%(و��ت ا�,�ذة، وإن ا�(و��ت ا!) #���	)ا�(و��ت ا!

  .أ+1ر �ن أ*ط�ء �� ا����س
4 Schipper, K. 1989. “Earnings management”. (Accounting Horizons, 3 (4)- pp.(91-102) -P.93. 
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شير إلى المشاكل المحتملة الناتجة عن إدارة األرباح دون التركيز على المنظور ه يُ ألنّ  أكبر
  .ة إلدارة األرباحمن اإليجابيّ  فيه نوعٌ  اً الذي يحاول أن يعطي جانب المعلوماتيّ 

  :ماتين من المقوّ ويقوم مفهوم إدارة األرباح على نوعين رئيسيّ 
م ا -1 ة والمرونة المعطاة ة المقبولة عمومًا والحريّ يقوم على طبيعة المبادئ المحاسبيّ : لألوّ المقو

ة المبادئ المحاسبيّ  حيث أنّ  ،Accrual Basisفيها، وطبيعة أساس االستحقاق في المحاسبة 
 اتمن العمليّ  في معالجة مجموعةٍ  لالختيار بين أكثر من بديلٍ  كبيرةً  تتيح لإلدارة مرونةً 

في اختيار السياسات  كمهاب استخدام اإلدارة حيتطلّ  أساس االستحقاق كما أنّ ، المحّددة
 يّ اضعو  التأكيد على أساس االستحقاق ينطلق من اعتبار ، وفي هذا المجال فإنّ ةالمحاسبيّ 

من القياس  للشركات أساس االستحقاق في القياس أقدر على قياس األداء األساسيّ  المعايير أنّ 
   .1خالل الفترة ة الداخلة والخارجةالتدفقات النقديّ الذي يعتمد على  المعتمد على األساس النقديّ 

م  -2 يقوم على موقع اإلدارة في الشركة وتكاليف الوكالة، وطبيعة الدوافع وراء االختيار : انيالثّ المقو
  .، وممارسات اإلدارة بهذا الخصوصعامّ  بشكلٍ  المحاسبيّ 

  :تعريف إدارة األرباح: 1-2-1-1

في تعريف إدارة  مت ثالث وجهات نظرٍ مة إلدارة األرباح، والتي قدّ التعريفات المقدّ  من أهمّ إّن 
  :، هي هذه التعريفات التاليةاألرباح
ة التي تقوم العمليّ " :هافوا إدارة األرباح بأنّ حيث عرّ  :Davidson et al (1989)2تعريف  -1

للحصول  GAAPة المقبولة عمومًا المحاسبيّ  مع المبادئ متوافقةٍ  دةٍ متعمّ  على اتخاذ خطواتٍ 
  ".التقرير عنها من األرباح التي يتمّ على المستوى المرغوب 

 Purposeful هادفٌ  لٌ هي تدخّ " :هافها بأنّ حيث عرّ  :Schipper (1989)3تعريف  -2

intervention  ّبقصد الحصول على منافع ة ة الخارجيّ ة إعداد التقارير الماليّ في عملي
ل ات، أي من خالل التدخّ للعمليّ  ة، بحيث يكون هذا التدخل يتماشى مع السير الطبيعيّ خاصّ 

                                                           
1 Dechow et al. 2010. Op. cit. P.361. 

2
 Cited in Schipper, K. 1989. “Earnings management”. Accoun
ng Horizons, 3 (4)- pp.(91-102). 

P.92. 

3 Schipper, K. 1989. “Earnings management”. Accoun
ng Horizons, 3 (4)- pp.(91-102). P.92. 
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ة ة بهدف تعديل األرباح المعلنة أو مجموعات فرعيّ في توقيت االستثمار أو القرارات الماليّ 
 ."منها

ة تحدث عندما عمليّ هي " :هاقاموا بتعريفها بأنّ  :Healy and Wahlen (1999)1تعريف  -3
قدرتهم على تعديل التقرير عن األرباح أو تنظيم الصفقات بهدف تعديل  يستخدم المديرون

بشأن األداء  stakeholdersأصحاب المصالح  misleadا لتضليل ة إمّ التقارير الماليّ 
الربح  ة التي تعتمد على أرقامللشركة أو للتأثير على النتائج التعاقديّ  األساسيّ  االقتصاديّ 

  ."المعلن
ر على الدخل تقوم به اإلدارة ويؤثّ  سلوكٍ  أيّ تمثل : "هابأنّ  Rosfield (2000)فها ه قد عرّ كما أنّ 

ة ي إلى تأثيرات سلبيّ ة، وقد يؤدّ ة حقيقيّ ق مزايا اقتصاديّ ال يرافقه تحقّ و ة، الذي يظهر في القوائم الماليّ 
  .2"على المدى الطويل

 دة يقوم بها المديرون بهدف تضليل مستخدميّ أنشطة متعدّ : "هابأنّ  3)2008عيسى، (فها ولقد عرّ 
  ".ةة لتحقيق مكاسب خاصّ المعلومات المحاسبيّ 

  :النظريات المرتبطة بعملية نشوء إدارة األرباح: 1-2-1-2

ة عن إدارة األرباح مع انفصال الملكيّ  تزايد التركيز على المشاكل المرتبطة بممارساتارتباط  إنّ 
  .وعالقتها بإدارة األرباحة كفاءة السوق ونظريّ ة الوكالة يدفع لدراسة نظريّ  اإلدارة

  :ة الوكالةنظريّ  -1

في المصالح بين األطراف  ة عن اإلدارة، وما رافق هذا من تعارضٍ لقد كان النفصال الملكيّ 
العقد ف أحد أطراف يتصرّ بحيث (ة الوكالة لنظريّ  في إطار المدخل اإليجابيّ  الفاعلة في الشركات

 Agency إلى حدوث مشاكل الوكالة والتي ينتج عنها تكاليف الوكالة )ةالذاتيّ  هحسب مصالح

Costs4 ُم إلى ثالثة عناصرٍ قسَ ، والتي ت:  

                                                           
1 Healy, P.M. and Wahlen, J.M. 1999. “A review of the earnings management literature 

and its implications for standard setting”. Accounting Horizons. 
2  Rosenfield,P. 2000. "What Drives Earnings Management?". Available from: 

h4p://www.aicpa.org/pubs/jofa/oct2000/opinion.htm. 
5C3 ;CD0; . "درا6; ?<=5>5; -� ��دة ا���ا��� ا���ر��� ��� �����ت إدارة ا�ر��حأ�". 2008. :895، 45.6 1023 0/.- 3

;5.CEFث اH/=CF 2رةDJFا -  KLد ر-EFا ،;Mر-NO6Pا ;E02Q)2( KLر -CD.Fا ،)45( H5FHM ،2008 - 13ص. 
 68ص.��ر، ا�"����#ا�دار . )"�ط����ت ا��و��� � ا����رف(�و��� ا��ر��ت " .2005. 
��د، ط�رق ��د ا���ل 4
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فات سلوك ل نتيجة رقابته لتصرّ الطرف الموك  التي يتحّملها Monitoring تكاليف إشراف  -أ 
  .الوكيل

 .الطرف الوكيل التي يتحّملها Binding تكاليف االلتزام   -ب 

عن  وهم وكالء فات الوكالءالناتجة عن االختالف في تصرResidual:   الخسارة المتبقية  - ج 
 .كاً فاتهم فيما لو كانوا مّال تصرّ 

اقتصاد في تكاليف اإلشراف ومحاولة وجود  فات الوكالء في هذا المجال قد تستغلّ تصرّ  وٕانّ 
أهداف الموكلين للتأثير على رقم الربح المعلن، وهذا اختالف أهدافها عن مع إظهار االلتزام من قبلها 

في تقييم عمل الوكيل، وفي هذا المجال قد يعمد عليها د عتمَ األرقام التي يُ  ل أحد أهمّ الرقم يشكّ 
  :وهي من القرارات الوكالء إلى التأثير على رقم الربح من خالل ثالثة أنواعٍ 

من تستهدف  ة تدخل في نطاق وسلطة اإلدارةخاصّ  وفيه تأخذ اإلدارة قرارات: لالنوع األوّ   -أ 
مترافقًا مع تغّير فعلّي في الوضع ويكون هذا األمر  ،التأثير على النتائج المعلنةخاللها 

ة في ة الطبيعيّ م بتوقيت األحداث االقتصاديّ من خالل التحكّ  ذلك ، ويتمّ االقتصادّي للشركة
ف هذا النوع من صن ويُ  توقيت هذه األحداث؛أو التأجيل في المنشأة، وذلك من خالل التقديم 
ا عن طريق إدارة هذا إمّ  للتأثير على رقم الربح، ويتمّ  القرارات ضمن المدخل الحقيقيّ 

ة في السنة الحالية من خالل عدّ  لتتمّ  الحقةٍ  المبيعات من خالل نقل اإلدارة لمبيعات سنواتٍ 
ل الفائدة على المبيعات و تخفيض معدّ على المبيعات أ عاليةٍ  ا بتقديم خصومٍ إمّ : أساليب

مة على المبيعات اآلجلة، أو عن طريق العمل على اآلجلة، أو تخفيض قيمة الدفعة المقدّ 
ة مثل مصاريف اإلعالن أو مصاريف اإلصالح والصيانة إدارة المصروفات االختياريّ 

هذا النوع  رغم أنّ ، و ة اإلنتاج في المنشأةوالبحوث والتطوير وغيرها، أو عن طريق إدارة عمليّ 
الخطر من هذا النوع  فإنّ  ،للمنشأة في الوضع االقتصاديّ  ر حقيقيّ تغيّ يرافقه  من القرارات

قيامها بذلك من القرارات يأتي من هدف اإلدارة من وراء اتخاذها هذا النوع من القرارات، هل 
وفي هذه الحالة يكون  ،ة لبعض األوضاع والظروف المحيطة بالمنشأةهو استجابة طبيعيّ 

 ا في حال كان اتخاذ هذه القرارات ناتج عن سلوكٍ ، أمّ اً إيجابيّ  اً قرارات أمر  اذكاتخاذ مثل ه
 ًا في يصير األمر سلبيّ  ،نةة معيّ للتأثير على النتائج المعلنة وبالتالي تحقيق منافع ذاتيّ  انتهازي
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ل في توقيت التي تعتمد على التدخّ ة إدارة األرباح ل جوهر عمليّ ، وهذا يمثّ هذه الحالة
 .ةات االقتصاديّ العمليّ 

ة، على المعلومات المحاسبيّ  )فقط( وفيه تأخذ اإلدارة قرارات للتأثير الدفتريّ : النوع الثاني  -ب 
ل للمنشأة، وهذا النوع من القرارات يمثّ  في الوضع االقتصاديّ  والتي ال يرافقها تغيير حقيقيّ 

 .ةفي القوائم الماليّ  خل المحاسبيّ عتمد على التدّ التي ت إدارة األرباح ةجوهر عمليّ 

والذي يقوم  ة،على المعلومات المحاسبيّ  هذا النوع يقوم على التأثير الشكليّ : النوع الثالث  - ج 
من اإلدارة من  واضحةٍ  وخداعٍ  ة تحايلٍ وينطوي على عمليّ  ،على إدارة اإلفصاح المحاسبيّ 

  .ة المعلنةخالل ضعف في الشفافية واإلفصاح في البيانات المحاسبيّ 
  .إلدارة األرباح الث يدخالن في نطاق المدخل المحاسبيّ وٕان كال من النوعين الثاني والثّ 

  :Market Effeciencyة كفاءة السوق نظريّ  -2

ة المستخدمة في معالجة من األدوات العمليّ  عٍ متنوّ  رصيدٍ ل اً ة تشهد تراكمالمحاسبيّ  الممارسات إنّ 
ة، ر عنها بالسياسات المحاسبيّ عب ة والتي يُ محاسبيّ المعلومات الة للمنشأة إلنتاج وتوصيل البيانات الماليّ 

ل خبرات وتجارب المحاسبين عبر الزمن في إيجاد األدوات التي تتالءم مع وهذا التراكم نتج عن تدخّ 
 "نظرّية السوق الكفء"ومع كّل هذا التنّوع في السياسات المحاسبّية تأتي  ،اقتصادي  ظرفٍ  كلّ 

لتعطي لإلدارة الحرّية الكاملة في اختيار سياساتها المحاسبّية طالما أّنها تقوم باإلفصاح عن سياساتها 
 افية مندرجة ك بعة وعن التغييرات التي تحدث فيها، وذلك الفتراض هذه النظرّية توّفرالمحاسبّية المتّ 

المستخدمين للقوائم المالّية المحاسبّية بداللة األرقام التي تحويها هذه القوائم لدى دراك اإلوعي و ال
لبديل من البدائل المحاسبّية على هذه األرقام، وٕاّن وجود هذه النظرّية  أو استخدامٍ  وبأثر أّي تغييرٍ 

توّفر لديها في إدارة األرباح وخصوصًا في ظّل ل عملّية استخدام اإلدارة للخبرات المحاسبّية التي تيسهّ 
  .الحقاً  هضاعر م استتيي سالذ" المحاسبة اإلبداعّية"ق عليه مصطلح طلَ ما يُ 

  :إدارة األرباح وحوافز دوافع:1-2-2

  :إدارة الشركات إلدارة األرباح وهمان وراء ممارسة ين رئيسيّ إّن هناك دافعي
  .ة لإلدارةالهدف منه تحقيق منافع ذاتيّ ويكون : Opportunist دافع انتهازي   -أ 
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تقدر من خالله على المنافسة  يهدف إلى إبقاء صورة الشركة بشكلٍ : Efficiencyدافع الكفاءة   -ب 
ويتّم هذا من ة للشركة، المعلومات المحاسبيّ  في السوق، وذلك عن طريق التأثير على مستخدميّ 

  .العائد ودرجة المخاطرةق التوازن بين يحقّ  خالل إظهار دخل الشركة بشكلٍ 
أيضًا على  جوهري  إلدارة األرباح له تأثيرٌ  الدافع االنتهازيّ  فإنّ  Beneish (2001)وحسب 

ة الواردة في القوائم المعلومات المحاسبيّ  ي إلى تضليل مستخدميّ ويؤدّ  ،للشركة المركز الحقيقيّ 
  .ةالماليّ 

 من خالل التحفيز إلدارة الشركات على ممارسة إدارة األرباح، عملية إدارة األرباح تتمّ  ٕانّ و 
  :تأخذ ممارسة إدارة األرباح بعدين أساسيين هما وبشكٍل عامّ 

  ؛ةٍ أو مستقبليّ  سابقةٍ  ة على حساب فتراتٍ زيادة األرباح في الفترة الحاليّ  -  
  .ةٍ أو مستقبليّ  سابقةٍ  فتراتٍ  ة لصالحتخفيض األرباح في الفترة الحاليّ  -  
ة إدارة د طبيعة عمليّ التي تقود وتحدّ  هذا التحفيز من مجموعة من الحوافز يأتي تفصيلي  وبشكلٍ  
حوافز تنطوي على الدافع من ال قسم: حسب الدوافع ةٍ رئيسيّ  والتي تنقسم إلى ثالثة أقسامٍ  األرباح

ة توقيت وحدّ  نّ وإ  ؛وقسم ينطوي على الدافعين معاً  ،وقسم ينطوي على دافع الكفاءة ،االنتهازيّ 
ر على اإلدارة وتدفعها التي تؤثّ  حوافزأو مجموعة ال حافزف على طبيعة الوأسلوب إدارة األرباح يتوقّ 

سوق المال والتي تسبق عروض األسهم تدفع نحو  حوافزنحو ممارسة إدارة األرباح، مثًال طبيعة 
عقود مكافآت  حوافز ةألرباح في حالفيه إدارة ا يختلف عن الوقت الذي يتمّ  في وقتٍ إدارة األرباح 

معظم دراسات  أنّ  Burgstahler and Dichev (1997)وقد ذكر  اإلدارة والتي سيرد ذكرها الحقًا،
 مثل حوافز ترتبط بخطط حوافز(دة إلدارة األرباح بدوافع محدّ  نوعي  بشكلٍ  إدارة األرباح تهتمّ 

إدارتها من خالل  اختبار فيما إذا كانت األرباح يتمّ  يتمّ  ومن ثمّ  ،)ينالتنفيذيّ  المديرين وتعويضات
، وفي هذا المجال فقد رّكز البحث الحالي على 1)مثل إدارة التسويات(دة طريقة إدارة أرباح محدّ 

الحوافز الضريبية التي قد تدفع نحو ممارسة إدارة األرباح، بعد تحديد درجة ممارسة إدارة األرباح من 
ستنسابية في حسابات الشركات المدروسة باستخدام نموذج محّدد هو نموذج خالل درجة التسويات اال

Jones المعّدل.  

                                                           
1 Burgstahler,D. and Dichev,I. 1997. "Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and 

Losses". Journal of Accounting and Economics- 24(1), PP.99-126. P.112. 
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  :ة التاليةالمجموعات الرئيسيّ التي تنقسم إلى إدارة األرباح  حوافز عرض أهمّ  فيما يلي ويتمّ 
  .Market Incentives ترتبط بسوق المالحوافز : 1- 2- 1-2  
  .Contractual Incentives ةترتبط بالترتيبات التعاقديّ  حوافز: 2- 2- 1-2  
  .ةترتبط بالترتيبات التنظيميّ  حوافز: 3- 2- 1-2  
  .عدم تماثل المعلومات حوافز: 4- 2- 1-2  

  :Market Incentives ترتبط بسوق المال حوافز: 1-2-2-1

ع اإلدارة إلى دفَ ، بحيث تُ بحركة األسهم في السوق الماليّ  حوافزترتبط هذه المجموعة من ال
نها من التأثير على سلوك المستثمر في تمكّ  ة للتقرير عن أرقام ربحٍ ل في البيانات المحاسبيّ التدخّ 

ة والقيمة اإلعالن عنها في القوائم الماليّ  تربط بين األرباح التي يتمّ التي عالقة ال حيث أنّ ، سوق المال
ارة األرباح، وذلك بقصد االستفادة من التأثير الناجم للمديرين لممارسة إد اً ل حافز شكّ ة للشركة تالسوقيّ 

األخيرة  على مدى األربعة عقودٍ  البحث المحاسبيّ  إنّ ف Kothari (2001)وحسب  عن هذه العالقة،
ة على ردود فعل السوق تكون إيجابيّ  ر أنّ ظهِ من العمل الذي يُ  اً كبير  اً من القرن الماضي أنتج حجم

  .1لألرباح Good News ةاألخبار اإليجابيّ 
تركيز ة زيادة التها وأهميّ من األبحاث على أهميّ  اً تأكيد وتلقى مجموعة حوافز السوق الماليّ 

ين على األكاديميّ  أنّ  Dechow and Skinner (2000)، حيث يذكر ةالمستقبليّ  عليها في األبحاث
  .2إلدارة األرباح أكبر على حوافز السوق الماليّ  زوا بشكلٍ أن يركّ 

التي تنطوي  حوافزال ح الغاية من إدارة األرباح، وأهمّ توضّ  حوافزة ع عن هذه المجموعة عدّ ويتفرّ 
  : تحت هذه المجموعة

 .عروض األسهم .1

 .لينتنبؤات المحلّ  .2

 .خيارات األسهم .3

 .ةمشاركة اإلدارة في الملكيّ  .4

                                                           
1  Kothari,S. 2001. "Capital market research in accounting". (Journal of Accounting and 
Economics, 31(1-3), PP.105-2321). 
2  Dechow,P. and Skinner,D. 2000. "Earnings Management: Reconciling the Views of 
accounting academics, Practitioners and regulators". (Accounting Horizons, 14(2), PP.235-
250). P. 236. 
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  :عروض األسهم -1

 Teno et al. (1998), Rangan (1998), Jacobson andمن  كلّ أظهرت دراسات 

Pitman (2005)  ّوذلك جديدةٍ  الشركة تلجأ إلى ممارسة إدارة األرباح قبل القيام بإصدار أسهمٍ  أن ،
  .بهدف زيادة أسعارها

 Initial لألسهم األوليّ  الطرحلإلدارة لممارسة إدارة األرباح عند  هناك حافز هامّ  الحظ أنّ كما يُ 

Public Offerings IPOs  ّللسهم عند حدوث  حيث تهدف اإلدارة إلى التأثير على السعر السوقي
سابق  ة لهذه األسهم، حيث ال يكون هناك سعر سوقيّ عروض األسهم من أجل رفع األسعار السوقيّ 

في  Gioielle and Carvalho (2008) ويذكر ،لها تعمل اإلدارة على زيادة السعر األوليّ لألسهم ف
ها قد تقود ألنّ  ،ةهي مسألة مهمّ  IPOإدارة األرباح في وقت عروض الملكية األولية  أنّ هذا المجال 

د وبالمقابل هناك أبحاث لم تؤيّ  لقاء األسهم التي يحصلون عليها، غير واقعيّ  المستثمرين لدفع سعرٍ 
اإلدارة لديها  أنّ  نتائجهاالتي أظهرت  Otagawa (2002)كما في دراسة  كاملٍ  هذه الفرضية بشكلٍ 

ة وليس نة من عروض الملكيّ التقرير عنها بعد س حافز الستخدام التسويات التي تزيد األرباح التي يتمّ 
 مابتقسيم دراسته اقام لذانال Gioielle and Carvalho (2008)  قبل سنة، ولكن في نتيجة بحث

وض وأثناء العروض وفترة إقفال على أساس العروض وهي فترة ما قبل العر  ة إلى أربعة أقسامٍ العمليّ 
ات إدارة األرباح عمليّ  ةالحظبم اقامو  ،Post-lock-upوفترات ما بعد اإلقفال  Lock-upالعروض 

تحدث في  earnings inflationات تضخيم األرباح عمليّ  أنّ  اقد وجدف في هذه المراحل األربعة،
بعد  earnings deflationة تقليص في األرباح نقيض ذلك أي عمليّ  ه يبدأفترة العروض فقط، وأنّ 

  .Lock-up( 1  فترة اإلقفال(العروض 

  :لينتنبؤات المحلّ  -2

وذلك  ،ينلين الماليّ عات المحلّ توقّ  تنسجم مع طةٍ مخطّ  لدى اإلدارة الحوافز لتحقيق أرقام ربحٍ  نّ إ
 Skinner andه حسب حيث أنّ ، عاتة التي قد تنجم عن عدم مقابلة هذه التوقّ لتفادي اآلثار السلبيّ 

Sloan (2002) ئة على نتائج سيّ  قد تؤّدي إلىعات السوق ي توقّ أو تخطّ الفشل في مقابلة  إنّ ف
لين عات المحلّ الشركات التي تكون في طور النمو والتي ال تستطيع مقابلة توقّ  الشركات، حيث أنّ 

                                                           
1  Gioielli,S.P. and Carvalho,A.G. 2008. "The Dynamics of Earnings Management in IPOs and the 

Role of Venture Capital". Working Paper. Available at: h?p://ssrn.com/abstract=1134932, P.22. 
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و % 10بانخفاض قد يصل إلى  ةيّ ة غير عادمن سعر السهم تعاني من عوائد سلبيّ % 0.5بنسبة 
 وذلك يها،لد لين بدافع نفسي عات المحلّ أعلى من توقّ  اإلدارة لتحقيق أرقام ربحٍ ، بل وقد تسعى 15%1

توقعات  أنّ  Habib et al. (2009)اعتبر ولقد ، نوعًا ما ضعيفٍ  اإلدارة بموقفٍ حتى ال تظهر 
  .Earnings Benchmarks2دة لألرباح المقاييس المحدّ  همأين يشكل واحدًا من لين الماليّ المحلّ 

  :Stock Options خيارات األسهم -3

 يمكن والتي  ،للشركة د تعويضات اإلدارة بناًء على الموقع السوقيّ ويأتي هذا الحافز عندما تتحد
 يتمّ من خالل خيارات األسهم، بحيث تقديمها  التي يتمّ التعويضات من خالل  كبيرٍ  بشكلٍ  تّلمسها

ر وهي تتأثّ من أجل تخفيض مشاكل الوكالة، مع قيمة الشركة  واحدٍ  وضع مصلحة اإلدارة في إطارٍ 
هذا الخيار  ة لألسهم، وٕانّ بمعلومات األداء في الشركة التي تنعكس على األسعار السوقيّ  كبيرٍ  بشكلٍ 

ح في يتضّ  وهو ما الشركةي إلى جعل مكافآت اإلدارة ترتبط مع إدارة األسهم وليس لقاء إدارة يؤدّ 
أنشطة  تجدلم   Dechow et al.(1996) دراسة فإنّ  وبالمقابل ،Arthur Levitt (2002)3بحث 

وكذلك على ، ةة في السنوات التي شهدت تالعبات محاسبيّ بأسعار عالية وشاذّ  يرينبيع أسهم للمد
ة التعويضات ة بين حساسيّ إيجابيّ  عالقةً  تجدلم  Armstrong et al. (2010) دراسة الرغم من أنّ 

ل شكّ استخدام خيارات األسهم يمكن أن تُ  فإنّ  ،محاسبي  ة وجود احتيالٍ المرتبطة باألسهم مع احتماليّ 
 ،ة خالل فترة منح الخياراتة التي تزيد األرباح المحاسبيّ اختيار التسويات المحاسبيّ دافع لإلدارة باتجاه 

  .م بزيادة تعويضاتهم من خيارات األسهمسهِ ا يُ ممّ  ،لألسهمة وبالتالي زيادة األسعار السوقيّ 

  :ةمشاركة اإلدارة في الملكيّ  -4

من حيث عالقته  ة والتفاعل بينهما في المنشأة هو موضع تركيزٍ هيكل اإلدارة والملكيّ  إنّ 
مشاركتها ة أو عدم لكشف هل لمشاركة اإلدارة بالملكيّ ذلك ة إدارة األرباح، و بممارسة اإلدارة لعمليّ 

 للتسويات المحاسبية التي تقوم بها الشركة، وفي هذا المجال فإنّ  تأثير على االختيار االستنسابيّ 
لة في قدرة هذه اإلدارة وفي دوافعها للقيام ي إلى زيادة محتمَ ة قد يؤدّ ة اإلدارة عن الملكيّ زيادة استقالليّ 

                                                           
1  Skinner,D.J. and Sloan,R. 2002. "Earnings Surprises, Growth Expectations, and Stock 
Returns or don't let an earnings torpedo sink your portfolio" . (Review of Accounting Studies, 
7(2-3), PP.289-312). P.299. 
2 Habib,A. and Hansen,J.2009. "Target Shooting: Review of Earnings Management around 
Earnings Benchmark". Working Paper. http://ssrn.com/abstract=1162852 . 
3  Levi?, A., 2002, Take on The Street. Pantheon Books: New York. P 111. 
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، 1ة لإلدارةإلى هدف تعظيم المنفعة الخاصّ  ة، وذلك للوصولللتسويات المحاسبيّ  باالختيار المحاسبيّ 
وجود اهتمام  من ناحية أنّ  Moses (1987)ل إليها ح من خالل العالقة التي توصّ ضّ هذا األمر يت

ق بإدارة الموارد المتاحة قد يدفعها إلى إدارة تقييم الغير ألدائها فيما يتعلّ تجاه وانتباه من قبل اإلدارة 
في الشركات التي تخضع لسيطرة أصحاب رأس المال فيها،  أقلّ  بدرجةٍ  ، وهذا األمر يكون2األرباح
من خالل العالقة الضعيفة التي تربط بين  Gul et al. (2003)ل إليه ما توصّ ينسجم مع وهو 

  .3ةة عندما تشارك في الملكيّ لإلدارة واختيارها للتسويات المحاسبيّ  السلوك النفعيّ 

  :Contractual Incentivesة التعاقديّ  حوافز ترتبط بالترتيبات: 1-2-2-2

التعاقد بين الشركة وأطراف  بأنّ   Healy and Wahlen (1999)من خالل ما أشار إليه وتتمّ 
د حافزًا لدى المديرين لممارسة ، يولّ عليهاى بنَ أو يُ  ةأخرى والذي يعتمد على أساس النتائج المحاسبيّ 

على هذا النوع من  وتحقيق النتائج المطلوبة، وكمثالٍ ب مخالفة العقود إدارة األرباح من أجل تجنّ 
أو تعظيم مكافآت اإلدارة، أو مقابلة شروط  Debt Covenantsن و الدي بعقودق منها الحوافز ما يتعلّ 

التركيز هنا على  ب مزايا عند التفاوض مع النقابات، ويتمّ القروض، أو األمان الوظيفي، أو اكتسا
  .كأمثلة عن الترتيبات التعاقدية الدين وعقود مكافآت اإلدارةالحوافز التي تتعلق بعقود 

 .عقود الدين .1

 .عقود مكافآت اإلدارة .2

1-  ينعقود الد:  

ات اتفاقيّ  بموجبالعالقة بين إدارة األرباح وعقود الدين تأتي بهدف تقليص القيود المفروضة  إنّ 
 أخرى من جهةٍ  من تكاليفٍ  اين من جهة، أو لتفادي مخالفة العقود وما ينتج عنهالد.  

ن عنها علَ ة التي تهدف لزيادة األرباح المُ ويزيد ميل اإلدارة الختيار الطرق والسياسات المحاسبيّ 
 ة، في هذا المجال فإنّ ة على أساس األرقام المحاسبيّ ة المبنيّ مع اقتراب الشركات من شروط المديونيّ 

ة التي ن يدفع اإلدارة الستخدام الطرق المحاسبيّ وجود مخاطر من ناحية مخالفة عقود الدين ممكن أ

                                                           
1 8��د ا�د ل � ا�ردن. "2001. "��	�، ��ر �!���دا	�# �%8 - $#وك � #". ا�,ر+�ت ا��در"# �� �ور�# ���ن درا

�#، ا��"%د ا�را�=، ا��دد ا4ول�
�%� #���121�و، ص - ا��"%# ا��ر�. 
2 Moses, O. 1987. "Income Smoothing and Incentives: Empirical Tests Using Accounting 

Changes". (The Accounting Review, April). 
3 Gul, F. et al. 2003. "Discretionary Accounting Accruals, Managers' Incentives, and Audit Fees". 

(Contemporary Accoun
ng Research,Vol.20, No.3). 
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الشركات  أنّ  Dechow et al.(1996)، وكذلك وجد 1تزيد األرباح المعلن عنها والعكس بالعكس
وهي عرضة النتهاك عقود الدين في الفترة التي  ،ة عاليةة لديها رافعة ماليّ ذات التالعبات المحاسبيّ 
في حين لم يجد  ،وذلك قياسًا إلى الشركات التي ليس فيها تالعبات ،فيها تالعبات أو بعدها

Beneish (1999)  ًة بين الشركات التي فيها تالعبات والشركات التي ليس داللة إحصائيّ  اذ اختالفا
  .ر عن الدفعة أو مخاطر التأخّ نسبة الرافعة الماليّ  فيها تالعبات فيما يخّص 

ة التي ك يمكن أن تقوم باختيار الطرق المحاسبيّ اإلدارة كوكيل عن المّال  فإنّ  ،أخرى ومن ناحيةٍ 
ة هذا من خالل عدّ  ك، ويتمّ ين إلى حملة األسهم أو المّال ي لتحويل الثروة من أصحاب الدّ تؤدّ 

ح بها مثل تصفية أحد أصول الشركة وتوزيع إجراء توزيعات أو تسويات غير مصرّ : إجراءات مثل
، أو Premium، أو إعادة شراء أسهم الشركة بعالوة Dividendsالعائد منها كتوزيعات أرباح 

عه أصحاب الدين، ا كان يتوقّ قبول مشاريع مخاطرها أعلى ممّ أو من أصول الشركة،  استبدال أصلٍ 
ة ة لتمويل مشاريع قيمتها الحاليّ فقات النقديّ ظ بالتدّ غ فيها من خالل االحتفابالَ والقيام باستثمارات مُ 

  .2سالبة
ي ا يؤدّ ة ممّ عامّ  ة إفالسها بصورةٍ ب أرباح الشركة يزيد احتماليّ زيادة تقلّ  فإنّ  ،أخرى من ناحيةٍ 

ب ، وهذا يدفع اإلدارة إلى القيام بتمهيد الدخل لتجنّ ين في الشركةإلى انخفاض قيمة سندات الدّ 
  .3الدين التي تصدرها الشركة لتمويل نشاطهاانخفاض سندات 

  :عقود مكافآت اإلدارة -2

 اإلدارة هذه ر على دوافعقد يؤثّ التعويضات لإلدارة و نظام الحوافز  نّ أب Healy (1985) أوضح
  :4ربع حاالتأبين التمييز هذا الصدد  يف تمّ وي ،ثير على الربحأللت

 اإلدارةالدافع لدى  في هذه الحالة يكونو  ،رباحلألقصى ألا عن الحدّ  يّ بح الفعلحالة زيادة الرّ   -أ 
 ة المكافآت؛يضمن استمراريّ  التالية، بشكلٍ لحساب الفترات  ةالحاليّ  الفترةلتخفيض ربح 

                                                           
1  Sweeney, A. 1994. "Debt-Covenant Violations and Manager's Accounting Responses".(Journal 

Of Accoun
ng And Economics, 17, PP. 281-308). 
2
  Bradley, M., and Roberts, M. 2004. "The Structure and Pricing of Corporate Debt Covenants". 

Working Paper. The Fuqua School of Business, Duke University.   
3  Carlson, S.J. and C.T. Bathala.1997, "Ownership Differences and Firms' Income Smoothing 

Behavior". (Journal of Business Finance and Accoun
ng, Winter, PP.527-545). 
4 Healy,P.1985. "The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions".(Journal of 
Accounting and Economics, (Vol. 7), PP 85-107). 
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الدافع لدى  في هذه الحالة يكونو  لألرباح، األدنى عن الحدّ  الفعليّ حالة انخفاض الربح   -ب 
الحقة، لضمان الحصول على مكافآت على حساب الفترات ال ةالحاليّ  ةلزيادة ربح الفتر  ةدار اإل

 ة؛في الفترة الحاليّ 

الفترات  يف ةدار ة اإلأتحديد مكافاتخاذه في  الذي يتمّ معيار ة هو الالحاليّ  الفترةكان ربح  إذا  - ج 
 ،اً قد يصعب تحقيقه عمليّ  ربحٍ ب وضع مستوى الدافع لتجنّ  ةدار د لدى اإلفعندئذ يتولّ  ،ةالمقبل

 ة؛الفترات المقبل يفمن أجل المكافأة 

 ةدار لدى اإل د، فهذا يولّ كبيرةٍ  األدنى لألرباح بدرجةٍ  من الحدّ  قلّ أ الفعليّ كان مستوى الربح  إذا  -د 
لى خسائر حتى تضمن إو تحويله أ ،ا هو عليهممّ  قلّ أمستوى  إلىتخفيض الربح لالدافع 

محاسبة االغتسال "يه ق علطلَ يُ هذا ما و  ةتقبليّ الفترات المس يف ةالحصول على مكافأ ةدار اإل
 .- التي سترد الحقاً – "Big Bath الكبير

  :ةحوافز ترتبط بالترتيبات التنظيميّ : 1-2-2-3

مة ضمن مجموعة من ترتبط هذه المجموعة من الحوافز بكون الشركة هي عبارة عن منظّ 
ى اإلشراف على عمل مات التي تتولّ وهذا دفع العديد من المنظّ  ن،معيّ  الوحدات المتنافسة في نظامٍ 

ة ة ممارسة إدارة الشركات في إطار التركيز على جودة األرباح المحاسبيّ الشركات لالهتمام بعمليّ 
يؤثر على موقع  لإلدارة لممارسة إدارة األرباح بشكلٍ  اً ل حافز يشكّ  هذاو  ،1وسالمة التقرير الماليّ 

  :هي تناولها والمرتبطة بهذه المجموعة مّ الشركة ضمن هذه المجموعة، والحوافز التي يت

 .حجم المنشأة -1

 .التنظيم على مستوى الصناعة -2

  .رائب على الدخلالضّ  -3
  :حجم المنشأة -1

ة على دات لدرجة الرقابة من قبل الجهات الحكوميّ المحدّ  دًا منعتبر محدّ حجم المنشآت يُ  إنّ 
أكبر من الرقابة  المنشآت ذات الحجم األكبر تحوز على درجةٍ  ظ أنّ الحَ أعمال المنشآت، حيث يُ 

                                                           
1  Balsam,S. et al. 2000. "Accruals Management, Investor Sophistication, and Equity Valuation: 

Evidence Form 10 – Q Filings". Working Paper, Temple University, Philadelphia. 
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ى أسباب زيادة الرقابة إلى التأثير الكبير لنتائج أعمال هذه الشركات عزَ على أعمالها، ويمكن أن تُ 
بات التي تزيد تركيز ، وهذا األمر يدفع الشركات إلى التقليل من التقلّ الكليّ  على المستوى االقتصاديّ 

 من الممكن أن هحيث أنّ  في أعمالها، ل الحكوميّ ي إلى التدخّ ى أعمالها والذي قد يؤدّ الرقابة عل
ها تعني وجود في األرباح على أنّ  كبيرةٍ  والتي تأخذ شكل زيادةٍ بات في نتائج الشركات ر إلى التقلّ نظَ يُ 

التي تأخذ شكل  بات في نتائج الشركاتفي عمل الشركة، بالمقابل يمكن النظر إلى التقلّ  حالة احتكارٍ 
ر في عمل الشركة، وفي ها تعني وجود مؤشر الحتمال حدوث تعثّ في األرباح على أنّ  كبيرٍ  انخفاضٍ 

  .ة على عمل الشركاتخل من قبل الهيئات اإلشرافيّ التدّ  األمر التين يستدعيالح

  :نظيم على مستوى الصناعةالتّ  -2

 باتجاهر على دوافع اإلدارة في هذه الشركات المجال الذي تعمل فيه الشركة ممكن أن يؤثّ  إنّ 
خصوصًا  ،ة التي تضبط مجال عمل الشركاتممارسة إدارة األرباح من خالل اإلجراءات التنظيميّ 

ل فقد تشكّ  .ة المعلن عنهااإلشراف عليها أو تنظيمها باالعتماد على األرقام المحاسبيّ  التي يتمّ 
أكبر في القطاع  أرقام الربح المعلنة، وهذا ما يمكن مالحظته بشكلٍ ة دافعًا لزيادة اإلجراءات التنظيميّ 

ة من أدنى من المالءة الماليّ  ب تحقيق حد من مصارف وشركات تأمين كاألنظمة التي تتطلّ  الماليّ 
ات خسارة قبل الشركات التي تعمل في قطاع التأمين، وقد تلجأ مثل هذه الشركات إلى خفض احتياطيّ 

، 1ةي إلى تسليط الضوء عليها من قبل الهيئات اإلشرافيّ قد يؤدّ  مالي  عجزٍ  ضها أليّ رّ الدعاوى عند تع
د لتخفيض رقم الربح المعلن، كاإلجراءات التي تحدّ  اً ة دافعل هذه اإلجراءات التنظيميّ بالمقابل قد تشكّ 

ا يدفع هذه ة لهذه الشركات، ممّ ة بناًء على النتائج المحاسبيّ سقف األسعار في الشركات الخدميّ 
 ة التي تضمن بقاء األرباح ضمن مدى مقبول دون تجاوزها حدّ الشركات الختيار التسويات المحاسبيّ 

  .ألسعار خدماتها مرتفعٍ  بالشكل الذي يضمن المحافظة على سقفٍ  ،نمعيّ 

  :خلرائب على الدّ الضّ  -3

في هذا  تناوله في صلب الموضوع الذي يتمّ  ويصبّ  مباشرٍ  هذا النوع من الحوافز بشكلٍ يرتبط 
خل الخاضع للضريبة، دراستها ما يرتبط بهدف تقليل الدّ  ه من بين الحوافز التي يتمّ حيث أنّ  ،البحث

                                                           
1  Adiel,R. 1996. "Reinsurance and The Management of Regulatory Ratios and Taxes In The 

Property-Casualty insurance industry". (Journal of accounGng and economics, 22(1-3), PP.207-

240). 
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ة، حيث تقوم اإلدارة بممارسة إدارة األرباح لتقليل الربح الخاضع للضريبة المعلن عنه للدوائر الضريبيّ 
دة لحساب األرباح الخاضعة ة محدّ ه لفرض قواعد محاسبيّ لضريبية تتجّ السلطات ا وعلى الرغم من أنّ 

دة للتأثير ض من مجاالت التالعب لدى اإلدارة، لكن يبقى لدى اإلدارة طرق متعدّ ا يخفّ للضريبة ممّ 
، كما في حالة االختيار بين طرق تقييم المخزون السلعي، مثًال يمكن على األرباح الخاضعة للضريبة

 التي تّم إلغاء استخدامها حالياً – LIFOلمنشآت طريقة التقييم الوارد أخيرًا صادر أوًال أن تستخدم ا
لتقييم المخزون السلعي لألغراض الضريبية في فترات  - 2بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

استخدام نفقات الضريبة  الموضوع من ناحية Phillips et al. (2003)، وقد درس 1ارتفاع األسعار
ة تحديد إدارة لة لعمليّ ة المؤجّ إلدارة األرباح، من حيث مدى مالءمة النفقات الضريبيّ  مقياسٍ لة كالمؤجّ 

ب التقرير عن لتجنّ : ة ممارسة إدارة األرباح وهياألرباح لمواجهة ثالث قضايا تستهدفها عمليّ 
  .ينلين الماليّ ب الفشل في مقابلة تنبؤات المحلّ ولتجنّ ب التقرير عن الخسائر، انخفاض األرباح، ولتجنّ 

  :حوافز عدم تماثل المعلومات: 1-2-2-4

حالة تنشأ : "بأّنها Information Asymmetry ف الدهراوي حالة عدم تماثل المعلوماتيعرّ 
من  ة استخدام ما لديهاة تستطيع فيها األطراف الداخليّ ة واألطراف الداخليّ بين األطراف الخارجيّ 

  .2"ةة على حساب األطراف الخارجيّ ة لتحقيق عوائد غير عاديّ معلومات داخليّ 
ات الشركة وتأتي حوافز عدم تماثل المعلومات من امتالك اإلدارة للمعلومات عن أداء وعمليّ 

ا يمنحها القدرة على ، ممّ 3آخر له عالقة مع الشركة أو خارج الشركة طرفٍ  ر أليّ والتي ال تتوفّ 
  .إدارة األرباحممارسة 
مع إدارة األرباح  Information Asymmetryلفهم العالقة التي تربط عدم تماثل المعلومات و 

إلدارة  ذكر أنّ  من هذا البحث، حيث كان قد تمّ " تعريف ومفهوم إدارة األرباح"هذا يعيدنا إلى فقرة 
 ذا المجال المنظور المعلوماتيّ في هيهّمنا  ، و)، ومنظور معلوماتيّ منظور انتهازيّ (األرباح منظوران 

ة لدى اإلدارة قد تستخدمها عند خاصّ  إلدارة األرباح، حيث يرتكز هذا المنظور على وجود معلوماتٍ 

                                                           

1 Sco?,W. 1997. "Financial Accounting Theory". (New Jersey: PrenGce Hall), P.304. 
�ض (دم ا�����ل � ا���#و��ت وز��دة �&�ءة " .1994. +��ل ا�د�ن ��ط?8 ،ا�دھراوي 2& � �دور ا+��ح ا����$�� 

�# ا�("�ر". ا���ل$وق رأس %+ #%"�، #�
وث ا��%��%� #�  .89- 43. ، صا��دد ا��1	� ،"���# ا�+	در
3 Huang and chang,h. 2006. "A comprehensive study of information asymmetry phenomenon 

of agency relationship in the banking industry". (Journal of American academy of business,vol.8, 

PP. 91-97). 



 إدارة األرباح: الفصل األول

 

60 

لتقديرات التي ة المطبقة أو االمحاسبيّ  تافي ذلك اختيار القواعد والسياسبما  االختيار المحاسبيّ 
  .تبها هذه السياساتتطلّ 

في بعض الحاالت، من خالل جعل  األرباح في هذا المجال دور إيجابيّ وقد يكون إلدارة 
ة م إدارة األرباح بإظهار المعلومات الخاصّ سهِ التقارير أكثر تثقيفًا وٕاعالمًا للمستخدمين، حيث تُ 

قارير وٕاضافة أحكامها المبنّية على ل اإلدارة في هذا التّ ة من خالل تدخّ إلدارة في التقارير الماليّ با
  .ة التي تمتلكهاهذه المعلومات الخاصّ  أساس

 Selfة وفي إطار افتراض المنفعة الذاتيّ ة، ر هذه المعلومات الخاصّ توفّ  أخرى فإنّ  ومن جهةٍ 

Interest  ّة لنظريّ  والمتوافق مع تعارض المصالح بين أطراف التعاقد في إطار المدخل اإليجابي
دة ذات صلة بالشركة من العقود بين أطراف متعدّ  Nexus الذي ينظر إلى الشركة كسلسلةٍ  الوكالة

ات اتخاذ صالحيّ  وما يقابل هذا من، ةلتعظيم منافعها الخاصّ  وعقالني  رشيدٍ  ف بشكلٍ والتي تتصرّ 
ة وأساس االستحقاق بشكل يتوافق مع القرارات لدى اإلدارة التي تتيح لها اختيار الطريقة المحاسبيّ 

 Privateة إلى حجب معلومات خاصّ دارة في الشركات اإلقد يدفع  هذا مصالحها، كلّ 

Information  ّوقد ال يكون عدم تماثل المعلومات يعني بالضرورة الحجب  ة،عن األطراف الخارجي
قة ر نفس المعلومات لألطراف الخارجية والدّ توقيت توفّ فكرة يشمل أيضًا  هو المطلق للمعلومات، بل

لإلدارة لممارسة إدارة األرباح من خالل القيام  اً ل حافز يشكّ األمر الذي  واالكتمال في هذه المعلومات،
بغية تحويل الثروة من المستثمرين إليها، كقيام اإلدارة مثًال  بشكل استنسابي  باالختيار المحاسبيّ 

بهم كسِ ات التداول مما يُ لديها لدخول السوق من خالل عمليّ  رة التي تتوفّ باستغالل المعلومات الداخليّ 
  .دون وضوح هذا األمر لتلك األطرافة على حساب المستثمرين في السوق عوائد غير عاديّ 
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  :لثالمبحث الثا

  إدارة األرباح اتوآليّ  طرق 

دارة األرباح، إلات التي تعتمدها إدارات الشركات خالل ممارستها هناك العديد من الطرق واآلليّ 
ل في اإلدارة في ممارستها إلدارة األرباح تتوافق مع الغاية من التدخّ ة التي تستخدمها اآلليّ  الحظ أنّ ويُ 

لتخفيض أرقام  ل باألرقام المعلنةل بالتدخّ خل والذي يتمثّ ة تمهيد الدّ رقم الربح، فقد تلجأ إلى عمليّ 
وتلجأ ئة، دة وتحويل هذه األرباح الستخدامها في رفع األرباح في السنوات السيّ الربح في السنوات الجيّ 

به  مرغوبٍ  نٍ معيّ  مستويات األرباح المعلنة عند حد  بهدف المحافظة على اإلجراء اإلدارة لمثل هذا
  .في أرقام الربح بين مختلف السنوات دون حدوث تطايرٍ 

ات التي تستخدمها اإلدارة في ممارسة إدارة األرباح، من الطرق واآلليّ  تناول هذا المبحث أهمّ 
  :ليةخالل التقسيمات التا

  .إدارة األرباحوأساليب طرق :1- 1-3
  :ات إدارة األرباحآليّ : 2- 1-3

 .Income Smoothingخل تمهيد الدّ  -1

 .Creative Accountingة المحاسبة اإلبداعيّ  -2

  .Big Bath Accounting )إعادة ترتيب الدفاتر( االغتسال الكبير محاسبة -3
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  :إدارة األرباحوأساليب طرق  :1-3-1

كز على التسويات ة إدارة األرباح والتي ترتبعها اإلدارة للقيام بعمليّ من الطرق التي تتّ هناك العديد 
وقد عرض  ،ة االعتراف المحاسبيّ عمليّ في  ةة واالعتماد على التقديرات المحاسبيّ المحاسبيّ 

Jacobson and Pitman (2005)  ر على ة التي تؤثّ التقديرات المحاسبيّ  من أهمّ  مجموعةً وغيرهم
  :1، نذكر منهااستخدامها في إدارتها األرباح والتي يمكن أن يتمّ 

م في انجاز األعمال المتعاقد ب تقديرات لدرجة التقدّ عقود اإلنشاءات طويلة األجل تتطلّ  إنّ  -
م لمديرين من استخدام تقديرات متفائلة لدرجة التقدّ ن اة لالنجاز، وهذا يمكّ تكلفة المرحليّ العليها و 

 ). أو العكس(في انجاز األعمال وذلك بغرض تضخيم األرباح 

ألصل، وقيمة ل ب احتساب اهتالك األصول القابلة لالهتالك القيام بتقدير العمر اإلنتاجيّ يتطلّ  -
وقيمة  ن المديرين من استخدام تقديرات متفائلة للعمر اإلنتاجيّ وهذا يمك  الخردة لهذه األصول،

 ).أو العكس(م بتضخيم األرباح سهِ وف االهتالك األمر الذي يُ الخردة وذلك لتخفيض مصر 

من لمديرين ن ايمكّ  قة التقرير عن حساب العمالء بالقيمة الصافية القابلة للتحقّ عمليّ  إنّ  -
ص الديون المشكوك للتحصيل بغرض تخفيض مخصّ  القابلةللقيم  متفائلةتقديرات  استخدام

أو ( باحم في تضخيم األر سهِ من اإليرادات، األمر الذي يُ  لةنز ض المصاريف المُ ، وهذا يخفّ فيها
 .)العكس

للمديرين  يعطي المجال ةدفتريّ وتكاليف  ةإنتاجيّ تكاليف  إلىتصنيف التكاليف  ةعمليّ  إنّ  -
كتكاليف أثناء فترات نمو المخزون  borderline costs ةلتصنيف بعض التكاليف الهامشيّ 

المقتطعة من  المصروفات إلى تخفيض ية، وهذا يؤدّ ريّ فتدتكاليف ك تصنيفها من بدالً  ةإنتاجيّ 
 .)أو العكس(األرباح تضخيم م في سهِ بما يُ  اإليرادات،

التالعب من لمديرين ان فترة البيع يمك  فيبالكامل  األصولاالعتراف بأرباح بيع  ةعمليّ  إنّ  -
 .األرباح ر علىيؤثّ ا ممّ  ،الثابتة واألصول ةالماليّ  كاألوراق األصولبتوقيت بيع 

                                                           
1Jacobson,s.b. and Pitmanm M.K. 2005. "Auditors and Earnings Management". Available 
From: http://www.nysscpa.org/cpajournal/2005/0802/features/f085002.htm. 
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ألصول لفترة االستفادة من هذا مقابل ضمان ا ماً مقدّ  للتكاليف المدفوعةالك تاه وجوب إجراء -
 التقديرات المتفائلة من خاللة وذلك تخفيض المصروفات الحاليّ  من لمديرينان يمكّ  الضمان،

 .األرباحلتكاليف الضمان بهدف تضخيم 

 مصاريف دورّيةل كعامَ وبالتالي تُ  ةعاديّ  صيانةمصاريف ا كاالعتراف بتكاليف الصيانة إمّ  يتمّ  -
 اعتبارها وفي هذه الحالة يتمّ  ةصيانة غير عاديّ مصاريف ك الفترة، أوعلى  هاليتحم يتمّ 

تدعيم من ن المديرين يمكّ وهذا  ،هتصيان تالذي تمّ  األصلعلى  هليتحم يتمّ  رأسماليّ مصروف 
 .ةمصاريف الصيانة العادية كمصاريف غير عاديّ  معالجةل ة من خالالفترة الحاليّ رباح أ

، وذلك الء على التعجيل بالشراء عن طريق تخفيض السعرمتحفيز العبن قد يقوم المديرو  -
 .رباحاألمر الذي يسهم في تدعيم األ ة،الفترة الحاليّ  مبيعات بغرض زيادة

 ، تتيحهما أقلّ أيّ السوق  أو التكلفة أساسالدفاتر على في المخزون ة االعتراف بعمليّ  إنّ  -
 بقصد تخفيض قيمة ة متفائلةممارسة إدارة األرباح من خالل استخدام قيم سوقيّ  لمديرينل

 .المخزون

كان قد أصدر  2005حتى العام  1973ه من عام فإنّ  Abdelghany, Kh. (2005)بحسب  -
ل خمسة بمعدّ  ،معيار محاسبيّ  151حوالي  FASBمعايير التقرير المالي األمريكي لمجلس ال

ة، وٕاّن ر لهذه المعايير قبل أن تصبح إلزاميّ معايير في العام الواحد، مع إتاحة التطبيق المبكّ 
فترة السماحّية في التطبيق تتيح لإلدارة الفرصة الختيار العام األكثر توافقًا مع وضع الشركة 

الشركات التي  احية أنّ من نًا دليًال علميّ  Ayres (1986)لتطبيق المعيار الجديد، وقد قّدم 
 SFAS#52 التقرير المالي األمريكي رقم معيارر لبني المبكّ استخدمت االختيار في التّ 

ل ، كان لديها فرصة لزيادة أرباحها بمعدّ ص بالمحاسبة عن العمليات بالقطع األجنبيّ المتخصّ 
ر ي المبكّ ؛ وٕاّن التبنّ الحقاً شركات التي تبّنت المعيار دوالر للسهم الواحد، بالمقارنة مع ال 0‚38

الشركات تحتاج  أنّ بفكرة يؤّدي إلى إيصال ة التي تزيد األرباح يمكن أن للمعايير المحاسبيّ 
ر يمكن أن يقّلل تقييم المستثمرين ي المبكّ ، وبالتالي فإّن التبنّ ممكنٍ  مصدرٍ  إليجاد دخل من أيّ 

 .لجودة األرباح
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ال  ات تساعد في تعديل القوائم بصورةٍ إلى عّدة تقنيّ  أيضاً  في هذا المجال يلجأ المحاسبون   
  :تنتهك القانون وصوًال إلى رقم الربح المستهدف، منها

حيث يمكن أن يقوم  :Abuse of Materialityة ة النسبيّ إساءة استعمال مبدأ األهميّ  -
ذلك من  ة، ويتمّ المحاسبون باستغالل هذا المبدأ للتالعب باألرباح عند إعداد القوائم الماليّ 

نة لتحديد فيما إذا دات معيّ منطلق أّن هذا المبدأ واسع المفهوم، ومرن، وال يوجد معيار أو محدّ 
 .كان العنصر من القوائم هو هاّم نسبّيًا أم ال

حيث أّن محاسبة : Conservative accountingاستخدام مبدأ الحيطة والحذر أو التحّفظ  -
نة في لقيم المتضم انخفاض نسبّي للمحاسبّية التي تحافظ على ظ تعني اختيار الطرق االتحفّ 

عتبر سياسة اعتبار نفقات البحث والتطوير كنفقات بدًال من رسملتها تُ  مثًال إنّ (األصول 
لحسابات المشكوك من ا كل صات لصّ ن مغاالة في تقدير المخظة، والسياسات التي تتضمّ متحفّ 

ر ظ ال تؤثّ ، وٕاّن سياسة التحفّ )ظةالمبيعات والتزامات الضمان هي سياسة متحفّ  فيها ومردودات
ر على ا يؤثّ فقط بل يمتد األثر إلى عناصر قائمة الدخل، ممّ ة على جودة عناصر الميزانيّ 

 .ةاألرباح المعلنة في القوائم الماليّ 

دة األرباح تقليل األرباح في السنوات الجيّ  من خالل هذه التقنّيات ويتمّ : Cookie Jarمحاسبة  -
دون  واحدةٍ  ها لمرةٍ ئات أو المصاريف العالية أو االعتراف بالنفقات وٕاطفامن خالل االحتياطيّ 

داء الضعيف لزيادة األرباح، في السنوات ذات األ معاكسةٍ  استخدامها بحالةٍ  رسملتها، ثمّ 
مراجعة  تحيث أظهر  .Worldcom Incي شركة ة كان فعلى هذه العمليّ  مثالٍ  حُ وأوضَ 
 2‚5مبلغ  2002كان لديها في شهر آب من العام  كانت قد أجريت في الشركة أّنهة داخليّ 

عة، ة وضرائب وأرباح غير موزّ ات مرتبطة بدعاوى قضائيّ احتياطيّ يمّثل  بليون دوالر أمريكيّ 
 .الحقًا لزيادة األرباح اتوقد قامت الشركة باستخدام أغلبها في سلسلة من العمليّ 

ة تقوم على بيع أصل غير مستخدم إلى شركة أخرى، هي عمليّ : Round trippingة عمليّ  -
عر تقريبًا، على إعادة شراء نفس األصل أو أصل مشابه وبنفس الس نفس الوقت واالتفاق في

محاسبة مجلس معايير ال بشكل يغطي الغاية الحقيقية من العملية وهي االقتراض، علمًا أنّ 
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ة السابقة من خالل عدم االعتراف بالعمليّ  SFAS 166حاول تغطية الثغرة حسب األمريكية 
 .ة اقتراض وليست بيعرت العمليّ بِ  اعتُ ة بيع لحين نقل المخاطر والعوائد وٕاالّ ها عمليّ على أنّ 

ولكن مع وجود ) Round tripping(ة السابقة وهي نفس العمليّ : Back-to-Backة عمليّ  -
 .ةتين في نفس الوقت بدقّ ط حدوث نفس العمليّ ، بحيث ال يكون من المخطّ زمني  فارق

ًا أو ة من خالل قيام شركتين ببيع أصولها المتشابهة نظريّ هذه العمليّ  تتمّ : Swapsة عمليّ  -
 .ا يسمح لها باالعتراف باألرباحًا لبعضها البعض ممّ افتراضيّ 

 اإلدارة بتعجيل االعتراف باإليراد من خاللة قيام مكانيّ إل Clikeman, (2003)كما عرض 
ومن ثم يكون  ،يةلالتقارير الما إعدادنهاية فترة من قرب بال ةٍ غير عاديّ  بصورةٍ  مرتفعةٍ  مبيعاتٍ وجود 
، أو قيام اإلدارة بتأجيل المصروفات حقةالالفترة الي غير عادية ف مبيعات منخفضة بصورةٍ  هناك

 إعدادة قرب نهاية فترة مصاريف تشغيل منخفضة بصورة غير عاديّ  ظ من خاللالحَ وتُ  ،ةاالختياريّ 
، أو إجراءات ة في الفترة الالحقةغير عاديّ  مصاريف تشغيل مرتفعة بصورةٍ  يكون ومن ثمّ  ،التقارير

مكن مالحظته من ا من خالل تخفيض أسعار المبيعات ويُ إمّ  - ذكره مسبقاً  الذي تمّ – لتعجيل المبيعات
 بباقي األشهر، أو من خالل امش الربح في الشهر األخير من السنة مقارنةً خالل انخفاض في ه

تقديم شروط ائتمان مغرية على المبيعات اآلجلة عند اقتراب نهاية العام ويمكن مالحظتها من خالل 
  .1بباقي األشهر ًا على المبيعات اآلجلة في األشهر األخيرة من السنة مقارنةً فترات ائتمان طويلة نسبيّ 

استخدامها إلدارة األرباح، مع  يتمّ  قد التي مجموعة من األساليب الجدول التالي ويعرض
هذه الممكن اتخاذها الكتشاف استخدام اإلدارة لتأثيراتها المحتملة على حسابات الشركة، واإلجراءات 

  :األساليب
  
  
  

                                                           
1  Clikman,P.M. 2003. "Where Auditors Fear to Tread: Internal Auditors Should be Proactive 
in Educating Companies on the Perils of Earnings Management and in Searching for Signs of its 
Use". (High Beam Research, PP.69-78). 
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  1الممكنة الكتشافهاح، واإلجراءات أمثلة عن أساليب محتملة إلدارة األربا): 1- 1(الجدول رقم 

األثر المحتمل على   أساليب إدارة األرباح

 الشركة حسابات

  فهااكتشال  األساليب المحتملة

و تخفيض أزيادة 
  :المصروفات

عدم االعتراف بالمصروفات ك
 سهمالناجمة عن خيارات األ

 األرباحو زيادة أتخفيض 
 واألصولة وحقوق الملكيّ 

 .وااللتزامات

 -  .عوام الماضيةة المتبعة في األلمعالجة المحاسبيّ المقارنة مع ا -
تحليل  - .المقبولة لمعالجة نفس الحدث  ىخر سس األالمقارنة مع األ

وجود تصريح  بحث عن مدى -.وجود تحفظات في تقرير المراجع  ىمد
  بمعالجات محاسبية خاصة 

 األبحاثمعالجة نفقات 
ت أو كمصروفا والتطوير

  القيام برسملتها

و زيادة في أتخفيض 
وحقوق الملكية  األرباح

 .واألصول

 -  .الماضية األعوامة المتبعة في المقارنة مع المعالجة المحاسبيّ  -
تحليل  - .المقبولة لمعالجة نفس الحدث  األخرى األسسالمقارنة مع 

 .وجود تحفظات في تقرير المراجع  ىمد

ى ل المصروفات عليتحم
من تحميلها  االحتياطيات بدالً 

 الدخل ىعل

  .ظات في تقرير المراجعوجود تحفّ  ىتحليل مد - األرباحزيادة 

وجود تصريح  البحث عن مدى - .ة فحص الدفاتر المحاسبيّ   -
 ة ة خاصّ بمعالجات محاسبيّ 

 األطرافمع  ات التي تتمّ فحص العمليّ  .ة فحص الدفاتر المحاسبيّ  - تخفيض االلتزامات التمويل الخفي 
 .ذات الصلة 

تقوم ات المحاسبة عن عمليّ 
ة متفائلة تقديرات مستقبليّ  على

 و متشائمةأ

 األرباحزيادة  أوتخفيض 
 واألصولة وحقوق الملكيّ 

 األخرىوااللتزامات 

 -  .الماضية األعوامبعة في ة المتّ المقارنة مع المعالجة المحاسبيّ  -
 ىتحليل مد - .المقبولة لمعالجة نفس الحدث األخرى األسسالمقارنة مع 

دين فحص حسابات العمالء والمورّ  - .ظات في تقرير المراجعوجود تحفّ 
 .نة ة معيّ والمخزون عن فترة زمنيّ 

التالعب في تصنيف عناصر 
 الربحية غير العادية

Extraordinary Item 

 األرباحزيادة  أوتخفيض 
 واألصولوحقوق الملكية 

 األخرىوااللتزامات 

تحليل  -  .الماضية األعوامبعة في ة المتّ المقارنة مع المعالجة المحاسبيّ  -
 - .فحص الدفاتر المحاسبية  - .وجود تحفظات في تقرير المراجع مدى

 .الماضية  األعوامتها في مقارنة تصنيف العناصر غير العادية بمثيال

وحقوق  األرباحزيادة في   ةمبيعات وهميّ 
 واألصولالملكية 

تحليل  - .المقبولة لمعالجة نفس الحدث األسس األخرىالمقارنة مع  -
 - .ةفحص الدفاتر المحاسبيّ  - .وجود تحفظات في تقرير المراجع مدى

 - .دين والمخزون عن فترة زمنية معينةفحص حسابات العمالء والمورّ 
  .ذات الصلة  األطرافمع  فحص العمليات التي تتمّ 
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  :ات إدارة األرباحآليّ :1-3-2

زة التي تلجأ إليها اإلدارة في ممارستها إلدارة اآللّيات المميّ  فيما يلي تناول ثالثة من أهمّ  يتمّ 
  .األرباح

  :Income Smoothingتمهيد الدخل   -1

ق عليه البعض تمهيد األرباح طلِ أو ما يُ Income Smoothing  ر تمهيد الدخلعتبَ يُ 
Earnings Smoothing  من أكثر طرق إدارة األرباح شيوعًا، حيث يقوم على محاولة اإلدارة

في األرباح بين  Fluctuationsبات ة التقلّ ل في أرقام الربح المعلنة من أجل تخفيف حدّ التدخّ 
 نة من فترةٍ وتحقيق استقرار في أرقام األرباح المعلَ  ،1ن لألرباححول مستوى معيّ  السنوات المختلفة

  .2وماتلوجود سرّية في األعمال وعدم تماثل للمعخالل ، مدفوعة إلى هذا من ألخرى
خالل السالسل  ن عنهافي األرباح المعلَ  Volatilityبات قيمة التقلّ  من التمهيد يخّفض وٕانّ 

جات د التموّ يتمه بعد أن يتمّ األرباح الحصول على رقم  بحيث يتمّ  ،تسوياتوذلك باستخدام ال ،ةالزمنيّ 
بات تأثير التمهيد على التقلّ  مع مالحظة أنّ  ،اخلة والخارجةة الدّ قات النقديّ ة في توقيت التدفّ العشوائيّ 

األرباح في المستقبل، ولكن  اض لهالتي تتعرّ  Shocksدمات ة بالنظر إلى الصّ ل حالة عرضيّ يشكّ 
بات األرباح في ل تقلّ التمهيد يقلّ  ، لذلك فإنّ متسلسلٍ  بشكلٍ  هذه الصدمات غير مترابطةٍ  بافتراض أنّ 

دمات التي تحدث في الفترات المتعاقبة تميل إلى تعديل هذه الصّ  ة المدروسة، ألنّ السالسل الزمنيّ 
  .3بعضها البعض

  :4هتمهيد األرباح بأنّ  Goel (2003)ف وقد عرّ 
قياسًا إلى األرباح ن عنها لألرباح المعلَ  تمهيدٍ إجراء ة من إدارة األرباح تهدف حالة خاصّ " 

  ."رًا بمرور الوقتتغيّ  ة، بالشكل الذي يجعل األرباح تبدو أقلّ االقتصاديّ 

                                                           
1  Lambert,R. 1984. “Income Smoothing as Rational Equilibrium Behavior”. (The Accounting 

Review, (Vol. XIX, No. 4), PP 604-618), P.605-606. 
2 Fudenberg, k. and Tirol, j.1995. "A Theory of Income and Dividend Smoothing Based on 

Incumbency Rents". (journal of poli
cal economy, (vol.103), pp 75-93). 
3 Goel,A.M. 2003. "Why Do Firm Smooth Earnings?". (Journal of Business, 2003, Vol.76, No.1, 

PP.151-192). P.153. 
4  Goel,A.M. 2003. Op. cit. P.151. 
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أن يرغب  ه من الطبيعيّ خل والدوافع لممارسته تأتي من فكرة أنّ الصعوبة في فهم تمهيد الدّ  إنّ 
المديرون بالتقرير عن بالغ فيه، ولكن من الصعب فهم وشرح لماذا يقوم مُ  المديرون بالتقرير عن ربحٍ 

ة األوراق الماليّ بورصة توضيحها من لجنة  ق بالفعل، والفكرة كما تمّ بح المتحقّ من الرّ  أقلّ  ربحٍ 
تأثير هذا  أعلى، فإنّ  اإلعالن عن أرباحٍ  ه عندما تكون األرباح عالية، ويتمّ هي أنّ  SECة األمريكيّ 

، ولهذا قد )أي تأثير حّدي ضعيف(ة في األرباح ًا قياسًا للزيادنسبيّ  اً األمر على السوق يكون صغير 
للتقرير عنها في  عاليةٍ  ذات أرباحٍ  نةٍ معيّ  قة في فتراتٍ تلجأ الشركات إلخفاء جزء من األرباح المتحقّ 

 عالٍ  إيجابي  يضمن المحافظة على تأثير حدي  تكون فيها األرباح منخفضة، بشكلٍ  ةٍ مستقبليّ  فتراتٍ 
  .1عنها لألرباح المعلن

ض لها أكثر استقرارًا للشركات يوحي بانخفاض المخاطر التي تتعرّ  اإلعالن عن أرباحٍ  كما أنّ 
ة تأثيرات على الشركة من ناحية ثقة المستثمرين في السوق وٕاقبالهم هذه الشركات، وهذا يكون له عدّ 

القتراض ي لتخفيض تكاليف اي لرفع سعر أسهمها، ويؤدّ ا يؤدّ على شراء أسهم هذه الشركات، ممّ 
 Tuckerه وبحسب غم من أنّ على الرّ ( 2في جودة األرباح ويرتبط تمهيد الدخل مع انخفاضٍ  والتمويل،

et al. 2006  ّمع أرباح ذات  ارتبطت ةة لتمهيد الدخل في الشركات األمريكيّ التسويات االستنسابيّ  فإن
ناحية الضريبة وخصوصًا إذا ما كان ة من زة مهمّ لتمهيد الدخل ميّ  كما أنّ  ،)ة أكبرفائدة معلوماتيّ 

ن تطبيق تمهيد الدخل يتضمّ فإّن ة على أرباح هذه الشركات، ضريبة تصاعديّ يفرض  النظام الضريبيّ 
، من خالل تجّنب التكليف على أساس شرائح ذات نسبة ة مرتفعةًا لدفع مبالغ ضريبيّ بًا ضريبيّ تجنّ 

  .مقبول للشركة ن بقاء الضريبة المدفوعة ضمن حد ؤم ا يُ ممّ  ،اقتطاع مرتفعة عند تحّقق أرباح مرتفعة
من خالل  تلقائيّ  يحدث بشكلٍ بحيث  Naturally Smoothingقد يكون التمهيد طبيعّيًا هذا و 

ات، ة لهذه العمليّ ات أو النتائج المحاسبيّ ل في العمليّ ات في المنشأة ودون تدخّ للعمليّ  السير الطبيعيّ 
إلدارة وصوًال لهذا ال من خالل تدخّ  Intentionally Smoothingوقد يكون التمهيد مقصودًا 

 تمهيد الدخل الحقيقيّ : هنا تمييز نوعين لتمهيد الدخل التمهيد وهو الذي ينال االنتباه والدراسة، ويتمّ 
Real Smoothing وتمهيد الدخل المصطنع ،Artificial Smoothing ّحيث أن ،:  

                                                           
1 Lambert,R. 1984. Op. cit. 
2 Leuz, C., Nanda, D. and Wysocki, P. 2003. "Earnings management and investor protection: an 

international comparison". (Journal of Financial Economics 69, PP. 505–527). 
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ة ينتج عنه تغيير في النتائج المحاسبيّ  هو الذي :Real Smoothing يد الدخل الحقيقيّ تمه -
قات في أداء الشركة، حيث تقوم اإلدارة بالتأثير على التدفّ  فعليّ  ر اقتصاديّ ترافق مع تغيّ مُ 

كقيام اإلدارة  ة،ات االقتصاديّ م اإلدارة بتوقيت العمليّ هذا من خالل تحكّ  ، ويتمّ 1ة في الشركةالنقديّ 
عون بالمالءة الكافية وذلك مع زبائن خطرين ال يتمتّ  أو قبول التعامل االئتمانيّ  بتقديم تخفيضاتٍ 

 تنفيذ لقرارات إنتاج أو استثمار، ويتمّ اللتضخيم المبيعات في نهاية العام، أو القيام بتغيير توقيت 
فعها لهذا العمل، وهذا النوع من التمهيد تد هذه اإلدارة من معلوماتٍ ر لدى ذلك بناًء على ما يتوفّ 

 .بشكل كبير ال يضّلل األطراف األخرى المتعاملة مع الشركة

 :وتأتي المخاطر من النوع الثاني من التمهيد المقصود وهو

ة ر في النتائج المحاسبيّ الذي ينتج عن تغيّ : Artificial Smoothingخل المصطنع تمهيد الدّ  -
ة قات النقديّ ر على التدفّ للشركة، كما ال يؤثّ  في األداء االقتصاديّ  فعليّ دون أن يرافق هذا تغيير 

التقرير المتاحة من خالل  ًا من خالل استخدام مرونةتحقيقه أوليّ  يتمّ  مصطنعوالتمهيد ال للشركة،
ومن ة التي تلجأ إليها اإلدارة للقيام بهذا، ة المقبولة عمومًا، وهي األداة الرئيسيّ المحاسبيّ  المبادئ

في المحاسبة، لفرز النفقات  مع التحفظ ةة النسبيّ أمثلتها قيام اإلدارة باستخدام مفهوم األهميّ 
 تحميلها على دخل الفترة، أو اعتبارها نفقاتٍ  يتمّ  نة إلى مصروفاتٍ قة خالل فترة معيّ المتحقّ 

  .المصروفاتض الضغط على فترة حدوث هذه ا يخفّ تحميلها على عّدة فترات ممّ  يتمّ  رأسمالّيةٍ 
غير واضحة،  حة، بينما تكاليف التمهيد المصطنعواض تكاليف التمهيد الحقيقيّ  نّ وهنا ُيالحظ أ

  .ة وضياع وقت المديرين في مثل هذه األنشطةمثل التكاليف التي ترتبط مع فقدان المصداقيّ 

 :Creative Accountingة المحاسبة اإلبداعيّ  -2

ص من ة من خالل انتهاز الفرصة للتخلّ تالعب باألرقام المحاسبيّ ة ة هي عمليّ المحاسبة اإلبداعيّ 
ب أن ا يجة ممّ ة وبدائل القياس وتطبيقات اإلفصاح، لنقل الكشوفات الماليّ االلتزام بالقواعد المحاسبيّ 

من خاللها  ة يتمّ ر عنه، وهي أيضًا عمليّ ة أن يقرّ الكشوفات الماليّ  دّ عِ من يُ  لفض تكون عليه إلى ما يُ 
 ة المطلوبة بدًال من اإلبالغ عن هذه المعامالت بطريقةٍ هيكلة المعامالت إلنتاج النتائج المحاسبيّ 

  .ةٍ وحياديّ  قةٍ منسّ 

                                                           
1 Goel,A.M. 2003.  Op. cit. P.152. 
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التي حدثت لشركات  اتبعد االنهيار  رئيسيّ  ة بشكلٍ ظهر مصطلح المحاسبة اإلبداعيّ وقد 
جعة مثل هذه الشركات، والفجوة ضخمة، وتحميل تبعات االنهيار لشركات المراجعة التي قامت بمرا

 عه المجتمع المتعامل مع الشركات من شركات المراجعة وما يقوم به المراجعون بشكلٍ بين ما يتوقّ 
، وازدياد المشاكل مع "عاتالتوقّ  فجوة"ى سمّ طبقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي تُ  فعليّ 

ة على ، وتنطوي المحاسبة اإلبداعيّ ةالتأثير على النتائج المحاسبيّ اإلبداع الذي يمارسه المحاسبون في 
ز باستعمال أساليب ة أو المألوفة، وتتميّ ة القياسيّ استخدام ممارسات منحرفة عن الممارسات المحاسبيّ 

، صول وااللتزاماتول على امتياز للدخل أو الممتلكات واألة ومبتكرة للحصوممارسات حديثة معقدّ 
ق عليها صفة طلِ ة، لذلك أُ في التقارير الماليّ  ة وصعبة ومثيرةالممارسات تكون معقدّ  ونتائج هذه

  .Aggressiveأو المغامرة  Innovation االبتكارق عليها صفة طلَ وأحيانًا يُ  Creativeاإلبداع 

  :ة، ومن هذه التعريفاتتقديم العديد من التعريفات لمصطلح المحاسبة اإلبداعيّ  وقد تمّ 
 يعد النتائج المرغوبة من قبل مُ إلى ة تحويل أرقام المحاسبة الماليّ هي ": Naser 1992تعريف 
أو /و أو تجاهل بعضها/ستفادة من القوانين الموجودة واال خالل استغالل أو من هذه األرقام

  .1"جميعها

مجموعة اإلجراءات أو الخطوات : "هابأنّ  Mulford and Comiskey (2002) فها وقد عرّ 
ة من خالل استخدام االختيار في ممارسة المبادئ استخدامها للتالعب باألرقام المحاسبيّ  التي يتمّ 
  ".إدارة األرباح أو تمهيد الدخل باتجاهإجراءات أخرى  ة، أو أيّ المحاسبيّ 

وخبرتهم ة استخدام المحاسبين لمعرفتهم هي عمليّ : "هابأنّ  Amat et al. (1999)فها وقد عرّ 
  .2"إعالنها في حسابات المنشآت ة لمعالجة األرقام التي يتمّ بالقواعد المحاسبيّ 

ة ومبتكرة يقوم من حديثة ومعقدّ  اتممارسات أو عمليّ ": هاالخشاوي والدوسري بأنّ  فهاوقد عرّ 
لة في ة لمعالجة األرقام المسجّ معرفتهم بالقواعد والقوانين المحاسبيّ استخدام ب المحاسبونخاللها 
  .1" دةٍ محدّ  الشركات أو التالعب بها بقصد تحقيق أهدافٍ  حسابات

                                                           
1  Naser,K. and Pendlebury, M. 1992. "A Note on the use of Creative Accounting"   British 

Accoun
ng Review 24 . p 4 . 
2  Amat,O., Black,J. and Dowds,J. 1999. "The Ethics of Creative Accounting". Working Paper. 

Journal of Economic Literature Classification. 



 إدارة األرباح: الفصل األول

 

71 

ة من مختلف الوجهات، فمن ة فهم المحاسبة اإلبداعيّ عمليّ  Amat et al. (1999)وقد عرض 
: أنّ من خالل  مفهوم المحاسبة اإلبداعّيةيتوّضح  في مجال االقتصاد والمحاسبة وجهة نظر الصحفي

دقيق،  ض للطهي بشكلٍ الحسابات المنشورة تتعرّ  ة، وٕانّ شركة تتعامل مع أرباحها بطريقتها الخاصّ  كلّ 
من أجل إخفاء  كليّ  تغييرها بشكلٍ  يتمّ  دوريّ  األرقام التي يحصل عليها الجمهور المستثمر بشكلٍ  وٕانّ 

 في الواقع إنّ " ه، ويعود ليصف األمر بأنّ "حصان طروادة"بر حيلة منذ ها هذه أكالجريمة، ويصفها بأنّ 
  ."ةوهذه هي المحاسبة اإلبداعيّ  ةٍ كليّ  بصورةٍ  جدًا وشرعيّ  هذا الخداع ذو مذاق شهيّ 

ة ة المحاسبيّ العمليّ : أنّ من خالل  يتوّضح مفهوم المحاسبة اإلبداعية ومن وجهة نظر المحاسب
ة، وهذه الصراعات بشأن المداخل المختلفة لعرض نتائج األحداث الماليّ تشتمل على معالجة وحسم 

ة واإلفصاح، وهذه ر الفرص للتالعب أو الغش أو الخداع والتحريف أو عدم الشفافيّ المرونة توفّ 
  .ةف بالمحاسبة اإلبداعيّ عرَ األنشطة تُ 

في األرباح  ظاهري  ما حدث من نمو  هناك شعور بأنّ : نّ فإ ل االستثماريّ ومن وجهة نظر المحلّ 
عن  أو ناتجةً  ة وليست مترافقةً ة أو المحاسبة اإلبداعيّ في فترة الثمانينات كانت نتيجة للبراعة المحاسبيّ 

 نمو  اقتصادي  حقيقي.  
استغالل : هامن خالل العديد من الوسائل واألساليب، ومن أهمّ  المحاسبة اإلبداعّيةممارسة  ويتمّ 

ة لمعالجة نفس الحدث ة التي تتيحها القواعد المحاسبيّ الوسائل المحاسبيّ  فرصة وجود العديد من
اختيار الوسيلة التي تتناسب مع النتائج المستهدفة، مثل االعتراف بنفقات  ، بحيث يتمّ االقتصاديّ 

 اللجوء إلى تغيير التقييمات ة سنوات؛ أوة أو استهالكها على عدّ للسنة الحاليّ  البحوث والتطوير كنفقةٍ 
ة تقييم العمر عمليّ : ة، مثلر على النتائج النهائيّ قة ببعض المدخالت التي تؤثّ والتنبؤات المتعلّ 

، ويمكن اللجوء إلدخال بعض الصفقات ...ة لهذا األصلأو القيمة التخريديّ  لألصول االفتراضيّ 
ة، ويحدث المحاسبيّ ة وتحويل األرباح بين مختلف الفترات ة للتالعب باألرصدة في الميزانيّ االصطناعيّ 

هذا مثًال من خالل االتفاق مع أحد الزبائن المتعاونين والذي يكون بينه وبين الشركات صفقتين 
ة للفترة ر على النتائج النهائيّ االتفاق على التعديل في أرقام أحد الصفقات والتي تؤثّ  منفصلتين، فيتمّ 

                                                                                                                                                                              
�� ودور ا��د/ق � ا����ق �ن ���ر$��!� ا����$�� ا+�دا(. "2008. و ا�دوري، �
ن 	��ر. ا�*,�وي،�%� �
�ود 1

�!�0���#، ص". و1�
8% �(وى "��= 5ط���ت د�وان ا��� #��7���# ا��
وث ا�(�.  
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ا التالعب في توقيت الصفقات ممّ  أن يتمّ  ة مقابل تقديم تسهيالت في الصفقة األخرى، وممكنالحاليّ 
  .ل األرباح أو الخسائر التي تنتج عن هذه الصفقاتر على تحديد الفترة التي تتحمّ يؤثّ 

 :دارة األرباحكحالة خاّصة إلة المحاسبة اإلبداعيّ  •

ة إلى استغالل ة في إطار ممارسة المحاسبة اإلبداعيّ يلجأ القائمون على إعداد البيانات الماليّ 
ة، وذلك من أجل التأثير على األرباح وذلك حسب ة والثغرات القانونيّ بعض السياسات المحاسبيّ 

  :ل، ومن األساليب والممارسات في هذا المجالاألهداف من هذا التدخّ 
ة والتغييب لدور ة لعدم الشفافيّ استغالل الشركات في إطار ممارسة المحاسبة اإلبداعيّ  -

في هذه الحالة يتّم  هفإنّ  ة،ة للعمل غير مستقرّ نت الظروف التجاريّ ه في حال كاالمستثمرين، فإنّ 
، وذلك - "تمهيد الدخل"بما يتقاطع مع الفكرة السابقة - ثابت في الربح  ل إلظهار اتجاه نمو التدخّ 

ة من النتائج اإليجابيّ  ة وهدفها هو االحتفاظ بقدرٍ ة كبيرة وغير ضروريّ من خالل تدابير احتياطيّ 
 .ئةدة لتحسين األرباح في السنوات السيّ السنوات الجيّ في 

اإلدارة في هذه الحالة تلجأ  ق بوضع الشركة، فإنّ ئة تتعلّ عند شيوع أخبار أو تنبؤات سيّ  -
 .خلة بغرض تجميل صورة الدّ في السياسات المحاسبيّ  ة من خالل تغييرٍ للمحاسبة اإلبداعيّ 

على سعر السهم في  ة للتأثير اإليجابيّ إلبداعيّ اللجوء للمحاسبة ا في مجال سوق المال يتمّ  -
القدرة على إصدار  يزيدا ، ممّ منخفضةٍ  ةٍ ماليّ  دة، وٕاظهار رافعةٍ خالل إظهار أرباح جيّ  نالسوق م

 .أسهم جديدة وجمع رأس مال إضافيّ 
 

  :ةبعة في مواجهة المحاسبة اإلبداعيّ األساليب المتّ  أهمّ  •

ة الكشف عن هذه ة، تجعل عمليّ ز بها المحاسبة اإلبداعيّ صفة اإلبداع في األساليب التي تتميّ  إنّ 
التي  نوعًا ما وتستلزم إبداعًا في مواجهتها، وكان هناك العديد من اإلجراءات صعبةً  ةً الممارسات مهمّ 

  :اتخاذها لمواجهة هذه الممارسات تمّ 
بتعيين  تهتمّ والتي ين من األعضاء غير التنفيذيّ  عددٍ ف من فكرة لجان المراجعة التي تتألّ  إنّ  -

ة المعلنة، وصوًال في القوائم الماليّ  مستقلّ  ، وتعمل على تأمين الوصول إلى رأيٍ المراجع الخارجيّ 
، وٕاصدار 1967عام  AICPAين للمحاسبين القانونيّ  ي هذه الفكرة من المعهد األمريكيّ لتبنّ 
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، لها 1972في العام  SEC بورصة األوراق المالية األمريكيةلجنة توصيات بتطبيقها من قبل 
 .ة في حال التطبيق الدقيق لهاتأثير كبير في مواجهة ظاهرة المحاسبة اإلبداعيّ 

وفي هذا المجال يقع عبء كبير على عاتق مهنة المراجعة في مواجهة ممارسات المحاسبة  -
الممارسة السليمة لمهنة  اجهتها، وٕانّ مو  ة، من خالل اكتشاف هذه الممارسات ليتمّ اإلبداعيّ 

مهنة  لممارسيّ والعمل على التأهيل المناسب  ،اجعالمراجعة، وبذل العناية المطلوبة من قبل المر 
ة، مع االهتمام دة في مواجهة ممارسات المحاسبة اإلبداعيّ ن الوصول لنتائج جيّ المراجعة يؤمّ 

 .ساعد في التخفيف من هذه الظاهرةللمراجعين وكذلك المحاسبين ي بالجانب األخالقيّ 

لمواجهة العديد من المشاكل ومنها المحاسبة  حت كحلّ رِ حوكمة الشركات التي طُ ل هناك دورو  -
 .بشكٍل أكثر تفصيًال في نهاية هذا البحثتناولها  ة، والتي سوف يتمّ اإلبداعيّ 

 - في إطار مواجهة هذه المشكلة–قة ة المطبّ المعايير المحاسبيّ  وهناك محاوالت من قبل واضعيّ  -
 قة بتطبيق كلّ ة، ومحاولة تحديد الحاالت والظروف المتعلّ تقليل البدائل في المعالجة المحاسبيّ ل

محاولة ة و ة تخفيض البدائل للمعالجات المحاسبيّ عمليّ  ة بديلة لنفس الحدث، وٕانّ معالجة محاسبيّ 
ة سوف اإلدارة في تغيير المعالجة المحاسبيّ ة وبالتالي تقييد حريّ  حصر ظروف استخدام كّل بديلٍ 

ة بالطريقة التي ة وٕاظهار النتائج الماليّ ل من المجال المتاح لإلدارة للتالعب بقوائمها الماليّ يقلّ 
 .تريدها

  

  :Big Bath Accounting )إعادة ترتيب الدفاتر( االغتسال الكبير محاسبة -3

ع ر عن توقّ هي المفهوم الذي يعبّ  Big Bath Accountingمحاسبة االغتسال الكبير  إنّ 
ه ر أنّ ة، فتقرّ ة سنوات مستقبليّ اإلدارة أن تواجه الشركة سلسلة من االنتكاسات في األرباح خالل عدّ 

يجعل السنوات  ، بشكلٍ واحدٍ  ة في عامٍ ئة المستقبليّ هذه األخبار السيّ  من األفضل أن تعترف بكلّ 
مبالغ فيها بقصد  وخسائر ة التقرير عن نفقاتأي هي عمليّ ، ار الخسائرلة باستمر ة غير مثقّ المستقبليّ 

ت باالغتسال الكبير ولهذا سميّ ، 1ةلشركة تحضيرًا لتحقيق أرباح في الفترات المستقبليّ اة تنظيف ميزانيّ 
Big Bath  ّحيث تغرق الشركة في أزمة كبيرة خالل سنة واحدة وتعود في السنوات الالحقة بدون أي 

  ).نظيفة(مشاكل 
                                                           

1  Napolitan, G. 1998. "Earnings Management Revisited". Goldman Sachs Investment Research, 

E. copy  available via Investment Research on GS Financial Workbench. P.2. 
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، حيث ةأكبر في الشركات األمريكيّ  بشكلٍ  Big Bathويمكن مالحظة محاسبة االغتسال الكبير 
ارتفاع كبير في أرباح هذه الشركات يقابله زيادة كبيرة في الحوافز والتعويضات التي تحصل  أيّ  أنّ 

قد يقومون بممارسة محاسبة االغتسال ين الجدد التنفيذيّ  المديرين ة، ولهذا فإنّ ارة التنفيذيّ عليها اإلد
ئة وم في النتائج السيّ ية استالمهم للشركة بالشكل الذي يسمح لهم بوضع اللّ في بدا Big Bath الكبير

ة والحسابات بالشكل الذي يعطيهم ميزة القدرة على اإلدارة السابقة، فيقومون بتصفية وتنظيف الميزانيّ 
، 1عون الفضل فيها إلى أدائهمرجِ والتي يُ  واألرباح في المستقبل من العائدات ق مستمرّ على تحقيق تدفّ 

عندما قامت  .AOL Time Warner Incهذا األمر هو ما حدث مع شركة  األمثلة على وأحد أهمّ 
دوالر كخسائر عن الربع األول، وهو كان  بليون 45.2بالتقرير عن  2002في شهر آذار من عام 

 بليون 55ة كان يبلغ إيرادات صناعة الصحافة األمريكيّ  إجماليّ  حيث أنّ  نهائّيا، مبلغ غير منطقيّ 
  .2اً سنويّ دوالر 

هو  Big Bathومن الحاالت األخرى التي تلجأ فيها اإلدارة لممارسة محاسبة االغتسال الكبير 
من  قة أقلّ األرباح المحقّ  ت قد تلجأ لهذا األمر عندما تكونالشركا بأنّ  Healy (1985)ما أورده 

هذا الوضع  ، وفي ظلّ وتعويضاتٍ  المستهدفة، وبالتالي تواجه اإلدارة مسألة عدم الحصول على حوافزٍ 
أكبر لألرباح أو حتى  تخفيضٍ عملّية ة فتعمد إلى تعمل على تدارك استمرار النتائج المتدنيّ  اهفإنّ 

في  كبيرٍ  لربح بشكلٍ لتحسين اأمامها إيصال النتائج لمرحلة الخسارة، بالشكل الذي يتيح الفرصة 
  . ويضاتهمعي لزيادة تة ما يؤدّ السنوات المستقبليّ 

  

  

  

  

                                                           
1  Stolowy,H. and Breton,G. 2000. "A Framework For Classification of Accounts Manipulations".  

Working Paper, Hec School of Management. P.43. 
2  Jiang, Ch. ""optimism" Vs. "Big Bath" Accounting- A regulatory Dilemma in Chinese Financial 

Reporting Practices". Working Paper. Available at: h?p://ssrn.com/abstract=922484 , P.20-21. 
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  :رابعالمبحث ال 

  المستخدمة في قياس إدارة األرباحة ياضيّ ماذج الرّ النّ  

مّما  ،مباشرٍ  ة التي من غير الممكن قياسها بشكلٍ تدخل إدارة األرباح ضمن الظواهر االجتماعيّ 
لذلك  يجعل عملّية قياسها هي من التحدّيات األهّم التي تواجه القائمين على دراسة هذه الظاهرة،

االستفادة منها  يمكن أن يتمّ تستخدم بدائل قياس ة على إيجاد نماذج رياضيّ  عملت العديد من األبحاث
وقد ركات، ة األرباح في الشّ وجود ممارسة إلدار  لمدى - نوعًا ما- دقيقٍ  ة الوصول إلى تحديدٍ مليّ في ع

  .لتي تناولت موضوع إدارة األرباحاواالستفادة منها في األبحاث  استخدام هذه النماذج تمّ 

كما يعرض  ،النماذج الموضوعة لقياس إدارة األرباح على عرض أهمّ  ويعمل المبحث الحاليّ  
  :من خالل التقسيمات التالية ،خلمين في تحديد درجة تمهيد الدّ لمقياسين مستخدَ 

  .مةمقدّ : 1- 1-4
  .مة لقياس إدارة األرباحة المستخدَ النماذج الرياضيّ  أهمّ : 2- 1-4
  .نماذج تحديد تمهيد الدخل: 3- 1-4
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  :مةمقدّ : 1-4-1

ة مستخدمة في ثالثة مداخل رئيسيّ يمكن مالحظة  ،في الغالب ،في مجال قياس إدارة األرباح
  :وهي ،إدارة أرباحممارسة األبحاث لتقييم وجود 

 في الشركات، Aggregate Accrualsة الكليّ  التسويات ةسادر قوم على ي :لاألوّ  مدخلال 
 Descretionary Accruals )ةاالختياريّ ( ةاالستنسابيّ التسويات لحساب  االنحدارويستخدم نماذج 
  ؛Nondescretionaryة وغير االستنسابيّ 

يون المشكوك في مثل بند الدّ  Specific Accrualsدة محدّ تسويات ز على يركّ  :الثانيالمدخل و 
ات د مثل طلبات احتياطيّ محدّ  اع صناعيّ قطّ تسويات مرتبطة مع أو على  ،bad debtتحصيلها 

  الخسائر في صناعة التأمين؛
  .1األرباحالث يبحث في التوقفات في توزيعات الثّ المدخل و  
ة، أتت العديد تركيز المداخل الشائعة لقياس إدارة األرباح على استخدام التسويات الكليّ  في ظلّ و 

 ة تقديمن واحد من مكونات األرباح يكون له إمكانيّ من الدراسات التي اقترحت التركيز على مكوّ 
 McNichols and: ، ومن هذه األبحاثمن اإلدارة ة لالستنساب الحاصلأكثر دقّ  تقديراتٍ 

Wilson (1988)و ،Bernard and Skinner (1996)و ،Healy and Wahlen (1999) ،
 Bernard and Skinner االنتقادات المطروحة في بحث  ، وفي ظلّ McNichols (2000)و

زة بشأن االستنساب، توجيهها إلى نماذج التسويات نتيجة تقديمها تقديرات متحيّ  والتي تمّ  (1996)
لدى ، كان هناك ميل كبير 2التشكيك بنتائج الدراسات التي تستخدم هذه النماذج صل حدّ ت لدرجة

يسمح بدمج  ، وهذا مانات األرباحن واحد من مكوّ نمذجة مكوّ  ه فيهذا التوجّ  بعض الباحثين نحو
تخفيض خطأ القياس، وحسب البحث الذي أجراه  ة لهذا المكون، وبذلك يتمّ مجموعة عوامل استثنائيّ 

Dechow and Schrand 2004  ّوهي المواد  -من المجتمع المدروس في بحثهم % 70نسبة  فإن
 Turner et، وحسب 3ن تشويهًا في اإليراداتتتضمّ  - SECة والمراجعة المأذون بنشرها في المحاسبيّ 

                                                           
1 Beneish, M.D. 2001, op.cit,p5. 
2  Bernard,V. and Skinner,D. 1996. "What Motivates managers' choice of discretionary 

accruals?". Journal of Accoun
ng and Economics 22, PP. 313-325. 
3 Dechow,P. and Schrand,C. 2004. "Earnings Quality".The Research Foundation of CFA Institute 

Charlottesville, Virginia. 
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al.2001  ّإعادة التقرير الماليّ  اتيرادات هي النوع األكثر شيوعًا في عمليّ اإل فإن accounting 

restatements 1.  

االنتقادات لنماذج التسويات واقتراح نماذج جديدة لقياس إدارة األرباح لم  ولكن يجب مالحظة أنّ 
عوام ه في األيشير إلى أنّ  Stubben, S (2009)ة استخدام هذه النماذج، ففي دراسة ل من أهميّ يقلّ 

ة مقاييس التسويات االستنسابيّ كانت قد استخدمت مقالة / 40/هناك  2008وعام  2005بين عام 
Discretionary accruals وهياألكثر شهرة ة المتخّصصة ت العلميّ المجّال  في ثالث من:  

Accounting Review; Journal of Accounting and Economics; and Journal of 

Accounting Researches 2.  

  :األرباحة المستخدمة لقياس إدارة النماذج الرياضيّ  أهمّ : 1-4-2

على تحديد  ًة وقدرةً زًا وأكثر دقّ تحيّ  قلّ األبحاث التي حاولت تقديم نماذج أكان هناك العديد من 
ة المقترحة هي عبارة عن عمليّ  النماذجأغلب  ة إدارة األرباح، وٕانّ ممارسة الشركات لعمليّ  درجة

استعمال التسويات  يتمّ ، وفي هذه النماذج عادًة Jones (1991)تطوير وتقديم إضافات على نموذج 
حقوق  ر في اإليرادات وٕاجماليّ للتغيّ  Liner functionة ة خطيّ ة في التقدير كدالّ ة واالستنسابيّ العاديّ 
الدراسة  على الصناعة محلّ  بناءً  النماذج عادةً يتّم تقدير  ، واألصول الثابتة الماديةة وقيمة الملكيّ 

ر في ة بدًال من التغيّ ر في اإليرادات النقديّ والبواقي في هذه النماذج هي عبارة عن تقدير التغيّ 
ة، مع إضافة بعض المتغيرات ة قد تكون استنسابيّ بعض العوائد االئتمانيّ  ة ألنّ اإليرادات اإلجماليّ 

 Dechow and Dichev ة في نموذجيّ فات النقديّ ة في بعض النماذج كإضافة التوقّ الشرطيّ 

مع مالحظة تمايز النماذج في تقديم نتائج دقيقة في حاالت  ،McNicholas (2002)و  (2002)
الذي يقدر على اكتشاف  تقريباً ه النموذج الوحيد لة بأنّ ة المؤجّ ز نموذج النفقات الضريبيّ دة، كتميّ محدّ 

هذا ال ينطبق  مع مالحظة أنّ  – Rounding-upة نة في التقديرات الحسابيّ إدارة األرباح المتضمّ 

                                                           
1 Turner,L., Dietrich,R., Anderson,K. and Bailey,A. 2001. "Accounting restatements". Working 

paper. United states securities and exchange commission, The Ohio state University, 

Georgetown University, and University of Illinois at Urbana-Champaign.  
2  Stubben,S.R. 2009. "Discretionary Revenues as a Measure of Earnings Management". 

Working Paper. The University of North Carolina at Chapel Hill. 
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ا ال على الواقع في سورية حيث تظهر األرقام في القوائم المنشورة بأرقام صحيحة دون فواصل ممّ 
  .على ذلك ضعيفةً  ر النماذج األخرى قدرةً ظهِ في حين تُ  - ة التقريبيتيح استغالل عمليّ 

 Dechow et alقام وفي هذا المجال  ،وهناك دراسات عديدة حاولت تقييم النماذج المختلفة

ة النماذج على بتقييم خمسة نماذج تعتمد على التسويات الكتشاف إدارة األرباح، والختبار قوّ  (1995)
بدراستها قادرة على  واجميع النماذج التي قام أنّ  واوقد وجد ،SECلشركات في لاألرقام المنشورة 

 Modifiedل أقوى النماذج هو نموذج جونز المعدّ اكتشاف إدارة األرباح بدرجات مختلفة ولكن 

Jones Model وفي بحث ،Bartov et al (2001)  ّم قدرة نموذج جونز للتقسيم المقطعيّ قي 
Cross- Sectional Jones Model  ّل للتقسيم المقطعيّ ونموذج جونز المعد Cross-Sectional 

Modified Jones Model  ة متقابلة مع تحليل خالل سالسل زمنيّ على اكتشاف إدارة األرباح من
 وقد تمّ  ،الت تدقيق الحساباتومؤهّ  Discretionary accrualsة العالقة بين التسويات االستنسابيّ 

، وهناك العديد من 1التأكيد في البحث على قدرة النموذجين المدروسين على اكتشاف إدارة األرباح
 Forward-Looking Modified التطّلعيل معدّ ز لنموذج جونز الهناك تميّ  األبحاث وجدت أنّ 

Jones Model  ُظ من خالل بحث الحَ على اكتشاف إدارة األرباح وهذا ما يDechow et al 

  .Zhang (2002)و (2002)

  :النماذج التي تعمل على اكتشاف إدارة األرباح أهمّ  ومناقشة عرض وفيما يلي يتمّ 

 :The Healy Modelنموذج  -

 non-discretionary accrualsة التسويات غير االستنسابيّ  أنّ  Healy (1985)لقد افترض 
بعد تثقيلها بقيمة  (TAt)ة طة للتسويات اإلجماليّ الدراسة تساوي القيمة المتوسّ  في سنة الحدث محلّ 

ة قياس التسويات عرض آليّ  وسيتمّ -  (At-1)ة للسنة التي تسبق السنة المفترضة األصول اإلجماليّ 
في سنة الحدث حسب هذا  NDAtة ، وتكون معادلة التسويات غير االستنسابيّ - الحقاً ة اإلجماليّ 

  :النموذج هي كما يلي

)1 -1( NDA� = �
� × ∑ ( ��

���
)�    

                                                           
1  Bartov,E. Gul,F.A. and Tsui,J.S.L. 2001. "Discretionary Accruals Models and Audit 

Qualifications". Journal of Accoun
ng and Economics, Vol.30, PP.421-452. 



 إدارة األرباح: الفصل األول

 

79 

  :حيث أنّ 
- NDAt : ّة في العام ل التسويات غير االستنسابيّ يمث)t ( ّلة بأصول العام السابقمثق. 

- n :هو عدد سنوات فترة التقدير. 

 .من بين السنوات المشمولة في فترة التقدير هو العام األقلّ : � -

 من التسويات يمثل الفرق بين قيمة إجماليّ  Discretionary ويكون الجزء االستنسابيّ 
  .NDAt التسويات غير االستنسابّية وقيمة tالتسويات في عام الحدث 

  :The DeAngelo Modelنموذج  -

التسويات للعام  ة تساوي إجماليّ التسويات غير االستنسابيّ  أنّ  DeAngelo (1986)يفترض 
ة هي لذلك تكون المعادلة للتسويات غير االستنسابيّ  At-2لة بأصول العام األسبق مثقّ  TAt-1السابق 
  : كما يلي

)1 -2( NDA� = �����
����

  

  .Healy 1985من نموذج  ةخاصّ  كحالةٍ ) DeAngelo(ويتم طرح هذا النموذج 

 :The Jones Modelنموذج جونز  -

ة للشركات على رات في الظروف االقتصاديّ م بتأثيرات التغيّ التحكّ  Jones (1991)حاول 
ة في سنة الحدث حسب نموذج جونز ة، ومعادلة التسويات غير االستنسابيّ التسويات غير االستنسابيّ 

  :هي كما يلي

)1 -3( NDA� =∝� � �
����

� +∝� �∆����
����

� +∝ �!!��
����

�  

  :حيث أنّ 
- NDAt :ة للعام التسويات غير االستنسابيّ  يه(t). 

 .tإلى العام  t-1ر في اإليرادات من العام هي التغيّ : %$#"∆ -

 .(t)ات والتجهيزات والمصانع في نهاية العام ة والمعدّ حقوق الملكيّ  إجماليّ : #&& -

 .(t-1)ة في نهاية العام هي األصول اإلجماليّ : �)%' -

 .ة بالشركةالخاصّ  المعامالتهي : 3∝، 2∝، 1∝ -
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  :من خالل النموذج التالي يتمّ فإّن هذا  3∝، 2∝، 1∝ لحصول على تقديرات للمعامالتا ٕانّ و 

)1-4( )��
����

= *� � �
����

� + *� �∆����
����

� + * �!!��
����

� + +%  

  :حيث أنّ 
- a1 ،a2 ،a3 ة المربعات الصغرى من خالل عمليّ  3∝، 2∝، 1∝  تشير إلى تقدير المعامالت

Ordinary least squares (OSL). 

- TAt : هي إجمالي التسويات في عامt. 

 .ة بالشركةة الخاصّ والتي تمثل جزء التسويات االستنسابيّ  residualsهي البواقي : %+ -

ف بعض التسويات على ه يصنّ من نوعين من األخطاء وهي أنّ  عانى نموذج جونز األصليّ ولقد 
ها ف تسويات على أنّ للمنشأة، ونوع ثاني يصنّ  اً أساسيّ  ل أداءً في حين هي تمثّ  ةأو استنسابيّ  ةأنها شاذّ 

حسب  ة لنموذج جونزالقوة التفسيريّ  في هذا المجال فإنّ و ، ها ليست كذلكة في حين أنّ طبيعيّ 
Dechow et al (2010)  1رات في التسويات فقطمن التغيّ % 10ر حوالي ضعيفة حيث تفسّ هي. 

 :The Modified Jones Modelل نموذج جونز المعدّ  -

 االنحرافللتقليل من  The Modified Jones Modelل تصميم نموذج جونز المعدّ  تمّ 
مع  Discretionary accrualsة الحاصل في نموذج جونز لقياس التسويات االستنسابيّ ) الميل(

تقدير  تقديرها بشكل أعلى من الواقع، ويتمّ  عند التجريب على إيرادات تمّ ، وذلك الخطأ عند التقدير
  :ة من خالل المعادلة التاليةالتسويات غير االستنسابيّ 

)1 -5( NDA� =∝� � �
����

� +∝� ,∆����(∆��-�
����

. +∝ �!!��
����

�  

  ّ:حيث أنّ 
 .tإلى العام  t-1من العام  Receivablesفي الحسابات المدينة ر ل التغيّ تمثّ : %/#"∆ -

  .من خالل نموذج جونز األصليّ  3∝، 2∝، 1∝ معامالتالالحصول على  ويتمّ 

هو  ل عن نموذج جونز األصليّ في نموذج جونز المعدّ  - اً ه مؤثر جدّ ولكنّ –والتعديل الوحيد 
لنفس  Receivablesمم المدينة رات في الذّ من خالل تعديلها بالتغيّ  Revenuesر في اإليرادات التغيّ 

                                                           
1 Dechow et al. 2010. Op. cit. P.358. 
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وهو تصنيف تسويات  من األخطاء في النموذج األصليّ  لتخفيف النوع الثاني بمحاولةٍ  فترة الحدث
المديرين يقومون بإدارة  وهذا التعديل يعتمد على أنّ ، ةاستنسابيّ ها في حين أنّ  ةغير استنسابيّ ها على أنّ 

رادات اإلدارة تكون أقدر على التالعب باإلي االعتراف باإليرادات، وحيث أنّ ة عمليّ من خالل األرباح 
ة، لهذا كان هذا التعديل الذي أكثر منه في المبيعات النقديّ  مم المدينةالذّ التالعب بحسابات من خالل 

، ومع هذا بقي النموذج ةوالذي يكفل برأيهم نتائج أكثر دقّ  (Dechow et.al,1995)ح من قبل رِ اقتُ 
م ستخدَ ال ومُ ه فعّ ، ولكنّ األصليّ ل يعاني من النوع األول من األخطاء التي يعاني منها النموذج المعدّ 

  .ة في تحديد ممارسات إدارة األرباحمن الدراسات العالميّ  في كثيرٍ 

  :The Industry Modelنموذج الصناعة  -

 ة أنّ ف فرضيّ يخفّ بشكل  (Dechow and Sloan, 1991)اقتراح هذا النموذج من قبل  تمّ 
ويفترض النموذج  .ثابتة بمرور الوقت Nondiscretionary accrualsة التسويات غير االستنسابيّ 

ة للشركات التي تعمل في نفس الصناعة من جهة والتسويات غير دات التسويات االستنسابيّ محدّ  أنّ 
  .ة للصناعةًا مع متوسط التسويات الكليّ ة ترتبط خطيّ االستنسابيّ 

  :التاليةب بالمعادلة حسَ ة يُ ونموذج الصناعة للتسويات غير االستنسابيّ 

)1 -6( NDA� = β� + β�median7( )��
����

)  

  
  :حيث أنّ 

-  NDAt:  ّات التسويّ  ذكرها سابقًا من خالل والتي تمّ ) 3- 1(قياسها من خالل المعادلة رقم  يتم
 .مباشرٍ  مالحظتها بشكلٍ  ه ال يتمّ ة ألنّ الكليّ 

- median7( )��
����

-non)ات تقريب الشركات التي ليس لديها عمليّ  طة لكلّ هي القيمة المتوسّ  :(

rounding-up firms)  ّفي نفس التصنيف الصناعي. 

 OSLتقديرها باستخدام طريقة المربعات الصغرى  يتمّ  �βو �βدة للشركات المعامالت المحدّ  -
 .ت خالل فترة التقديرعلى المشاهدات التي تمّ 
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 ة على األقلّ رئيسيّ ثة معايير ر فيها ثالصناعة هي التي تتوفّ  أليّ ة دة المثاليّ والتسويات المحدّ 
ل جزء ، وأن تكون خاضعة لالستنساب، وأن تمثّ )الصناعة(أن تكون شائعة ضمن هذا المجال : وهي

  .كبير من االستنساب ألرباح الشركات
ونموذج  Healy ونموذج) نموذج الصناعة(هذا النموذج بتقييم  (Zhang,2002)وقد قام 

Jones  ن أنّ ، وعلى موازنة طول فترة التقدير، تبيّ 2001ألكثر من ثمانية أعوام ينتهي بالعام 
لدرجة إدارة األرباح، وتقود أيضًا ) التقدير(ة التخمين ن فعاليّ ة الطويلة يمكن أن تحسّ السلسلة الزمنيّ 
  .نة أقلّ إلى حجم عيّ 

 :The Cross-Sectional Modelsنموذج التقسيم المقطعي  -

ج ذونمو  The Cross-Sectional Jones Model من نموذج جونز للتقسيم المقطعيّ  كلّ  إنّ 
هي  The Cross-Sectional Modified Jones Modelل للتقسيم المقطعي جونز المعدّ 

ين على التوالي، ولكن االختالف يأتي في المعامالت ل األصليّ مشابهة لنماذج جونز وجونز المعدّ 
parameters ة بدًال من تقديرها في هذه النماذج من خالل النظرة المقطعيّ  لتي يتمّ للمعادالت وا

- 1(للمعادلة رقم  3∝، 2∝، 1∝ة، لذلك يكون حساب المعامالت حسابها من خالل السالسل الزمنيّ 
ة سنوات، دة على مدى عدّ د بدًال من شركة واحدة محدّ دة وعام محدّ صناعة محدّ  بالتطبيق على) 3

ق بمجموعة شركات وذلك من خالل بيانات تتعلّ ) 4-1(الحصول عليها من خالل المعادلة رقم  ويتمّ 
ونماذج السالسل  من نماذج التقسيم المقطعيّ  د؛ مع االختالف في االفتراضات لكلّ لعام محدّ 

دات ة ومحدّ االرتباط بين التسويات غير االستنسابيّ  أنّ  ة، حيث تفترض نماذج التقسيم المقطعيّ الزمنيّ 
 ة والتي يتمّ حقوق الملكيّ  ات في اإليرادات وٕاجماليّ ، كالتغيرّ accrual determinantsالتسويات 

ة ، بينما نموذج السالسل الزمنيّ الحاليّ  تحديدها من خالل عضوية الصناعة والوضع االقتصاديّ 
  .دةتحديده من خالل خصائص شركة محدّ  االرتباط يتمّ  يفترض أنّ 

 The Forward-looking Modified Jones التطّلعيل نموذج جونز المعدّ  -

Model: 

ة وفق للتسويات غير االستنسابيّ  التطّلعيل نموذج جونز المعدّ  (Dechow et.al,2002)اقترح 
  :المعادلة التالية
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)1 -7( NDA� = γ� ,∆����((�(9)∆��-�
����

. + :�
!!��
����

+ : 
�����
����

+
:;<"_>*?@A%B�  

  :أنّ حيث 
- K : هو معامل الميلslope coefficient  من االنحدار لـ∆RECt  على∆REVt  وكالهما

 .ةباألصول الكليّ  مثقلة

- <"_>*?@A%B� : ّر في المبيعات من عام هو التغيt  إلى العامt+1  بعد تثقيلها بمبيعات العام
t. 

  :ل وهين ثالثة تعديالت عن نموذج جونز المعدّ هذا النموذج يتضمّ  وٕانّ 
عة، ها متوقّ على أنّ  credit salesة ق بزيادة المبيعات االئتمانيّ معالجة الجزء المتعلّ : لالتعديل األوّ 

إنجازه من خالل  ، والذي يتمّ ةة هي استنسابيّ جميع المبيعات االئتمانيّ  مقابل االفتراض الذي يقول بأنّ 
ر في اإليرادات على التغيّ  Receivablesمم المدينة ر في الذّ لتغيّ من انحدار ا (k)تخمين المعامل 

Revenues  ر في الذمم المدينة عة للتغيّ النسبة المتوقّ  ، لذلك فإنّ 1و 0والنتائج يجب أن تكون بين
؛ والتعديل normal accrualة التعامل معها كتسويات عاديّ  ر في المبيعات يتمّ التي تنتج عن التغيّ 

ة ذاتيّ  total accrualsة التسويات الكليّ  ة ويعتمد على افتراض أنّ الكليّ ق بالتسويات يتعلّ : الثاني
من المحتمل أن  t-1في العام ) منخفضة(الشركات التي لديها تسويات عالية  االرتباط، حيث أنّ 

ة، ق بنمو المبيعات المستقبليّ يتعلّ : ؛ التعديل الثالثtفي العام ) منخفضة(يكون لديها تسويات عالية 
ة في المبيعات، ب لزيادة مستقبليّ في ترقّ  Inventoryحيث من الممكن أن تزيد الشركات المخزون 

 معالجتها كجزء من إدارة األرباح، ولكن هي كردّ   يتمّ قة بزيادة المخزون يجب أالّ والتسويات المتعلّ 
  .ع في المبيعاتالمتوقّ  المستقبليّ  من قبل اإلدارة تجاه النموّ  منطقي  فعلٍ 

  :Total Accrualsة التسويات الكليّ  -

 cashة قات النقديّ استخدام عناصر قائمة التدفّ  يتمّ  (Collins and Hribar 2001) بإتباع

flow statement  ّة لحساب التسويات الكليTA كالتالي:  
)1-8( TA� = EBEI� − CFO�  

  :حيث أنّ 
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- EBEI� : ّةغير الطبيعيّ (ة خل قبل إدخال العناصر االستثنائيّ هو الد.( 

- CFO� : ّات في العام ة الناتجة عن العمليّ قات النقديّ هي التدفt. 

ة استخدام بنود الميزانيّ  بهذه الطريقة، فيتمّ  �TAة حساب ر فيها إمكانيّ وفي الحاالت التي ال يتوفّ 
  :ة كالتاليلحساب التسويات الكليّ 

)1-9( TA� = ∆CA� − ∆Cash� − ∆CL� + ∆STD� − DEP�  
  :حيث أنّ 

- ∆CA� : ّالمتداولةر في األصول هو التغي. 

- ∆Cash� : ّلمعادلةة االنقديّ / ةر في النقديّ هو التغيcash equivalents . 

- ∆CL� : ّةر في االلتزامات المتداولهو التغي. 

- ∆STD� : ّنة االلتزامات المتداولةن متضمّ و ر في الديهو التغي. 

- DEP� : هو استهالكdepreciation  وٕايفاءamortization النفقات. 
  

 :Deferred Tax Expenseلة المؤجّ  ةالنفقات الضريبيّ  -

لة الكتشاف وتحديد إدارة ة المؤجّ استخدام النفقات الضريبيّ  (Philips et al, 2002)اقترح 
يًا يقومون بالتقدير حسب المديرين نموذجّ  لة هو أنّ ة المؤجّ األرباح، والحافز الستخدام النفقات الضريبيّ 

إذا حيث أّنه ، Tax Rulesة أكثر من القواعد الضريبيّ  GAAPة المقبولة عمومًا المبادئ المحاسبيّ 
 بشكلٍ  GAAPالـ باستغالل تقديرهم بظلّ  ع قيامهمتوقّ يُ  هقام المديرون بإدارة األرباح باتجاه زيادتها فإنّ 

 ةة ينتج عن هذه الخيارات الضريبيّ ، وفي مثل تلك الحالالحاليّ  خل الضريبيّ ر على الدّ ال يؤثّ 
، DTEلة ة المؤجّ التي تزيد من النفقات الضريبيّ  book-tax differenceة دفتريّ ة اختالفات ضريبيّ 

ة مثقلة باألصول الكليّ  tلة للعام ة المؤجّ استخدامها لتقدير إدارة األرباح من خالل النفقات الضريبيّ  ويتمّ 
  .t-1في العام 

أفضل من التسويات لة هي ة المؤجّ استخدام النفقات الضريبيّ  وهناك من الباحثين من يرى أنّ 
ها متمثلة تعريفها بأنّ  إدارة األرباح يتمّ  وذلك على الرغم من أنّ - إدارة األرباح ة في اكتشافاالستنسابيّ 

لة أكثر قدرة من التسويات نفقات الضريبة المؤجّ  من خالل أنّ  - Accrualsاستخدام التسويات  بفنّ 
  .the specific accrual componentsدة ة على حصر مضامين التسويات المحدّ االستنسابيّ 
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 :Revenue modelsنماذج اإليرادات  -

 biasedزًا تحيّ  أقلّ Revenue models  نماذج اإليرادات أنّ  Stubben,S.R (2009)يقول 
ها أكثر قدرة المستخدمة عمومًا، وأنّ  accrual modelsًة من نماذج التسويات وأكثر تحديدًا وأكثر قوّ 
  .التالعبات باإليرادات والنفقاتعلى تحديد مجموعة 

ز بقدرة على كشف نموذج يتميّ  كلّ  أنّ يتبّين من استعراض النماذج السابقة  هنّ إمع ذلك فو 
في القدرة على كشف للنماذج دة ال تقدر النماذج األخرى على كشفها مع بعض التمايز تالعبات محدّ 

  .من التالعبات ممكن أكبر قدرٍ 
نات األرباح في معظم الشركات والتي تخضع ن األكبر من مكوّ المكوّ  ياإليرادات ه وحيث أنّ 

  .للكشف عن إدارة األرباح ز عليها كمدخلٍ لالستنساب، فهناك من يركّ 
تعريفها من خالل مثال  والتي يتمّ  ،ز نموذج اإليرادات على اإليرادات غير المكتملةيركّ و 

ة المقبولة استخدام خاطئ للمبادئ المحاسبيّ  ة من خاللرف بها قبل تحصيل النقديّ المبيعات المعتَ 
ع ثالثة ، وهذا النموذج يشابه النموذج الموجود في نماذج التسويات كنموذج جونز، مGAAPعمومًا 

بدًال من  Receivable accrualsيقوم بتنظيم التسويات في الذمم المدينة  -أ: اختالفات رئيسية
من بين مكونات  اهر في اإليرادات حيث أنّ ة للتغيّ لّ كدا aggregate accrualsة التسويات الكليّ 

قام بأخذ التسويات في  - ب–. ًا مع اإليراداتة، وللذمم المدينة العالقة األقوى عمليّ التسويات الرئيسيّ 
ر في اإليرادات بدًال من التغيّ  عنها نر في اإليرادات المعلَ ة على التغيّ الذمم المدينة في النموذج كدالّ 

 ة االستنساب في اإليرادات بشكلٍ ل من أهميّ ه يقلّ ر أنّ ، وتأثير هذا التغيّ cash revenuesة النقديّ 
في نهاية  ة االستنساب في الشركات التي يحتمل أن تكون عائداتها أقلّ ، ولكن يزيد من أهميّ عامّ 
ر نات التغيّ ة الثنين من مكوّ ة خطيّ ر في الذمم المدينة في النموذج كدالّ قام بعرض التغيّ  - ج–. العام

من جهة،  ر في اإليرادات في األرباع الثالثة األولى من العامّ التغيّ : ة وهيفي اإليرادات السنويّ 
اإليرادات في الربع األخير لها تأثير  ألنّ  أخرى، ر في اإليرادات للربع الرابع من العام من جهةٍ والتغيّ 

  .ةتحصيلها خالل نفس السنة الماليّ  مّ إيرادات األرباع األولى من المحتمل أن يت أكبر، حيث أنّ 

واإليرادات  RUMة اإليرادات تمثل مجموع اإليرادات غير االستنسابيّ  ويبدأ النموذج من أنّ 
  :وفق المعادلة التالية δRMة االستنسابيّ 

"P% = "P%
QR + SP%

�R   
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من  بطبيعة الحال، يكون الجزء ةة من اإليرادات االستنسابيّ نقديّ  وبافتراض عدم وجود تحصيالتٍ 
ل في نهاية العام، وبالتالي الجزء غير المحصّ  وهالداخل في المعادلة ة اإليرادات غير االستنسابيّ 

  :حسابات الذمم المدينة بالمعادلة التالية تحسب
ARU� = / × "P%

QR + SP%
�R   

/، و  Accounts Receivableتمثل حسابات الذمم المدينة �ARU: حيث أنّ  × "P%
QR  تمثل

  .لةة غير المحصّ اإليرادات غير االستنسابيّ 

 ة تزيد حسابات الذمم المدينة واإليرادات بنفس القيمة، فإنّ اإليرادات االستنسابيّ  ومن حيث أنّ 
ة ة اإليرادات غير االستنسابيّ ة، ولضعف أهميّ ة تساوي اإليرادات االستنسابيّ الذمم المدينة االستنسابيّ 

التعبير  عنها، بحيث يتمّ  ة من ناحية اإليرادات المعلنالتعبير عن حسابات الذمم المدينة النهائيّ  مّ فقد ت
  :عن الذمم المدينة بالمعادلة التالية

∆ARU� = / × ∆"P% + (1 − /) × ∆SP%
�R   

من المعادلة  Residualها عبارة عن البواقي ة للشركات بأنّ تقدير اإليرادات االستنسابيّ وتم ّ 
  :التالية

∆'RU� =∝ +βRU� + εU�   
، يقوم نموذج اإليرادات الواحدة لتأثير اختالف اإليرادات بين فترات السنة وكما ذكرنا سابقًا فإنّ 

  :مع اإليرادات لألرباع األربعة من السنة، وفق المعادلة التالية مختلفٍ  ما ورد بالتعامل بشكلٍ  بعد كلّ 

)1-10( ∆ARU� = α + β�∆R�_3U� + β�∆R4U� + εU�  
ات في هي اإليرادR4 هي اإليرادات في األرباع الثالثة األولى من العام، و: R�_3: حيث أنّ 

في اإليرادات في األرباع الثالثة األولى  رباحاأل إدارة يتبّين أنّ  المعادلة ومن. الربع الرابع من العام
ة من أخذ الحصول على نتائج أقرب للدقّ  استثناؤها، وبهذا يتمّ  تنعكس في نهاية العام يتمّ التي 

  .واحدةٍ  اإليرادات في كامل العام كوحدةٍ 

ر والتغيّ  accrualsالعالقة بين التسويات  وجد أنّ  Dopuch et al. (2005) ومن منطلق أنّ 
دة في الشركات مثل سياسة االئتمان تعتمد على عوامل محدّ  Revenue changesفي اإليرادات 

جديدة لنموذج اإليرادات من خالل  إلى وضع صيغةٍ  Stubben,S.R.(2009)والمخزون، فقد عمد 
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 Petersen and Rajan (1997)دات الواردة في نموذج سياسة االئتمان لدى االعتماد على المحدّ 
، وفق  Conditional Revenue Modelة وأطلق على النموذج اسم نموذج اإليرادات الشرطيّ 

  :المعادلة التالية

)1-11( ∆ARU� = α + \�∆"P% + \�∆"P% × >]^#P% + \ ∆"P% × '<#P% 

+\;∆"P% × '<#_`a� + \b∆"P% × <""!a� + \c∆"P% × <""da�  

+\e∆"P% × <"fP% + \g∆"P% × <"f_>hP% + +P%  

  :حيث أنّ 
SIZE : ّإلجماليّ  ل اللوغاريتم الطبيعيّ ة للشركة، ويمثّ ة الماليّ هو حجم الشركة كممثل عن القو 

  .األصول
AGE : ّتضمين  ل عن مرحلة الشركة في دورة االقتصاد، وقد تمّ وهو عمر الشركة بالسنوات كممث

ين لَ االئتمان كممثّ ة بين العمر وسياسة لالعتراف بالعالقة غير الخطيّ  h<_#>'ع عمر الشركة مربّ 
  .للشركة بالنسبة إلى منافسيها في نفس مجال عملها عن األداء التشغيليّ 

GRR : ّلصناعة ا طمتوسّ ب لاإليرادات المعدّ  هو نموIndustry-median-adjusted revenue 

growth  ّفي حال  &_"">التعبير عنها في المعادلة بشكل  ل مجال عمل الشركة، ويتمّ التي تمث
 في حال كان سالباً  i_""> ، و)سالب بحيث يكون مساويًا الصفر عند كون النموّ ( كان موجباً 

  .)موجب بحيث يكون مساويًا الصفر عند كون النموّ (
GRM :متوسط الصناعة ل بالمعدّ  اإلجماليّ  الربح هامشIndustry- median- adjusted 

gross margin  ّةفي نهاية السنة المالي.  
_SQ : ّر الذي يسبقهع المتغيّ يمثل مرب.  

  .ر الذي يليهللمتغيّ  ر السنويّ على التغيّ  يدلّ : ∆
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  :نماذج تحديد تمهيد الدخل: 1-4-3

قًا، وهذه ساباستعراضها  كما تمّ  إدارة األرباحات تمهيد الدخل يمثل إحدى آليّ  أنّ  انطالقًا من
في تخطيط الضريبة، وفي تخفيف الضرائب خصوصًا  كبيرٍ  اللجوء إليها بشكلٍ  ة يمكن أن يتمّ اآلليّ 

نموذجين يمكن استخدامهما في تحديد ض فيما يلي لالتعرّ  يتمّ لذلك ة، عندما تكون الضريبة تصاعديّ 
ة لألرباح المعلنة أي التسويات درجة قيام المديرين باستخدام خياراتهم لتعديل المضامين المحاسبيّ 

  .ةألرباح التشغيليّ يل التذبذب في اة لتقلالمحاسبيّ 
  :1والمقياسين هما

  :IS1ل المقياس األوّ  -

ة لتخفيف الصدمات غير المرغوبة في استخدام اإلدارة للتسويات االستنسابيّ  يعتمد على فكرة أنّ 
بين التسويات  سلبي  ، سوف تظهر بشكل ارتباطٍ ر على الربح التشغيليّ ا يؤثّ ة ممّ قات النقديّ التدفّ 
ة لمحاسبة التسويات، ولكن هو نتيجة طبيعيّ  هذا االرتباط السلبيّ  ة، علمًا أنّ التشغيليّ  ةقات النقديّ والتدفّ 

 Opportunistic على تمهيد انتهازيّ  من المحتمل أن يدلّ  ة األكبر لهذا االرتباط السلبيّ رقم األهميّ 

Smoothing  ٍعليه تدلّ ويس للشركات الحقيقيّ  ال يعكس األداء االقتصاديّ  لألرباح المعلنة بشكل 
تحديد المقياس باالعتماد على جميع  ، ويتمّ ]P>0‚001[ هو ل االرتباطعندما يكون معدّ  اً إحصائيّ 

  :ل على الشكل التالية للشركات، وتكون معادلة المقياس األوّ المالحظات السنويّ 
IS� = ρ(∆TAU�, ∆OCFU�)   

  :حيث أنّ 
- ∆TAU�: ّة للشركة ر في التسويات الكليّ هو التغي)i ( الفترة من)t-1 ( إلى الفترة)t( لة ، مثق

 .ة المملوكةباألصول اإلجماليّ 

- ∆OCFU� :ة للشركة ة التشغيليّ ر في التدفقات النقديّ يّ هو التغ)i ( من الفترة)t-1 ( إلى الفترة)t( ،
 ة المملوكةلة باألصول اإلجماليّ مثق. 

- ρ:  معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation. 

 
  

                                                           
1 Bozec,R.2002."Earnings Management in State-Owned Enterprises: A Canadian Perspective". 

Working Paper. ISSN 0701-3086. 
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  :IS2المقياس الثاني  -

رًا تغيّ  األرباح ستكون أقلّ  ضمنًا على أنّ  تمهيد الدخل يدلّ  يعتمد هذا المعيار على فكرة أنّ 
لألرباح  Variabilityلذلك فهذا المقياس يقارن التباين  ،)ةالفعليّ (ة ة الحقيقيّ من التدفقات النقديّ 

ويمكن الحصول على هذه النسبة من خالل حساب ة، ة التشغيليّ المعلنة مع التباين للتدفقات النقديّ 
ة فقات النقديّ للتدّ  لألرباح إلى االنحراف المعياريّ  Standard Deviation (σ) االنحراف المعياريّ 

ما كان هناك وكلّ  ة للشركات،ة، وأيضًا يعتمد هذا المقياس على جميع المالحظات السنويّ التشغيليّ 
المديرين يستخدمون اختيارهم لتمهيد األرباح المعلنة،  على أنّ  انخفاض في قيمة المقياس فهذا يدلّ 

  :التالية بالمعادلة المقياس ويعطى
IS� = σ(BIU�)/σ(OCFU�)   

  :حيث أنّ 
- BIU�:  صافي الدخل للشركة)i ( خالل الفترة)t.( 

- OCFU�:  ّة للشركة ة التشغيليّ التدفقات النقدي)i ( خالل الفترة)t.( 
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  :خامسالمبحث ال

  من إدارة األرباح حوكمة الشركات كأسلوب مقترح للحدّ  

في  إبداعّيةٍ  ةٍ محاسبيّ  حاالت اإلفالس للعديد من الشركات الكبيرة والتي ترافقت مع تالعباتٍ إّن 
أرقام الربح المحاسبّية في هذه الشركات، والقصور الذي أبدته المعايير المحاسبّية في مواجهة ظاهرة 

رفع سوّية لفي مواجهة هذه الظاهرة و  ، دفع لظهور مصطلح حوكمة الشركات كحل إدارة األرباح
ويدعم قدرة االستمرار لدى  سابقًا، منع حدوث حاالت إفالس كبيرة كالتي حدثتبما ي ،الشركات
  .الشركات

كما يعرض  ويعمل المبحث الحالّي على عرض موجز لمفهوم حوكمة الشركات وأهم مبادئها،
من  تطبيق مبادئ حوكمة الشركات من ناحية التأثير على ضبط ممارسات إدارة األرباح،إليجابيات 

  :خالل التقسيمات التالية

  .مفهوم حوكمة الشركات :1- 1-5
  .مبادئ حوكمة الشركات :2- 1-5
  .عالقة حوكمة الشركات مع إدارة األرباح :3- 1-5
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  :مفهوم حوكمة الشركات: 1-5-1

ات والضوابط نظام يقوم على مجموعة من اآلليّ : "الشركات على أّنهايمكن تعريف حوكمة 
القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الشركات في البلد من قوانين (والخارجّية ) نظام الشركة(الداخلّية 

اف سليم وشفّ  لقيادة الشركات بشكلٍ ...) سوق المال وقانون الشركات واإلفالس وتنظيم المنافسة
ب انفصال الملكّية عن اإلدارة وما ولّده من صراع مصالح، بما يؤّدي إلى زيادة قيمة ومعالجة عيو 

الشركة في المدى الطويل، وتعزيز الثقة بعمل الشركة، وتقليل فساد وسوء اإلدارة بالشكل الذي يعود 
  .1"بالنفع على جميع أصحاب المصالح مع الشركة بما فيهم المساهمين

  :ركات حول األفكار التاليةويتمحور مفهوم حوكمة الش
قواعد وأعراف وسياسات، منها ما يرتبط بالبيئة  ات التي تضمّ الحوكمة هي مجموعة من اآلليّ  -

ة التي تهدف إلى تقليل المخاطر عن طريق ة للمنشأة في إطار النظم واللوائح الداخليّ الداخليّ 
المصالح، ومنها ما يرتبط  تحديد العالقات بين اإلدارة والمساهمين ومجالس اإلدارة وأصحاب

ة التي تتحّكم بها أنظمة البلد الذي ة للمنشأة وهي مجموعة الضوابط الخارجيّ بالبيئة الخارجيّ 
 .مة بالعمل فيهتتواجد فيه المنشأة وقوانينه وتشريعاته واألعراف المتحكّ 

ة ن الملكيّ دة في إطار الفصل بيتعمل حوكمة الشركات على تقديم حلول لمشاكل الوكالة المحدّ  -
Ownership  والرقابةControl وتعارض المصالح ،Interest Conflict  بين المّالك

هي سلسلة  Contracts Theoryواإلدارة، حيث أّن المنشأة بحسب نظرية العقود والتعاقدات 
بين عّدة أطراف، وأّن كّل من هذه األطراف تسعى إلى  Nexus of Contractsمن العقود 

الخاّصة، وهذه الدوافع قد تدفع األطراف للقيام باألعمال التي قد تخّفض من  تعظيم منافعها
 .2قيمة المنشأة وتؤثر على استمرارّيتها

 تهدف الحوكمة لحماية حقوق حملة األسهم ومصالح أصحاب المصلحة مع المنشأة بشكلٍ  -
وغيرهم من أصحاب المصالح من ... دين ودوائر ضريبّيةضين ومور فين ومقرِ من موظّ  عامّ 

 .ممكن أن تتعّرض له المنشأةمن الالتالعب وسوء اإلدارة الذي 
                                                           

�� . "2009. ر���ن، �%� 1���دا	�# –�و��� ا��ر��ت وأ�رھ� (#3 ا����#� ا�2ر� #�ر، "���# د�,ق، ور�#، ". درا)"�� #��ر
  .19ص 

2 Wa?s, R. and Zimmerman, J. 1986. "Positive Accounting Theory". NewJersey: prentice Holl, Ins, 

Neglewood. P 198. 
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ة للمجتمع في مجاالت تفيد حوكمة الشركات في زيادة مدى اهتمام اإلدارة بالمصالح األساسيّ  -
 .الصّحة والبيئة

  :مبادئ حوكمة الشركات: 1-5-2

الشركات من قبل المجموعة االستشارّية لقطاع األعمال المعنية بحوكمة تّم وضع مبادئ حوكمة 
جان التابعة من اللّ  بمشاركة عددٍ  (OECD)∗والتنمية  مة التعاون االقتصاديّ الشركات التابعة لمنظّ 

وقطاع األعمال والمستثمرين  وصندوق النقد الدوليّ  مة نفسها باإلضافة إلى البنك الدوليّ للمنظّ 
مة لهذه المبادئ ة بالموضوع، وصوًال إلى إعالن المنظّ ة وغيرها من األطراف المعنيّ واالتحادات المهنيّ 

ة للتشريعات مة وليست بهدف تقديم توجيهات تفصيليّ ، وهذه المبادئ غير ملزِ 1999في عام 
ة من قبل القائمين على وضع األطر القانونيّ  الرجوع إليه بر مرجعًا مساعدًا يتمّ عتَ ة، بل تُ الوطنيّ 

  .ةة واالجتماعيّ ة وذلك بما يتناسب مع ظروف الدولة االقتصاديّ ة ألساليب الحوكمة المحليّ والتنظيميّ 
  :ة وهيوتناولت هذه المبادئ ستة جوانب رئيسيّ 

على بحيث ينبغي أن يكون إطار حوكمة الشركات قادرًا  :حقوق المساهمين: لالمبدأ األوّ  - 1
حماية وتسهيل ممارسة حملة األسهم لحقوقهم، وترتكز حقوق المساهمين في التأثير في 

ة مثل اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وٕاقرار الشركة على مجموعة من القضايا األساسيّ 
  .وغيرها من القضايا... ةة غير العاديّ التعامالت الماليّ 

يجب أن يكفل إطار حوكمة الشركات المعاملة  :المعاملة المتكافئة للمساهمين: المبدأ الثاني - 2
المتكافئة للمساهمين بما فيهم صغار المساهمين والمساهمين األجانب، مع إتاحة الفرصة 

 .في حال انتهاك حقوقهم فعلي  ة المساهمين للحصول على تعويضٍ لكافّ 

تشجيع تهتّم حوكمة الشركات ب :دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات: المبدأ الثالث - 3
دة من أصحاب المصالح في مجال فرص العمل التعاون بين الشركة واألطراف المتعدّ 

وتحقيق االستدامة للمشروعات والقائمة على أسس مالّية سليمة، ويتّم هذا من خالل 
االعتراف بمصالح األطراف المختلفة من أصحاب المصالح وٕاسهاماتهم في نجاح الشركة 

، وأن وغيرهم...مقرضين الين في الشركة و داخليّ العاملين ال، و دينمورّ ال هذه األطراف منو 
 .تكفل لهم الحصول على المعلومات الالزمة لهم

                                                           
∗ Organization for Economic Co-operation and Development 
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ينبغي أن تكفل ممارسات حوكمة الشركات اإلفصاح الدقيق  :ةاإلفصاح والشفافيّ : المبدأ الرابع - 4
ذلك الوضع  وفي الوقت المناسب عن كّل المسائل المادّية التي تتعّلق بالشركة، بما في

- ه ينبغي أن يشمل اإلفصاح المالّي واألداء والملكّية ووضع حوكمة الشركات فيها، بحيث أنّ 
المعلومات األساسّية عن النتائج المالّية والتشغيلّية للشركة وأهداف الشركة  على - على األقلّ 

وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيّين الرئيسيّين وعوامل المخاطرة المنظورة والمسائل 
األساسّية المتصلة بالعاملين وغيرهم من أصحاب المصالح وهياكل وسياسات حوكمة 

اد ومراجعة المعلومات واإلفصاح عنها وفقًا ألعلى المعايير الشركات، كما ينبغي إعد
ة، وٕاجراء مراجعة سنوّية عن طريق مراجع مستقّل مّما يؤّمن التدقيق ة والماليّ المحاسبيّ 
لألسلوب المستخدم في إعداد وتقديم القوائم المالّية، وأن تكفل قنوات  يوالموضوع الخارجيّ 

المعلومات عليها في الوقت المالئم وبالتكلفة  تخدميّ توزيع المعلومات إمكانّية حصول مس
 .المناسبة

يجب أن تكفل حوكمة الشركات متابعة مجلس  :ات مجلس اإلدارةمسؤوليّ : المبدأ الخامس - 5
 .اإلدارة لعمل اإلدارة التنفيذّية، وأن تضمن مساءلة مجلس اإلدارة من قبل المساهمين

د هذا المبدأ على تهيئة يؤكّ  :الة على الشركاتفعّ تأمين األسس إلطار حوكمة : المبدأ السادس - 6
عًا إطار حوكمة الشركات يجب أن يكون مشجّ  الة، بحيث أنّ الظروف المناسبة لحوكمة فعّ 

 واضحٍ  د بشكلٍ ة، وأن يحدّ الة، وأن يكون متوافقًا مع القوانين المحليّ افة وفعّ لقيام أسواق شفّ 
ة والتي تفرض تطبيق القوانين ة والتنظيميّ رافيّ ات بين مختلف السلطات اإلشتوزيع المسؤوليّ 

 .في الدولة

  :عالقة حوكمة الشركات مع إدارة األرباح: 1-5-3

ة بين المعلومات المحاسبّية وأسعار إّن العالقة التي رّكزت عليها الكثير من األبحاث االقتصاديّ 
االهتمام على أهمّية الدّقة  األسهم، وتأثير هذه المعلومات على المساهمين وأصحاب المصالح، يرّكز

ز على في اإلفصاح عن المعلومات المحاسبّية، وتأتي من ناحية أخرى عملّية إدارة األرباح التي تركّ 
نة بغرض التأثير على سلوك المساهمين ومختلف أصحاب علَ ة المُ تجميل المعلومات المحاسبيّ 

  .ةة التنفيذيّ ر على أسعار األسهم ويحّقق أهداف اإلدار المصالح بما يؤثّ 
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ة بروز مصطلح حوكمة الشركات واألسباب التي وقفت وراء التركيز عليه، من خالل وٕاّن عمليّ 
بت هذه ة التي حدثت سابقًا والفضائح المالّية التي سبّ أّنه أتى كعملّية رّد علمّي على االنهيارات الماليّ 

ة، والحقًا وضعف في اإلفصاح والشفافيّ بتالعبات محاسبّية  كبيرٍ  االنهيارات والتي كانت ترتبط بشكلٍ 
ة الكبيرة عيد التأكيد على األهميّ ة التطبيق الدقيق لقواعد حوكمة الشركات، تُ ارتبطت بضعف في عمليّ 

ه ة، كما أنّ ألعمال التالعب المحاسبّي وضعف الشفافيّ  لحوكمة الشركات في تأمين عامل مضادّ 
ة دة هذا يقود إلى زيادة الموثوقيّ عندما تكون الحوكمة جيّ ه االفتراض هو أنّ فإّن بالنسبة للحوكمة 

ق المجال أمام اإلدارة التنفيذّية في عملها على ممارسة إدارة ، بما يضيّ 1ةة للقوائم الماليّ والمصداقيّ 
  .األرباح

إدارة األرباح تنخفض في  لوا إلى أنّ توصّ  Leuz et al.(2003) وبدراسة إدارة األرباح من قبل
بات ة والمتطلّ زة وحقوق المستثمرين القويّ ة غير المركّ رة والملكيّ ة المتطوّ ذات األسواق الماليّ البلدان 
وفي هذا المجال تتجّلى أهمّية حوكمة الشركات في عملها على الحفاظ على حقوق ؛ 2ةة القويّ القانونيّ 

 Francis and Wangل من مبادئ الحوكمة، وقد أثبتت دراسة المساهمين من خالل المبدأ األوّ 
ة بين إجراءات حماية المستثمر وٕادارة األرباح باستخدام مختلف مقاييس وجود عالقة عكسيّ  (2008)

على تأمين المعاملة المتكافئة للمساهمين وضمان حقوق األقلّية  كما تعمل الحوكمة، 3إدارة األرباح
والمساهمين األجانب من خالل المبدأ الثاني من مبادئ الحوكمة، مع التأكيد على المحافظة على 
حقوق ودور أصحاب المصالح في الشركة من خالل المبدأ الثالث، وكّل هذا مع التركيز على 

ة المناسبة والدقيقة وفي الوقت المناسب والتي تسمح لهم حاسبيّ حصول هؤالء على المعلومات الم
عملّية اإلفصاح  ل مبادئ حوكمة الشركات على ضمانتعمفي هذا المجال اتخاذ القرارات المناسبة، ب

الدقيق وفي التوقيت المناسب عن جميع المسائل التي تهّم مختلف األطراف في الشركة من خالل 
ة، مع تأكيد المبادئ على أن يكون مجلس اإلدارة هو ول اإلفصاح والشفافيّ المبدأ الرابع الذي يتنا

ته المطلوبة في المبدأ الخامس تأمين ما هو مطلوب في المبادئ السابقة من خالل استقالليّ لالضامن 
ل من ه في الشركات التي تتنصّ أنّ  Dechow et al.(1996)من مبادئ الحوكمة، وهنا وجد 

                                                           
1 Dechow et al. 2010. Op. cit. P.368. 
2 Leuz, C., Nanda, D. and Wysocki, P. 2003. "Earnings management and investor protection: an 

international comparison". (Journal of Financial Economics 69, PP. 505–527). 
3 Francis, J. and Wang, D. 2008. "The joint effect of investor protec;on and Big 4 audits on earnings 

quality around the world". (Contemporary Accoun
ng Research 25, PP.157–191). 
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ين في مجلس اإلدارة من األعضاء المستقلّ  أقلّ  مع نسبةٍ  ة تكون مترافقةً ة والتدقيقيّ االلتزامات المحاسبيّ 
بالشركات  س للشركة كرئيس مجلس إدارة وذلك قياساً أو مؤسّ  ة وجود مدير تنفيذيّ إلى احتماليّ  إضافةً 

 ةاحتماليّ ل من زيادة الرقابة على الشركات تقلّ  على أنّ  ، وهذا يدلّ 1اً ًا ومراجعيّ الملتزمة محاسبيّ 
وجود لجنة مراجعة في الشركات غير الملتزمة  ةاحتماليّ ، كما وجد انخفاض في التالعب المحاسبيّ 

ه في الشركات التي فيها تالعبات هناك انخفاض أنّ  Farber (2005)، كذلك وجد )ذات التالعبات(
ه بالنسبة ، وأنّ 2ي اللجنةين ففي عدد االجتماعات للجنة المراجعة وانخفاض في عدد الخبراء الماليّ 

فقد ترافقت مع نفقات عالية مدفوعة لشركة  )إنرون(نة مثل حالة شركة للتالعبات في حاالت معيّ 
مثل (ة المراجع قة باستقالليّ وهذا ما دفع لزيادة القواعد الناظمة المتعلّ  ،)آرثر أندرسون(المراجعة 

ه لم يجد عالقة بين ، ولكنّ )المراجعة ة من قبل شركاتة تقديم خدمات استشاريّ تخفيض إمكانيّ 
ة بين عالقة إيجابيّ Doyle et al.(2007)  ، ولقد وجدة لجنة المراجعة والتحايل المحاسبيّ استقالليّ 

، 3ة األرباحة واستمراريّ ة ومختلف مقاييس جودة األرباح مثل التسويات االستنسابيّ جودة الرقابة الداخليّ 
فإّن ات حوكمة الشركات مع جودة األرباح ل بالنسبة لعالقة آليّ األوّ  وبما يتوافق مع ما ورد في الفصل

ين المقاس مثال من خالل نسبة األعضاء الخارجيّ (ة مجلس اإلدارة استقالليّ  ت بأنّ دّ أكهناك دراسات 
ة والتكرار المقاس مثًال من خالل االستقالليّ (وارتفاع جودة عمل لجنة المراجعة ) ين فيهالمستقلّ 

؛  (Vafeas,2005;Farber,2005)ترتبط مع انخفاض في إدارة األرباح كما في األبحاث ) الجتماعاتها
ة الكبيرة لديها تأثير واضح على جودة األرباح من ة اإلداريّ الملكيّ  كما دعمت بعض الدراسات فكرة أنّ 

ة من المساهمين من خالل حصول المساهمين المسيطرين على منافع خاصة على حساب األقليّ 
ظ أو تخفيض التحفّ   Dhaliwaletal. et al,1982بحث ة كما فيخالل اختيار السياسات المحاسبيّ 

هناك دالئل على  ، كما أنّ LaFond and Roychowdhury,2008 بحث كما في) الحيطة والحذر(
ة وٕادارة األرباح، وهناك العديد من الدراسات أشارت لعالقة عالقة بين التعويضات اإلداريّ وجود 

                                                           
1 Dechow, P. M., Sloan, R. G. and Sweeney, A. P. 1996. "Causes and consequences of earnings 

manipulation: an analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC". (Contemporary Accounting 

Research 13,PP. 1–36). 
2 Farber, D. 2005. "Restoring trust after fraud: does corporate governance matter?". (The Accounting 

Review 80, PP.539–561). 
3 Doyle, J., Ge, W. and McVay, S. 2007. "Accruals quality and internal control over financial reporting". 

(The Accoun
ng Review 82, PP.1141–1170). 
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ة ة األساسيّ ة كون المسؤوليّ ة بين جودة عمل لجنة المراجعة وٕادارة األرباح، وهذه النتيجة منطقيّ عكسيّ 
  .1ة التقرير الماليّ للجنة المراجعة هي اإلشراف على عمليّ 

 ل إليها في البحث الذي التوصّ  ة التي تمّ عمليّ ف تأكيد على ما سبق من النتائج الويمكن أن ُيسَتش
أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على الحصيلة فيه مه الباحث لنيل درجة الماجستير الذي تناول قدّ 

، وهذه ة، والذي تناول بمحوره الثالث العالقة بين حوكمة الشركات وعدالة اإلفصاح المحاسبيّ الضريبيّ 
ل بالشركات نة استهدفت ثالث فئات تتمثّ عليها بتوزيع استبيان على عيّ الحصول  ة تمّ النتائج العمليّ 

ين الحاصلين على شهادة ة دمشق واألكاديميّ ة ماليّ خل في مديريّ الدّ  المساهمة في دمشق ومراقبيّ 
إلجابات أفراد  ط الحسابيّ ة االقتصاد في جامعة دمشق، حيث كان المتوسّ الماجستير وما فوق من كليّ 

باستخدام مقياس ليكرت الخماسي بأوزان تتيح قبول الفرض عندما يكون متوسط ( 4.2293العينة 
ة على قبول فرض وجود عالقة إيجابيّ  ، مما يدلّ 0.524 ، بانحراف معياريّ )3اإلجابات أعلى من 

، وبالنسبة للسؤال ات حوكمة الشركات وتحسين عدالة اإلفصاح عن الربح المحاسبيّ بين تحسين آليّ 
ة مجالس إدارة استقالليّ : "ق بدور مجالس اإلدارة وكانت صيغتهأسئلة هذا الفرض المتعلّ  ل مناألوّ 

 4.08لإلجابات هو  كان المتوسط الحسابيّ " ل التالعب باألرباح المعلنة للشركاتالشركات يقلّ 
الحوكمة من ز عليه مبادئ رك ة دور مجالس اإلدارة الذي تُ د هذا أهميّ ويؤكّ  0.94بانحراٍف معيارّي 

  .خالل المبدأ الخامس
استخالص أهمّية التأكيد على التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات  كّل ما سبقيمكن بعد 

 لمواجهة ممارسات إدارة األرباح مقترحٍ  كحل.  

  

 

                                                           
1 Dechow et al. 2010. Op. cit. P.382. 
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  :انيثّـ الفصل ال

  Measuring of Tax Income     بح الضريبيّ قياس الرّ 

بعد أن تّم عرض لمفهوم إدارة األرباح في  على عرض مفهوم الضريبةالحالّي الفصل  يعمل
على دراسة تأثير إدارة األرباح على الفصل السابق، وذلك من منطلق أن البحث الحالي يقوم 

  .فيما بينهاالعالقة المتبادلة  تمهيدًا لدراسة ، ويأتي هذاعملّية قياس الربح الضريبيّ 
 مفهوم وقواعد الضريبةخالل عرض لمن ، ة قياس الربح الضريبيّ عمليّ بدراسة يقوم الفصل و 

قواعد دراسة العالقة التي تربط الضريبة بالمحاسبة، و و  ة قياس الربح الضريبيّ لتوضيح آليّ  كمدخلٍ 
  .ةة الدوليّ لمعايير المحاسبيّ وفقًا ل دات قياس الربح الضريبيّ ومحدّ 

  :هذا من خالل التقسيمات التالية ويتمّ 

  .ومحّددات الضريبة مفهوم وخصائص :لالمبحث األوّ : 2-1
  .آلّية قياس الربح الضريبيّ  :المبحث الثاني: 2-2
  .ةة الدوليّ المعايير المحاسبيّ الربح الضريبّي وفق  :المبحث الثالث: 2-3
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  :لالمبحث األوّ 

  الضريبة داتخصائص ومحدّ مفهوم و 

 ابمن قبل كتّ  اً واضح اً اهتمامة، وتنال ة العامّ ة في مجال الماليّ مهمّ  الضرائب مكانةً  تحتلّ 
ة من مصادر اإليرادات العامّ تمّثل مصدرًا الضريبة  لكونها تتجاوز فكرة أنّ  ،ةة العامّ الماليّ  وباحثي

يها األدوار المختلفة التي تؤدّ بالتالي إلى ، و ةة واجتماعيّ ة مجاالت اقتصاديّ على عدّ  هاإلى تأثير 
  .فقط ولةن اإليرادات لتمويل نفقات الدّ بما يتجاوز تأميفي تحقيق أهداف الحكومات الضريبة 

  :دراسة الضرائب في هذا المبحث من خالل النقاط التالية ويتمّ 

  .تعريف وخصائص الضريبة: 1- 2-1
  .األسس التي تستند إليها الدولة في فرض الضريبة :2- 2-1
  .شروط الضريبة الجّيدة :3- 2-1
  .للضريبة التنظيم الفنيّ  :4- 2-1
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  :تعريف وخصائص الضريبة: 2-1-1
ولة في تمويل نفقاتها، وقد اقترنت ة التي تعتمد عليها الدّ الضريبة هي أحد اإليرادات العامّ  إنّ 

 ة قبلّية ومن ثمّ عات البشريّ ، وبدأت مع بداية التجمّ ًا بفكرة السلطة الممنوحة للدولةريبة تاريخيّ الضّ 
  .مدنّية

لها، فقد كانت في بدايتها  ر التاريخيّ الضريبة مع التطوّ  اتريفتع -في هذا المجال- تعّددت 
االنتقال من مع ، و الخطر الخارجيّ  ة للزعيم في مرحلة القبلّية ألعمال الدفاع وردّ مساعدة وقتيّ 

ى للتأثير على مفهوم الضريبة، ا أدّ زادت مهام الدولة، ممّ فقد ة مرحلة القبلّية إلى مرحلة المدنيّ 
 ة التي كانت سابقًا، وصارت وسيلةً ة الضريبة بدًال من الوقتيّ ومة واستمراريّ ى إلى فكرة ديموأدّ 

لها من  ريبة الشكل القانونيّ واكتسبت الضّ  ،ة على األفراد توزيعًا عادالً لتوزيع أعباء الخدمات العامّ 
 من خالل عمل هذه الوثيقة على وضع  1215عت في بريطانيا عام خالل الوثيقة العظمى التي وق
بين اب الشعب المنتخَ  بموافقة نوّ الحروب أو تفرض الضرائب إالّ  قيود على الدولة لكي ال تشنّ 

 بموجب نصوص ض إالّ فرَ ة دول العالم وصارت الضريبة ال تُ ة كافّ ت هذه التقاليد الديمقراطيّ وعمّ 
الدولة  حلةمر  الدولة الحارسة إلىمرحلة من أكبر وانتقل  بشكلٍ ر مفهوم الدولة تطوّ  ثمّ  القانون،
 الذي لة، و ة المتدخّ ة العامّ ة إلى الماليّ ة التقليديّ ة العامّ الماليّ  مفهوم ى لالنتقال منا أدّ لة، ممّ المتدخ

ر مفهوم الضريبة لتأخذ العديد من الوظائف التي تزيد عن مسألة تأمين اإليرادات ى إلى تطوّ أدّ 
  :المجالمت للضريبة في هذا فقط، ومن التعريفات التي قدّ 

فين باعتبارهم أعضاء متضامنين في من المال تفرضه الدولة على المكلّ  الضريبة مبلغٌ "
 ة واإلصالح االجتماعيّ ة مشتركة هي الدولة، تهدف إلى تأمين الخدمات العامّ مة سياسيّ منظّ 

  .1"واالقتصاديّ 
  :هاتعريفها بأنّ  كما يمكن أن يتمّ 

ين ين أو االعتباريّ ها الدولة من األشخاص الحقيقيّ ة تحصلّ ة إلزاميّ ة نقديّ هي فريضة ماليّ "
  ."ة وبدون مقابل بهدف تحقيق األهداف المطلوبة منهاة بصفة نهائيّ بعًا لمقدرتهم التكليفيّ تِ 

  :يمكن تحديد خصائص الضريبة كما يليالسابقين  ينالتعريفين ن خالل هذمو 

                                                           
� و ا��ي، إ��اھ�� 1�� ،����� و ا�� ،������
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 :الضريبة هي اقتطاع نقديّ   -أ 

الضريبة في أصلها هي مبلغ من النقود لتأمين سهولة جبايته، وال تدخل  حيث أنّ   
ذلك في  وقد يتمّ  - حيث يصير مصادرة -ة ضمن نطاق الضريبة االستقطاعات غير النقديّ 

ة لتمويل نفقات الحرب، كما ال يدخل ضمنها الخدمات اإلجباريّ  ة كالدفاع الوطنيّ حاالت استثنائيّ 
 ع عيناً قتطَ الضريبة مع بدء ظهورها كانت تُ  ، علمًا أنّ 1عمال السخرة، وأةأو الخدمة العسكريّ 

مرحلة ُيلحظ بشكل أكبر في ، وكان هذا األمر مثالً  جزء من المحصول الزراعيّ اقتطاع ك
ة إلى انتشار النقود أضفى ر من المقايضة العينيّ التطوّ  ة، ولكنّ ات التجاريّ المقايضة في العمليّ 

  .الضريبةة على الصبغة النقديّ 
  :ةالضريبة فريضة إلزاميّ   - ب 

على سعر الضريبة  مفين على الضريبة أو االتفاق معهالدولة ال تنتظر موافقة المكل  أي أنّ 
ر هذا من أعمال السيادة عتبَ ويُ  ،منفردٍ  من قبل الدولة بشكلٍ ذلك  بل يتمّ  ،وتحصيلها وتحديد وعائها

 الذي تمّ  د انتمائهم للمجتمع السياسيّ بالنسبة لألفراد بمجرّ ة ع بها الدولة، فالضريبة إجباريّ التي تتمتّ 
 فرض الضريبة فيه، واإللزام الذي تتمت أي أنّ  ،ًا بل هو إلزام قانونيّ ع به الضريبة ليس إلزامًا معنوي 

 ة لجباية الضريبة في حال امتناعه عن دفعها، ف الخاصّ الدولة تستطيع أن تعود على أموال المكل
 وٕاّن الطابع اإللزامّي للضريبة يدفع نحو ض الضريبة وتعديلها وٕالغاؤها من خالل قانونفر  ويتم ،

شعور المكّلف بثقل الضريبة نتيجة عدم وجود خيار لديه في عملّية دفع الضريبة، وهذا يدفعه 
إليجاد الوسائل التي تسمح بتهّربه من دفع الضريبة إّما بشكٍل تعسفّي أو من خالل المهارات 

  .دارّية والمحاسبّية التي تؤمن إمكانّية التأثير على النتائج التي يتّم فرض الضريبة على أساسهااإل
ف، ة للمكل فتأخذ باالعتبار المقدرة التكليفيّ : فين على الدفعتبعًا لمقدرة المكل  الضريبة ضفرَ تُ   - ج 

، وطالما أّن مقدرة المكّلفين في حالة الشركات تتحّدد من ة في الضريبةوهي من القواعد المهمّ 
خالل النتائج المحاسبّية للشركات، لذلك يتّم اللجوء إلى المهارات اإلدارّية والمحاسبّية لتعديل 
األرقام المحاسبّية من خالل إدارة األرباح للتأثير على النتائج النهائّية التي ُتعتبر األساس 
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درة المكّلفين على دفع الضريبة مّما يؤّثر في النهاية على الضريبة المعتمد في تقدير مق
 .المفروضة على المكّلفين

ة مشتركة مة سياسيّ باعتبارهم أعضاء متضامنين في منظّ فين على المكل الضريبة  تفرض   -د 
هذه الدولة أو  ض على جميع رعايا الدولة القاطنين فيها من مواطنيّ فرَ حيث تُ : هي الدولة

 .ة التضامن االجتماعيّ فق مع نظريّ ، وهذا األمر يتّ 1الرعايا األجانب

قد ف :سواء ن على حدّ ين واألشخاص المعنويّ ياألشخاص الطبيعيّ كّل من يخضع للضريبة   -ه 
ا من ًا إمّ ف شخصًا معنويّ ين، وقد يكون المكل ة لألفراد الطبيعيّ ة الماليّ الضريبة في الذمّ  تستقرّ 

، أّما بالنسبة للبحث الحالي فهو يركز أو من أشخاص القانون العامّ  أشخاص القانون الخاّص 
 .على األشخاص االعتباريين ممَثلين بالشركات المساهمة التي تطرح أسهمها لالكتتاب

التنفيذ  ، ويتمّ ةبعد موافقة السلطة التشريعيّ  ةوبالتحديد السلطة التنفيذيّ  :ض من قبل الدولةفرَ تُ   -و 
ة المختلفة سواء من رأس الهرم أو مركز هذه السلطة ممثلًة من أجهزة السلطة التنفيذيّ 

 .ة األخرىات ومجالس اإلدارة المحليّ ة كالبلديّ ة المحليّ بالحكومة أو من خالل الهيئات اإلداريّ 

للخزانة من ضرائب استرداد ما دفعوه  المكلفون ال يستطيع إذ :ةع بصفة نهائيّ دفَ الضريبة تُ   - ز 
 .دولةة للالعامّ 

 :الضريبة فريضة دون مقابل  -ح 

ف بالضريبة عندما يدفع الضريبة ال ينتظر المكل  خصائص الضريبة، حيث أنّ  من أهمّ  ذهوه
 ف الضريبة كونه عضو في المجتمعالمكل يدفع له، بل  خاّص  مباشرٍ  أن يحصل على مقابلٍ 

تحديد مقدار  ة للدولة، وال يتمّ تفيد من النفقات العامّ ويس )حسب نظرّية الّتضامن االجتماعيّ (
ط وال تخطّ الناتجة عن أعمال الدولة، ة خاصّ المنفعة الف من المكل  حّصةالضريبة على أساس 

 وهذا له من ضريبةالدولة ضريبتها على أساس هذه المنفعة بل على قدر ما يستطيع المكلف تحم ،
 .ل الضريبة وبالتالي محاولة التهّرب منهاأيضًا يدفع نحو شعور المكّلف بثق

 :الضريبة فريضة ذات أهداف  -ط 

قبل أن تظهر األهداف المتتالية مع  الهدف الماليّ  والهدف األقدم والمعروف للضريبة ه إنّ 
  :1أهداف الضريبة خلة لذلك فإنّ ظهور مفهوم الدولة المتدّ 
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i(  ّةأهداف مالي: 

ة تغطية النفقات العامّ ب المتمثلةة الضريبة إلى تحقيق األهداف الماليّ  الدولة من خالل تهدف
ة ة العامّ الماليّ  د لنطاقها في ظلّ للضريبة والمحدّ  الوحيد رالمبرّ هو الهدف  هذا للدولة، وقد كان

ة، وذلك قبل سقوط ة التقليديّ ة االقتصاديّ النظريّ  المحايدة في مرحلة الدولة الحارسة القائمة في ظلّ 
 .م1930- 1929ة عام األزمة االقتصاديّ  في ظلّ  خصوصاً  فكرة الدولة الحارسة

ii(  ّةة واجتماعيّ أهداف اقتصادي: 

ة لناحية االقتصاديّ ا منالضريبة من هدف الر مفهوم خلة تغيّ ظهور الدولة المتدّ  في ظلّ 
غاية ة اجتماعيّ ة أو ما ينتج عن الضريبة من آثار اقتصاديّ  كلّ  لم يكني السابق ة، فواالجتماعيّ 

د ظهور قص لت الحقًا إلى غاية من خالل تَ ، وتحو نتيجة غير مقصودة كانتبل مقصودة للضريبة 
   .ة للدولةة العامّ ن حسب الخطّ منحى معيّ بة للضريبة وأخذها ة واالجتماعيّ اآلثار االقتصاديّ 

االقتصادّية المختلفة يتّم استخدام الضريبة من قبل الدولة للغايات  :من الناحية االقتصادّية
بين مختلف القّطاعات االقتصادّية العاملة  لتحقيق التوازن االقتصاديّ  :ومن األمثلة على ذلك
 ،القّطاعّية ةة من الناحية االقتصاديّ م بالتنمية االقتصاديّ والتعجيل والتحكّ  ضمن اقتصاد الدولة

القتصادية المرغوب بها من خالل بحيث تستخدمها الدولة في توجيه االستثمارات نحو القطاعات ا
ن تحتاجه الدولة أو ترغب في تطويره في ة لقاء االستثمار في قطاع معيّ تقديم الحوافز الضريبيّ 

ا يدفع أصحاب رؤوس األموال الستثمار أموالهم في ة للدولة، ممّ ة العامّ ة االقتصاديّ إطار الخطّ 
ة مقابل ة للصناعات المحليّ ة التنافسيّ هذه القطاعات أكثر من غيرها؛ وتساهم في زيادة القدر 

ة العالية للبضائع ة، فتقوم الدولة بحماية هذه الصناعات من القدرة التنافسيّ البضائع الخارجيّ 
ض ا يزيد من أسعارها ويخفّ المستوردة من خالل زيادة الضرائب على هذه البضائع المستوردة، ممّ 

ة من ة؛ كما تساعد في مواجهة المشاكل االقتصاديّ المحليّ ة في السوق بالتالي من قدرتها التنافسيّ 
م يمكن استخدام الضرائب في امتصاص جزء من السيولة م وانكماش، ففي حالة التضخّ تضخّ 

م وذلك من خالل رفع الضرائب المفروضة، في حين تساهم في زيادة التضخّ كانت المرتفعة التي 
ا يساهم في زيادة السيولة لدى األفراد بما ة ممّ يمكن في حالة االنكماش تخفيض النسب الضريبيّ 
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ة من جديد؛ كما تستخدم كعنصر جاذب ة ويعيد الحياة للدورة االقتصاديّ يزيد من قدرتهم اإلنفاقيّ 
جذب األموال التي ة التي تعمل على ة من خالل تقديم الحوافز الضريبيّ لرؤوس األموال األجنبيّ 

  .ضهفّ خدون اقتطاعات تُ  ترغب بعائٍد عالٍ 
ة، لمعالجة الكثير من المشاكل االجتماعيّ  ستخدم الضريبة كأداةٍ تُ  :ة االجتماعّيةمن الناحيّ و 

من خالل  خل لتحقيق التوازن االجتماعيّ إعادة توزيع الدّ في  الضريبة تفيد: ومن األمثلة على ذلك
مكن أن التي ي ةا يساهم في تخفيف الهوّ رفع الضرائب على األغنياء وتخفيضها على الفقراء ممّ 

ة قيام الدولة بتحّمل إمكانيّ  الضريبة الموارد التي تتيح رتوفّ ة؛ كما تحصل في المستويات االجتماعيّ 
م مات التي تقدّ ستخدم كذلك في تشجيع المنظّ ة وتعليم وغيرها؛ وتُ من صحّ  أعبائها االجتماعّية

من  اإلعفاء التامّ  ة تصل حدّ ة للمجتمع من خالل إعطائها حوافز ضريبيّ ة ضروريّ خدمات اجتماعيّ 
الضرائب المباشرة؛ وتستخدمها بعض الدول في التحكم بالنسل مثًال من خالل قيام بعض الدول 

ة كلما زاد عدد أفراد األسرة في الدول التي ترغب بزيادة بتخفيض الضرائب وتقديم حوافز ضريبيّ 
ًا لديها كما في استراليا مثال، أو عدد سكانها نتيجة وجود مساحات شاسعة بعدد سكان قليل نسبيّ 

ما زاد عدد أفراد األسرة للدول التي ترغب في تخفيض عدد سكانها ل الضرائب كلّ تقوم بزيادة معدّ 
  .كالصين مثالً 

  

  :فرض الضريبة التي تستند إليها الدولة في سساأل: 2-1-2
الدولة تستند  ، فإنّ مباشرٍ  دون مقابلٍ  إلزامي  بشكلٍ  الضريبة تحمل صفة االقتطاع النقديّ  أنّ بما 

ة ة للضريبة، ونظريّ ة الضمنيّ فكرة العالقة التعاقديّ : هاأهمّ  ة أفكارٍ في فرضها للضريبة على عدّ 
  .، وسيادة الدولةلتضامن االجتماعيّ ا
ح هذه الفكرة التعاقدية من كان جان جاك روسو قد وضّ : ة للضريبةة الضمنيّ العالقة التعاقديّ  -

 د هذا العقد الضمنيّ حد يربط الدولة وأفراد المجتمع، ويُ  ضمني  فتراض وجود عقدٍ خالل ا
يقوم األفراد بدفع الضرائب كوسيلة تمويل للدولة مقابل التزام الدولة  التزامات الطرفين، بحيث

ة لجميع األفراد في مختلف بتقديم جميع الخدمات الالزمة التي من شأنها تحقيق المنفعة العامّ 
 مجاالت؛ وتختلف النظرة لهذا العقد، حيث ينظر البعض إلى هذا العقد كعقد خدمات بشكلٍ ال

ها بدل أتعاب يلتزم األفراد بدفعها للدولة مقابل فيه تشبيه الضرائب في هذه الحالة بأنّ  يتمّ 



 قياس الربح الضريبي: الفصل الثاني

 

105 

الحكومة تمثل إدارة شركة  ه عقد شراكة بحيث أنّ وآخرون ينظرون إليه أنّ  مها،الخدمات التي تقدّ 
ساهمون بدفع ما يلزم لهذه الشركة لتعمل األفراد مثل المساهمين الذين يُ  كبيرة هي المجتمع وأنّ 

ه عقد تأمين وما يدفعه األفراد د مقابل حصولهم على عوائد، وآخرون ينظرون إليه أنّ جيّ  بشكلٍ 
وجهات النظر جميع  لى ممتلكاتهم، وٕانّ تأمين الدولة ع دفعها مقابل عالة تأمين يتمّ هو بمثابة جُ 

ها تتجه الفتراض وجود م الضريبة، حيث أنّ و لمفهبالمطلق  صحيحةً  ال تعطي صورةً السابقة 
لقاء دفعه الضرائب  مباشرٍ  ف والدولة بحيث يحصل هذا الفرد على مقابلٍ ة بين المكلّ عالقة فرديّ 

 .وهذا ال يتناسب مع مفهوم الضريبة

ضريبة يدفعها من منطلق كونه ف بالالمكلّ  حيث يقوم على فكرة أنّ  :جتماعيّ نظرية التضامن اال -
ي في المجتمع، األمر الذي يفرض عليه التضامن مع األعضاء اآلخرين لتأمين ما يغطّ  عضو

ل من الضريبة حسب قدرته عضو يتحمّ  كلّ  ة التي يحتاجها هذا المجتمع، وأنّ النفقات العامّ 
 .تضامنًا مع باقي األعضاء

ة ة وجود الدولة كضرورة سياسيّ موا بأهميّ أفراد الدولة قد سلّ  تقوم على فكرة أنّ  :سيادة الدولة -
ات ة لتحقيق مصالحهم وٕاشباع احتياجاتهم، وهذا فرض على الدولة مسؤوليّ ة واجتماعيّ واقتصاديّ 

نها إعطاء الدولة السلطة التي تمكّ  تحقيق هذه المصالح وٕاشباع هذه الحاجات، وبالمقابل فقد تمّ 
 .اتهانها من القيام بواجباتها ومسؤوليّ من تحصيل األموال التي تمكّ 

  

  :دةشروط الضريبة الجيّ : 2-1-3
من خاللها  التي يتمّ يجب االلتزام بها عند فرض الضريبة و  التي قواعدمن الهناك مجموعة 

ة في كفاءل إلى تحقيق الو صالو  في النهايةبالشكل الذي يؤّمن تأمين سالمة تطبيق الضريبة، 
د هذه القواعد هو آدم سميث، وما تزال هذه القواعد تحظى باإلجماع ل من حدّ فرض الضريبة، وأوّ 

العدالة : قاعدة، وهذه القواعد هي إدخال كثير من التعديالت في تفصيالت كلّ  ولكن تمّ  ،العلميّ 
  .مة واالقتصادءواليقين والمال

 :العدالةقاعدة  .1

ة تبعًا للمقدرة ل األعباء العامّ أعضاء الجماعة في تحمّ  أن يساهم كلّ بد بقاعدة العدالة قصَ يُ 
حماية الدولة، أي أن تتناسب  في ظلّ  حّققونهمنهم وذلك حسب نسبة الدخل الذي ي ة لكلّ التكليفيّ 

  :هما ، وهناك مفهومان في هذا المجالفينمن المكلّ  فئةٍ  لكلّ  خلالضريبة مع الدّ 
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تحميل  ، بحيث ال يتمّ متساويةً  تعني معاملة ذوي الدخول المتماثلة معاملةً : ةالعدالة األفقيّ   - أ
 .التي تتمّتع بنفس مستوى الدخل ة عبء أكبر من الفئات األخرىة أو اجتماعيّ فئة مهنيّ 

  .تقوم على معاملة ذوي الدخول المختلفة معاملة مختلفة: ةالعدالة الرأسيّ   - ب
ه يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات سميث في هذا المجال إلى أنّ وقد ذهب آدم 

حماية  قه الفرد في ظلّ أن تتناسب الضريبة مع الدخل الذي يحقّ و  ،ةة وفقًا لمقدرتهم النسبيّ الحكوميّ 
ق العدالة ة هي وحدها التي تحقّ الضريبة النسبيّ  ، وقد اعتبر سميث أنّ قدر اإلمكان ولةالدّ 

 ة العقد الماليّ اسع عشر تطبيقًا لنظريّ امن عشر والتّ اب القرنين الثّ ده معظم كت وقد أي ة، يّ الضريب
ولة بتقديم بين الدولة والفرد تلتزم فيه الدّ  ضمنيّ  الضريبة هي عقد ماليّ  تعني أنّ هذه النظرّية (

عتبر تُ  ،ماليّ ة العقد البالتالي حسب نظريّ  ،)ة ويلتزم الفرد بدفع الضريبةخدمات المرافق العامّ 
ف من خدمات الدولة استفادة المكل  اديزداض ُيفترَ ما ارتفع الدخل الضريبة ثمنًا لخدمات الدولة وكلّ 

للفكر  بدايةً  لهذا ُيمثّ  وكان ،عن هذا اإلجماع) ساي(وبالتالي يجب أن ترتفع الضريبة، وقد خرج 
 ويقول بأنّ  ،ة أكثر اقترابًا من العدالةالضريبة التصاعديّ  الحديث في هذا المجال، ليقول أنّ  الماليّ 

 عة مني الضريبة التصاعديّ ، وجاء تبّ ل عبئًا على الفقير أكثر من الغنيّ ة تشكّ الضريبة النسبيّ 
الضريبة وتعني هذه النظرّية أّن ( ة التضامن االجتماعيّ ني نظريّ وتبّ  ة العقد الماليّ تراجع نظريّ 

النظر عن النفع الذي يعود عليهم من خدمات ض على األشخاص حسب مقدرتهم بصرف فرَ تُ 
  .ة للنقود مع ارتفاع الدخلوتطبيقًا لمبدأ انخفاض المنفعة الحديّ  ،)الدولة

ة الضريبة، ة بل التأكيد على عموميّ وال تقتصر قاعدة العدالة على األخذ بالضريبة التصاعديّ 
ة وعلى كافّ ) ةلشخصيّ ة االعموميّ (ة على جميع األشخاص حيث يجب أن تكون الضريبة عامّ 

ة منحها لمقابلة االعتبارات الشخصيّ  ، مع بعض االستثناءات التي يتمّ )ةة الماديّ العموميّ (األموال 
  . أو تبعًا لنوع الدخل ومصدره

ل على المساواة في التضحية أو تناول مفهوم العدالة من خالل اتجاهين، يقوم األوّ  وغالبًا يتمّ 
ا االتجاه الثاني فيتناول جميع جوانب الضريبة ة بين المواطنين، أمّ الضريبيّ التوزيع العادل لألعباء 

  .واستخدامها تحصيل الضريبةمن بدايتها حتى 
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 :قاعدة اليقين .2

م سواء دة بوضوح وبال تحكّ ومحدّ  دة يجب أن تكون معلومةً الضريبة الجيّ  يرى آدم سميث أنّ 
 مسبقٍ  ف على علمٍ مواعيد الجباية، ويكون المكل  وأاألسلوب  وأالوعاء  وأمن ناحية السعر 

ف على الدفاع عن حقوقه في حال التعسّ  اً وأن يكون قادر  ،قبل الدولةتجاه الدولة ة بالتزاماته الماليّ 
  .من قبل الدوائر الضريبّية وسوء استعمال السلطة

 :قاعدة المالءمة .3

جباية الضريبة في أنسب  مّ بحيث يت ،ضرورة تنظيم أحكام الضريبةبوتقضي هذه القاعدة 
ر وقت عتبَ ف، ويُ ف من عبء الضريبة على المكل يخفّ  األوقات وبأسلوب التحصيل األنسب، بشكلٍ 

 ف على دخله هو أنسب األوقات لجباية الضريبة كطريقة الحجز عند المنبع بالنسبة حصول المكل
  .مثالً  ةلضريبة األجور ودخل األوراق الماليّ 

 :قاعدة االقتصاد .4

بحيث ال تزيد كلفة  ،عني هذه القاعدة اختيار الطريقة األنسب لجباية وتحصيل الضريبةت
في تكاليف  زيادةٍ  خزينة الدولة، فكلّ  ن إيرادات هذه الضريبة الُموردة إلىالجباية للضريبة ع

ى هذه ة، وبناًء علزيادة في الحصيلة الضريبيَ  ةف دون أيّ ي لزيادة العبء على المكل ؤدّ تالجباية 
  .ز بانخفاض كلفة جبايتها وارتفاع حصيلتهاأفضل الضرائب هي التي تتميّ  القاعدة فإنّ 

  

  :ةلضريبل التنظيم الفنيّ : 2-1-4
مسيرة الضريبة التي يمكن أن في  للوقوف على المراحل مهمّ  للضريبة لتنظيم الفنيّ دراسة ا إنّ 

أساس فرض بعرض هذا الجزء ويبدأ  بين إدارة األرباح والضريبة، محتملة ل نقاط تفاعلتشكّ 
أتي إلكمال تي يمكن أن تالو  تحّقق وجباية الضريبة، ومن ثمّ  ل وسعر الضريبةمعدّ الضريبة و 

  .مع توضيحها لنقاط التفاعل مع إدارة األرباح مفهوم الضريبة
 :ل أو سعر الضريبةمعدّ أساس فرض الضريبة و : أوالً 

هذه األنواع  مجموعة من أنواع الضرائب نستعرض أهمّ ج نتِ يُ  فرض الضريبة أساس اختالف إنّ   -أ 
 :وهي
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 ي يتمّ والت) الضريبةمطرح ( ممكن أن تختلف الضرائب حسب المادة الخاضعة للضريبة •
 :الضريبةاستهدافها ب

، )عائد السندات(مثل ضرائب على رأس المال : ضرائب تستهدف الدخل أو اإليرادات -
وهي التي يتّم استهدافها بشكل – لشركاتضرائب ا(ضرائب على رأس المال والعمل 

 ). رواتب وأجور(، ضرائب على العمل )رئيسّي في البحث الحاليّ 

 :األمثلة من أهمّ : ضرائب تستهدف اإلنفاق -

حيث تضاف الضريبة على سعر السلع فور إنتاجها، ): المكوس(ضريبة اإلنتاج  -
ل البيع والتوزيع، ن دفعها عند فرضها على مراحل الحقة مثمب وهي تمنع التهرّ 

 .نة على سعر التكلفة أو سعر الجملةض بنسبة معيّ فرَ وتُ 

ة على سعر بيع السلع أو سعر التجزئة، وهي معينّ  فرض بنسبٍ تُ  :ضريبة المبيعات -
 .ل عبء هذه الضرائب المستهلك عند شرائه للسلعغير مباشرة يتحمّ 

المستوردة من الخارج حسب تكلفة لع ض على السّ فرَ تُ  :ةالضرائب والرسوم الجمركيّ  -
 .أخرى ات بين الدول من جهةالسلع، وتختلف حسب السلع من جهة وحسب االتفاقيّ 

فرض على عاٍل، تُ  هي ضريبة غير مباشرة، ذات إيرادٍ  :ضريبة القيمة المضافة -
أساس اإلنفاق على السلع والخدمات وفي جميع مراحل اإلنتاج والبيع والتوزيع 

د عند ة التي من الممكن أن تتولّ من خاللها تفادي ردود الفعل السلبيّ  مّ واالستهالك، يت
 عادًة و ف والضريبة، نتيجة انتفاء االحتكاك المباشر بين هذا المكلّ ين فين الحقيقيّ المكل

قة في فرض على القيمة المضافة المتحقّ تُ  واحدةٍ  ةٍ مئويّ  تكون هذه الضريبة بنسبةٍ 
ن يتضمّ  بكشفٍ  مرحلةٍ  في كلّ " دافع الضريبة"م وبموجبها يتقدّ المرحلة المستهدفة، 

 فرض عليه الضريبة ليتمّ الذي تُ و قيمة مدخالته ومخرجاته من السلع والفرق بينهما 
يقوم هذا الدافع للضريبة بإضافة  احتسابها وليقوم بعدها بتوريدها إلى الخزينة، ثمّ 

 .قيمة الضريبة على أسعار بيع المخرجات لديه

كثيرًا ما تأخذ شكل الرسوم وليس ضرائب، حيث وهي  :ف المعامالتستهدِ رائب تَ ض -
ممكن أن يستهدف هذا النوع المعامالت بين األفراد، أو بين األفراد والدولة، أو انتقال 

 ).ضريبة التركات(الثروة 
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للعقارات أو  مثل الضرائب التي تستهدف بدالت اإليجارات :ضرائب تستهدف العقارات -
 .العقارية ةنقل الملكيّ  تستهدف عملية

 

 :عةدة أو وحيدة أو ضرائب متنوّ ضريبة موحّ أنواع الضرائب من حيث أّنها  •

ة أو حيث تفرض فيه الدولة نظام واحد للضريبة مع ضرائب قليلة نوعيّ : نظام الضريبة الوحيدة -
هذا النوع بالبساطة والوضوح والسهولة، ز ة لتحقيق أهداف الضريبة المختلفة معًا، ويتميّ ثانويّ 

ف، مكلّ  فرض بسهولة حسب مقدرة كلّ ق الضريبة أو تحصيلها وجبايتها، وتُ سواء في تحقّ 
ة اإلجراءات ة نفقات التحصيل نتيجة قلّ ة في مطرح الضريبة تعطي مزايا قلّ والسهولة والمحدوديّ 

 ب الضريبيّ ة التهرّ ب عمليّ صع ى تُ ها من ناحية أخر ة التحصيل، كما أنّ بها لعمليّ التي تتطلّ 
فين، ولكن مقابل هذه المزايا هناك عيوب من بسبب صعوبة إخفاء المطارح من قبل المكلّ 

للضريبة  ناحية عدم تحقيقها للعدالة نتيجة محاولة الدولة الوصول إلى تحقيق الهدف الماليّ 
ة الحصيلة الضريبيّ  ع هذا فإنّ فين، ومعلى المكلّ  ا يزيد العبء الضريبيّ ممكن ممّ  بأكبر قدرٍ 

يترافق هذا النظام مع ه ة في مصادر الضريبة، كما أنّ تبقى قليلة في هذا النوع نتيجة المحدوديّ 
ة وغيرها بما يتناسب مع ة واالجتماعيّ تحقيق أهداف الضريبة األخرى االقتصاديّ صعوبة في 

 .المفهوم الحديث للضريبة

فرضها  د الضرائب التي يتمّ تتعدّ  ةالضريبيّ النوع من األنظمة وفي هذا : ةنظام الضرائب النوعيّ  -
، بحيث تنقسم خل المختلفة بما يتناسب مع بنية الدولة ونشاطها االقتصاديّ على أنواع الدّ 

من أنواع الدخل  نوعٍ  ض على كلّ فرَ الضرائب إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، وتُ 
في التطبيق لهذا تلجأ إليها أغلب  ةٍ نسبيّ  ز بسهولةٍ تتميّ مختلفة، و  التٍ بمعدّ و  منفصلةٍ  بصورةٍ 

ق أهداف ع المعاملة لمصادر الدخل، وتحقّ إدارات الضريبة التي تعاني الضعف، وتسمح بتنوّ 
ها ضعف كبير في ، وهي بالمقابل تعاني عيوبًا أهمّ ة في النشاط االقتصاديّ الدولة التدخليّ 

الذي يترافق ، إضافًة إلى ارتفاع نفقات التحصيل والجباية الضريبيّ ة للنظام درجة العدالة الرأسيّ 
 .مع كثرة اإلجراءات واألنظمة بسبب التعقيد المرتبط مع كثرة أوعية الضرائب

ضريبة واحدة على جميع مصادر فرض بموجب هذا النظام  تمّ وي: دةنظام الضريبة الموحّ  -
إخضاعها للضريبة،  ف ومن ثمّ للمكلّ  مصادر الدخل تجميع كلّ  ف، حيث يتمّ لمكلّ لالدخل 

مكلف يشارك  كلّ أّن بحيث  ،من العدالة في فرض الضريبة عاليةٍ  ز هذه الضريبة بدرجةٍ تتميّ 
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نتيجة فرضها على كامل مصادر دخله و  ةة اإلجماليّ في دفع الضرائب حسب مقدرته التكليفيّ 
مة تطبيق هذا النظام في البلدان المتقدّ ظ الحَ ، بالمقابل فهي صعبة التطبيق لذلك يُ حدٍ موّ  بشكلٍ 
 ات استعالم ضريبيّ وآليّ  ًا،جدّ  عاليةٍ  ز بكفاءةٍ تتميّ  ةٍ ضريبيّ  أكبر نتيجة حاجتها ألجهزةٍ  بشكلٍ 
ة الدوائر الضريبيّ  ها في بعض األحيان تعاني ضعف في قاعدة االقتصاد ألنّ كما أنّ  رة،متطوّ 

 .في اإلجراءات وكثرةٍ  مكلف مع تعقيدٍ  لكلّ  فاتسوف تدرس وتتعامل مع عدد أكبر من الملّ 

 :ضرائب غير مباشرة وأضرائب مباشرة أنواع الضرائب من حيث أّنها  •

غالبًا ُيالحظ تأثير ممارسات إدارة األرباح على الضرائب المباشرة أكثر من الضرائب غير 
المعتَمدة في التمييز المباشرة، ويتم مالحظة فروق التأثير من خالل مجموعة المعايير المختلفة 

التمييز بين الضرائب المباشرة  هناك صعوبات في نّ بين نوعي الضرائب المذكورين، علمًا أ
ة العديد من المعايير التي تفيد يات المحاسبيّ م األدبّ الضرائب غير المباشرة، وفي هذا المجال تقد و 

  :في التمييز بين النوعين
الضرائب المباشرة تكون طريقة التحصيل فيها  ار فإنّ حسب هذا المعي: معيار طريقة التحصيل -1

بموجب جداول  جبىد، لذلك فهي تُ محدّ  د، والمطرح الضريبيّ ف بالضريبة محدّ والمكلّ ، واضحة
ل عند رائب غير المباشرة تحصّ الضّ  أنّ  ف ومطرح الضريبة؛ في حيناسم المكلّ ن ة تبيّ اسميّ 

بموجب كشوف بل عند  جبىخل، وبالتالي فهي ال تُ للدّ  ينطوي على استخدامٍ  نٍ معيّ  وقوع حدثٍ 
 .ق حدث استخدام الدخلتحقّ 

ض عليها فرَ ة أو عناصر الدخل التي تُ إذا كانت المادّ : ة الخاضعة للضريبةمعيار ثبات المادّ  -2
ا في الضرائب ؛ أمّ مباشرةً  ر ضريبةً عتبَ تُ  د المستمرّ ز بالثبات واالستقرار والتجدّ الضريبة تتميّ 

شرة يكون فرضها على أساس حدوث واقعة استخدام الدخل التي ال تتصف بالتكرار غير المبا
 .ف عينهلمكلّ بالنسبة ل - بالضرورة- واالستمرار 

بالضريبة  مباشرٍ  فٍ في حالة نقل عبء الضريبة نكون أمام مكلّ : معيار نقل عبء الضريبة -3
عبء الضريبة يقوم بتحميله إلى  ألنّ  ،عبءٍ  ل أيّ ته دفع الضريبة فقط دون تحمّ مهمّ وتكون 
ل عبء فيكون هذا الطرف هو الذي يتحمّ  ،)غالبًا جمهور المتعاملين معه( آخرٍ  طرفٍ 

الضرائب المباشرة هي  هذا المجال فإنّ  فيو بالضريبة،  ف الحقيقيّ الضريبة حقيقًة وهو المكلّ 
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تقوم على فكرة نقل  أساسًا ال تنطوي على نقل عبء الضريبة، في حين الضرائب غير المباشرة
 .عبء الضريبة

التداخل مع مصطلح إدارة األرباح بشكل أكبر في المعيارين األّول والثاني قياسًا بالمعيار  ُيالحظ
  .الثالث المذكورة أعاله

  :وهناك مجموعة من المزايا والمحاذير التي ترتبط بكل من النوعين
 :من هذين النوعين يتم استعراض مزايا كلّ : المزايا  - أ

أكثر عدًال في و ز على اإليرادات، ها تركّ ال تعيق حركة اإلنتاج ألنّ : الضرائب المباشرة -
النسبّي مّما يساعد في تقدير الموارد الضريبية بصورة  ز حصيلتها بالثباتتتميّ و التكليف، 
 .لتحصيلتكلفة في ا ها أقلّ أكبر نتيجة أنّ  ق قاعدة االقتصاد بصورةٍ تحق و ، أكثر دقة

، وال تحتاج دوائر في جبايتها ز بسهولةٍ تتميّ و سريعة التحصيل، : الضرائب غير المباشرة -
ال يشعر و د استخدام الدخل، وفيرة الحصيلة، ق الضريبة بمجرّ رة نتيجة تحقّ ة متطوّ ضريبيّ 
  .ضافة لسعر الخدمة التي يطلبهاها مُ ف بها نتيجة أنّ المكلّ 

 :رغم المزايا السابقة يعاني كل من هذه النوعين من النقاط السلبية التالية :المحاذير  - ب

ة الحصيلة قلّ و ، غالباً  ةتأخير في تحصيلها حتى نهاية السنة الماليّ : الضرائب المباشرة -
وهنا  ب منها،ا يدفعه لمحاولة التهرّ عبء الضريبة ممّ  ف بثقلأحيانًا نتيجة شعور المكلّ 

اإلدارّي من خالل المهارات المحاسبّية المتوفّرة في الشركات إلدارة ممكن أن يتّم التدخل 
كما أنها  األرباح بشكٍل ُيخفض الربح الضريبّي وبالتالي يخّفض الضريبة المدفوعة،

 .ةضعف األجهزة الضريبيّ  صعوبة أكبر في التطبيق في ظلّ و مرونة ضعيفة، تعاني من 

على  دقيقةً  ب رقابةً ها تتطلّ اإلنتاج أحيانًا ألنّ تعيق حركة : الضرائب غير المباشرة -
ة فهي تفرض على جميع الفئات دون أخذ ال تأخذ باالعتبار المقدرة التكليفيّ و المنتجين، 

  .البعد عن الثباتتعاني الدخل بعين االعتبار، و 
 : ةضرائب شخصيّ  وأ ةعينيّ ضرائب أنواع الضرائب من حيث أّنها  •

ة االقتصاديّ  هف دون االهتمام بظروفهي التي تعتمد على حجم ثروة المكلّ  :لعينّيةاالضرائب  -
 .ةق العدالة الضريبيّ ة وهي ال تحقّ واالجتماعيّ 

  :ز الضرائب العينية بما يليتتميّ 
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ف عند تقدير الضريبة حيث تتعامل الضريبة مع الدخل دون ف مع المكلّ ال يوجد تعسّ  -
 فالمكل. 

 .ةال تسمح بإعفاءات اجتماعيّ  -

 .ة ثابتةالت نسبيّ تستخدم معدّ  -

عن  ةٍ شخصيّ  ف لمعلوماتٍ ب تقديم المكل ه ال تتطلّ ات، وذلك ألنّ ب زيادة في الثبوتيّ ال تتطلّ  -
 .ظروفه

  :هاأهمّ  ولكن يعاني هذا النوع من الضرائب من عيوبٍ 
 .ةف وظروفه االجتماعيّ ة للمكلّ غير عادلة من ناحية عدم مراعاتها للمقدرة التكليفيّ  -

 .ة من هذه الضرائب قليلةتكون الحصيلة الضريبيّ ما غالبًا  -

ة ومقدرته ف الشخصيّ هي التي تأخذ باالعتبار ظروف المكلّ ف: ةالشخصيّ أّما الضرائب  -
فين، ة للمكلّ ة ولكن من الصعب تحديد الظروف الشخصيّ ق العدالة الضريبيّ ة، وهي تحقّ التكليفيّ 
  :هيو ف مراعاة مقدرة المكلّ ة تساعد في عمليّ  داتومحدّ  هيمااعتماد مجموعة مف لذا تمّ 

الكفاف الذي يلزم للحفاظ على حياة  د حدّ حد حيث يُ  :األدنى الالزم للمعيشة إعفاء الحدّ   -أ 
ضريبة، ويبدأ فرض الضريبة على جزء  ةأيّ  ض على هذا الحدّ فرَ عيله، فال يُ ف ومن يُ المكلّ 

ظ زيادته مع زيادة الدخل نتيجة ترافق الحَ الكفاف، والذي قد يُ  الدخل الذي يزيد عن حدّ 
ل فض ، وهنا أيضًا يُ في تكاليف المعيشة في األسعار ما يعني زيادةً  زيادة الدخل مع ارتفاعٍ 

 .ربما يتناسب مع معّدل التضّخم المتغيّ  التعامل المرن مع هذا الحدّ 

ف ازداد ثقل يعيلهم المكلّ  األفراد الذين ما ازداد عددكلّ ف: فة للمكلّ مراعاة األعباء العائليّ   -ب 
 .ف تخفيضات أكبر على الضريبةالضريبة عليه، لذلك يجب منح هذا المكلّ 

دخول و دخول العمل،  :م مصدر الدخل إلىقسَ حيث يُ  ،أخذ مصدر الدخل باالعتبارأن يتّم   - ج 
دخول رأس المال تتصف بالثبات  ظ أنّ الحَ دخول المصدر المختلط، وهنا يُ و رأس المال، 

دخل  بضريبة تستهدفف المكلّ فثباتًا،  أقلّ التي ُتعتبر دخول العمل ل نسبةً  يرٍ كب بشكلٍ 
دخول العمل  ، حيث أنّ صحيّ  ضه لعارضٍ قد يفقد مصدر الدخل مثًال في حال تعرّ العمل 

فإّن وفي حال فقدان هذا الشرط  ،دةة جيّ ة ونفسيّ تشترط وجود صاحب الدخل بحالة جسديّ 
ق للدخل، إضافًة الرتفاع نسبة ما ُينفَ  ومن يعيله دون مصدرٍ يعني بقاء هذا الشخص ذلك 
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لدخول ذات بالنسبة لأّما ، - ة خصوصاً الغذائيّ - ة من هذه الدخول على السلع األساسيّ 
ة التي يستثمر مثل األعمال التجاريّ  معًا، المصدر المختلط المتأتية من العمل ورأس المال

الدخل السابقين  طة بين نوعيّ ل هنا حالة متوسّ شكّ تفإّنها ، ف رأس ماله بنفسهفيها المكلّ 
 .بها أيضاً  ةً خاصّ  تستوجب معاملةً 

ذوي الدخول  تخفيف الضريبة علىبشكٍل يضمن  ،ة استعمال الدخلكيفيّ لاألخذ باالعتبار   -د 
على  - إن لم يكن كامل الدخل– هدخل بإنفاق الجزء األعظم من المنخفضة الذين يقومون

لذوي الدخول المرتفعة الذين نسبًة  ،ةلسلع األساسيّ ااستهالك على الستهالك وخصوصًا ا
 . ةدخلهم لالدخار أو استهالك السلع الكماليّ جزء كبير من ذهب ي

  :ةضرائب قيميّ  وأة ضرائب نوعيّ أنواع الضرائب من حيث أّنها  •
وزن، حجم، ( ةوحدة ماديّ  على كلّ  نٍ معيّ  ض بمبلغٍ فرَ ة الضرائب التي تُ د بالضرائب النوعيّ قصَ يُ  -

  .من مطرح الضريبة دون النظر إلى القيمة وهي بسيطة وسهلة التطبيق) مساحة، عدد
من قيمة مطرح الضريبة وهي أكثر عدالة  ةٍ مئويّ  نسبةٍ كض فرَ هي التي تُ ف: ةا الضرائب القيميّ أمّ  -

 .ةرات في المطارح الضريبيّ ة تجاه التغيّ ن حساسيّ واألكثر انتشارًا، وهي التي تؤمّ 

 ل، حيث أنّ مالحظة التفاعل مع إدارة األرباح مع النوع الثاني دون النوع األوّ  ويمكن أن يتمّ 
 .خل في مجال القيم التي تعطيها المحاسبةنوع من التدّ  ن أيّ ل ال يتضمّ النوع األوّ 

 

 ،للضريبة ل الحقيقيّ والمعدّ  ل االسميّ الفرق بين المعدّ  ةسادر  يتمّ ل الضريبة معد وفي مجال دراسة   -ب 
ة الضرائب التوزيعيّ  تّم فيما يلي التعرض إلىوي ،ل الضريبةبحسب معدّ  نجد أنواعًا من الضرائبو 

 :1ةة والضرائب التصاعديّ ة، الضرائب النسبيّ والضرائب القياسيّ 

  :للضريبة ل الحقيقيّ والمعدّ  ل االسميّ المعدّ  •
ه التشريع ر بالقانون والذي أقرّ ل المقرّ المعدّ  بأّنه للضريبة أو القانونيّ  ل االسميّ قصد بالمعدّ ويُ  -

 .الضريبيّ 

يكون من دخل أو رأس مال المكلف، و  فعلي  ع بشكلٍ قتطَ هو الذي يُ ف ا المعدل الحقيقيّ أمّ  -
 عمصدر االختالف هو اإلعفاءات والخصومات الممنوحة من قبل المشر. 

                                                           
� >%�، >%�. "���دئ ا����� ا�����".1994. &�ھ!د، �-�� "��� 1���� .254ص   ."!ر�� ، ���!رات 



 قياس الربح الضريبي: الفصل الثاني

 

114 

عليه من قبل  التركيز يمكن أن يتمّ  ل الحقيقيّ والمعدّ  ل االسميّ االختالفات بين المعدّ  إنّ 
، من خالل تركيزها على الحسابات "بح الضريبيّ إدارة الرّ " اإلدارة للوصول لما يمكن أن يتّم تسميته

 .التي تُفعل أو تزيد الخصومات الممنوحة من قبل المشّرع

 : ةضرائب قياسيّ  وأة ضرائب توزيعيّ أنواع الضرائب من حيث أّنها  •

مبلغ بتحديد الدولة  تقوممًا، بل ل الضريبة مقدّ د معدّ يحدت يتمّ وفيها ال : ةالتوزيعيّ الضرائب  -
ة في المبلغ على األجزاء اإلداريّ هذا توزيع تعمل على  ثمّ  ،الذي تهدف الوصول إليهالحصيلة 
 ة الخاضعة للضريبة،منهم من المادّ  فين حسب ما يملكه كلّ توزيعها على المكلّ  يتمّ  الدولة، ثمّ 

 .خلرات في الدّ ة للتغيّ حساسيّ  هذا النوع أقلّ و 

تحديد الحصيلة من  بدالً م مقدّ  ل الضريبة بشكلٍ ع معدّ د المشرّ وفيها يحدّ : ةب القياسيّ ائالضر   -
 .ة السائدةوالظروف االقتصاديّ  مقّدماً  دل المحدّ تبعًا للمعدّ د تتحدّ الحصيلة وبالتالي فإّن مقدمًا، 

نتائج مع إدارة األرباح، العتماده على ة محتملة الثاني نقاط تفاعليّ ن النوع وهنا أيضًا يتضمّ 
د الضريبة دون النظر للنتائج التي ل منها يحدّ في تحديد الضريبة، في حين النوع األوّ األعمال 

  .في هذا النوع معدومة ل المحاسبيّ ة التدخّ إمكانيّ تكون قها المنشآت وبالتالي تحقّ 
  :ةتصاعديّ ضرائب بمعّدالت ة والالضرائب النسبيّ  •

دون النظر لقيمة مطرح الضريبة، وال  وحيدٍ  لٍ هذه الضريبة بمعدّ تُفَرض و : ةالضريبة النسبيّ  -
، وهذا هو النوع المستخدم في مجتمع البحث الحالّي، ر قيمة هذا المطرحل بتغيّ ر هذا المعدّ يتغيّ 

نسبّية يتّم اإلضاءة عليها حيث تخضع الشركات المساهمة بموجب التشريع السورّي لضريبة 
 .بشكٍل أكبر في الفصل الثالث من البحث

ما زادت قيمة مطرحها، وهي لها كلّ هي الضريبة التي يرتفع معدّ ف: ةالضريبة التصاعديّ أّما  -
ة ة، وهي أكثر حساسيّ الضريبة النسبيّ  تلك التي تحّققها أكبر من األكثر انتشارًا لتحقيقها عدالةً 

 أعلى في  وبالتالي زيادةً  ،لفي المعدّ  الزيادة في الدخل تعني زيادةً  ة ألنّ من الضريبة النسبيّ 
 :ة هيل على ما هو عليه، وهناك أنواع لألسعار التصاعديّ الحصيلة فيما لو بقي المعدّ 

حسب ما يملكونه على أن  أو طبقاتٍ  فين إلى فئاتٍ تقسيم المكل يتّم ب :بالطبقاتالتصاعد   -أ 
 .نةٍ معيّ  أو طبقةٍ  فئةٍ بكّل  خاّص  نٍ معيّ  تسري الضريبة بسعرٍ 
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 خاّص  جزء لسعرٍ  يخضع كلّ و تقسيم مطرح الضريبة إلى أجزاء يتّم ب :التصاعد بالشرائح   -ب 
  . يرتفع بازدياد المطرح

بأن تتصاعد أسعار الضريبة على أساس متوالية : اد إمّ تتحدّ  وأسعار التصاعد الضريبيّ 
السعر على أساس الدخول المرتفعة وينخفض السعر د يحدّ : ، أو%100 بشرط أال تصل لحدّ 

  .ما انخفضت قيمة الدخول الخاضعة للضريبةكلّ 
الضرائب ( لدافع أكبر من النوع األوّ  )الضرائب التصاعدّية( ل النوع الثانيويمكن أن يشكّ 

ارتفاع ة مع نتيجة ارتفاع الضريبة الحديّ وذلك ، للتالعب بالدخل المعلن ل اإلدارةلتدخّ  )النسبّية
، وفي هذا المجال يمكن أن لأكبر في النوع الثاني منها في النوع األوّ  ة بشكلٍ النتائج المحاسبيّ 

يكون الدافع األكبر لإلدارة في الشركات هو باتجاه التدّخل من خالل إدارة األرباح بهدف تمهيد 
  .بأرباح عاليةالدخل مّما يمنع التصاعد الضريبّي والتكليف على أساس نسب مرتفعة ترتبط 

  :ق وجباية الضريبةتحقّ : ثانياً 
. جباية الضريبةو ق الضريبة، تحقّ و تقدير مطرح الضريبة ، : هذه العملية بثالث مراحل تمرّ 

ة في الشركات أو العالقة التي قد تنشأ بين األرقام المحاسبيّ  - نوعًا ما-ح وفي هذا المجال تتوضّ 
  .أخرى جهةٍ ة من المنشآت من جهة والضريبة النهائيّ 

للوصول لتحديد الضريبة الواجب فرضها، وتلجأ اإلدارة  ةهامّ  المرحلة ذهوه: تقدير مطرح الضريبة  -أ 
 :أو غير مباشرة مباشرةٍ  ا بصورةٍ ة لتقدير المطرح إمّ الضريبيّ 

 :هذا األمر من خالل ويتمّ  :الطرق المباشرة •

 ف في نهاية كلّ م المكلّ حيث يقدّ  :فمن قبل المكلّ  مٍ مقدّ  أو إقرارٍ  االعتماد على تصريحٍ با إمّ  -
ة وهنا تكمن الفكرة الرئيسيّ  النقاش، ح فيه عن نتائج أعماله في الفترة محلّ إقرارًا يصرّ  ةٍ ماليّ  فترةٍ 

ة، حيث تنطلق يّ ة والضريبالتركيز عليها عند الحديث عن العالقة بين األرقام المحاسبيّ  التي يتمّ 
عنه، ومن ثم إضافة ما يجب إضافته وتنزيل ما  المعلن هذه الطريقة من رقم الربح المحاسبيّ 

 ويكون أمام المكلف في هذه الطريقة مجاالً  ق،المطبّ  يجب تنزيله بموجب القانون الضريبيّ 
 مباشرٍ  ، إما بشكلٍ م من قبلهب من الضريبة من خالل التالعب باإلقرار المقدّ للتهرّ  اً واسع
 ات يتمّ بإدارة األرباح، وهذه التقنيّ  ةة المتمثلات المحاسبيّ من خالل استخدام التقنيّ  ، أوفي وتعس

مع المحافظة  ألغراض الضريبة المعلن يبيّ اللجوء إليها بهدف التأثير الكبير على الربح الضر 
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ألغراض األسواق المالية مثًال، وذلك المعلن  على الربح المحاسبيّ  وطفيفٍ  خفيفٍ  أثرٍ  على
القانون  تطبيق التي يفرضها بين الربح المحاسبّي والربح الضريبيّ  من خالل الفروقات

إدارة الربح " تسميته كما ُذكر سابقًا بمصطلحفي الدولة، وهذا ما يمكن  ُمعتَمدال الضريبيّ 
 .ى إدارة األرباح والضريبةل نقطة التفاعل بين ما يسمّ ، وهذا النوع يمكن أن يشكّ "الضريبي

 ميدانيّ  ة بشكلٍ الدوائر الضريبيّ  لموظفيّ  من خالل جوالتٍ  التقدير اإلداريّ طريقة باعتماد  أو  -
ف وفرض الضريبة بناًء على بعدها تقدير أعمال المكلّ  فين، ويتمّ ة من المكلّ نات عشوائيّ على عيّ 

ف نتيجة اإلطالع على بعض المعلومات على المكلّ  هذا التقدير، ولهذا األسلوب تأثير سلبيّ 
ل على حتمَ اإلطالع عليها من قبل الغير لتأثيرها المُ  ه والتي ال يرغب بأن يتمّ ة بعملالخاصّ 

 .وضعه التنافسيّ 

هذا األمر من  ويتمّ ض على استخدامات الدخل ال الدخل نفسه، فرَ وهي تُ  :الطرق غير المباشرة •
 :خالل

مثل المسكن ف وسلوكه ة التي تظهر على أفعال المكلّ ا باالعتماد على المظاهر الخارجيّ إمّ  -
ها، ومقدار ما يصرفه وعدد العمال الذين يعملون لديه، ملكالذي يعيش فيه، والسيارات التي ي

وال يمكن تحديد  ،آلخر وفي هذه الطريقة بعض الغبن حيث تختلف عادات اإلنفاق من فردٍ 
 .دقيقةٍ  الدخل بصورةٍ 

لين من المتأصّ  اً ة عددر الضريبيّ فقد تجمع الدوائ طريقة التقدير الجزافيّ يتّم باالعتماد على أو  -
ر دخل زمالئهم من خالل بيانات ومظاهر تشكيل لجنة تقدّ يتّم و  ،أو المهنة في ممارسة الحرفة

 .ع بالعدالةة وهي أيضًا ال تتمتّ خارجيّ 
 

ة على تحديد المبلغ الذي يخضع تقدير الدخل تعمل اإلدارة الضريبيّ  بعد أن يتمّ : ق الضريبةتحقّ   -ب 
ع على هذا المبلغ، وٕاخضاع المبلغ ها المشر ف وٕاجراء الخصومات التي يقرّ دخل المكلّ للضريبة من 
 .عه المشرّ ل الذي أقرّ المتبقي للمعدّ 

تحديد المبلغ الواجب اقتطاعه يأتي دور تحصيل الضريبة وتغذية  بعد أن تمّ : جباية الضريبة  - ج 
ف بدفع ل نفسه حيث يقوم المكلّ قبل المموّ ا من دفع الضريبة إمّ  ة بهذا المبلغ، ويتمّ الخزينة العامّ 

 ف الحقيقيّ آخر غير المكلّ  الدفع من قبل شخصٍ  ة، أو يتمّ الضريبة بنفسه إلى الدوائر المختصّ 
للضريبة والذي يقوم بدوره  ف االسميّ هذا في الضرائب غير المباشرة، من خالل دفع المكلّ  يتمّ و 
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ض عليها فرَ من خالل رفع أسعار السلع التي تُ  ف الحقيقيّ بعكس عبء هذه الضريبة على المكلّ 
 التي، أو في الضرائب المباشرة من خالل الحجز عند المنبع ف الحقيقيّ لمكلّ لالضريبة عند بيعها 

 ف قبل وصوله إليه، ويتمّ م الدخل للمكلّ اقتطاع الضريبة من الدخل من قبل من يقدّ فيها  يتمّ 
  .رمالحظتها خصوصًا في ضريبة الرواتب واألجو 
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  المبحث الثاني
  ة قياس الربح الضريبيّ آليّ 

كأحد أكثر الخطوات تأثيرًا في النتيجة  في ضرائب الدخل في إطار تحديد مطرح الضريبةإّنه 
عرض  ة تحديد الدخل الخاضع للضريبة، وسوف يتمّ دراسة آليّ  من المهمّ  ،ةة النهائيّ الضريبيّ 
دراسة مراحل القياس  ض للمفهوم الواسع للدخل، ومن ثمّ خالل التعرّ من في هذا المبحث المفهوم 

 ة المرتبطة بالربح وصوًال إلى تحديد رقم الربح المحاسبيّ ة المحاسبيّ في المحاسبة والمبادئ العلميّ 
  .الربح الضريبيّ تحديد رقم ل منطلقًا إلى الذي يشكّ 

  :ويتناول هذا المبحث المواضيع التالية

  .الدخلمفهوم : 1- 2-2
  .اً محاسبيّ  لربح الضريبيّ مراحل الوصول ل: 2- 2-2
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  :الدخلمفهوم : 2-2-1
وذلك حسب شمولّية النظرة إلى  فرديّ الدخل الو  قوميّ الدخل ال كّالً منمفهوم الدخل  تضّمني

  .ةمعنويّ ة أم ة اعتباريّ ًا لشخصيّ سواء كان فرديّ  الدخل الفرديّ هذا المفهوم، ويهتّم البحث الحالّي ب
ما يحصل عليه الفرد من عمله أو من  كلّ : "هبأنّ  في معناه اللغويّ  الدخل الفرديّ  فعر يُ 

  ".مادي  ممتلكاته من مردودٍ 
مع بقاء المصدر  ةٍ دوريّ  ر بصفةٍ د أو يتكرّ إيراد يتجدّ : "هو والماليّ  وفي معناه االقتصاديّ 

، وقد يكون واستمراره، وهو ينتج من مصادر مختلفة فقد يكون رأس المال كربح العقارات والودائع
ف وقد يكون مصدره رأس المال والعمل معًا كأرباح التجارة مصدره العمل كأجرة العامل والموظّ 

  .1"والصناعة والخدمات
  :خصائص الدخل هييتبّين أّن ومن التعريف 

 .ة شهر أو سنةفترة زمنيّ  خل كلّ للدّ  دوري  د بشكلٍ ة التجدّ أي عمليّ : ةالدوريّ  -

 ينفذ بفعل إنتاجه المصدر الذي ينتج عنه هذا الدخل يجب أالّ  أي أنّ : بقاء المصدر -
 كوسائل اإلنتاج من آالت وعقارات وغيرها أو غير ماديّ  للدخل، والمصدر يكون ماديّ 

 .كشهرة المحل أو الموهبة

ان وذلك لضمان إعطائه الدخل المناسب، وضم: مناسبٍ  مصدر واستغالله بشكلٍ صيانة ال -
  .عدم نفاذه بسبب سوء االستعمال أو عدم االهتمام

الخاضع  مختلفة تجاه تحديد فكرة الدخل هناك وجهات نظرٍ وبالنسبة للربح الخاضع للضريبة 
أو األخذ بفكرة  ،لتحديد الدخل من جهة رئيسي  ورية كعاملٍ دّ المن حيث األخذ بفكرة  ،للضريبة
تين في مجال تحديد الدخل أخرى، ومن هذا االختالف كان هناك تمايز لنظريّ  ة من جهةٍ الشموليّ 

ة المصدر واالستثمار، تان هما نظريّ من هاتين الفكرتين، والنظريّ  زت على واحدةٍ منها تركّ  كلّ 
  .ةة اإلثراء والميزانيّ ونظريّ 

  

  

                                                           
 .95ص . ���� 
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  :االستثمارنظرية المصدر و  -1
ة التي يمكن تقديرها ة الدوريّ مجموع اإليرادات النقديّ : هف الدخل وفق هذه القاعدة بأنّ عر ويُ 
نة بعد استبعاد تكاليف الحصول على هذه ة معيّ والتي يحصل عليها الفرد خالل فترة زمنيّ  ،بالنقود

 ة استثمارٍ فالدخل هنا هو عمليّ  ؛والتي يمكن استهالكها دون المساس برأس المال ،اإليرادات
ة في الدخل ز هذه القاعدة على فكرة الدوريّ وتركّ  للمصدر وبالتالي فهو يختفي مع اختفاء المصدر،

وقد ، نةٍ معيّ  فترةٍ  كلّ  ةٍ دوريّ  الشخص يحصل على اإليراد بصفةٍ  أي أنّ  ،أي أن يكون الدخل دائم
 وهناك يجب توافر الثبات غالباً  ةة بالسنة الماليّ على تقدير الفترة الزمنيّ  ق بالعرف المحاسبيّ فِ ات ،

لمصدر الدخل والذي قد ينتج عن رأس المال أو العمل أو رأس المال والعمل معًا، وال بد  النسبيّ 
ق منافع من تدفّ  ق دخل ال بدّ لبقاء الدخل، وحتى يمكن القول بتحقّ  من بقاء المصدر كضرورةٍ 

وذلك عندما  نقدي  ة لتقدير هذه المنافع بمقابلٍ ر اإلمكانيّ ض أن تتوفّ فترَ وهنا يُ  ،شخصلصالح ال
 وال تأخذ باعتبارها عناصر الدخل غير المنتظمة رغم تأثيرها الهامّ ة، تكون على شكل منافع عينيّ 
 .ل الضرائبعلى مقدرة األفراد على تحمّ 

  :ةة اإلثراء والميزانيّ نظريّ  -2
 ،ة للفرد بين تاريخينة االقتصاديّ الزيادة في قيمة رأس المال أي القوّ : ههنا بأنّ ف الدخل عر ويُ 

فائض في قيمة الموجودات التي يملكها الفرد دون النظر إذا كان مصدره ثابتًا أو الالناتجة عن و 
، وهو في الدخل اإليرادات غير المنتظمةتضمين  بالحسبان ت هذه النظرّيةوهنا أخذ ؛اً عرضيّ 
 ة، حيث أنّ ة المتحققّ باإلضافة إلى األرباح الرأسماليّ  والعرضيّ  ن أرباح االستثمار العاديّ يتضمّ 

  :ة هية إلى ثالثة أقسام رئيسيّ م اإليرادات اإلجماليّ قواعد المحاسبة تقسّ 
الناجمة عن مباشرة المشروع لنشاطه  أرباح االستثمار العاديّ وهي : أرباح النشاط العادي -

 .الربح الظاهر في حساب المتاجرة بإجماليّ  لةً المعتاد ممثّ 

 الناتج عرضًا عن بيع بعض األصول مثًال أو الفرق بين ما يتمّ  وهو الربح: الربح الرأسماليّ  -
 .ة لألصولًا من شركات التأمين والقيمة الدفتريّ تقاضيه فعليّ 

لف عن القسم ، وتختفن للمكلّ ج عن نشاط معيّ الربح العارض الناتوهو : اإليرادات العرضّية -
ة بموجب عقود التأمين ، مثل المبالغ المستحقّ هل ها غير ناتجة عن النشاط الرئيسيّ ل بأنّ األوّ 

  .وأرباح القطع وٕايرادات العقارات وغيرها



 قياس الربح الضريبي: الفصل الثاني

 

121 

تين متين في النظريّ زيادة على القاعدتين المقدّ  أيضاً  تنشأ قاعدة جديدة الضريبيّ وفي المجال 
  :قالسابقتين، وهي قاعدة التحقّ 

  :ققاعدة التحقّ  -3
أي أّن هناك حدث ملموس يوّفر بيانات  قها،ة إال عند تحقّ األرباح الرأسماليّ ب تعترفوهي ال 

ين من خالل ين الضريبيّ لفِ كهذا ممكن أن ينعكس على المو  قيمّية مؤّكدة لمقدار الربح الرأسمالّي،
حدث لديهما  مكلَفين اثنين بحيث أّنه ممكن أن يكون هناك، ضريبي  تمايزٍ  ما ينجم عن هذا من

ة رأسماليّ  اً ق أرباحه حقّ على أحدهما ألنّ ض فرَ تُ ضريبة ونجد ال ،زيادة متساوية في قيمة رأس المال
ل ضريبة ويبقى اآلخر ال يتحمّ في حين أّن  ،مثالً  ببيعه جزء من موجوداته التي زادت قيمتها

  .ةته االقتصاديّ محتفظًا بقوّ 
  

  :اً محاسبيّ  لربح الضريبيّ مراحل الوصول ل: 2-2-2
 :التالية ر عن األرباح المعلنة بالمعادلةعب يُ ه بما أنّ 

�������� 	
����� = �(�)  

ر عن النظام عب تُ  )�(الة ، والدّ ر عنهافي الفترة المقرّ  عن األداء الماليّ  )X(ر عب حيث تُ ب
، ملحوظةٍ  الذي ال يمكن مالحظته إلى أرباحٍ  الذي يعمل على تحويل األداء الماليّ  المحاسبيّ 
: م بها عامالن هماة المعلنة يتحكّ ل فإن األرباح المحاسبيّ ر في الفصل األوّ كِ كما ذُ ه و فإنّ  وبالتالي

التركيز على العامل هنا  ويتمّ  الذي يقيس هذا األداء، للشركات والنظام المحاسبيّ  األداء الماليّ 
ة دراسة مراحل القياس في المحاسبة والمبادئ العلميّ ة من خالل لمحاسبيّ الثاني المتحكم باألرباح ا

ط لفكرة عرض مبسّ  يتمّ  من ثمّ ، و ة الوصول إلى الربح المحاسبيّ المرتبطة بالربح والتي تحكم آليّ 
ا في المبحث الثالث من هذا ع فيهالتوسّ  والتي يتمّ  والربح الضريبيّ  االختالف بين الربح المحاسبيّ 

  .ة في هذا المجالالمعايير الدوليّ  ما تناولتهمن خالل دراسة  الفصل

  :مراحل القياس في المحاسبة: 2-2-2-1
  :وتتمثل هذه المراحل بما يلي
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من ذلك و العمل عليها من قبل المحاسبة،  ة الخام التي يتمّ المادّ  لالبيانات التي تشكّ تجميع   -أ 
ة التبادالت التي تحدث ضمن الوحدة عمليّ ة بناًء على مصادر ضمن الوحدة االقتصاديّ عّدة 

 .أو بين الوحدة والخارج

بما يتناسب مع طبيعة  موضوعي  باستخدام القيد المزدوج، وفقًا ألساسٍ البيانات تسجيل هذه   -ب 
 .ل هذه البياناتة التي تشكّ العمليّ 

 .موضوعيّ  حسابيّ  ، وفق دليلٍ متجانسةٍ  لة في مجموعاتٍ تصنيف وتبويب البيانات المسجّ   - ج 

من خالل إظهارها  ةة وصوًال لتحديد النتائج الماليّ ة ربط بين المجموعات الحسابيّ إجراء عمليّ   -د 
من المعلومات للمستخدمين لمنتجات  ر أكبر قدرٍ بشكل قوائم تلتزم بمعايير عرض بما يوفّ 

 .ة المحاسبةعمليّ 

ة محاسبيّ  فروضٍ  استلزم تحديد مجموعة للربح المحاسبيّ  سليمٍ  الوصول لقياسٍ  عملّية وٕانّ 
  : في الشركة وهي المحاسبيّ للبناء  ل قاعدةً تشكّ 

حيث أّن المحاسب عندما يقوم بإجراء عملّيات القياس  :ةة المستقلّ ة المعنويّ فرض الشخصيّ  - 
للشركة محّل القياس كوحدة منظّمة منفصلة عن  مستقّلةً  معنوّيةً  المحاسبّي يفترض شخصّيةً 

  .كهاشخصّية مّال 
أّن حياة هذه الشركة ب عند قيامه بالقياس المحاسبيّ المحاسب حيث يفترض : ةاالستمراريّ فرض  - 

  .تمال التصفية هو حالة استثنائّيةمستمّرة أو ال نهائّية وأّن اح
، وذلك نتيجة ةٍ دوريّ  تقسيم حياة المشروع إلى فتراتٍ  حيث يتمّ : ة أو القياس الدوريّ فرض الدوريّ  - 

من وقٍت معرفة نتيجة أعمالها ومركزها المالّي إلى اهتمام أصحاب المصالح مع الشركة حاجة و 
، وهذا الفرض مهّم للدوائر الضريبّية التي تبحث عن الربح السنوّي ليتّم آلخٍر خالل حياة المشروع

وهذا الفرض هو ، بعد تعديله حسب القواعد التي يفرضها المشّرع الضريبيّ  فرض الضريبة عليه
االعتراف  عند في المحاسبة أساس االستحقاقب ففي ظهور ما ُيعرَ  الالعب الرئيسيّ يضًا أ

ات إدارة األرباح التي تّم وهو المصطلح الذي تعتمد عليه كثير من تقنيّ  بالمصروفات واإليرادات
  .ل من هذا البحثتناولها في الفصل األوّ 

عدم ثبات قيمة وحدة  ا الفرض من واقعتنطلق فكرة اعتماد هذو  :فرض ثبات قيمة وحدة النقد - 
 بافتراضالمحاسب وهذا ما تطّلب أن يقوم ، البيانات المحاسبّية على أساسها النقد التي يتّم تقييم
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ثبات قيمة وحدة النقد عند قيامه بالقياس، الستبعاد أثر التغّيرات في قيمة وحدة النقد على سالمة 
بفرض إيجابّية أو موضوعّية القياس أي عدم التحّيز في  القياس المحاسبّي، ومن المهّم االلتزام

القياس أو خضوعه للتقديرات الشخصّية البحتة، ويتّم هذا من خالل توافر األدّلة الواضحة للعملّية 
  . 1المراد قياسها وتسجيلها في الدفاتر

  

  :المرتبطة بالربحة المحاسبيّ المبادئ  أهمّ : 2-2- 2-2 
اإليرادات تحديد هذه المبادئ انطالقًا من العناصر التي تدخل في معادلة الربح وهي  يتمّ 

التي تتعّلق تناولها هنا و  التي يتمّ إّن المبادئ لذلك فالمحّققة، والنفقات المتعّلقة بهذه اإليرادات، و 
مبدأ تحّقق اإليرادات، مبدأ التكلفة في : والُمتفقة مع طبيعة قياسه هي رئيسي  بشكلٍ  بتحديد الربح

  .2قياس النفقة، ومبدأ مقابلة النفقات باإليرادات

  :Revenue Realizationمبدأ تحّقق اإليراد  -أ
والمشكلة الرئيسّية  ،زيد قيمة الربحوالذي ي اإليرادات الجانب الموجب من معادلة الربح،ل تشكّ 

حيث أّنه في كثير من األحيان ، "؟متى تتحّقق اإليرادات"هي  ة القياس المحاسبيّ تواجه عمليّ التي 
إتمام العملّية  يتّم اعتبار أّن عملّية البيع أو تأدية الخدمة تقّدم دليًال موضوعّيًا كافيًا ومحّددًا على

النظر عن توقيت  ، وذلك بغّض وٕامكانّية االعتراف بزيادة في الجانب الموجب للربح كإيرادات
مع خروج عن هذا المبدأ في بعض الحاالت مثل حاالت البيع بالتقسيط حيث (تحصيل النقدّية 

يكون تحّقق اإليراد متزامنًا مع تحصيل ثمن البيع، أو في حالة العقود طويلة األجل التي قد يستمّر 
من المعايير ) 18(ار رقم وهذه المشكلة دفعت لتخصيص المعي ،)تنفيذها ألكثر من فترٍة محاسبّية

: ين هماويعتمد هذا المبدأ على فرضين منطقيّ  المحاسبّية الدولّية لمناقشة شروط االعتراف باإليراد،
فرض االستمرارّية فطالما أّن الشركة مستمّرة في عملها وعالقاتها باقية في الفترات المستقبلّية 

لت فعًال، واإليرادات ص ل اإليرادات النقدّية التي حُ فيمكن منطقّيًا أن يتّم اعتبار أّن اإليرادات تشم
المستحقة المتعّلقة بالفترة المحاسبّية والتي يتّم تحصيل قيمتها في فترات أخرى، والفرض الثاني هو 

  .كافيًا للقياس كون ُمثَبتة بمستندات تعطي دليالً فرض موضوعّية القياس حيث أّن عملّية البيع ت
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  :Actual Cost Principleياس النفقة مبدأ التكلفة في ق - ب
ترتبط ًا مع رقم الربح، و الربح والتي ترتبط عكسيّ  من معادلة ل الجانب السلبيّ النفقات تشكّ  إنّ 

مجموع المبالغ التي يدفعها ها التعبير عن النفقة بأنّ  يتمّ النفقات باإليرادات بعالقة سببّية، حيث 
المشروع فعلّيًا في سبيل الحصول على أحد عوامل اإلنتاج الالزمة لتحقيق الهدف من المشروع، 

يتّم األخذ بمبدأ التكلفة التاريخّية في قياس النفقة، نتيجة  وانسجامًا مع فرض موضوعّية اإلثبات
بات تفادي إدخال أثر تقلّ ة وحدة النقد لاعتماد ثبات قيمو  ،تأييد هذا القياس بمستنداٍت محّددةٍ 

األسعار عند القياس نتيجة الطرق الجزافّية التي تخضع للتقدير الشخصّي في قياس أثر تقّلبات 
األسعار على النفقات، إضافًة لفرض االستمرارّية الذي ُيعتَبر من األمور األساسّية التي أّدت 

التي تتوافق  التكلفة التاريخّية في بعض الحاالت العتماد سعر التكلفة، وقد يحدث خروج عن مبدأ
التي حاالت ال بعض :ة وجودة للمستخدم، من أمثلتهاة تقديم معلومات أكثر دقّ مع فكرة إمكانيّ 

، أو في وغيرها... تصفية أو البيع أو االندماجتشّكل خروج عن فرض االستمرارّية مثل حاالت ال
الذي يقتضي ضرورة أخذ الخسائر  )ظالتحفّ ( طة والحذرالحاالت التي يفرضها األخذ بمبدأ الحي

حاالت تقويم المخزون بسعر : المتوّقعة باالعتبار وعدم األخذ باألرباح إال عند تحّققها، مثل
  .األقّل من سعر التكلفة )صافي القيمة القابلة للتحّقق( السوق

  :Matching Revenue and Expensesمبدأ مقابلة النفقات باإليرادات  -ج
ة الربط بين هذين الطرفين للوصول إلى رقم بعد تحديد الجانبين في معادلة الربح تأتي عمليّ 

 فرض االستمرارّية  من الربح، وهنا يأتي مبدأ مقابلة النفقات باإليرادات الذي تقوم فكرته على كل
وفرض الدورّية، حيث أّن تحديد الربح المحاسبّي في فترة محّددة يتّم من خالل تسجيل اإليرادات 
التي تحّققت في هذه الفترة وخصم النفقات المتعّلقة بهذه اإليرادات، وفي هذا المجال يجب أن 

ا إذا كان قد تّم الدفع نقدًا أم ال، قة بهذه الفترة بغّض النظر عمّ تشمل النفقات جميع النفقات المتعلّ 
ي إلى ظهور أساس ق اإليراد على أساس البيع يؤدّ إّن هذا األمر إضافًة إلى اعتماد مبدأ تحقّ 

نتيجة الفروق الزمنّية التي قد تحصل بين توقيت االعتراف باإليراد  Accrual Basisاالستحقاق 
االعتراف بالنفقات التي تتعّلق بهذه اإليرادات وتوقيت تحصيل النقدّية، وتوقيت ) على أساس البيع(

ق عليها طلَ ، وهنا يأتي محور العمل على إدارة األرباح التي يُ والتوقيت الذي يتّم دفع النقدّية فيه
  .الناتجة عن أساس االستحقاق أحيانًا إدارة التسويات
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ة االعتراف باإليراد في ، أما في حالالمالية وهذا يكون في حالة االعتراف باإليراد في المحاسبة
  :ة فإنه يختلف بالنواحي التاليةالمحاسبة الضريبيّ 

، كما هو في القياس وليس أساس االستحقاق ة االعتراف األساس النقديّ م بعمليّ غالبًا يتحكّ  -
 .األمر في التشريع الضريبي السوري

بحكم  ن للضريبة من خالل إدراجه في الربح أو عدم خضوعه يتمّ خضوع عنصر معيّ  إنّ  -
 .قانون الضريبة

صات أو ة مخصّ ة بمبدأ الحيطة والحذر بحيث ال تعترف بأيّ ال تعترف المحاسبة الضريبيّ  -
 .احتياطيات

 ة أن يتمّ ب المحاسبة الماليّ ق داخل وخارج الدولة والذي تتطلّ وبالنسبة لحكم الدخل المتحقّ  -
اخل حدود الدولة وخارجها ة تعترف بالدخل دالمحاسبة الضريبيّ  االعتراف به كامًال، فإنّ 

 .المطّبق في التشريع اإلقامة وأة باالعتماد على معيار الجنسيّ 

  :عدالة وسالمة اإلفصاح عن الربح المحاسبيّ : 2-2-2-3
يتقاطع الحديث عن اإلفصاح مع ما ورد في المبحث األّول من الفصل األّول من هذا البحث 

ة لجميع إظهار القوائم الماليّ : "هف اإلفصاح بأنّ عر يُ المتعّلق بجودة المعلومات المحاسبّية، و 
ها على اتخاذ القرارات عينُ ة عن المشروع بحيث تُ الفئات الخارجيّ  ة التي تهمّ المعلومات األساسيّ 

 ة لمستخدميها بصورةٍ تقديم البيانات والمعلومات المحاسبيّ اإلفصاح يعني  ، وبالتالي فإنّ 1"الرشيدة
فيجب أن تشمل القوائم والتقارير  ،بما يساعدهم على اتخاذ القرارات وصحيحةٍ  ومالئمةٍ  كاملةٍ 
ة عمليّ  وٕانّ  نشرها على جميع المعلومات الالزمة ألصحاب المصلحة مع الشركة، ة التي يتمّ الماليّ 
ة هو الذي يمنع الوصول إلى العدالة في اإلفصاح، وتأخذ في األرقام المحاسبيّ  ل البشريّ التدخّ 
ًا بسبب استغالل القائمين على المحاسبة مواجهته قانونيّ  يصعبة أشكال منها ما ل عدّ التدخّ  ةعمليّ 

من خالل  في تعس ل أحيانًا بشكلٍ هذا التدخّ  ة، أو أن يتمّ للثغرات الموجودة في المعايير المحاسبيّ 
  .التالعب غير القانونيّ 

  :ر بالمطالب التاليةختصَ تُ  مات اإلفصاح المحاسبيّ ومقوّ 
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بسبب اختالف مستويات المستخدمين في تفسير : ةتحديد المستخدم للمعلومة المحاسبيّ  -
ة لة بالدوائر الضريبيّ ز على الحكومة ممثّ يركّ فهو مثال  المعلومات، وفي البحث الحاليّ 

 .ةللمعلومات المحاسبيّ  كمستخدمٍ 

ة، اسات الضريبيّ مثًال الحكومة تستخدمها في وضع السي: تحديد أغراض المعلومات المحاسبية -
 .فبة على المكلّ لحساب الضريبة المترتّ  ةٍ أوليّ  ستخدم كمادةٍ كما تُ 

ع المشرّ  مثًال في حالة اإلفصاح للحكومة فإنّ : تحديد طبيعة المعلومة الواجب اإلفصاح عنها -
 .المحاسبيّ واإلثبات د مجموعة الضوابط والمعايير للقياس يحدّ  الضريبيّ 

ر في المعلومات فيجب أن تتوفّ : ةاإلفصاح عن المعلومات المحاسبيّ تحديد أساليب وطرق  -
، ومن ناحية الحكومة ةٍ منطقيّ  ة بطريقةٍ سهولة الفهم، والترتيب، والتنظيم، وأن تكون مبنيّ : مزايا

  .ةتقديمها للدوائر الضريبيّ  ة التي يتمّ د لترتيب المعلومات المحاسبيّ د المشرع نموذج محدّ قد يحدّ 
  :أنواع لإلفصاح تتبع الهدف من هذا اإلفصاح وهذه األنواع هي ةويوجد عدّ 

ة المعلومات ة كافّ ب أن تشمل القوائم الماليّ هذا النوع من اإلفصاح يتطلّ  إنّ : اإلفصاح الكامل -
ل لها، بما يتيح التعبير الصادق عن وضع حتمَ ذات األثر المحسوس على المستخدم المُ 

ق بنشاط المنشأة، وال يقتصر تتعلّ  صحيحةٍ  اتخاذ قراراتٍ المنشأة، وهذا يتيح للمستخدم 
إلى بعض األحداث  ة التي تلحظها القوائم، بل تمتدّ اإلفصاح عن أحداث الفترة المحاسبيّ 

 .القوائم المالية ة، والتي يحتمل أن تكون ذات تأثير على مستخدميّ الالحقة لتاريخ القوائم الماليّ 

ة، بحيث يجب لقوائم الماليّ لمة ستخدِ مُ الاة بين مختلف األطراف بالمساو  يهتمّ : اإلفصاح العادل -
 .أخرى من المستخدمين على فئةٍ  ل مصلحة فئةٍ فض يُ  إعداد القوائم المالية بشكلٍ   يتمّ أالّ 

األدنى من  هو األكثر شيوعًا في االستخدام، ويشتمل على تحديد الحدّ : اإلفصاح الكافي -
ة، والتي تساعد في اتخاذ القرارات المعلومات الواجب اإلفصاح عنها من خالل القوائم الماليّ 

 مفهوم الحدّ ٕاّن لة، و يجعل هذه القوائم غير مضلّ  القوائم المالية بشكلٍ  من قبل مستخدميّ 
 .برتهمالقوائم المالية وخ ر باحتياجات مستخدميّ ، ويتأثّ دقيقٍ  د بشكلٍ األدنى غير محدّ 

ة، بحيث ة وظروف المنشأة الداخليّ القوائم الماليّ  ن بين حاجة مستخدميّ وازِ يُ : اإلفصاح المالئم -
القوائم المالية وتتناسب مع نشاط  اإلفصاح عن المعلومات ذات القيمة والمنفعة لمستخدميّ  يتمّ 

 .ةالمنشأة وظروفها الداخليّ 
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ة والحياد ة بأعلى درجات الموضوعيّ المحاسبيّ  ع المعلوماتب أن تتمتّ يتطلّ : اإلفصاح الوقائيّ  -
والمستثمر من التضليل وخصوصًا المستثمر  والعدالة، بالشكل الذي يحمي المجتمع الماليّ 

الكشف عن  ب اإلفصاح الوقائيّ العادي ذو القدرة المحدودة على استخدام المعلومات، ويتطلّ 
 :1المعلومات التالية

 .ةالسياسات المحاسبيّ  -

 .ةرات في السياسات المحاسبيّ التغيّ  -

 .ةرات في التطبيقات المحاسبيّ التغيّ  -

 .ةتصحيح األخطاء في القوائم الماليّ  -

 .ةر في طبيعة الوحدة االقتصاديّ التغيّ  -

 .المكاسب والخسائر المحتملة -

 .ةاالرتباطات الماليّ  -

 .األحداث الالحقة -

مة كأحد الخصائص المالءة يرتبط هذا النوع من اإلفصاح مع خاصيّ  :اإلفصاح التثقيفيّ  -
اإلفصاح عن المعلومات المالئمة التخاذ القرارات  ة، بحيث يتمّ ة للمعلومات المحاسبيّ األساسيّ 

ؤات، والفصل بين العناصر هذه المعلومات، مثل اإلفصاح عن التنبّ  من قبل مستخدميّ 
خطط اإلدارة وعن ة، يّ ة حسب طبيعتها بما يزيد منفعة المعلومات المحاسبنة للقوائم الماليّ المكوّ 

ظ توسيع نطاق المعلومات التي يجب اإلفصاح الحَ ة، ففي هذا النوع من اإلفصاح يُ المستقبليّ 
  .عنها

من  األدنى ن الحدّ ة تتضمّ اإلفصاح في الشركات المساهمة من خالل قوائم ماليّ  يتمّ و 
 ةة العموميّ للجمعيّ  نشرها قبل االجتماع السنويّ  المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها، ويتمّ 

  .للمساهمين
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من خاللها عرض هذه المعلومات،  يتمّ و بعة وهناك نماذج يفرضها القانون أو المعايير المتّ  
  :1في مجال التقرير إلفصاح الشامليعتمد عليها اة وهناك أربعة فروض رئيسيّ 

من  بمجموعةٍ ة يمكن مقابلتها ين للمعلومات المحاسبيّ احتياجات المستخدمين الخارجيّ  -1
 .ة ذات الغرض العامالقوائم الماليّ 

ة يمكن مقابلتها من خالل شمول التقارير هناك احتياجات مشتركة لألطراف الخارجيّ  -2
 .ة على معلومات مالئمة عن الدخل والثروةالماليّ 

ة في د دور المحاسب في اإلفصاح عن المعلومات المالئمة لالحتياجات الخارجيّ يتحدّ  -3
 .ةقوائم الماليّ عرض وٕاعداد ال

هو أنسب وسائل اإلفصاح، وذلك من وجهة  ة ذات الغرض العامّ أسلوب القوائم الماليّ  إنّ  -4
 .نظر مقارنة التكلفة بالعائد، مقارنًة بأساليب اإلفصاح األخرى

عادل،  هم في الوصول إلى ربح ضريبي ايس صحيحٍ  محاسبي  سالمة اإلفصاح عن ربحٍ  وٕانّ 
لتأثير على عدالة ل من قبل اإلدارة الوسائل المتبعة أحد أهمّ  البحث الحاليّ  تناولبالتالي فقد و 

  .اإلفصاح متمثلًة بإدارة األرباح

  :من الربح المحاسبيّ  انطالقاً  تحديد الربح الضريبيّ آلّية : 2-2-2-4
هذا  ة، فإنّ ة المعتمدبإتباع المعايير واألساليب المحاسبيّ  تحديد الربح المحاسبيّ  بعد أن يتمّ 

هذه الدوائر تستخدم رقم الربح والبيانات  ة، حيث أنّ للدوائر الضريبيّ ة ة األوليّ ل المادّ الرقم يشكّ 
ب تنزيله تنزيل ما يتوجّ  عليه، بحيث يتمّ  ة لتطبيق التشريع الضريبيّ الموجودة في القوائم الماليّ 

تطبيق  الذي يتمّ  لربح الضريبيّ ب إضافته وصوًال إلى رقم اوٕاضافة ما يتوجّ  ،ًا من رقم الربحقانونيّ 
 ،دائمٍ  ب تنزيله قد يكون بشكلٍ ما يتوجّ  ة المفروضة بموجب التشريع عليه، وٕانّ النسب الضريبيّ 

هذه  ، أو أنّ والربح الضريبيّ  لة فروق دائمة بين الربح المحاسبيّ ل هذه المبالغ المنزّ بحيث تشكّ 
وذلك قد يكون ناجم عن اختالف  ،الحقةٍ  راتٍ ضاف في فتة على أن تُ ل من فترة ماليّ المبالغ تنزّ 

                                                           

مجاالت مساهمة المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية في تحسين القرارات اإلدارية للشركات . "2007. جربوع، يوسف 1
 - مجلة الجامعة اإلسالمية". دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة في فلسطين -المساهمة العامة في فلسطين

  .522، العدد الثاني، ص)15(غزة، المجلد 
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في اإلثبات التي  الُمعتَمدة ةالسياسات المحاسبيّ  قة في الشركة عنة المطبّ السياسات المحاسبيّ 
والربح  ة بين الربح المحاسبيّ ل هذه المبالغ فروق مؤقتّ وهنا تشكّ  ،اها التشريع الضريبيّ يتبنّ 

ف بعد تنزيل ه إجمالي الدخل للمكلّ الدخل الخاضع للضريبة بأنّ ف ، وبالتالي يمكن أن يعرّ الضريبيّ 
  .به التشريع الضريبيّ أو إضافة جميع ما يتطلّ 
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  :المبحث الثالث

  المعايير المحاسبية الدوليةوفق  الربح الضريبيّ 

المعيار رقم ة هو من المعايير الدوليّ  المعيار الذي يقوم على االهتمام بالجانب الضريبيّ  إنّ 
ة ز هذا المعيار على نقطة الوصل بين المعالجة المحاسبيّ ويركّ  ،)معيار ضرائب الدخل( 12

عرض األمور  بحث بعد أن تمّ متناوله في ال ة لبيانات الشركات، ولذلك يتمّ والمعالجة الضريبيّ 
  :من خالل التقسيمات التالية يتّم هذا العرضو  ة قياس الربح المحاسبيّ قة بعمليّ علّ المت

  .مةمقدّ :1- 2-3

  .12 الدوليّ  ة المعيار المحاسبيّ أهميّ : 2- 2-3

  .12 الدوليّ  للمعيار المحاسبيّ  اإلطار المفاهيميّ : 3- 2-3

  .ةلة وعرضها في القوائم الماليّ االعتراف بالضرائب المؤجّ : 4- 2-3

  .لةة المؤجّ عرض األصول وااللتزامات الضريبيّ :5- 2-3

  .ةالمقاصّ : 6- 2-3

  .اإلفصاح: 7- 2-3

  .مصادر الفروق المؤقتة أهمّ : 8- 2-3
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  :مةمقدّ : 2-3-1
، وصوًال إلى اعتماد 1979في عام  12المحاسبّي الدولّي رقم  لمعيارلل ظهور بوادر كان أوّ 

والتي ) E49( 1994عت في عام دة كانت وضِ بعد تطوير مسوّ  1996في عام  IAS12المعيار 
لة، وقد في مجال الضرائب المؤجّ  SFAS109على المعيار األمريكي  كبيرٍ  بشكلٍ  تعتمدكانت 

 ة في عاميّ ، وحصلت عليه تغييرات مهمّ 1998ز التطبيق مع بداية العام حيّ  12دخل المعيار 
  .2004و 2000

  :12 الدوليّ  ة المعيار المحاسبيّ أهميّ : 2-3-2
ومن الممكن استخدامها في  محاسبة الضرائبة في المعيار على نقطة ذات إشكاليّ  ز هذايركّ 

مثًال من ة الضريبة التصاعديّ  ط من دفع الضرائب في ظلّ ب المخطّ ة والتهرّ التالعبات المحاسبيّ 
أعلى  لها في شريحة ذات نسبةٍ دخِ يُ  منع زيادة الربح الخاضع للضريبة إلى حد  خالل العمل على

حيث يهدف المعيار إلى ، "تمهيد الربح الضريبيّ " الباحث مصطلح ُيطِلق عليهوهذا ما يدخل فيما 
ة لضرائب الدخل بحيث يبحث بكيفية المحاسبة عن التبعات الجارية وصف المعالجة المحاسبيّ 

التي ترتبط  ةة للفروق المؤقتّ المعالجة المحاسبيّ  التركيز على ة للضريبة من خاللوالمستقبليّ 
حيث تنحصر ( 12 وهي الطريقة المعتمدة في المعيار الدوليّ  ةعموميّ باستخدام طريقة الميزانية ال

  .)التغييرات الناتجة عن تطبيق المعيار في الميزانية

  :12 الدوليّ  المحاسبيّ  للمعيار اإلطار المفاهيميّ : 2-3-3
ة في على طريقة الميزانيّ مفهومه يعتمد في  12 الدوليّ  المعيار المحاسبيّ  ذكره فإنّ  كما تمّ 

ة الدفتريّ ة بين القيم المحاسبيّ  تمثل الفرق هافها بأنّ التي يتّم تعري ةالمحاسبة عن الفروق المؤقتّ 
صول األهذه أي المبلغ المتعلق ب وأساسها الضريبيّ  -من أصول والتزامات– ةلعناصر الميزانيّ 

ألغى استخدام  ل قدالمعدّ  12 الدوليّ  وهنا كان المعيار المحاسبيّ (وااللتزامات ألغراض الضريبة 
قة طرياعتماد ب ح الحقًا وتطلّ وض طريقة التأجيل في المحاسبة عن ضرائب الدخل والتي ستُ 

  ).الميزانية العمومية لاللتزام

هو القيمة التي سوف تخصم : "هفه المعيار بأنّ يعرّ  لألصل األساس الضريبيّ  حيث أنّ 
د إلى المنشأة رِ للضريبة التي ستتدفق أو تَ ة الخاضعة ة مقابل المزايا االقتصاديّ لألغراض الضريبيّ 
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استردادًا للقيمة الدفترية لألصل، أما إذا كانت هذه المزايا غير خاضعة للضريبة يكون األساس 
 القيمة الدفترية لألصل سوف يتمّ  حيث أنّ  ،"لهذا األصل مساويًا للقيمة الدفترية الضريبيّ 

ة، وعندما ق للمنشأة في الفترات المستقبليّ سوف تتدفّ ة استردادها في شكل منافع أو عوائد اقتصاديّ 
ة الخاضعة للضريبة المنافع االقتصاديّ  فهذا يعني أنّ  تزيد القيمة الدفترية عن األساس الضريبيّ 

ي ة في الفترة الحالية وهذا يؤدّ تزيد عن القيمة التي سوف يسمح بخصمها لألغراض الضريبيّ 
ناتج ضرب الفرق ( لمؤجّ  على شكل التزام ضريبيّ  ت خاضع للضريبة يثبتلظهور فرق مؤقّ 

هناك التزام بسداد ضرائب الدخل عن هذا  حيث أنّ  ،)ل الضريبةالمؤقت الخاضع للضريبة بمعدّ 
 ة ينعكس زيادة في الربح الضريبيّ ، واسترداد قيمة األصل الدفتريّ ةالفرق في الفترات المستقبليّ 

  .المنشأة في شكل سداد للضريبةة خارج فقًا للمنافع االقتصاديّ وتدّ 

 ة مبالغ ة مخصومًا منها أيّ القيمة الدفتريّ : "هبأنّ  لاللتزام األساس الضريبيّ  المعيار فويعر
  ."ةة في الفترات المستقبليّ خصمها لألغراض الضريبيّ  ق بهذا االلتزام سوف يتمّ تتعلّ 

ة ة مخصومًا منها أيّ القيمة الدفتريّ : "بأنه األساس الضريبي لإليراد المقبوض مقدماً ويعرف 
  ."لن تكون خاضعة للضريبة مستقبالً مبالغ 

ة كأصول ة ولكن ال تظهر في القوائم الماليّ لبعض البنود قواعد ضريبيّ  لحظ المعيار أنّ كما يَ 
 االعتراف بها ألغراض الربح المحاسبيّ  أو التزامات كما يحدث في حالة تكاليف البحث بأن يتمّ 

 ه لغايات الربح الضريبيّ وال يسمح برسملتها في حين أنّ  ،كمصروف على الفترة التي تحدث فيها
، وفي هذه الحقةٍ  اقتطاعها في فترةٍ  ما يتمّ  يسمح باقتطاعها في نفس الفترة كاملة إنّ من الممكن أالّ 

) ةفترات المستقبليّ اقتطاعه في ال سيتمّ (ة لتكاليف البحث الحالة يكون الفرق بين القاعدة الضريبيّ 
  .مؤجل يمثل فرقًا مؤقتًا قابًال لالقتطاع ينتج عنه أصل ضريبيّ ) ال شيء(ل والمبلغ المسجّ 

عمليات المحاسبة عنه  فإنّ  ،ة ألصل أو التزام غير واضحةالقاعدة الضريبيّ وفي حال كانت 
االعتراف بأصل  يتمّ  الذي يؤكد على أنو  ،12 باالعتماد على أساس المعيار المحاسبيّ  تتمّ 
ي عملية استرداد أو سداد القيمة المسجلة لألصل أو االلتزام تؤدّ  مامؤجل عند ضريبيّ ) التزام(

؛ ةتبعات ضريبيّ  ا لو كان هذا االسترداد أو السداد دون أيّ ممّ ) أكبر( ة أقلّ لمدفوعات ضريبيّ 
آخر بنفس الطريقة  أو حدثٍ  ةٍ عمليّ  ة أليّ المحاسبة عن التبعات الضريبيّ  ب المعيار أن تتمّ ويتطلّ 
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عترف بها في الربح ات واألحداث التي يُ ة والحدث نفسه، فالعمليّ بها المحاسبة عن العمليّ  التي تتمّ 
عمليات أو أحداث  عترف بآثارها الضريبية في الربح أو الخسارة كذلك، وأيّ أو الخسارة يجب أن يُ 

ة االعتراف بآثارها الضريبيّ  يتمّ ) ة مثالً الملكيّ في حقوق (عترف بها خارج الربح أو الخسارة أخرى يُ 
  .خارج الربح أو الخسارة أيضاً 

ة المعالجة لاللتزامات واألصول آليّ د المعيار ة المحاسبة عن الضرائب يحدّ واستكماًال لعمليّ 
  :، وفق ما يلي)المؤجلة( إضافة للفروق ة الجاريةيّ الضريب
ب االعتراف بالضريبة الجارية غير المدفوعة عن الفترة الجارية والفترات السابقة يتطلّ  -

 .كالتزام

ة بما يزيد عن يجب االعتراف بالمبالغ المدفوعة عن الفترة الجارية أو الفترات المستقبليّ  -
 ).بقيمة الزيادة(المبلغ المستحق كأصل 

السترداد ضريبة جارية  رجعي  ة يمكن استخدامها بأثرٍ في حال حدوث خسارة ضريبيّ   -
  .قة بها كأصل في فترة الخسارةاالعتراف بالمنفعة المتعلّ  يتمّ و  ،سابقةٍ  لفترةٍ 

بها معيار المحاسبة  ة حيث يهتمّ وال يعالج هذا المعيار طرق المحاسبة عن الهبات الحكوميّ 
ى بالخصومات عنَ وال يُ ة، محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكوميّ  - 20 الدوليّ 

تة ممكن أن تنشأ عن مثل هذه مؤقّ  فروقٍ  المعيار بأيّ  ة لتشجيع االستثمار، ولكن يهتمّ الضريبيّ 
  .ة لتشجيع االستثمارالهبات أو الخصومات الضريبيّ 

طريقة (التي ترتبط باستخدام طريقة قائمة الدخل  فروق التوقيتباهتمامه إلى  إضافةً 
 والتي تنعكس في فترةٍ  والربح الضريبيّ  ، وهي عبارة عن الفروق بين الربح المحاسبيّ )التأجيل
حيث  تة ألغراض هذا المعيار،مؤقّ  كفروقٍ  إضافي  األخذ بهذه الفروق بشكلٍ  ويتمّ  أو أكثر، الحقةٍ 

 صافي ربح أو خسارة الفترة قبل اقتطاع مصروف الضريبة: "هبأنّ  ف المعيار الربح المحاسبيّ يعر" ،
المشمول في تحديد صافي الربح أو الخسارة  ل بالمبلغ اإلجماليّ مصروف الضريبة يتمثّ  حيث أنّ 

 الضريبيّ ) الخسارة(ف المعيار الربح لة، ويعرّ للفترة بخصومات الضريبة الجارية والضريبة المؤجّ 
ة دة بموجب القواعد التي تضعها السلطات الضريبيّ الفترة المحدّ ) خسارة(هو صافي ربح : "هبأنّ 

فروق التوقيت  بالتالي فإنّ و  ،)"القابلة لالسترداد(د بموجبه ضرائب الدخل المستحقة والذي تتحدّ 
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ة للضرائب مثل وضع سقف لبعض أنواع ة التشريعيّ ق غالبًا بالناحية القانونيّ ة أسباب تتعلّ لعدّ  تنشأ
أو إعفاء بعض  بنفس قواعد التقدير المحاسبيّ  المصروفات أو عدم أخذ المشرع الضريبيّ 

بإيرادات أو  نة لالعتراف الضريبيّ ة من الضريبة أو وضع شروط معيّ اإليرادات المحاسبيّ 
األمثلة المتداولة عن فروق التوقيت هي  نة وغيرها من األسباب، ومن أهمّ مصروفات معيّ 

ل عندما يكون مؤجّ  ا أصل ضريبيّ االهتالك ينشأ عنه إمّ  التطوير، حيث أنّ االهتالك وتكلفة 
 مؤجل إذا كان اإلهالك الضريبيّ  والتزام ضريبيّ  أسرع من اإلهالك المحاسبيّ  اإلهالك الضريبيّ 

ة فترات ك على عدّ ستهلَ ل وتُ رسمَ ، وبالنسبة لتكلفة التطوير قد تُ أبطأ من اإلهالك المحاسبيّ 
ة قد يطلب خصمها في نفس الفترة ولكن لألغراض الضريبيّ  ،بيّ ديد الربح المحاسة لتحمستقبليّ 

ة لتكلفة التطوير وفي هذه الحالة يكون الفرق المؤقت هنا يساوي القيمة الدفتريّ  ،التي نشأت فيها
  .ةهو صفر بسبب خصمها كاملًة في الفترة الحاليّ  أساسها الضريبيّ  ألنّ 

الت الضريبة الناتج عن تطبيق معدّ (الفروق تنتج عن اختالف مبلغ مصروف الضريبة  وٕانّ 
ومبلغ الضريبة ) ةالمعتمد في الحصول عليه على المعايير المحاسبيّ  على الربح المحاسبيّ 

ة على الدخل الخاضع الت الضريبيّ الناتج عن تطبيق المعدّ (ة بة الدفع لإلدارة الضريبيّ المتوجّ 
قسم وتن ،)ةوتعليمات اإلدارة الضريبيّ  عتمد في الحصول عليه على القانون الضريبيّ للضريبة الم

هي فروق مستمرة بين الربح حيث أّن الفروق الدائمة فروق مؤقتة، هذه الفروق إلى فروق دائمة و 
تغيير  أخرى وتبقى هذه الفروق ما لم يتمّ  ال تنعكس على فتراتٍ  والربح المحاسبيّ  الضريبيّ 

ه يقتصر تأثير ق بمحاسبة الضرائب، نتيجة أنّ ة مشاكل تتعلّ ن أيّ وهي ال تتضمّ  ،التشريع الضريبيّ 
عليه  هذه الفروق على نفس فترة حدوث هذه الفروق، وكمثال على الفروق الدائمة ما ينّص 

من % 3عن  عات المدفوعة من قبل المكلفين والتي تزيدالتبرّ ب بما يتعلقالتشريع الضريبي السوري 
تنزيلها من الربح  هذه النفقات يتمّ  ة حيث أنّ بدون وصول رسميّ  الربح الصافي أو التي تتمّ 

تنزيل سوى ما هو منصوص عنه في  ه ال يتمّ في حين أنّ  ،كاملٍ  واالعتراف بها بشكلٍ  المحاسبيّ 
تمثلة باختالف الفروق المؤقتة المالمحاسبة عن في  ظهراإلشكال ي نّ أ؛ في حين التشريع الضريبيّ 

الناتجة عن االختالف في قواعد و فيها االعتراف ببعض المصروفات واإليرادات  الفترة التي يتمّ 
  .ة من جهة وقواعد التشريع الضريبيّ االعتراف من الناحية المحاسبيّ 
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ة ضريبيّ  التزامات خاضعة للضريبة ينتج عنها مؤقتةٍ  إلى فروقٍ  تةالفروق المؤقّ تنقسم و
ة الناتجة عن تنزيل مبالغ ة الدفع في الفترات المستقبليّ مبالغ ضرائب الدخل مستحقّ  وهي(لة مؤجّ 

فروق مؤقتة قابلة و ) خضع للضريبة في فترات الحقةتة على أن للفترة الحاليّ  من الربح المحاسبيّ 
ة والقابلة وهي مبالغ الضريبة المدفوعة في الفترة الحاليّ (لة ة مؤجّ ضريبيّ  للخصم ينتج عنها أصول

ة غير المستخدمة، أو ، أو الناجمة عن تدوير الخسائر الضريبيّ ةلالسترداد في الفترات المستقبليّ 
  ).للفترات القادمة غير المستخدمة) ةالخصومات الضريبيّ (تدوير مردودات الضريبة 

هي يأخذ باالعتبار طريقتين للمحاسبة عن ضرائب الدخل  12 المعيار الدوليّ  وبالتالي فإنّ 
 التركيز عليها من المعيار ويضيف إليها طريقة التأجيل كطريقةٍ  والتي يتمّ  طريقة االلتزام الضريبيّ 

  :ل عاد ومنع طريقة التأجيلولكن المعيار المعدّ  رديفةٍ 

  :The Deferred Method طريقة التأجيل  - أ
الطريقة على وهذه الطريقة تتفق مع طريقة قائمة الدخل لالعتراف بالفروق، حيث تقوم هذه 

لة، ة ونفقة ضريبة الدخل المؤجّ ن من نفقة ضريبة الدخل الحاليّ نفقة ضريبة الدخل تتكوّ  اعتبار أنّ 
 والربح المحاسبيّ  ل من الفروق المؤقتة بين الربح الضريبيّ نفقة ضريبة الدخل المؤجلة تتشكّ  وٕانّ 

ة فال تظهر على الفترات المستقبليّ  ةة، وال تقوم بإظهار آثار هذه الفروق الضريبيّ عن الفترة الحاليّ 
قها في قوائم المنشأة إلى حين حدوثها بالفعل من خالل خصمها أو إضافتها مستقبًال عند تحقّ 

) ةة والدائنيّ من حيث المديونيّ (ة معاكسة ة من خالل فروق مؤقتة مستقبليّ وذلك بصورة تلقائيّ 
ة، وهذه الطريقة قة في الفترة الحاليّ المتحقّ  والربح المحاسبيّ  للفروق المؤقتة بين الربح الضريبيّ 

ة التي ل من جودة واكتمال المعلومات المحاسبيّ ة، وهي تقلّ خل دون الميزانيّ ز على قائمة الدّ تركّ 
  .ة قياسًا بالطريقة الثانيةمها القوائم الماليّ تقدّ 

 :االلتزام –أو األصل  طريقة االلتزام الضريبيّ    - ب

 بشكلٍ / 12/ الدوليّ  الميزانية والتي يقوم عليها المعيار المحاسبيّ وهي تتفق مع طريقة 
 ة مؤجلة في الميزانية، ويتمّ ، حيث تقوم على االعتراف وٕاثبات أصول والتزامات ضريبيّ رئيسي 

  :لة بالخطوات التاليةة المؤجّ قياس هذه األصول وااللتزامات الضريبيّ 
 .ةالمنشأة في تاريخ إعداد التقارير الماليّ تة الموجودة لدى تحديد جميع الفروق المؤقّ  -
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تة الخاضعة للضريبة والفروق المؤقتة الفروق المؤقّ  :تة إلى نوعيهاتقسيم هذه الفروق المؤقّ  -
به المعيار في مجال الذي يتطلّ ) الحيطة والحذر(ظ القابلة للخصم، مع مراعاة جانب التحفّ 

تة القابلة للخصم في حدود ما يحتمل أن لمؤقّ اإلقرار بالفروق ا االعتراف بهذه الفروق، فيتمّ 
 .ب اإلقرار بكامل االلتزامات المؤجلةق فعًال في المستقبل في حين يتطلّ يتحقّ 

الت ة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة من خالل تطبيق معدّ الضريبيّ قياس اآلثار  -
ل الضريبة القياس بمعدّ  ة، وفي حال تغييرها يتمّ الضريبة المفروضة من السلطات الضريبيّ 

ع تطبيق ة بتاريخ القياس، وفي حال كان من المتوقّ المعلن فعًال من السلطات الضريبيّ 
 المؤجل ليتمّ  ة جديدة في الفترة التي سوف يتحقق فيها االلتزام الضريبيّ الت ضريبيّ معدّ 

ط هذه سّ ع أن تطبق في تلك الفترة أو متو الت المتوقّ تطبيق المعدّ  ه يتمّ تسديده فإنّ 
قياس اآلثار  الت، وكذلك بالمثل يتمّ رات على هذه المعدّ ة تغيّ ع عدّ الت في حال توقّ المعدّ 

  .لةة الصافية المرحّ تة القابلة لالقتطاع ومبالغ الخسائر التشغيليّ ة للفروق المؤقّ الضريبيّ 

لألمام أو ق بترحيل هذه الخسائر فيما يتعلّ  للمحاسبة عن صافي خسائر التشغيلوبالنسبة 
لخصم هذه  لة وما ينشأ عنه من حقّ ة المرحّ ب على الخسائر الضريبيّ رت المعيار يُ  نّ الخلف، فإ

ح االعتراف به بما يتناسب مع الفترة التي يكون مرج  يتمّ و  ،الً مؤجّ  اً ضريبيّ  الضريبة مستقبًال أصالً 
 ز المعيار على هذه النقطة ألنّ مستقبًال يكفي لمقابلة هذه الخسائر ويركّ  فيها تحقيق ربح ضريبيّ 

في  كافٍ  ة تحقيقها ربح ضريبيّ ض احتماليّ يخفّ  نةٍ معيّ  ة في سنةٍ تحقيق المنشأة لخسارة ضريبيّ 
ة المطلوب تنزيلها االعتراف بالخسارة الضريبيّ  ا أن يتمّ وفي هذه الحالة يطلب المعيار إمّ  ،المستقبل

 وبهذا يتمّ  ،حدود الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبةل في مؤجّ  ضريبي  في السنوات القادمة كأصلٍ 
ق ربح ة تحقّ ة مقنعة على إمكانيّ ضمان مقابل للمبالغ المطلوب خصمها أو يتطلب توفر أدلّ 

 ب المعيار اإلفصاح عن األصل لة، بحيث يتطلّ لمقابلة الخسائر المرحّ كاٍف مستقبلي  ضريبي
بالنسبة للقواعد التي ، و ة االعتراف بهذا األصلنيّ ثبت إمكاة التي تعن األدلّ المؤجل و  الضريبيّ 
المؤجل الناجم  القواعد التي تحكم األصل الضريبيّ فهي نفس المؤجل  األصل الضريبيّ  تحكم هذا

االعتراف بهذه الخسائر عندما يكون هناك احتمال  وبالتالي يتمّ  عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم،
دة ة المرحلة خالل الفترة المحدّ ة كافية لمقابلة الخسائر الضريبيّ مستقبليّ ة كبير لتحقيق أرباح ضريبيّ 

ة دة استثنائيّ الخسائر التي حصلت خالل السنة الحالية هي ناتجة عن أسباب محدّ  للترحيل، أو أنّ 
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ر يتوفّ  المنشأة من خالل تخطيطها الضريبيّ  ح تكرارها في المدى المنظور؛ أو أنّ من غير المرجّ 
العمل عن  ة المرحلة، فيتمّ ة تقابل الخسائر الضريبيّ ة مستقبليّ ة إنتاج أرباح ضريبيّ كانيّ لديها إم

ة بالشكل الذي يسمح باستيعاب أكبر ة المستقبليّ طريق هذا التخطيط على زيادة األرباح الضريبيّ 
  .ة مؤجلةاالعتراف بها كأصول ضريبيّ  لة التي يتمّ ة المرحّ ممكن من الخسائر الضريبيّ  قدرٍ 

ة ة عموميّ ميزانيّ  بتاريخ كلّ  ة المؤجلةإعادة النظر في األصول الضريبيّ ب المعيار ويتطلّ 
 ة تقابل هذا األصل الضريبيّ الذي من المحتمل فيه تحقيق أرباح ضريبيّ  االعتراف بالحدّ  بحيث يتمّ 

ره الجديد الذي توفّ  المؤجل إلى الحدّ  ب المعيار تخفيض األصل الضريبيّ المؤجل، وبالتالي يتطلّ 
 في تاريخ كلّ  المعيار يسمح بأن يتمّ  ، كذلك بالمقابل فإنّ ةميزانيّ  رة في تاريخ كلّ المعلومات المتوفّ 

ة المؤجلة غير المعترف بها، حيث تقوم المنشأة ة إعادة تقييم األصول الضريبيّ ة عموميّ ميزانيّ 
الذي يكون من المحتمل  المؤجل غير المعترف به سابقًا إلى الحدّ  باإلعتراف باألصل الضريبيّ 

  .لالمؤجّ  ع مستقبًال باسترداد األصل الضريبيّ المتوقّ  يسمح الربح الضريبيّ  فيه أن

من األصول  موثوقة لجدول توقيت انعكاس كلّ  تحديدٍ ة عمليّ  ب المعيار الدوليّ كما يتطلّ 
ة شديدة التعقيد وتفتقد إلى الدقة األمر ينطوي على عمليّ ، وهذا ة المؤجلةوااللتزامات الضريبيّ 

  .الكافية

لة رغم عدم وجود تغيير في ة المؤجّ ل لألصول وااللتزامات الضريبيّ ر المبلغ المسجّ وقد يتغيّ 
  :قة بها في الحاالت التاليةتة المتعلّ مبالغ الفروق المؤقّ 

 .الت الضريبة أو قوانينهار في معدّ التغيّ  -1

 .ة المؤجلةة استرداد األصول الضريبيّ احتماليّ  إعادة تقدير -2

 .ع السترداد األصلر في األسلوب المتوقّ التغيّ  -3

  

  :ةلة وعرضها في القوائم الماليّ االعتراف بالضرائب المؤجّ : 2-3-4
لة في ة والمؤجّ االعتراف بالضرائب الحاليّ  من المعيار أن يتمّ  68إلى  58ب الفقرات من تتطلّ 

 شمولها بصافي الربح أو الخسارة للفترة، وذلك ما عدا الحدّ  أو مصروف ويتمّ قائمة الدخل كدخل 
  :الذي ينشأ من
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تحميلها مباشرًة على حساب  ، حيث يتمّ )63الفقرة ( كاالعتراف بها في حقوق المّال  أحداث يتمّ   -أ 
في رة الناتجة عن تغيير لألرباح المدوّ  تعديل الرصيد اإلفتتاحيّ مثل ك مباشرًة، حقوق المّال 

حسب المعيار ( أو الناتجة عن تصحيح خطأ جوهريّ  رجعي  ة المطبقة بأثرٍ السياسة المحاسبيّ 
 .)ةرات في السياسات المحاسبيّ ة والتغيّ صافي ربح أو خسارة الفترة، األخطاء األساسيّ  -8رقم 

ل ة قد يكون من الصعب تحديد مبلغ الضريبة الجاري أو المؤجّ ونتيجة ظروف استثنائيّ 
ة الت تصاعديّ مثًال عند تطبيق معدّ (ك أو حّملت عليها العائد لبنود مضافة لحقوق المّال 

د ًا على جزء محدّ ق فعليّ ب ل الذي طُ لضريبة الدخل يكون من المستحيل تحديد ما هو المعدّ 
الت ر في المعدّ ة، أو التأثير الناتج عن التغيّ أو الخسارة الضريبيّ  بعينه من الربح الضريبيّ 

 لة العائدة لبنود تمّ تحديد الضريبة الجارية والمؤجّ  ، لذلك في مثل هذه الحاالت يتمّ )ةضريبيّ ال
معقول للضريبة الجارية  ك على أساس توزيع تناسبيّ تحميلها أو إضافتها لحساب حقوق المّال 

ة أو بطريقة أخرى أكثر مالئمة للتوزيع في هذه ة المختصّ والمؤجلة لدى السلطة الضريبيّ 
 .روفالظ

سواًء في نفس الفترة أو في فترة : االعتراف بها في بيان الدخل الشامل اآلخر أحداث يتمّ   -ب 
لة الناشئة عن تقييم الممتلكات رات في المبالغ المسجّ التغيّ : أخرى، من أمثلة هذه البنود

 ، أو فروق)اتالممتلكات والمصانع والمعدّ  - 16بها المعيار التي يتطلّ (ات والمصانع والمعدّ 
آثار  -21حسب المعيار رقم (ة ة لوحدة نقود أجنبيّ الصرف الناشئة عن معادلة البيانات الماليّ 

 ).ةرات في أسعار صرف العمالت األجنبيّ التغيّ 

وذلك من التأثير الذي تلعبه : كعن اندماج األعمال بطريقة التملّ  الضريبة المؤجلة الناشئة  - ج 
ك بموجب المعيار لشهرة أو الشهرة السالبة عند التملّ ة على تحديد ااألصول وااللتزامات الضريبيّ 

ة المؤجلة الناجمة ، مثًال حسب المعيار ال تعترف المنشأة بااللتزامات الضريبيّ 22رقم  الدوليّ 
ة المؤجلة عن الشهرة إذا كان إطفاء هذه الشهرة غير خاضع للضريبة وال باألصول الضريبيّ 

اندماج األعمال قد  ه بالمقابل فإنّ خاضعة للضريبة، كما أنّ الالناشئة عن الشهرة السالبة غير 
قد  تة كانل أو صافي خسارة تشغيليّ مؤجّ  ة استرداد أصل ضريبيّ ر على درجة احتماليّ يؤثّ 

ة جديدة على رت أدلّ ة االندماج وفّ االعتراف بها قبل االندماج ولكن عمليّ  حصلت ولم يتمّ 
؛ )الدامجة(كة صول والخسائر المرحلة لدى المنشأة المتملّ يقابل األ ة تحقيق ربح ضريبيّ احتماليّ 
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ل عد بالمقابل تُ ( للمنشأة المدموجة بتاريخ االندماج وال تعترف المنشأة الدامجة باألصل الضريبيّ 
دة ل الحقًا في البيانات المالية الموحّ المؤجّ  االعتراف باألصل الضريبيّ  ولكن يتمّ ) رقم الشهرة

 .للمنشأة الدامجة

  :لةة المؤجّ عرض األصول وااللتزامات الضريبيّ : 2-3-5
بشكل  عامّ  ة المؤجلة بشكلٍ عرض األصول وااللتزامات الضريبيّ  ب المعيار أن يتمّ يتطلّ 

ب التمييز بين األصول ة، كما يتطلّ منفصل عن األصول وااللتزامات األخرى في الميزانيّ 
ة المؤجلة، وهنا يجب على واألصول وااللتزامات الضريبيّ ) المتداولة(ة الجارية وااللتزامات الضريبيّ 

جارية للصعوبة  والتزاماتٍ  لة كأصولٍ ة المؤجّ ف األصول وااللتزامات الضريبيّ  تصنّ المنشأة أالّ 
تة لهذه األصول أو ة التحديد الدقيق لتاريخ انعكاس الفروق المؤقّ والتعقيد الشديد في عمليّ 

  .لةة المؤجّ االلتزامات الضريبيّ 

ة في ة من النشاطات العاديّ ق بالربح والخسارة المحاسبيّ عرض مصروف الضريبة المتعلّ  ويتمّ 
  .قائمة الدخل

آثار  – 21المعيار  ة المؤجلة، فإنّ بالنسبة لفروق الصرف من األصول وااللتزامات الضريبيّ 
دة كدخل أو ب االعتراف بفروق صرف محدّ ة يتطلّ رات في أسعار صرف العمالت األجنبيّ التغيّ 

االعتراف بفروق الصرف من  ض، لذلك عندما يتمّ عرَ د أين يجب أن تُ مصروف ولكن ال يحدّ 
ه يمكن تصنيف هذه الفروق ة المؤجلة في قائمة الدخل، فإنّ ة األجنبيّ األصول وااللتزامات الضريبيّ 

البيانات  بر أكثر فائدة لمستخدميّ عتَ مؤجل إذا كان ذلك العرض يُ  ضريبي  أو دخلٍ  كمصروفٍ 
  .ةالماليّ 

  :ةالمقاصّ : 2-3-6
ة بين األصول ب أن تقوم المنشأة بأعمال المقاصّ يتطلّ  المعيار الدوليّ  ة فإنّ بالنسبة للمقاصّ 

قابل للتطبيق  ة الجارية، وذلك بشرط أن تكون المنشأة صاحبة حقّ ة وااللتزامات الضريبيّ الضريبيّ 
، أو تنوي تها السداد على أساس الصافيتكون في نيّ ة للمبالغ المعترف بها، وأن إلجراء المقاصّ 

  .القيام بتحقيق األصل وتسديد االلتزام معًا في نفس الوقت
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ة وقياسها االعتراف باألصول وااللتزامات الضريبيّ  ة على الرغم من أنّ إجراء هذه المقاصّ  ويتمّ 
لتلك  مشابهةٍ  ة بمعاييرٍ العموميّ ة ة في الميزانيّ إجراء هذه المقاصّ  ، ويتمّ منفصلٍ  بشكلٍ  يجب أن يتمّ 

اإلفصاح والعرض، وتقوم المنشأة بإجراء : ةاألدوات الماليّ  – 32 قة في المعيار الدوليّ المطبّ 
الجاري يعود لضرائب  الجاري وااللتزام الضريبيّ  ل الضريبيّ األصمن  ما يكون كلّ ة عندالمقاصّ 

الضريبة تسمح بدفع أو استالم مبلغ صافي  وأنّ  ،ةدخل فرضت من قبل نفس السلطة الضريبيّ 
  .واحد

ة بين ه يجوز للمنشأة أن تقوم بمقاصّ دة فإنّ ة في البيانات المالية الموحّ ومن ناحية المقاصّ 
وذلك  ،جاري لمنشأة أخرى نة ضمن المجموعة مع التزام ضريبيّ جاري لمنشأة معيّ  أصل ضريبيّ 

 ستالم مبلغ صافي وتنوي المنشأة أنوم بدفع أو امشروع للمنشأة أن تق فقط في حالة وجود حق 
ا د االلتزام معًا في نفس الوقت، أمّ األصل وتسدّ  تدفع أو تستلم هذا المبلغ الصافي أو تستردّ 

ة بينها في حال ب إجراء المقاصّ المعيار يتطلّ  لة فإنّ ة المؤجّ بالنسبة لألصول وااللتزامات الضريبيّ 
  :ق الشروط التاليةتحقّ 

كر ة الجارية كما ذُ ة لألصول وااللتزامات الضريبيّ مشروع أن تجري مقاصّ  للمنشأة حقّ  إذا كان  - أ
 .أعاله

لة تعود لضرائب دخل مفروضة من قبل نفس ة المؤجّ وكانت األصول وااللتزامات الضريبيّ   - ب
ة، وهي مفروضة على نفس المنشأة الخاضعة للضريبة أو على أكثر من الضريبيّ السلطة 

ة الجارية على أساس سداد االلتزامات واألصول الضريبيّ  ر أن يتمّ المقرّ منشأة، ولكن من 
معًا في نفس الوقت وذلك  ق األصول وسداد االلتزامات ستتمّ ة تحقّ الصافي، أو أن تكون عمليّ 

ة من األصول وااللتزامات ع فيها أن يجري سداد أو استرداد مبالغ مهمّ ة يتوقّ عن فترة مستقبليّ 
لة لتوقيت انعكاس ب التعقيد الناجم عن صعوبة تحديد جداول مفصّ لة، ولتجنّ ة المؤجّ الضريبيّ 

 ة بين األصل الضريبيّ ب قيام المنشأة بإجراء المقاصّ المعيار يتطلّ  فإنّ  ،تةالفروق المؤقّ 
ة وذلك فقط إذا كانا يعودان لضرائب ل لنفس الوحدة الضريبيّ المؤجّ  ل وااللتزام الضريبيّ المؤجّ 

ة بين األصول مشروع في المقاصّ  ة، وللمنشأة حقّ نفس السلطة الضريبيّ  دخل مفروضة من
 .ة الجاريةوااللتزامات الضريبيّ 
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  :اإلفصاح:2-3-7
  :ةق بالميزانية العموميّ ق بقائمة الدخل وٕافصاحات تتعلّ ب المعيار إفصاحات تتعلّ يتطلّ 

  :ق بقائمة الدخلاإلفصاح المتعلّ : 2-3-7-1
نات مصروف الضريبة في قائمة الدخل، عن مكوّ  منفصلٍ  ب اإلفصاح بشكلٍ حيث يتطلّ 
  :نات ما يليهذه المكوّ  ويمكن أن تضمّ 

 .مصروف الضريبة الجاري  -أ 

 .ة عن ضريبة جارية من فترات سابقةف بها في الفترة الحاليّ تعديالت معترَ  أيّ    -ب 

 .لة الذي يعود لنشوء أو انعكاس الفروق المؤقتةالضريبة المؤجّ ) دخل(مبلغ مصروف   - ج 

الت الضريبة أو فرض لة العائد لتغييرات في معدّ الضريبة المؤجّ ) دخل(مبلغ مصروف   -د 
 .ضرائب جديدة

ة ة غير معترف بها سابقًا، أو خصومات ضريبيّ مبلغ المنفعة الناشئ عن خسائر ضريبيّ   - ه 
 .مة لتخفيض مصروف الضريبة الجاريستخدَ أو فروق مؤقتة لفترة سابقة مُ 

ة أو فرق ف بها سابقًا أو خصومات ضريبيّ ة غير معترَ ضريبيّ مبلغ المنفعة من خسائر   -و 
 .مة لتخفيض مصروف الضريبة المؤقتستخدَ مؤقت لفترة سابقة مُ 

 ألصل ضريبيّ  سابقٍ  ل الناجم عن تخفيض أو انعكاس تخفيضٍ مصروف الضريبة المؤجّ   - ز 
 .مؤجل

ة المحاسبيّ رات في السياسات الضريبة الذي يعود إلى التغيّ ) دخل(مبلغ مصروف   - ح 
ة المشمولة في تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة، والتي تتفق مع واألخطاء األساسيّ 
ق بصافي ربح أو خسارة ة البديلة المسموح بها في المعيار الثامن المتعلّ المعالجة المحاسبيّ 

 .ةرات في السياسات المحاسبيّ ة والتغيّ الفترة واألخطاء األساسيّ 

  :ق بالميزانيةعلّ اإلفصاح المت :2- 7- 2-3
 :يتطّلب المعيار اإلفصاح بشكل منفصل عن كل مما يلي

ضيفت لحساب حقوق لت أو أُ م الضريبة الجارية أو المؤجلة التي تعود لبنود حُ  إجماليّ   -أ 
 .كالمّال 

 .ةة المعترف بها خالل الفترة الحاليّ الضريبة الذي يعود للبنود غير العاديّ ) دخل(مصروف   -ب 
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في أحد الشكلين التاليين أو  الضريبة والربح المحاسبيّ ) دخل(مصروف  شرح العالقة بين  - ج 
 :كليهما

 وناتج ضرب الربح المحاسبيّ ، الضريبة) دخل(ة بين مصروف من خالل مطابقة رقميّ  -1
الت مع اإلفصاح كذلك عن أساس احتساب هذه المعدّ ، قةة المطبّ الت الضريبيّ بالمعدّ 

  .ةالضريبيّ 
ق مع اإلفصاح ل الضريبة المطبّ ومعدّ  ل الضريبة الفعليّ ط معدّ ة بين متوسّ مطابقة رقميّ  -2

 .ل الضريبة المطّبقعن أساس احتساب معدّ 

 .ة السابقةرنة مع الفترة المحاسبيّ قة بالمقاالضريبة المطبّ  )التمعدّ (ل رات في معدّ شرح للتغيّ   -د 

ة غير الضريبيّ والخسائر  لفروق المؤقتة القابلة للخصمل) وتاريخ االنتهاء إن وجد(مبلغ   - ه 
ل مؤجّ  ضريبيّ  ف بأصلٍ عترَ والتي لم يُ ، مةستخدَ ة غير المُ الخصومات الضريبيّ و ، مةستخدَ المُ 

 .ة عنها في الميزانية العموميّ 

قة باالستثمارات في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت المؤقتة المتعلّ  للفروق المبلغ اإلجماليّ   -و 
 .ة مؤجلة عنهاترف بالتزامات ضريبيّ عة التي لم يُ والحصص في المشاريع المشترك، لةالزمي

ة غير المستخدمة والخصومات نوع من الخسائر الضريبيّ  اختالف وكلّ  بخصوص كلّ   - ز 
 :ة غير المستخدمةالضريبيّ 

 ة المؤجلة المعترف بها في الميزانية العمومية لكلّ مبلغ األصول أو االلتزامات الضريبيّ  -1
 .فترة معروضة

ائمة الدخل إذا لم يكن المؤجل المعترف به في ق المصروف الضريبيّ مبلغ الدخل أو  -2
 .لعمومّيةرات في المبالغ المعترف بها في الميزانية امن التغيّ  هذا واضحاً 

 :مصروف الضريبة الذي يعود إلى ، اإلفصاح عنةمرّ ات غير المستبخصوص العمليّ   - ح 

 .عدم االستمرارنتيجة خسارة الكسب أو الم -1

ة غير المستمرة للفترة من المبالغ المقابلة ة للعمليّ الخسارة من النشاطات العاديّ الربح أو  -2
 . معروضة ماضيةٍ  فترةٍ  لكلّ 
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الداعمة  ةل وعن طبيعة األدلّ المؤجّ  ح عن المبلغ الضريبيّ فصِ كما يجب على المنشأة أن تُ 
  : لالعتراف به وذلك عندما

ة ة المستقبليّ على األرباح الضريبيّ دًا عتمِ ل مُ المؤجّ  دام األصل الضريبيّ يكون استخ  - أ
  .تة موجودةة مؤقّ فروق ضريبيّ الزائدة عن األرباح الناشئة عن انعكاس 

في ا عن الفترة الجارية أو في الفترة السابقة تكون المنشأة قد عانت من خسائر إمّ   - ب
 .لالمؤجّ  إليها األصل الضريبيّ يعود ة التي الضريبيّ الدوائر 

عرض مبالغها صافية  يتمّ ه عند عرضها في قائمة الدخل، فإنّ : ةر العاديّ وبالنسبة للبنود غي
ة اإلفصاح المنفصل عن مصروف ق بها، وعمليّ الضريبة المتعلّ ) دخل(مصروف  من إجماليّ 

ة، ولكن القوائم الماليّ  لمستخدميّ  مفيدٌ  هو أمرٌ  بند غير عاديّ  ق بكلّ الضريبة المتعلّ ) دخل(
الضريبة بين البنود، وهنا يمكن اإلفصاح عن مصروف ) دخل(مصروف يصعب أحيانًا توزيع 

  .إجمالي  بشكلٍ  ةالضريبة الذي يعود للبنود غير العاديّ ) دخل(

المعيار ( قة بالضريبةااللتزامات أو األصول المحتملة أو الطارئة المتعلّ ح المنشأة عن فصِ وتُ 
الت ر في معدّ مثًال، وعندما يحدث تغيّ ة يّ مثل تلك الناشئة عن خالف مع السلطات الضريب) 37

 تأثيرٍ  ح عن أيّ فصِ ة فعلى المنشأة أن تُ لتاريخ الميزانيّ  الحقٍ  الضريبة أو قوانين الضريبة بتاريخٍ 
 لة بما يتوافق مع المعيارة الجارية والمؤجّ رات على األصول وااللتزامات الضريبيّ لهذه التغيّ  هامّ 

  .ةة العموميّ األحداث الالحقة لتاريخ الميزانيّ  – 10 رقم الدوليّ  المحاسبيّ 

  ًا لفروق التوقيت الناتجة عن طريقة التأجيلشكًال توضيحيّ ) 1(ويقدم الملحق رقم 

وفق ) االلتزام –األصل (ًا لطريقة االلتزام الضريبي شكًال توضيحيّ ). 2(م الملحق رقم كما يقدّ 
  .ةطريقة الميزانيّ 
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  :الفروق المؤقتةمصادر  أهمّ : 2-3-8
مصادر الفروقات المؤقتة التي ينشأ عنها أصول أو  أهمّ مجموعة من ض هذا الجزء ليتعرّ 

  : لة، ونذكر منهاة مؤجّ التزامات ضريبيّ 

  :دخل الفائدة - 
ة يمكن أن ولكن لدى الدوائر الضريبيّ  ،على أساس الزمن حيث يدخل في الربح المحاسبيّ 

ة، بسبب ة صفر لحين تحصيل النقديّ ، فتبقى القاعدة الضريبيّ فقط ةتحصيل النقديّ  يدخل عندما يتمّ 
  .في هذه الحالة عدم تأثيرها على الربح الضريبيّ 

   :Depreciation Expenseمصاريف االهتالك  - 
ى طور سمّ تحديده من خالل ما يُ  ة يتمّ ة والضريبيّ االختالف بين مصاريف االهتالك الدفتريّ  إنّ 

ة ، وطريقة االهتالك التفاضليّ Different Depreciation Stage االهتالك التفاضليّ 
Different Depreciation Method  التغيير الذي يطرأ  ة، وٕانّ ة والضريبيّ المحاسبيّ لألغراض

ه في الغالب ، ألنّ ر في الدخل المحاسبيّ  يكون موازيًا للتغيّ من المحتمل أالّ  على الدخل الضريبيّ 
أسلوب االهتالك المتبع في  أنّ  لمصاريف االهتالك، أو أقلّ  باعترافاتٍ تسمح قواعد الضريبة 

 ، فعندماة لالهتالكبع في التقديرات المحاسبيّ ة يكون مختلف عن األسلوب المتّ التقديرات الضريبيّ 
االستهالك ألغراض المحاسبة ينشأ فرق خاضع يكون االستهالك ألغراض الضريبة أبطأ من 

 معّجل مقابل ا في حال كان االستهالك الضريبيّ مؤجل، أمّ  ام ضريبيّ للضريبة ينجم عنه التز 
  .لمؤجّ  ينشأ فرق قابل للخصم ينجم عنه أصل ضريبيّ  االستهالك المحاسبيّ 

   :إعادة تقييم األصول بدون تعديالت مماثلة ألغراض الضريبة - 
، حيث 20في الفقرة  12شرح التعامل مع إعادة التقييم في المعيار المحاسبي الدولي  ويتمّ 
بإدراج بعض أصناف األصول بقيمها العادلة أو تسمح بإعادة  ةة الدوليّ المعايير المحاسبيّ تسمح 

األصول غير الملموسة،  - 38ات، المعيار الممتلكات والمصانع والمعدّ  - 16المعيار (تقييمها 
، في حين )ةالعقارات االستثماريّ  - 40االعتراف والقياس، المعيار : ةاألدوات الماليّ  - 39ر المعيا

في  ة إعادة التقييم أو إعادة العرض لألصل على الربح الضريبيّ ر عمليّ  تؤثّ من الممكن أالّ  أنّ 
صل تقابل ة لألفترة إعادة التقييم أو إعادة العرض، وبالتالي ال يحدث تعديل في القاعدة الضريبيّ 
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ل لألصل المعاد تقييمه التعديل الحاصل في قيمته المحاسبية، وينشأ فرق بين المبلغ المرحّ 
ة االسترداد ل؛ وعمليّ مؤجّ  ة وهذا فرق مؤقت سينشأ عنه التزام أو أصل ضريبيّ وقاعدته الضريبيّ 

  :حسب الحالتين التاليتين المرتبطتين بمصير األصل للفروق تتمّ 
باستخدامه واستهالكه  ص من األصل، وبالتالي يستمرّ ة المشروع أن يتخلّ يّ أال يكون في ن -أ

د فروق استهالك لألصل بين المحاسبة ، واختالف القيم سوف يولّ على عمر األصل االفتراضيّ 
  .والضريبة مستقبالً 

ة ألغراض الضريبة عن المكاسب في حال بيع األصل، سوف تختلف المكاسب الرأسماليّ  -ب
  .ة ألغراض المحاسبة بسبب اختالف قيمة األصل بينهاالرأسماليّ 

  .عكس الفرق السابق الذي حصل عند إعادة التقييم وفي الحالتين يتمّ 

  : تكلفة األصول غير الملموسة - 
 األصول غير الملموسة ويتمّ  - 38 ًا استنادًا لمعيار المحاسبة الدوليّ رسملتها محاسبيّ  يتمّ 

  .اقتطاعها ألغراض الضريبة عند تكبدها ولكن يتمّ اإلطفاء في الربح أو الخسارة، 

  : Bad Debt Expense مصاريف الديون المعدومة -  
دون الدخل  Book Income المحاسبيّ  ل من الدخل الدفتريّ الديون المعدومة تقلّ  إنّ 

ة في الحاالت التي يمنحها التشريع في هناك محدوديّ  ، حيث أنّ Taxable Income الضريبيّ 
 GAAPة مثل الـالدول لالعتراف بإعدام الدين، مقابل سماح بعض القوانين المحاسبيّ معظم 

التخفيض في مصاريف الديون  ق بهذا الموضوع، وهنا فإنّ عة تتعلّ باالعتراف بحسابات متوقّ 
 لة أعلىة مؤجّ أعلى ويقابله أيضًا مصاريف ضريبيّ  المعدومة يقود إلى دخل دفتري.  

   :Prepaid Expense الدفعالمصاريف المسبقة  - 
دة، مقابل هذا يكون ة متعدّ مًا للموردين لفترات مستقبليّ حيث يمكن للشركات أن تدفع مقدّ 

 ة كتكلفة في الفترة الواحدة بجزء فقط من هذه النقدية المدفوعة، وتكوناالعتراف بخروج النقديّ 
بين الدخل  Temporary Differenceالنفقات المدفوعة مقدمًا تؤثر على الفروقات المؤقتة 

ب أن تتطلّ  GAAPة مثًال ومنها الـمن القواعد المحاسبيّ  اً كثير  المحاسبي والدخل الضريبي، ألنّ 
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فيها الحصول على المنافع من النفقات،  مًا في الفترة التي يتمّ االعتراف بالنفقات المدفوعة مقدّ  يتمّ 
  .فيها دفع هذه الدفعات في الفترة التي يتمّ ة تسمح باقتطاعها بينما الكثير من  القواعد الضريبيّ 

  : الشهرة أو الشهرة السالبة - 
ها الزيادة في تكلفة ف الشهرة بأنّ ، ويعرّ 12من المعيار  21توضيحها في الفقرة  حيث يتمّ 

ة غالبًا ال كة، وهنا الدوائر الضريبيّ دة المتملّ ك عن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المحدّ التملّ 
، وكذلك غالبًا ال تقبل تحديد الربح الضريبيّ  دباهتالك الشهرة كمصروف قابل للخصم عن تسمح

ة، ص المنشأة التابعة من أعمالها األساسيّ ة اقتطاع تكلفة الشهرة عندما تتخلّ الدوائر الضريبيّ 
للشهرة ل ت بين المبلغ المرحّ ة للشهرة صفر، وهنا ينشأ فرق مؤقّ وبالتالي تكون القاعدة الضريبيّ 

ل الناجم عن المؤجّ  ة؛ لكن المعيار ال يسمح باالعتراف بااللتزام الضريبيّ وقاعدتها الضريبيّ 
ل مؤجّ  الشهرة بمفهومها هي قيمة متبقية، واالعتراف بالتزام ضريبي  بالشهرة، ألنّ  االعتراف األوليّ 

يسمح  12المعيار  من) ب(21ل للشهرة؛ بالمقابل في الفقرة ي لزيادة المبلغ المرحّ سوف يؤدّ 
التي ترتبط  لة للفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبةة مؤجّ المعيار باالعتراف بالتزامات ضريبيّ 

نة للشهرة مثًال يعترف بتكلفة معيّ (بالشهرة  الذي ال تنشأ فيه من االعتراف األوليّ  بالشهرة إلى الحدّ 
ألغراض الضريبة، وفي نهاية العام ينخفض ًا سنويّ  نةٍ معيّ  اهتالكها بنسبةٍ  عند الشراء على أن يتمّ 

ًا ل محاسبيّ د النسبة، وهنا في حال بقي المبلغ المسجّ بمقدار االهتالك المحدّ  األساس الضريبيّ 
ل ت بين المبلغ المسجّ للشهرة على حاله في نهاية السنة األولى من االندماج، ينشأ فرق مؤقّ 

ل مؤجّ  الفرق يمكن االعتراف به كالتزام ضريبيّ  ل بقيمة االهتالك وهذاالمنزّ  واألساس الضريبيّ 
  ).للشهرة ه ال يرتبط باالعتراف األوليّ ألنّ 

   :Pension التقاعد منافع - 
تقتطع عند تقديم الموظف للخدمة، لكن عند  ه في الربح المحاسبيّ بالنسبة لمنافع التقاعد فإنّ 

االعتراف بها عند دفع المشروع للمساهمات إلى صندوق التقاعد أو عند  يتمّ  تحديد الربح الضريبيّ 
ة لاللتزام ال شيء، وينشأ عنها فرق مؤقت دفع منافع التقاعد، وبالتالي هنا تكون القاعدة الضريبيّ 

الخاضع للضريبة ة، ينجم عن مثل هذا الفرق المؤقت ل والقاعدة الضريبيّ بين مبلغ االلتزام المرحّ 
  .مؤجل يبيّ ضر  التزام
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   :Long Term Construction Contracts عقود االنشاءات طويلة األجل - 
 ه يظهر إيراد محاسبيحسب نسبة اإلتمام فإنّ  ة االعتراف باإليراد تتمّ هنا مثًال إذا كانت عمليّ 

االعتراف باإليراد حسب  ة يتمّ رة في حين لألغراض الضريبيّ بما يتناسب مع نسبة اإلتمام المقدّ 
ن ن هنا فروق مؤقتة خاضعة للضريبة تكوّ أي عند استالم النقدية، وبالتالي يتكوّ  األساس النقديّ 
  .لةة مؤجّ التزامات ضريبيّ 

   :Revenue Received in Advance اإليرادات المستلمة مقدماً  - 
بناًء على أساس االستحقاق ة ة العموميّ تدويرها في الميزانيّ  هذه اإليرادات يتمّ  حيث أنّ 

االعتراف بها  ويتمّ  األخذ بالمبدأ النقديّ  ه ألغراض الضريبة يتمّ ألغراض المحاسبة، في حين أنّ 
ة ينجم عنها أصول ضريبيّ قابلة للخصم  مؤقتةً  اً ن فروقا يكوّ في نفس السنة ألغراض الضريبة، ممّ 

  .لةمؤجّ 

  : ات الدفع على أساس األسهمعمليّ  - 
المرتبط بالتعويض المدفوع على شكل أسهم أو خيارات أسهم  االقتطاع الضريبيّ حيث يكون 

ذو العالقة أو  ة أخرى للمنشأة مختلف عن مصروف التعويض التراكميّ ة أدوات حقوق ملكيّ أو أيّ 
قد ينشأ في فترة أخرى، مثل قيام المنشأة باالعتراف بمصروف معين الستهالك خدمات الذي 

الدفع على  - 2استالمها كمقابل لخيارات األسهم الممنوحة وفق المعيار رقم  الموظفين التي يتمّ 
ممارسة خيارات األسهم، إضافًة  حين أساس األسهم، ولكن بالمقابل ال يحصل اقتطاع ضريبيّ 

االعتراف بالضرائب  قياسه على أساس سعر السهم في تاريخ الممارسة، ويتمّ  االقتطاع يتمّ  إلى أنّ 
  .لة لها في حقوق الملكية مباشرةً جّ ة والمؤ الحاليّ 

  : تكاليف االقتراض - 
  :في حالتي القرض المدين والدائن يتمّ 

زيادة  تنزيل التكاليف من قيمة المبالغ المستلمة ويتمّ  ًا يتمّ محاسبيّ : في حالة القرض المدين
 ًا يتمّ ؛ ضريبيّ المحاسبيّ ًا من التكاليف في الربح ه سنويّ إطفاؤ  القيمة المسجلة للقرض بمقدار ما يتمّ 

  .ةل مرّ االعتراف فيها بالقرض ألوّ  ة كاملًة في الفترة التي يتمّ اقتطاع تكاليف العمليّ 
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خالل حياة القرض؛  إطفاء التكاليف في الربح المحاسبيّ  ًا يتمّ محاسبيّ : في حالة القرض الدائن
ة وال سابقًا وال في ال في الفترة الحاليّ  تحديد الربح الضريبيّ  عندالتكاليف  اقتطاع ًا ال يتمّ ضريبيّ أّما 

  .ةفترات مستقبليّ 

  



  
  

  :ا���ل ا����ث
  ا�درا$# ا�����# 
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  :الثالفصل الثّـ 

  ةالدراسة العمليّ 

ة إلثبات فروض الدراسة، حيث يبدأ الفصل بتناول بيئة يتناول هذا الفصل الدراسة العمليّ 
الذي يركز  ة من حيث عرض واقع مجتمع الدراسة من ناحية التنظيم المهنيّ األعمال في سوريّ 

ة المفروضة بموجب ، والواجبات الضريبيّ من جهة على الجانب المتعلق باإلفصاح المحاسبي
ة على هذا لالنتقال إلى الدراسة التطبيقيّ  ، كتمهيدٍ من جهٍة أخرى السوريّ  التشريع الضريبيّ 

  .المجتمع

درجة قيام اإلدارة ل كمحّددٍ ة اعتماد نموذج التسويات االستنسابيّ  ة يتمّ وفي الدراسة التطبيقيّ 
من جهة،  الربح المحاسبيّ (الدراسة التابعين  ريّ وربط النتائج مع متغيّ  ،بممارسة إدارة األرباح

، وكذلك األمر بالنسبة بما يخدم اختبار فروض الدراسة )والربح الخاضع للضريبة من جهة أخرى
  .لدراسة تمهيد الدخل

  :التاليةتناول هذا من خالل التقسيمات  ويتمّ 
  .ةواقع بيئة األعمال في سوريّ  :لالمبحث األوّ  :1- 3
  .ة واختبار الفروضالدراسة التطبيقيّ : المبحث الثاني: 2- 3
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  :لالمبحث األوّ 
  واقع بيئة األعمال في سورية

من ة الدراسة التطبيقيّ الذي يتّم التركيز عليه في ن مجتمع البحث تكوّ في حداثة ال إنّ 
ة، وبالتالي حداثة الظهور نتيجة حداثة بدء عمل سوق دمشق لألوراق الماليّ وذلك ة، المهنيّ الناحية 
رة على النظام مع التعديالت المتكرّ  ،في سورية في أسواق المال للشركات المساهمة الرسميّ 

كّل ، ةعمليّ  ة التنمية بصورةٍ يضمن مساهمته في عمليّ  لمحاولة تفعيل دوره بشكلٍ  السوريّ  الضريبيّ 
ما سبق دفع للتركيز في المبحث األّول من الدراسة العملّية على دراسة واقع بيئة األعمال في 

  :سورّية، ويتّم ذلك من خالل تناول المبحث للمواضيع السابقة من خالل التقسيمات التالية

  .لمجتمع البحث الواقع المهنيّ : 1- 1- 3
  .ةفي سوريّ  واقع النظام الضريبيّ : 2- 1- 3
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  :لمجتمع البحث الواقع المهنيّ : 1-1- 3
سوق دمشق لألوراق الشركات المساهمة في الحالّي ة للبحث تستهدف الدراسة التطبيقيّ 

عرض واقع الشركات فيما يلي  يتمّ لذلك و ًا، ز بحداثته نسبيّ يتميّ هذا مجتمع البحث ٕاّن ة، و الماليّ 
القطاع بقانون الشركات وعرض جوانب من واقع ة من خالل تنظيم في سوريّ  عامّ  بشكلٍ  القانونيّ 

  .بموضوع البحثذات الصلة ة سوق دمشق لألوراق الماليّ 

  :للشركات في سورية الواقع القانونيّ : 1-1- 3-1
ة قة بأشكالها القانونيّ ة المتعلّ للشركات وجميع االعتبارات القانونيّ  ما يضبط الشكل القانونيّ  إنّ 

) 29(رقم  ادر بالمرسوم التشريعيّ ًا هو قانون الشركات الصّ ة حاليّ في سوريّ  عامّ  المختلفة بشكلٍ 
  :للشركات باألنواع التالية د القانون المذكور الشكل القانونيّ ، حيث يحدّ 2011لعام 

 .شركة التضامن - 1

 .شركة التوصية - 2

 .ةشركة المحاصّ  - 3

 .ةالشركة المحدودة المسؤوليّ  - 4

  .الشركة المساهمة المغفلة - 5
قة بالشركات المساهمة السادس من هذا القانون بتوضيح النقاط المتعلّ ص الباب ويتخصّ 

تحديد لمفهوم الشركة المساهمة المغفلة ) 86(من المادة ) 1(ن البند رقم حيث يتضمّ  المغفلة،
م إلى أسهم عن عشرة ويكون رأسمالها مقسّ  ف من عدد من المساهمين ال يقلّ تتألّ : هاالعامة بأنّ 

ة المساهم ة، وتكون مسؤوليّ بلة للتداول، واإلدراج في أسواق األوراق الماليّ متساوية القيمة، قا
  .ة لألسهم التي يملكها في الشركةمحدودة بالقيمة االسميّ 

  ):91(بالنسبة ألسهم الشركات حسب المادة 
 .ةتكون متساوية القيمة واسميّ  - 

 ).3(ة حسب البند رقم ة بمائة ليرة سوريّ د القيمة االسميّ حد تُ  - 

 .يسمح القانون بإصدار أسهم امتياز - 

 .األسهم من الفئة ذاتها بنفس الحقوق ع جميع حامليّ حسب البند الخامس يجب أن يتمتّ  - 
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حصول المساهم على  د حقّ يحد ) 120(ة البند الثامن من المادّ  ضمن حقوق المساهم، فإنّ 
  :اس مطبوع يحويكرّ 
 .ة المنقضيةة الدورة الحسابيّ ميزانيّ   -أ 

 .األرباح والخسائرحساب   -ب 

 .تقرير مجلس اإلدارة  - ج 

 .قي الحساباتتقرير مدقّ   -د 

ة، وبموجب البند قة باإلدارة التنفيذيّ المتعلّ ) 147(ة المادّ  ، فإنّ ق بالضبط الداخليّ وفيما يتعلّ 
ين ورئيس المديرين د تعويضات المديرين التنفيذيّ يحد هو من مجلس اإلدارة  الثاني منها فإنّ 

ه ال يجوز أن يقوم أي عضو في مجلس اإلدارة بوظيفة مدير وبموجب البند الرابع فإنّ ين، التنفيذيّ 
وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركات المساهمة  ي أيّ ين أو تولّ أو رئيس مديرين تنفيذيّ  تنفيذيّ 

  .ةالمغفلة العامّ 
 هذه الواجبات منو  ،واجبات مجلس اإلدارة) 150(ة د المادّ وتحد:  

بات ة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقًا لمتطلّ اعتماد سياسة اإلفصاح الخاصّ ): 3(في البند  - 
 .ةة السوريّ ادرة عن هيئة األوراق واألسواق الماليّ تعليمات اإلفصاح الصّ 

ة للشركة، وبيان األرباح والخسائر، وبيان ة العامّ ة السنويّ إعداد الميزانيّ ): 4(في البند  - 
قة جميعها ة السابقة، مصدّ ات حولها، مقارنًة مع السنة الماليّ ة، واإليضاحالتدفقات النقديّ 

يوم من / 120/ق حسابات الشركة، وشرح لحساب األرباح والخسائر، خالل من مدقّ 
 .ة المنقضيةانتهاء السنة الماليّ 

صات بما ال يتعارض مع أحكام المرسوم ات أو المخصّ استعمال االحتياطيّ ): 6(في البند  - 
 .ةظمة المحاسبيّ واألن التشريعيّ 

في ف، ة في جدول اجتماعها السنويّ ة العاديّ ات الهيئة العامّ صالحيّ ) 168(ة د المادّ حد وتُ 
تها، ق الحسابات عن أحوال الشركة، وعن حساب ميزانيّ لهم سماع تقرير مدقّ  البند الثاني يحقّ 

 ق الحسابات مجلس اإلدارة ومدقّ  مة من مجلس اإلدارة، ومناقشة تقريريّ وعن الحسابات المقد
  .ةوالحسابات الختاميّ 
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الشركة  ق الحسابات تأكيدًا معقوًال عن أنّ ن تقرير مدقّ ه يجب أن يتضمّ فإنّ ) 188(ة وبحسب المادّ 
ة لمعايير المحاسبيّ ة وفقًا لعد ة مُ بياناتها الماليّ  ت ومستندات منتظمة وأنّ ك حسابات وسجّال تمسِ 

ة الميزانيّ  ، وأنّ عادلةٍ  ة بصورةٍ قاتها النقديّ للشركة ونتائج أعمالها وتدفّ  مركز الماليّ ر الظهِ ، وتُ ةالدوليّ 
  .فقة مع القيود والدفاترة متّ والبيانات الماليّ 

ة وفق ما هو ة السنويّ على مجلس إدارة الشركات نشر البيانات الماليّ ) 196(ة ب المادّ وجِ وتُ 
تين قبل موعد ة في صحيفتين يوميّ ة السوريّ الماليّ منصوص في قانون هيئة األوراق واألسواق 

  .يوم على األقل، تحت طائلة بطالن االجتماع/ 15/اجتماع الهيئة العامة بـ

  : ن البيانات المنشورة ما يليويجب أن تتضمّ 
رات ة؛ بيان التغيّ قات النقديّ ؛ قائمة التدفّ )قائمة الدخل(ة العامة؛ حساب األرباح والخسائر الميزانيّ 

  .ةق الحسابات؛ ملخص عن اإليضاحات حول البيانات الماليّ ي حقوق المساهمين؛ تقرير مدقّ ف
الفرق بين مجموع اإليرادات هو المقصود باألرباح الصافية بأّن ) 200(ة د المادّ حد تُ 
 من جهة ومجموع المصروفات واالستهالك في تلك السنة من جهةٍ  ةٍ ماليّ  سنةٍ  قة في أيّ المتحقّ 

  .خل على األرباحص ضريبة الدّ ل تنزيل مخصّ أخرى وقب
/ 3/أشهر حتى / 3/هي عقوبة الحبس من ) 203(ة دها المادّ حد ومن العقوبات التي تُ 

س لمن يرتكب واحد من .ل) 3'000'000(س حتى .ل) 300'000(ة من سنوات، وبغرامة ماليّ 
  :دة منهاحد مجموعة أفعال مُ 

 .غير مطابقة للواقع أرباحها وخسائرها بصورةٍ ة الشركة وحسابات تنظيم ميزانيّ  - 

قي الحسابات بيانات غير تضمين تقرير مجلس إدارة الشركات أو مديريها أو تقرير مدقّ  - 
 .دةمتعم  صحيحة بصورةٍ 

 الحسابات لمعلوماتٍ  سين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين أو مدققيّ كتم المؤسّ  - 
ة عن ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقيّ  التشريعيّ ب هذا المرسوم وجِ يُ  وٕايضاحاتٍ 
 .ذوي العالقة
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  :ةلسوق دمشق لألوراق الماليّ  الواقع القانونيّ : 1-2- 3-1
، 2006لعام  /55/رقم  بموجب المرسوم التشريعيّ دمشق لألوراق المالّية وق كان تأسيس سّ 

ة، ة األوراق الماليّ وتسوية وانتقال ملكيّ قة بإصدار وطرح وتداول ات المتعلّ ن تنظيم العمليّ المتضمّ 
بموجبه إحداث هيئة األوراق واألسواق  الذي تمّ  2005لعام / 22/والذي أتى استكماًال للقانون 

هي هيئة ناظمة ترتبط برئيس مجلس / 22/ثة بالقانون حدَ الهيئة المُ  ة، حيث أنّ ة السوريّ الماليّ 
 ، وذلكذات الصلة اتة واألنشطة والفعاليّ واق الماليّ تعمل الهيئة على تنظيم عمل األسو الوزراء، 

ة والكفاءة في عملها وتقليل المخاطر المرتبطة بمعامالت األوراق بالعمل على ضمان الشفافيّ 
بمصالحهم، وتعمل  ة التي تضرّ ة بالشكل الذي يساهم بحماية المستثمرين من األفعال المخلّ الماليّ 

 ، فهي بشكلٍ ر المجتمع الماليّ بما يساهم في تطوّ  تثماريّ واالس على تشجيع العمل االدخاريّ 
 قة باألوراق المالية سالمة اإلفصاح عن المعلومات المتعلّ  تأمين علىتعمل ة جهة رقابيّ  رئيسي

ويخضع  تداول هذه األوراق فيها، ة إصدار هذه األوراق ومراقبة األسواق التي يتمّ وتنظيم عمليّ 
  : من لرقابة وٕاشراف هذه الهيئة كلّ 

 .ةالشركات المصدرة لألوراق الماليّ  - 

 .شركات الخدمات واالستشارات - 

 .ص لهاة المرخّ الوساطة الماليّ  - 

 .ص لهاصناديق االستثمار المشترك المرخّ و المصارف وشركات االستثمار  - 

 .ةاألسواق الماليّ  - 

 .شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة - 

ل بموجب ضين المتشك لة لمجلس المفو وكَ المهام المُ  22تحدد الماّدة السابعة من القانون 
  :ومن هذه المهام ذاته، القانون من/ 4/ة المادّ 

 .ةوضع معايير وشروط إصدار األوراق الماليّ  - 

 .ة والتي تساعد على تطوير وتعميق القطاع الماليّ تقديم المقترحات للجهات الحكوميّ  - 

 .ةالحماية للمستثمرين والمتعاملين في األوراق الماليّ  توفير - 
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د بها من ة ومعايير التدقيق ومعايير تقويم األداء التي يجب التقيّ اعتماد المعايير المحاسبيّ  - 
 .ة لرقابة الهيئةقبل الجهات الخاضع

 لين لتدقيق حساباتقي الحسابات المؤه رها في مدقّ يد المعايير والشروط الواجب توفّ دتح - 
 .الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وٕاشرافها

ة والتقارير والمستندات التي ة والدوريّ ة السنويّ د شكل محتويات القوائم الماليّ هو من يحدّ  - 
 جة درِ ة للجمهور أو الجهات المُ رة التي تطرح أوراقًا ماليّ صدِ مها الجهات المُ يجب أن تقد

 .ةأوراقها في األسواق الماليّ 

من هذا / 17/ة لمادّ ل تعديالً الذي يمثل  2009لعام / 50/رقم  التشريعيّ بموجب المرسوم و 
 المخالفاتهذه فتشمل  ،د المخالفات التي تستوجب فرض غرامة من قبل الهيئةالقانون والتي تحد :  

من الوثائق  لة في أي تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضلّ  :في البند الثالث - 
 .مة للهيئةأو المستندات المقدّ 

ة ق الحسابات أو المحاسب على بيانات ماليّ ج مخالفة تصديق مدقّ درِ وكذلك البند السابع يُ  - 
  .ة ومعايير التدقيق المعتمدةلة أو مخالفة للمعايير المحاسبيّ غير صحيحة أو مضلّ 

أشهر وال تزيد  3عن  ة ال تقلّ لمدّ  معاقبتهم بالحبس يتمّ / 17/ة هذين البندين من المادّ  ٕانّ و 
  .لةعد المُ / 18/ة وذلك بموجب المادة للغرامة الماليّ  سنوات إضافةً  3عن 

، /55/رقم  ذكره بموجب المرسوم التشريعيّ  ة كما تمّ وكان إنشاء سوق دمشق لألوراق الماليّ 
/ أ/ة في البند األوراق الماليّ ى ج تحت مسمّ درَ ما يُ  من أهمّ  منه بأنّ / 3/ة حيث يرسم بموجب المادّ 

ة بموجب ة القابلة للتداول، وتخضع سوق دمشق لألوراق الماليّ أسهم الشركات المساهمة السوريّ 
في ممارسة عملها لألحكام المنصوص عليها في قانون هيئة األوراق / 5/ة من المادّ / ج/الفقرة 

ة ض للنواحي المحاسبيّ النقاط التي تتعرّ  الذي استعرضنا أهمّ / 22/ة رقم ة السوريّ واألسواق الماليّ 
من المرسوم على اختصاصات مجالس اإلدارة للشركات / 55/ة ز المادّ فيه، وتركّ واإلفصاح 

  :هاومن أهمّ  األعضاء في السوق

ة تزيد ة والماليّ السياسات التجاريّ  ه يجب على المجالس التركيز على أنّ بأنّ ) أ(د الفقرة حد تُ  - 
 .ق أغراض الشركةوتحقّ حقوق المساهمين 
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ة بالشركة بما باعتماد سياسة اإلفصاح الخاصّ ) د(يقوم مجلس اإلدارة بموجب الفقرة  - 
 .ات اإلفصاحة ومتابعة تطبيق عمليّ يتوافق مع المتطلبات الرقابيّ 

سير  د من أنّ ة للتأكّ ة مراقبة أعمال اإلدارة التنفيذيّ مجلس اإلدارة مسؤوليّ ) و(ل الفقرة حم تُ  - 
ل إلى تحقيق أهداف الشركة بما ال يتعارض من القوانين واألنظمة المعمول وصِ يُ  العمل

 .بها

 دقيقةٍ  ة اعتماد وتقديم المعلومات إلى المساهمين بصورةٍ مسؤوليّ ) ح(له الفقرة حم كذلك تُ  - 
 .ادرة عن الهيئةد وفقًا لتعليمات اإلفصاح الصّ وفي الوقت المحدّ 

 .ييم أعمالها وحسن إدارتهامراجعة أداء الشركة لتق) ط(لفقرة على مجلس اإلدارة بموجب ا - 

 .)ن(ة حسب الفقرة ة والسنويّ وهو من يعتمد البيانات المالية الفصليّ   - 

الحسابات تجاه المساهمين  مفتشيّ  من مهامّ  مجموعةً / 57/ة من المادّ ) د(د الفقرة حد وتُ 
  .ة المعمول بها في الشركةالداخليّ ة أنظمة الرقابة د من مدى مالءمة وفعاليّ منها التأكّ و 

التعيين  ات اإلدارة، حيث يتمّ ة للشركة ومسؤوليّ تعيين اإلدارة التنفيذيّ / 59/ة تتناول المادّ و 
د تها أمام مجلس اإلدارة، حيث يحدّ فيها، وتكون مسؤوليّ  عضوٍ  د واجبات وحقوق كلّ يحد  بعقدٍ 

لإلدارة  ة والهيكل التنظيميّ في اإلدارة التنفيذيّ  عضوٍ  ات كلّ ات وصالحيّ مجلس اإلدارة مسؤوليّ 
  .د اإلفصاحات الواجبة من قبل اإلدارةوتحدّ 

 ق بنشرة اإلصدار المطلوبة من الشركات المساهمة التي شروط تتعلّ / 62/ة د المادّ وتحد
منشأة د المعلومات طبيعة ال، وتحد )61ة بموجب المادّ ( ة لالكتتاب العامّ ترغب بطرح أوراق ماليّ 

 وبيان واضح عن المركز الماليّ  ،ة المزمع إصدارهاومواصفات األوراق الماليّ  ،والقائمين عليها
 ح عن أيّ أن يصر تتطلب حسابات، و  قة من قبل مفتشيّ ة المدقّ للشركة من خالل قوائمها الماليّ 

ة به المادّ ة كما تتطل ر على مركز الشركة وبالتالي أسعار ومواصفات األوراق الماليّ الحق يؤثّ  تغييرٍ 
  .من هذا المرسوم /63/

، حيث /65/ة ص الفصل التاسع من المرسوم بموضوع اإلفصاح من خالل المادّ ويتخصّ 
 ة أن تضع وتحتفظ بسياسة مكتوبة لإلفصاح تحتوي رة لألوراق الماليّ صدِ شركة مُ  ب من كلّ يتطل

بات التي تتوافق مع تلبية جميع متطلّ ات المناسبة على تحديد لإلجراءات والتعليمات واآلليّ 
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لمعايير ناحية اعتمادها ل نة مهامّ / 65/ة من المادّ ) ب(والفقرة  اإلفصاح بما يتوافق مع األنظمة،
دة لإلفصاح في عتمَ كمعايير مُ  ةة الدوليّ المعايير المحاسبيّ الصادرة عن مجلس  ةة الدوليّ المحاسبيّ 

  .ةت الماليّ الشركات عند إعدادها للقوائم والبيانا

  :ةفي سوريّ  واقع النظام الضريبيّ : 1-2- 3
إلى بدايات القرن العشرين، فبعض الضرائب التي يعود  السوريّ  نشوء النظام الضريبيّ  إنّ 

 بسبب عدم تحقيقها لقاعدة االقتصاد من  إلغاؤها تمّ والتي -  قة مثل ضريبة المواشيكانت مطب
إقرار تشريعات وقوانين تفرض  م، وبعد االستقالل تمّ 1928تعود لعام  - دةشروط الضريبة الجيّ 

 التشريعيّ  ة، فصدر المرسومفي سوريّ  ًا تبلور نظام ضريبيّ ة لتعلن رسميّ ضرائب ورسوم جمركيّ 
قًا إلى ، وبقي مطبّ 1933الصادر عام  للقانون الفرنسيّ  والذي كان ترجمةً  1949لعام ) 85(

جديد لضريبة  بصدور قانون إجراء تحديثات على التشريع الضريبيّ  حيث تمّ  2003أواخر العام 
قًا بروح التشريع الذي كان مطبّ  ولكن هذه التحديثات بقيت محتفظةً  ،)2003عام  24(الدخل 

ل قانون الضرائب وصلت ة قوانين وتشريعات تعد تالها عدّ  ثمّ  ،85 التشريعيّ  بموجب المرسوم
الت اتخاذها هي تخفيض المعدّ  حديثًا، ومن النقاط الجريئة التي تمّ ًا تشريعيًا نصّ  30 كثر منأل

انخفض إلى  ة ثمّ في بعض األوقات ذات الظروف الخاصّ % 92ة حيث كانت حوالي الضريبيّ 
 التشريعيّ  بالمرسوم 2007 /1/1في % 28وٕالى  1/1/2004في % 35وٕالى % 63حوالي

)51.(  

ال في تأمين الموارد لموازنة ما زال عاجزًا عن أخذ دور فعّ  السوريّ  النظام الضريبيّ  وٕانّ 
ة هذا األمر خصوصًا مع تبني الحكومة لنظام السوق الدولة، رغم زيادة الضغوط على أهميّ 

ض من إيرادات الدولة من خف يُ ض أن ُيفترَ ة العاشرة، والذي الخمسيّ  الخّطةفي  االجتماعيّ 
  .ةد أعباء الدولة لبقاء التزامها من الناحية االجتماعيّ المجاالت األخرى دون الضريبة، ويزي

بها النظام  ة للمراحل التي مرّ تناول لمحة تاريخيّ يتّم فيما يلي  ووصوًال لواقع النظام الضريبيّ 
  .السوريّ  الضريبيّ 
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  :السوريّ  بها النظام الضريبيّ  ة التي مرّ المراحل التاريخيّ : 1- 1-2- 3
  :ةة رئيسيّ مراحل تاريخيّ  بأربع النظام السوريّ  ظ مرورالحَ يُ 

  :1949ما قبل عام المرحلة األولى -1
 ًا على طابع التشريع السوريّ ر قانونيّ الذي أثّ  ت سورية بمرحلة االنتداب الفرنسيّ كانت قد مرّ 

خالل السنوات % 7، وكان في الفترة التي تلت االستقالل نمو ملحوظ بلغ حوالي كبيرٍ  بشكلٍ 
ة باالستفادة من ارتفاع أسعار المواد ة السوريّ التي تلت االستقالل، وقد قامت البرجوازيّ العشر 

نت تصنيع الحاجة ة حديثة أم ة الثانية وقامت بإنشاء شركات صناعيّ ة خالل الحرب العالميّ األوليّ 
 النقد السوريّ ارتباط  فكّ  ت الفترةة مع تصدير الفوائض خارج البلد، وشهدلمواد األوليّ من اة المحليّ 

1947عام  بالفرنك الفرنسيّ 
حيث صادقت سورية على اتفاقية صندوق النقد الدولي المتعلقة  ،1

ع كان هدف المشر فقد  من ناحية التشريع الضريبيّ و  ،304بنظام بريتون وودز من خالل القانون 
 النظر عن العدالة، وكان هناك نوعين من الضرائب المُ  فيها هو الحصيلة المرتفعة بغض قةطب 

ع والمواشي وبدل الطريق، تشمل ضريبة األراضي وضريبة األعشار والتمتّ : ضرائب مباشرة وهي
ة والمالهي ة والمواد الكحوليّ تشمل ضريبة الكبريت والمشروبات الروحيّ : وضرائب غير مباشرة

ق ونتيجة نقص الموارد وصعوبات التحقّ  السمنت والملح والتبغ، ثمّ ات واوالمواد المشتعلة والصيدليّ 
ع وتعديل ضريبة اإلنتاج إلغاء ضريبة األعشار واألراضي والتمتّ  قة تمّ والجباية للضرائب المطبّ 

ة وغير ة والتجاريّ تتناول أرباح المهن والحرف الصناعيّ والتي وفرض ضريبة الدخل  الزراعيّ 
ض ضريبة األرباح باالعتماد على فرَ تُ و ، جور ودخل رؤوس األموال المتداولةة والرواتب واألالتجاريّ 
الت ق بمعدّ ونتائج أعماله، وكانت تطب  ر مركزه الماليّ ظهِ ة التي تُ ف المحاسبيّ ت المكل سجّال 

الفترة ضريبة الدخل المقطوع التي كانت تستهدف المشروعات  هذه كما ظهرت في ة،تصاعديّ 
 الت مختلفة لكلّ ض بمعدّ فرَ ليرة سورية وكانت تُ  10'000دخلها عن  طة التي يقلّ الصغيرة والمتوسّ 

ق بين العقارات الذي فرّ  )178(ة بالقانون رقم فرض الضريبة العقاريّ  تمّ  1945وفي عام  مهنة،
ع وقام المشر  واتب واألجور،ضريبة الرّ فرض  تمّ و  ،التهارة بتخفيض معدّ المسكونة والعقارات المؤجّ 

ة وتعويضات التسريح من ضريبة الرواتب واألجور لتحسين مسألة عفاء المعاشات التقاعديّ بإ

                                                           
 ا���وم 1/3/2011�دورة ا����	ء ا����	دي ". ا���	� ا��ر��� �� �ور�. "2011. ا�
	��، ���ن 1�� ! ،
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ق دون أن يكون لها التأثير عها الكثير من التعديالت كمحاوالت لتحسين النظام المطبّ العدالة، تبِ 
  .المطلوب اإليجابيّ 

  :م1963-1949المرحلة الثانية من عام  -2
ل في عالقات اإلنتاج بعد متكامل مع تحوّ  ضريبيّ شهدت هذه المرحلة إصدار قانون  

وقانون  ة مراسيم تأميم وقانون اإلصالح الزراعيّ بعد عدّ  1958ة ومصر عام الوحدة بين سوريّ 
رئيس الجمهورّية في  صدرأفقد جديدًا على البلد،  اً ة التي فرضت طابعًا اقتصاديّ العالقات الزراعيّ 

توسيع مطرح التكليف على  تمّ وقد  ،م1949لعام ) 85(رسوم الم حسني الزعيمبداية هذه المرحلة 
وقد فرض المرسوم  س،.ل 500000س إلى .ل100000من  أساس الربح الصافي الحقيقيّ 

أدنى للشركاء في شركات  مع إعفاء حد % 25ة على شركات األموال بنسبة ضريبة غير تصاعديّ 
توسيع ضريبة الدخل على الرواتب واألجور فأصبحت تتناول  وتمّ  التضامن والتوصية البسيطة،

نت من العدالة في التكليف، وحصلت العديد من من يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو تعويضًا، وحس  كلّ 
تنزيل األعباء تّم هادفة لزيادة الحصيلة، و الة الت والشرائح التصاعديّ لة بزيادة المعدّ التعديالت متمثّ 

ة وضريبة على المواد الكحوليّ %) 50(رفع الضرائب غير المباشرة  لعدالة، وتمّ ة بهدف االعائليّ 
ظ في هذه المرحلة انخفاض حصيلة الضرائب المباشرة الحَ على االسمنت، ويُ %) 100(المالهي و

من التوازن بين أهداف  زت هذه المرحلة بنوعٍ مقابل ارتفاع حصيلة الضرائب غير المباشرة، وتميّ 
  .الةالحصيلة والعد

  :م2003حتى نهاية عام  م1963ما بعد ثورة الثامن من آذار عام  المرحلة الثالثة -3
الت وزيادة معدّ  ع في فرض الضرائب غير المباشرة وزيادة نسبها،فيها التوسّ  استمرّ  

 التركيز على الخطّ  ، وكان الهدف منه هو إعادة توزيع الثروة الوطنية في ظلّ التصاعد الضريبيّ 
ط، بس أسلوب التدقيق المُ  وأة اإلنجاز ي بخطّ م إصدار ما سُ  تمّ  1986عام ، وفي االشتراكيّ 

كات العدالة محرّ في ضعف مع  للنظام الضريبيّ  ك األساسيّ ك الحصيلة هو المحرّ وصار محرّ 
حيث كان هناك حاجة  ة،ة والنزاهة والتأهيل لكوادر الدوائر الماليّ والتوثيق والكفاءة والموضوعيّ 

في للسيولة للحكومة في ظّل مرور سورّية في تلك الفترة بمرحلة إعادة إعمار، ولكن مقابل التوّجه 
، ةفين باإلدارة الضريبيّ وتراجع ثقة المكلّ  ب الضريبيّ النتشار التهرّ  هذا األمر أدى هذا الخّط فقد
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بإنشاء شركات  سمح الذي 1986لعام ) 10(العام كان هناك إصدار للمرسوم رقم  في نفسو 
  .م رأس المالالذي يقدّ  م األرض والقطاع الخاّص مشتركة بين الدولة التي تقدّ 

 10القانون رقم  أبرزهاو  ،ةمع بعض التعديالت الجزئيّ  التطبيق لهذا النظام الضريبيّ  واستمرّ 
 لتشجيع القطاع الخاّص  كثيرة الذي سمح بإنشاء الشركات المساهمة وأعطى إعفاءات 1991لعام 

بالتدقيق على  إدخال دور المراجعة من خالل قيام محاسب قانونيّ  على االستثمار، وقد تمّ 
ضعف إجراءات المراجعة التي  ة، ولكن في ظلّ األرباح الحقيقيّ  ة لفئات مكلفيّ البيانات الضريبيّ 

ت البيانات مها استمرّ ي يقدّ ته ووثائقه التف وسجّال على بيانات المكلّ  اعتمدت التدقيق المكتبيّ 
ن ضم الذي يت 1991لعام / 20/القانون رقم أتى و  ،1المترافق معها ة والتهرب الضريبيّ الوهميّ 

لعام / 4/رقم  المرسوم التشريعيّ و شرائح، لل اً الت الضريبة على الدخل وتوسيععلى معدّ  اً تخفيض
ن إلغاء المتضمّ  1999لعام / 7/ن تعديل قانون ضريبة التركات، والقانون رقم المتضمّ  1998

المنافسة  والذي ساهم في نموّ  من اإلعفاءات لهذه الزراعة اً رسم التصدير على القطن وعدد
ن تعديل قانون المتضمّ  2000لعام / 7/رقم  ، المرسوم التشريعيّ لسورّية في هذه الزراعة

  .االستثمار بما يخدم توسيع قاعدة االستثمار وتخفيف العبء الضريبيّ 

  :2003نهاية عام  مع المرحلة الرابعة -4
والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من بداية عام  2003لعام ) 24(لقانون رقم ل صدوركان هناك  

الت الضرائب ومجموعة من على معدّ  من التعديالت من تخفيضٍ  ، والذي حمل مجموعةً 2004
واألجور التي تصيب ذوي  على ضريبة الرواتب مؤّثر ل تعديلالتحسينات على القانون وحمل أوّ 

التشريع بقي محتفظًا  فإنّ ) 24(الدخل المحدود غالبًا، ولكن رغم التعديالت التي حملها القانون 
مازال ملتزمًا بالتركيز على الضرائب والرسوم غير  التشريع السوريّ  ، حيث أنّ )85(بروح المرسوم 

والتي تهدف لزيادة ف باالعتبار لمقدرة المكلّ ض على استخدام الدخل دون أخذها فرَ وهي تُ المباشرة 
ظ هذا من خالل تزايد في نسبة الضرائب غير المباشرة إلى الحَ ويُ  ،الحصيلة على حساب العدالة

في الضرائب غير  ل نموّ مع معدّ  2008عام % 8‚8إلى  2004عام % 6‚6من  الناتج المحليّ 
2008عام % 35‚3إلى  2004عام % 8‚9المباشرة متزايد من 

كان هناك تراجع في  وبالمقابل ،2
                                                           

  .10.ا�
	��،  ر!' ��ق ذ$ره، ص 1
  .28.ا�
	��،  ر!' ��ق ذ$ره، ص 2
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، 2008عام % 42إلى  2004عام % 60الضرائب من  نسبة الضرائب المباشرة من إجماليّ 
هذه  كما أنّ  ،2008عام % 6‚5إلى  2004عام % 10من  وتراجع نسبتها من الناتج المحليّ 

دة يبة موحّ ة حسب مصدر الدخل وال يوجد ضر هي ضرائب نوعيّ  المفروضة الضرائب المباشرة
أكبر من تصاعد الضريبة، والزال القانون يراعي مبدأ  االستفادة بقدرٍ  على الدخل بحيث يتمّ 

ين واألجانب في البلد، ولم يأخذ ة من خالل فرض الضريبة على أرباح المواطنين السوريّ المكانيّ 
، وما تزال ضريبة ًا جانب العدالة في النظام الضريبيّ ف نسبيّ ضعِ ة الضريبة وهذا يُ بمبدأ شخصيّ 

ة هم استثناء تعدادهم في ضريبة األرباح الحقيقيّ  الدخل المقطوع هي ضريبة األساس ومن يتمّ 
  .قالنظام المطبّ  فعالّيةف من ضعِ عنها وهذا يُ 

ض عليها فرَ ة، ولكن تُ األرباح الحقيقيّ  ج ضمن فئة مكلفيّ درَ وبالنسبة للشركات المساهمة فهي تُ 
ض على الشركات المساهمة فرَ قه هذه الشركات، حيث تُ ر الدخل الذي تحقّ ة على مقداضريبة نسبيّ 

لها من األسهم ضريبة معدّ % 50عن  ال تقلّ  بنسبةٍ  ة التي تطرح أسهمها لالكتتاب العامّ العامّ 
ض على الشركات المساهمة فرَ ة، وتُ عفى من إضافات اإلدارة المحليّ من الدخل الصافي وتُ % 14

من الدخل % 22ل ضريبة بمعدّ % 50عن  تقلّ  أسهمها لالكتتاب العام بنسبةٍ ة التي تطرح العامّ 
  .ةعفى من إضافات اإلدارة المحليّ الصافي كما تُ 

ح من جهة بتركيزها على الحديث تتوضّ  السوريّ  مالمح النظام الضريبيّ  ومن المالحظ أنّ 
ق ها ال تحقّ ة أو أنّ لحاليّ إلغاء بعض الضرائب والرسوم القديمة التي لم تعد تتناسب مع الظروف ا

وبقي هناك ، الضرائب والرسومالت تخفيض معدّ قاعدة االقتصاد، ومن جهة أخرى عملت على 
تراجعًا في مستواها في  تشهدوالتي وصرامته وعدالته،  ة النظام الضريبيّ فعاليّ حاجة لزيادة 

  .24مع بداية تطبيق القانون  السوريّ  النظام الضريبيّ 
ف لدى فين مازال هناك نوع من التخوّ ة والمكلّ للتقاضي بين الدوائر الضريبيّ وبالنسبة 

لجنة  ،لجنة إعادة النظر ،لجنة الفرض: فين، حيث حصر القانون التقاضي باللجان الثالثةالمكلّ 
  .الخصام ة وهي أحد طرفيّ الطعن، والسيطرة شبه الكاملة عليها هي لوزارة الماليّ 

كان لالرتفاع ربما و  ،ب الضريبيّ ها التهرّ ة مشاكل من أهمّ من عدّ  ويعاني النظام السوريّ 
، ب الضريبيّ دورًا كبيرًا في نشر ثقافة التهرّ  2003لعام  24الكبير لنسب الضريبة ما قبل القانون 
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ب بغية فين للتهرّ ا دفع المكل ممّ  ،من األرباح% 61حيث كانت تصل نسبة االستقطاع إلى حوالي 
ة في اإلدارة الضريبيّ  التي تتواجدالضعف والفساد كما أّن حاالت  الضريبة،ص من عبء التخلّ 

 كمثالٍ و (ة ف واإلدارة الضريبيّ بين المكلّ أحيانًا ر الثقة الكافية حتى انعدامها مع عدم توفّ  مترافقةً 
ع تدوير ل المشرّ و ق خسائر وقبة تحقّ اإلدارة الضريبية رغم اعتراف التشريع بإمكانيّ  عليها أنّ 

ترفض االعتراف بالخسائر التي  غالبًا ما ها أنّ ة خمس سنوات إالّ لخسائر ألغراض الضريبة لمدّ ا
ومع تجّذر فكرة ، )ات الالزمةجميع الثبوتيّ  هامع مرفقو ف حتى لو كانت صحيحة مها المكلّ قد يقدّ 
الت المعدّ تها حتى بعد تخفيض ى هذا الستمرار حدّ ف، فقد أدّ ة المكلّ في ذهنيّ  ب الضريبيّ التهرّ 

 ، وكان هناك محاولة منجهة هذه المشكلةاالة لمو ة، وذلك لعدم وجود إجراءات فعّ الضريبيّ 
ة ب عمليّ صع ا يُ ممّ  ل إلى شركات مساهمة،ة للتحوّ لشركات والمشاريع العائليّ تشجيع االحكومة ل

ي تحكم في ضوء الرقابة والظروف الت - نوعًا ما- بشكل تعسفي من قبل هذه الشركات ب التهرّ 
هي الميزة من الحكومة في هذا المجال تقديمها  من المزايا التي تمّ عمل الشركات المساهمة، و 

ر في الضريبة توفّ  الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها لالكتتاب العامّ  ة، حيث أنّ الضريبيّ 
هذا لم ، ومع %)10تبلغ إضافات اإلدارة المحلية (ة ا إضافات اإلدارة المحليّ عد% 50حوالي 

الكبيرة التي  ب الضريبيّ ات التهرّ ل هو إمكانيّ أسباب عدم التحوّ  وأهمّ  ،ل الكثير من الشركاتتتحوّ 
ال بالشكل الذي تريده ع بها الشركات غير المساهمة من ناحية قدرتها على تحديد رقم األعمتتمتّ 

ة مع ضعف إمكانيّ ة خارج المنشأة مترافقًة عدم وجود حاجة لنشر البيانات المحاسبيّ  في ظلّ 
، ةيّ ضريبضعف وفساد اإلدارة الأحيانًا و  ،ون التي ذكرناهاالتدقيق التي يقوم بها المحاسبون القانونيّ 

  :من خالل عّدة وسائل منهاحيث يتّم ذلك 
 وذلك بهدف االستفادة من الحدّ  ،الرخصة تنظيم تراخيص بأسماء ال عالقة لهم بالعمل محلّ  .1

 .ضة للشرائح األولىالت المنخفالمعفى والمعدّ 

 .في فرض ضريبة الدخل المقطوع الفساد واألسلوب غير العلميّ  .2

العمل، حيث  والذي يقوم به ربّ  ب من ضريبة الرواتب واألجور في القطاع الخاّص التهرّ  .3
ة وليس له ل في التأمينات االجتماعيّ اع غير مسجّ أغلب من يعمل في هذا القطّ  ظ أنّ الحَ يُ 

 .افرض الضريبة على أساسه سجالت ليتمّ  أيّ 
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أغلب الضريبة  ، حيث أنّ ب وخصوصًا في القطاع الخاّص وهناك أساليب أخرى للتهرّ 
تصل إلى  في الناتج المحليّ  مساهمة القطاع الخاّص  رغم أنّ  ،اع العاملة هي من القطّ المتحصّ 
، فقط %1.5 نسبة الضرائب التي يدفعها هي إنّ ف ،%64ة أي نحو مليار ليرة سوريّ  600حوالي 

فروعها  بكلّ  على دخل القطاع الخاّص  مفروضةبلغت الضرائب المباشرة ال 2006وفي عام 
ما دفعه  ضرائب الدخل في حين أنّ  من إجماليّ % 13س أي بنسبة .مليار ل) 13,419(مبلغ

  .من الضرائب %81القطاع العام هو حوالي 

  :بموجب التشريعف ة المفروضة على المكلّ الواجبات المحاسبيّ : 2- 1-2- 3
ة بموجب الفئة الخاضعة لضريبة األرباح الحقيقيّ نة في تضم مُ الشركات المساهمة هي  إنّ 

ة ضريبة األرباح الحقيقيّ  فيّ التكليف في حالة مكل  ٕانّ ، و 2003لعام  24من القانون ) 2(ة رقم المادّ 
 فيه مجمل أعماله عن سنةٍ ن ة يبيّ ف للدوائر الماليّ تقديمه من المكلّ  يتمّ  تعتمد على تصريحٍ 

بتقديم البيان  2006لعام ) 51(رقم  من المرسوم التشريعيّ / 2/ة هذا بموجب المادّ  ، ويتمّ منقضيةٍ 
ضريبة  في هذا الجزء تناول ، لذلك يتمّ سنة للشركات المساهمة أيار من كلّ / 31/قبل  الخطيّ 

ف بهذه الضريبة من خالل لّ ة المفروضة على المكالواجبات المحاسبيّ الدخل على األرباح و 
 ف، والتصريح الضريبيّ استعراض للمستندات والحسابات المفروض االلتزام بها من قبل هذا المكلّ 

  .ف في هذا البيانوالبيانات التي يجب تقديمها من قبل المكلّ 
  :ةفئة مكلفي األرباح الحقيقيّ  - الضريبة على الدخل -1

فرض هذه الضريبة على جميع األرباح الناشئة  يتمّ ه ح أنّ توضّ  24من القانون ) 2(ة المادّ 
ة وٕان كانت ة وسائر األعمال التجاريّ ة وغير التجاريّ ة والتجاريّ عن ممارسة المهن والحرف الصناعيّ 

ومصادر الدخل األخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى وال لضريبة ريع العقارات  عارضةً 
نة من فئات التكليف منها لفئة معيّ  ة تخضع كلّ ليّ ف أكثر من فعا، وٕاذا مارس المكلّ والعرصات

ها ات كلّ رباح من مجموع الفعاليّ األجمع  ، هنا يتمّ )ةدخل مقطوع، أرباح حقيقيّ (بضريبة الدخل 
ة د المادّ ة للفئة األعلى؛ وتحدّ ها مسك قيود نظاميّ ب عليه فيًا بفئة الضريبة المتوجّ وتكليفه تصاعديّ 

ض الضريبة على أرباح فرَ ف، حيث تُ الضريبة من أعمال المكلّ المجال الذي تشمله ) 3(
ممارسة  ة في محلّ ة السوريّ ة العربيّ ين عن أعمالهم في الجمهوريّ ين واالعتباريّ األشخاص الطبيعيّ 
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سواء كانت (ف أكثر من فرع كانون الثاني من سنة التكليف، وفي حال كان للمكلّ  1العمل في 
الضريبة تطرح على أرباح جميع  فإنّ ) ةة أم مستقلّ ع وحساباتها موحدّ األعمال التي تقوم بها الفرو 

للفروع القائمة في سورية يقع  ، وفي حال كان المركز الرئيسيّ الفروع وذلك في المركز الرئيسيّ 
الضريبة تطرح على أرباح جميع الفروع الواقعة في سورية في مركز  ة فإنّ خارج األراضي السوريّ 

  .أو في مركز الفرع األوسع عمالً ) دمشق(العاصمة  الفرع الذي يقع في

 أنّ  التي تنّص على ة الخامسةد أسس التكليف من خالل المادّ الفصل الثاني من القانون يحدّ 
إلى  1/1ق خالل سنة األعمال من على أساس الربح الصافي المتحقّ  ة طرح الضريبة تتمّ عمليّ 
ة إذا اقتضت من وزير الماليّ  تغيير سنة التكليف بقرارٍ ر سنة التكليف مع جواز عتبَ ، التي تُ 31/12

) أ(فه في الفقرة مفهومًا واسعًا للربح الصافي حيث تعرّ  7ة طبيعة عمل المنشأة ذلك؛ وتعطي المادّ 
ف الخاضعة لهذه الضريبة على اختالف أنواعها ة ألعمال المكلّ مجموع اإليرادات اإلجماليّ : "هبأنّ 

عباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه األعمال أو التي تالزم نوع م منها األحسَ بعد أن تُ 
عة لألعباء والنفقات القابلة للتنزيل، وفي حال حصول خسارة أمثلة منوّ ) ب(د الفقرة تعد  ، ثمّ "العمل
هذا القانون يسمح له بتدوير الخسارة حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع  ف فإنّ ة للمكلّ تشغيليّ 

  .جزالع

  :فالتقديم من المكل  المستندات والحسابات المنتظمة الواجبة -2
ذكره سابقًا،  ف كما تمّ م من المكلّ ة تعتمد على تصريح مقدّ نظرًا لكون ضريبة األرباح الحقيقيّ 

ف بهذه الضريبة بمسك دفاتر وحسابات لضمان معقول للوصول المكلّ  فقد ألزم المشّرع السوريّ 
ف، بالشكل الذي يسمح باالعتماد على سليمة ودقيقة وصادقة عن أعمال المكلّ ة إلى أرقام محاسبيّ 

  .ف في فرض الضريبةم من المكلّ التصريح المقدّ 

فين مسك على المكلّ  2006لعام  51وتعديله بالمرسوم  2003عام  24وقد فرض القانون 
ح هذا من خالل ويتضّ ة، وتقديم التصريح بناًء على ذلك، ة نظاميّ ة بقيود محاسبيّ دفاتر نظاميّ 

ة منتظمة ف أن يمسك قيودًا محاسبيّ مكلّ  على كلّ  ت بأنّ ، التي نصّ 24ة السادسة من القانون المادّ 
ة د القواعد المحاسبيّ ة إصدار قرار يحدّ ة إمكانيّ ة، وأعطت لوزير الماليّ وكاملة تظهر نتائجه الحقيقيّ 

  .المعتمدة لتحديد النتائج الصافية
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ن نتائج أعمالهم ة يبيّ ي للدوائر الضريبيّ فين بيان خطّ تقديم المكلّ ) 13(ة بت المادّ حيث تطلّ 
ًا من قبل الشركات لتقديم هذا البيان سنويّ  سنة كآخر موعدٍ  ار من كلّ أيّ  31د تاريخ الصافية، وتحدّ 

و تاريخ /3813ة القرار ة المحدودة، وقد أصدر وزير الماليّ المساهمة وذات المسؤوليّ 
ة، وخضع هذا األرباح الحقيقيّ  لمكلفيّ  د بموجبه نموذج البيان الضريبيّ ي حدّ الذ 22/4/2004

ة للبيان وبناًء على نت بعد التجربة العمليّ تبيّ البيان الحقًا لعديد من التعديالت لتالفي الثغرات التي 
تسهيل  عليه في برأي القائمين البيان الضريبيّ  ، حيث يساهمتراحات من األطراف ذات العالقةاالق

  .للمكلفين إلى ربح ضريبيّ  ة تحويل الربح المحاسبيّ عمليّ 

) ةبالنسبة للمنشآت الصناعيّ (من حساب التشغيل  كلّ تقديم ) أ(الفقرة ) 14(ة بت المادّ وتطلّ 
ة وجدوًال بالمبالغ المأخوذة من وحساب المتاجرة وحساب األرباح والخسائر وصورة عن الميزانيّ 

  .مع البيان الضريبيّ  ، مرفقةً لةمفصّ  مع بيان هذه االستهالكات بصورةٍ  األرباح باسم االستهالك

ة ف الذي ال يمسك القيود المنتظمة المطلوبة في المادّ كما فرض القانون عقوبات على المكلّ 
إذا : "ت علىوالتي نصّ  2003لعام  24من القانون / 18/ة من المادّ / أ/السابقة من خالل الفقرة 

ديم من هذا القانون أو رفض تق/ 6/ة ة المنصوص عليها في المادّ القيود المحاسبيّ ف لم يبرز المكلّ 
غ إنذارًا باالمتثال ألحكام بل يُ ) 23و 15و 14(المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد 

 القانون، فإذا لم يمتثل لذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه اإلنذار المذكور على أن يتمّ 
شعر به استعداده دة يُ ل لدى الدوائر المالية خالل المهلة المحدّ يسجّ  إثبات االمتثال بكتاب خطيّ 

 اته ونشاطاته والمعلومات األخرى وفقًا لفعاليّ  مباشرةً  اً ة أرباحر الدوائر الماليّ إبراز القيود المالية، تقد
ف بها ل لألرباح التي كُ  سنوي  رقمٍ  عن ضعف أعلى ال تقلّ  ة، وبصورةٍ المتوافرة لدى الدوائر الماليّ 

من % 50ف بغرامة تعادل تغريم المكلّ  األخيرة، وفي هذه الحالة يتمّ  ةخالل السنوات الخمس
أساسًا  رة عن سنة التكليف، وال يجوز االعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تمّ ة المقرّ الضريب

  ".سنوي لألرباح على ضعف أعلى رقمٍ 

ا في حال قام المكلف بتقديم بيانات ًا، أمّ ف للبيانات نهائيّ ة عدم تقديم المكلّ هذا من ناحي
إذا : "كما يلي هذا األمر )18( ة السابقةمن المادّ / ب/ولكن كان بها تحريف، فقد تناولت الفقرة 

ة الممسوكة من قبله مع وأبرز القيود المحاسبيّ  ف بيان أرباحه ضمن موعده القانونيّ م المكلّ قدّ 
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ر أرباحه ف، فتقدّ ة عدم شمولها بعض نشاطات المكلّ سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر الماليّ 
  ."بة على الربح المكتومم في هذا الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتّ ويغرّ  مباشرةٍ  بصورةٍ 

المنصوص  إلى الغرامات إضافةً : "ت على ما يلينصّ / 19/ة من المادّ / أ/كذلك الفقرة 
نت ة تضمّ ف أبرز تأييدًا لبيانه دفاتر محاسبيّ مكلّ  كلّ  /18/ة من المادّ / أ/عليها في الفقرة 

ب من الضريبة ة بغية التهرّ تها أو استعمل في تنظيمها أساليب احتياليّ معلومات ثبت عدم صحّ 
 ة شهرٍ بالحبس لمدّ  ة ويعاقبف المخالف إلى القضاء بقرار وزير الماليّ حال المكلّ كًال أو بعضًا  يُ 

ته في غرف التجارة والصناعة والزراعة د عضويّ م من إجازات التصدير واالستيراد وتجمّ حرَ ويُ  واحدٍ 
 )19( ةمن نفس المادّ / ب/ ت الفقرة، كما نصّ "ةة سنة واحدة تلي اكتساب الحكم درجة القطعيّ لمدّ 

  .على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة

مرهون ) أ(األدنى المعفى في الفقرة  تنزيل الحدّ  فإنّ  /20/ة من المادّ / ج/وبموجب الفقرة 
  .من هذا القانون) 23و 15و 14و 13و 6(ف بالواجبات المنصوص عليها في المواد بقيام المكلّ 

فين من هذه الناحية إلى ع المكلّ م المشرّ ، فقد قسّ ة الواجب مسكهاوبالنسبة للدفاتر المحاسبيّ 
د ة ودفتر جرد، يقيّ ين هما دفتر اليوميّ م على األقل دفترين إجباريّ التاجر أن ينظّ  علىو  فئات، ستّ 

ة وأن سته التجاريّ جميع األعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مؤسّ  ة يومًا فيومفي دفتر اليوميّ 
سلوب  وٕاذا كان التاجر يتبع األ ،النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته د بالجملة شهرًا فشهريقيّ 

من هذا ) 18و 17(تين مة وفق أحكام المادّ ة مساعدة منظّ دفاتر يوميّ في محاسبته أو مسك  اآلليّ 
، على أن يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح ة شهرًا فشهرد أعماله في دفتر اليوميّ القانون فله أن يقيّ 

العائدة  وجودات وااللتزاماتًا للمجردًا سنويّ ن دفتر الجرد ة التدقيق في أعماله، وأن يتضمّ إمكانيّ 
ة وحساب األرباح والخسائر ًا ليضع على أساسها الميزانيّ لمؤسسته، وأن يوقف حساباته سنويّ 

عفاء ة اإلة مع إمكانيّ غة العربيّ وينسخها في دفتر الجرد، وأن يكون تنظيم هذين الدفترين باللّ 
ف ة أن يقوم المكلّ بت هذه المادّ كما تطلّ  ر االقتصاد؛ة بموجب قرار من وزيللمؤسسات األجنبيّ 

، وهذا )دفتر صور الرسائل(ها وصور المراسالت التي يرسلها ّقابحفظ وترتيب مراسالته التي يتل
ب على بعض تاجر بتنظيمها بموجب قانون التجارة، كما يتوجّ  م كلّ لزَ مطابق للدفاتر الثالثة المُ 

دة لقيوده كفواتير الشراء والنسخة ثائق مؤيّ خرى كدفتر أستاذ مساعد، وتقديم و الفئات مسك دفاتر أ
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حسب  د قيودهوثائق أخرى تؤيّ  ة وأيّ الثالثة لفواتير البيع، وقوائم الجرد وكشوف الحسابات المصرفيّ 
  .)14(الفقرة ج من المادة رقم 

ة بحسب التاريخ وبال بياض وال فراغ وال نقل إلى تنظيم الدفاتر اإلجباريّ  أن يتمّ  يجبو 
ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها،  أن يتمّ يجب كما محو وال تحشية بين السطور،  مش والالها

ن التي ال يوجد فيها وتوقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح في المد
ة ، مع إمكانيّ عشر سنواتة ف أن يحتفظ بالدفاتر بعد اختتامها لمدّ وعلى المكلّ محكمة بداية، 

ة تعتمدها وزارة االقتصاد والتجارة بدًال عن وسيلة الكترونيّ  عن الدفاتر بأيّ  االحتفاظ بصورةٍ 
ة التي ة األصل في اإلثبات، وذلك بالنسبة للمؤسسات التجاريّ األصل ويكون لهذه الصورة حجيّ 

  .نها وزير االقتصاد والتجارةيعيّ 
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  :المبحث الثاني
  واختبار الفروضة الدراسة التطبيقيّ 

ة قياس إدارة في هذا المبحث تحديد المجتمع الذي سوف تتناوله الدراسة، وعرض كيفيّ  تمّ 
ة، رات الدراسة التطبيقيّ ألغراض البحث، وتحديد متغيّ  إتباعها التي سوف يتمّ  وتمهيد الدخل األرباح

بارات واإلجراءات إجراء االخت تمّ  بياناتة، وبعد الحصول على الوتحديد اإلحصاءات الوصفيّ 
  .وصوًال إلى اختبار الفروض SPSSة الالزمة الستكمال الدراسة من خالل برنامج اإلحصائيّ 

  :التقسيمات التاليةهذا من خالل  وقد تمّ 

  .نة الدراسةمجتمع وعيّ  :1- 2- 3
  .رات الدراسةتحديد متغيّ : 2- 2- 3
  .لمتغّيرات الدراسة ةاإلحصاءات الوصفيّ : 3- 2- 3
  :اختبار الفروض :4- 2- 3
  .لاختبار الفرض األوّ : 1- 4- 2- 3     

  .اختبار الفرض الثاني: 2- 4- 2- 3    
  .اختبار الفرض الثالث: 3- 4- 2- 3    
  .اختبار الفرض الرابع: 4- 4- 2- 3    
  .اختبار الفرض الخامس: 5- 4- 2- 3    
  .ساختبار الفرض الساد: 6- 4- 2- 3    
  .اختبار الفرض السابع: 7- 4- 2- 3    
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   :نة الدراسةمجتمع وعيّ  :2-1- 3
قة بالشركات من خالل التطبيق على البيانات المتعلّ  فروض البحث الحاليّ اختبار  تمّ 

 لبعض الفروض توسيع مجتمع البحث ة، ويتمّ جة في سوق دمشق لألوراق الماليّ درَ المساهمة المُ 
ليشمل مجتمع الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة والتي تقع تحت إشراف هيئة األوراق 

مصارف من  القطاع الماليّ  تنتمي إلىة، بعد استثناء الشركات التي ة السوريّ واألسواق الماليّ 
  .ة في المحاسبة عن هذه الشركاتنتيجة الخصوصيّ  حفاظًا على تجانس العينة وشركات تأمين
للشركات  ةالماليّ  ة من القوائمة البحثيّ الحصول على البيانات المعتمدة إلتمام العمليّ  تمّ وقد 

عن الفترة الواقعة من عام على شبكة االنترنيت ة هيئة األوراق واألسواق الماليّ  في موقعالمنشورة و 
الشركات لكامل مجتمع  2011فة، وحتى العام للشركات المدرجة والمكلّ  2012حتى عام  2006

ل المتمثّ  المجتمع اإلحصائيّ  مننة عيّ  تطبيق االختبارات على ، وقد تمّ المساهمة المدروسة
وفيما يلي جدول بمفردات ، ثالث شركات فقط بالشركات المدرجة والخاضعة للضريبة والتي تبلغ

 ةفي سوق دمشق لألوراق الماليّ  اعات ووضع اإلدراجعة على أساس القطّ المجتمع المدروس موزّ 
طيلة سنوات الدراسة بشكل يسمح  تكليفها الضريبيّ  بمعنى هل تمّ ( لها ووضع التكليف الضريبيّ 

  :، مع تحديد الشركات المستثناة من الدراسة)باستخدام بياناتها بما يخدم الدراسة
  .والتكليف الضريبيّ  ع على أساس القطاعات واإلدراجمجتمع الّدراسة موز ): 1- 3(جدول رقم 

�دد ا��م ا�����ف ا��ر��� ا�دراجو��  ام ا�
ر�� ا��ط�ع   

	ع �طّ 
+	� ا��

 ّ���ز�وتا-ھ�  �ّ   در!$ 0 15000000 
24400000 0�ر  $�ّ 1 �ر  در!1 (**)(*) ا� �ت ا��	د� 

 وا���ر�دا��!	ر�ّ +	����  (*) 1�ّ  �ر  در!$ 0 14520  
 ا��ور�ّ  وا�زرا++	����  (*) 1�ّ  �ر  در!$ 0 20000 

�ّ  �ر  در!1  (***) +��ر ا�!�ل ا�ط����$ 0 1200000 

	ع �طّ 
 ا�3د 	ت

 ّ��
لا�4ر$ ا-ھ���  �ّ   در!$ 0 2000000 
�4ر �وا���و�ق  وا5+�نا� ! و+ ا� ��دة �
UG 

�ّ   در!$ 0 4500000 

�64ت  ا��ور�ّ ا��ر��ّ  �� 62500000 0�ر  $�ّ 1 �ر  در!1  ا���	�� 
 وا�0�	دق�	���3000000 0�ر  $�ّ 1 �ر  در!1 (*) �	ب ا�0رج � 

�ّ  �ر  در!1 (*)  	س ���وز�'$ 0 350000 
�ّ  �ر  در!1 (*) + ر�ت ����� 	ر وا��طو�ر ا���	��$ 0 1175000 

�ّ  �ر  در!1 �ر� د 4ق ���4ن$ 0   ن �دا�
2011 139200 

 ا���	�ت
�ّ  �ر  در!1 ل��ر��$ 0 134000000 

MTN 1�ّ  �ر  در!$ 0 3000000 
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�ط	ع 
 ا�زرا+

� 	ء 560000 0�ر  $�ّ 1  در!  4ر$ 
 300000 0�ر  $�ّ 1 �ر  در!1 (*) ا�4	م ا�زرا+� 

��!	ت ا�ز��ون � :�480000 0�ر  $�ّ 1 �ر  در!1 (*) ا�4رق ا-د 
 � ون4ر$
400000 0�ر  $�ّ 1 �ر  در!1 ا� 

 0�ر  $�ّ 1 �ر  در!1  (*)4ر$ �ر$ - 
880000 0�ر  $�ّ 1 �ر  در!1 (*)  4ر$ 1دق 

�!دول� ����	� ��� 	    : '  ��ظ
�درا� �د�>	 4ر$	ت �م ��مّ  (*) -�  ا���ث ��دم ا$� 	ل ا���	�	ت ا� ط�و�� .إد3	�>	 �� +�

 ا��	م ) �	ر�@ ا��?��س(�
ط  2008رة ھ�  ن +	م ا� �و�ّ ا���	�	ت (**)  -�	A�2012. 

 ا��0رة ا� ��>د� �	�درا�   	 �ؤ�ّ (***)  -�  .ر +�: ا�درا� �4$ل +	ما�����ت ��
ر�رھ	 +ن �3	Cر ط�

  :رات الدراسةتحديد متغيّ : 2-2- 3
والنماذج التي إدارة األرباح قياس األبحاث السابقة التي تتناول بعد دراسة العديد من 

أكثر من  اباعتباره Discretionary Accrualsة اعتماد التسويات االستنسابيّ  يتمّ ساعتمدتها، 
ل من في المبحث الرابع من الفصل األوّ  ، وقد تمّ استخدامًا في هذه األبحاث س إدارة األرباحييامق

النماذج المقترحة لقياس إدارة األرباح، ومن ضمنها المقاييس التي تعتمد  هذا البحث عرض ألهمّ 
الذي  DeAngelo (1986)ونموذج  Healy (1985)ة، وهي على نماذج التسويات االستنسابيّ 

من  الذي يعدّ  Jones (1991)، ونموذج Healy (1985)ة من نموذج طرحه كحالة خاصّ  يتمّ 
طرحه من  تمّ ل الذي المعدّ  Jones، إضافة إلى نموذج ة شهرةً أكثر مقاييس التسويات االستنسابيّ 

 والذي سوف يتمّ  ،لالمعدّ  Jonesنموذج  ةالدراسة الحاليّ  ، وتعتمدDechow et al (1995) قبل
  .رات الالزم الحصول عليها من مجتمع البحث لقياسها وٕاكمال االختباراتمن خالله تحديد المتغيّ 

الذي تّم طرحه من قبل  يّ ل التطلعاعتماد نموذج جونز المعدّ  يكن باإلمكانلم علمًا أّنه 
Dechow et al (2002)  - ّنتيجةً  ،- ند استخدام هذا النموذجة األكبر في النتائج عرغم الدق 

سوف  هذا النموذج ة، حيث أنّ حداثة سوق دمشق لألوراق الماليّ  التي فرضتهانة البحث لطبيعة عيّ 
رات هذا تين نتيجة طبيعة متغيّ زمنيّ لفترتين  الزمنية المتاحة للدراسةصر السلسلة قِ زيادة في ب يسبّ 

  .اً ة اعتماد النتائج إحصائيّ إمكانيّ  ضِعف، وهذا يُ لالمعدّ  Jonesمقارنًة بنموذج النموذج 
 Non Discretionaryة على قياس التسويات غير االستنسابيّ المعتمد يقوم النموذج و 

Accruals ّة من خالل الفرق بين التسويات الحصول على التسويات االستنسابيّ  ، وبعدها يتم
  .ةالتسويات غير االستنسابيّ ة و الكليّ 
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  :الدراسة من خالل المعادالت والنماذج التالية تتمّ و  
  :ةحساب التسويات الكليّ  -1

  :ةهناك مدخالن لقياس التسويات الكليّ 

من منطلق  ة وفق هذا المدخلاحتساب التسويات الكليّ  يتمّ  :ةقات النقديّ مدخل قائمة التدفّ   -أ 
أن التسويات تنتج عن االختالف بين األساس المستخدم في التقرير المالي عن الدخل 
وهو أساس االستحقاق عن األساس النقدي الذي يظهر من خالل التدفقات النقدّية 

الي يتم حساب التشغيلية التي تعمل على تجاهل تأثيرات أساس االستحقاق، وبالت
ة الناتجة عن والتدفقات النقديّ  من خالل الفرق بين صافي الدخل التشغيليّ  التسويات الكلّية

 :هذا من خالل المعادلة التالية ة، ويتمّ األنشطة التشغيليّ 

)3-1(     TA� = EO� − CFO� 

  :حيث أنّ 
- TA� : ّة تعني التسويات الكليTotal Accruals  في السنةt. 

- EO� : ة األرباح التشغيليّ تعنيEarnings from Operations  في السنةt. 

- CFO� : ّة ة التشغيليّ التدفقات النقديCash Flows from Operations  في
 .tالسنة 

 :ة وفق هذا المدخل بموجب العالقة التاليةاحتساب التسويات الكليّ  ويتمّ : مدخل الميزانية  -ب 

��� = ∆��� − ∆���ℎ� − ∆��� + ∆���� − ����   
  :أنّ  حيث
 .tخالل السنة  Current Assetsر في األصول المتداولة التغيّ : ���∆ -

- ∆���ℎ� : ّة المعادلة في السنة ة والنقديّ ر في النقديّ التغيt. 

 .tفي السنة  Current Liabilitiesر في االلتزامات المتداولة التغيّ : ���∆ -

 . tنة في االلتزامات المتداولة خالل السنة المتضمّ ر في الديون التغيّ  :����∆ -

 .النفقات Amortization استنفاذو  Depreciation استهالك :���� -

من أجل احتساب التسويات  الحالي ة في البحثقات النقديّ اعتماد مدخل قائمة التدفّ  وسيتمّ 
  .ةالكليّ 
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  :ةحساب التسويات غير االستسابيّ  -2
 وفق النموذج الذي تّم اعتماده كما ذكرنا سابقاً  ةالتسويات غير االستنسابيّ يتّم الحصول على 

 (Revenues)اإليرادات  نموّ : رات التاليةاألصول على المتغيّ  ة انحدار إجماليّ من خالل دالّ 
 (Gross Property, Plant and Equipment)ات والتجهيزات قيمة اآلالت والمعدّ  وٕاجماليّ 

 Dechow et al (1995)من قبل  مع التعديل الذي تمّ  ،Jones (1991)وذلك حسب نموذج 
 كلّ  ،(Receivables)ر في الحسابات المدينة ر في اإليرادات بتعديلها بالتغيّ بتسوية التغيّ 

وكما ورد في الفصل  األصول للسنة التي تسبق سنة المشاهدة، لة بإجماليّ المتغّيرات السابقة مثقّ 
  :ل تكونالمعدّ  Jonesمعادلة حسب نموذج ال ل من البحث فإنّ األوّ 

)3-2(         NDA� =∝� � �
����

 +∝! "∆#$%�&∆#$'�
����

( +∝) �**$�
����

   
  :حيث أنّ 

- NDAt : ّة للعام هو التسويات غير االستنسابي(t). 

 .tإلى العام  t-1ر في اإليرادات من العام هي التغيّ : �,�+∆ -

 .(t)في نهاية العام  )األصول الثابتة المادية( والتجهيزات والمصانعات المعدّ  إجماليّ : ��� -

 .(t-1)ة في نهاية العام هي األصول اإلجماليّ : �&�� -

 .tإلى العام  t-1من العام  Receivablesر في الحسابات المدينة ل التغيّ تمثّ : ���+∆ -

 .ة بالشركةالخاصّ  هي معامالت المعادلة: 3∝، 2∝، 1∝ -

 Jonesمن خالل إتباع منهج نموذج  3∝، 2∝، 1∝ الحصول على تقديرات المعامالت ويتمّ 
  :ن خالل النموذج التالي، وذلك ماألصليّ 

)3 -3(      -./
./��

= �� � �
����

 + �! "∆#$%�&∆#$'�
����

( + �) �**$�
����

 + 0�  

  :حيث أنّ 
- a1 ،a2 ،a3 عات الصغرى ة المربّ من خالل عمليّ  3∝، 2∝، 1∝  معامالتتشير إلى تقدير ال

Ordinary least squares (OSL). 

- TAt : ّالتسويات في عام  هي إجماليt. 

 .ة بالشركةة الخاصّ ل جزء التسويات االستنسابيّ والتي تمثّ  residualsهي البواقي : �0 -
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  ):إدارة األرباح(ة حساب التسويات االستنسابيّ  -3
ة من خالل استخدام والتسويات غير االستنسابيّ ة بعد الحصول على التسويات الكليّ 

  :ة من خالل المعادلة التاليةالحصول على التسويات االستنسابيّ  المعادالت السابقة، يتمّ 
)3-4(     DA� = TA� − NDA�  

  :حيث أنّ 
- TA� : التسويات الكلّية في السنةt. 

- DA� : ّة في السنة التسويات االستنسابيt. 

- NDA� : ة في السنة االستنسابيّ التسويات غيرt. 

 

  :قياس تمهيد الدخل  -4
مان لقياس تمهيد الدخل، قد تّم في الفصل األّول من هذا البحث عرض نموذجين ُيستخدَ 

 :ولغاية البحث الحالّية فإّنه سوف يتّم اعتماد النموذج التالي

IS! = σ3BI5�6/σ3CFO5�6   

  :حيث أنّ 
- BI5� : صافي الدخل للشركة)i ( خالل الفترة)t.( 

- CFO5� : التدفقات النقدّية التشغيلّية للشركة)i ( خالل الفترة)t.( 

- σ : االنحراف المعيارّيStandard Deviation. 

تعتمد على دراسة عالقة االنحدار  دراسة العالقة بين تمهيد الدخل والربح الضريبيّ  وحيث أنّ 
إعادة  مقياس بحيث يتمّ تعديل ال يتمّ سوف ة المدروسة، فرات في السلسلة الزمنيّ بين المتغيّ 

ل الوسط يمثّ  من منطلق أن االنحراف المعياريّ  ، وذلكإلى جذر مربع التباين االنحراف المعياريّ 
  : الحسابي لمشاهدات جذر مربع التباين، ويكون حسابها بالمعادلة التالية

)3 -5(    9:;� = √3=9;� − =9;6! ÷ √3�?@;� − �?@;6!   

  



 الدراسة العملية واختبار الفروض: الفصل الثالث

   

175 

  :كما يلي تطبيق النتائج الختبار الفروض المذكورة في الفصل التمهيديّ  وبعدها يتمّ 
ت المتعلقة بتحديد درجة ممارسة إدارة تطبيق المعادال يتمّ  :لق بالفرض األوّ ما يتعلّ  -1

ممارسات إدارة األرباح بين الشركات  اختالفلدراسة  )التسويات االستنسابّية( األرباح
ة والممارسات في الشركات غير لألوراق الماليّ المساهمة المدرجة في سوق دمشق 

 .رجة والتي تخضع إلشراف هيئة األوراق واألسواق الماليةالمد

بالنسبة ) ر تابعمتغيّ ( دراسة االنحدار للربح الضريبيّ  يتمّ  :ق بالفرض الثانيما يتعلّ  -2
في الشركات  )ر مستقلمتغيّ ( المتمّثلة بالتسويات االستنسابية لممارسات إدارة األرباح

، وبالتالي يكون لدينا حاجة اً فة ضريبيّ ة والمكلّ في سوق دمشق لألوراق الماليّ  المدرجة
 .إضافًة لمتغيرات معادالت حساب التسويات للشركات ق بالربح الضريبيّ لبيانات تتعلّ 

والربح  فروق بين الربح الضريبيّ ال"دراسة انحدار  يتمّ  :ق بالفرض الثالثما يتعلّ  -3
في الشركات  )ر مستقلمتغيّ (بالنسبة لممارسات إدارة األرباح ) ر تابعمتغيّ " (المحاسبيّ 
ق بالفروق بين الربح ، وهنا نحتاج بيانات تتعلّ في السوق والمكلفة ضريبياً  المدرجة

 .للشركات والربح المحاسبيّ  الضريبيّ 

قة بقياس إدارة األرباح لدراسة المتعلّ  تطبيق المعادالت يتمّ  :ق بالفرض الرابعما يتعلّ  -4
عفاة من ًا والشركات المُ فة ضريبيّ ممارسات إدارة األرباح بين الشركات المكلّ اختالف 
 .الضريبة

بالنسبة ) ر تابعمتغيّ ( الربح الضريبيّ  رقمدراسة انحدار  يتمّ  :ق بالفرض الخامسما يتعلّ  -5
في سوق دمشق لألوراق  في الشركات المدرجة– )ر مستقلّ متغيّ ( لدرجة تمهيد الدخل

 .- اً فة ضريبيّ ة والمكلّ الماليّ 

والربح  الربح الضريبيّ الفرق بين  دراسة انحدار يتمّ  :ق بالفرض السادسما يتعلّ  -6
في الشركات –) ر مستقلّ متغيّ (بالنسبة لدرجة تمهيد الدخل ) ر تابعمتغيّ ( بيّ المحاس
 .- في سوق دمشق لألوراق المالّية والمكّلفة ضريبّياً  المدرجة

ألخرى  من فترةٍ  الربح الضريبيّ ر في التغيّ  دراسة انحدار يتمّ  :ق بالفرض السابعما يتعلّ  -7
في  في الشركات المدرجة–) ر مستقلّ متغيّ (بالنسبة لدرجة تمهيد الدخل ) ر تابعمتغيّ (

 .- سوق دمشق لألوراق المالّية والمكّلفة ضريبّياً 
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  :ةرات الدراسة التطبيقيّ متغيّ  -5
 ةالمتغّيرات المطلوب ده تتحدّ إنّ ف ،ةدة في الدراسة التطبيقيّ عتمَ بعد عرض المعادالت والنماذج المُ 

ن من اختبار يمك  ة للبحث بشكلٍ إلجراء الدراسة التطبيقيّ واقع الشركات المستهدفة بالدراسة من 
  :رات التاليةبالمتغيّ الفروض 

 .Earnings from Operationsة األرباح التشغيليّ   -أ 

 .Cash Flows from Operationsة ة التشغيليّ قات النقديّ التدفّ    -ب 

 .Total Assets لفترة المشاهدة ةالسابق في الفترة األصول إجماليّ    - ج 

 .Gross Property, Plant and Equipmentاآلالت والمعدات والتجهيزات  إجماليّ   -د 

 .Receivablesالحسابات المدينة   - ه 

 .Revenuesاإليرادات   -و 

 .Total Accrualsالتسويات  إجماليّ   - ز 

 .Net Book Income Before Taxقبل الضريبة  الربح المحاسبيّ   - ح 

 .Tax Income الربح الضريبيّ   - ط 

 Difference between Taxقبل الضريبة  والربح المحاسبيّ  الفرق بين الربح الضريبيّ   -ي 

Income and Net Book Income Before Tax  . 

 .t الفترةإلى  t-1 الفترةمن  ر في الربح الضريبيّ التغيّ   - ك 
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  :Descriptive Statistics لمتغّيرات الدراسة ةاإلحصاءات الوصفيّ : 3-2-3
الّلذين تّم  المتعلقة بالمجتمعين لمتغّيرات الدراسة ةدراسة اإلحصاءات الوصفيّ يتّم فيما يلي 

مجتمع جميع الشركات المدرجة وغير المدرجة الخاضعة إلشراف "وهما اختبار الفروض فيهما 
، حيث "مجتمع الشركات المدرجة في السوق والمكّلفة بالضريبة"و" هيئة األوراق واألسواق المالية

تشّتت المشاهدات و ، Mean ابيّ وسط الحسال من خاللللمتغّيرات تمركز المشاهدات  يتّم عرض
وشكل التوزيع  ،Standards Deviation االنحراف المعياريّ عن هذا الوسط الحسابّي من خالل 

، Kurtosisوالتفلطح  Skewnessااللتواء  للبيانات المتعّلقة بكّل متغّير من خالل معامليّ 
  :ينالتالي ينمن خالل الجدولذلك تّم وأصغر قيمة وصل إليها كّل متغّير وأعلى قيمة حّققها، ، و 

رات الدراسة لمجتمع جميع الشركات الخاضعة ة لمتغيّ اإلحصاءات الوصفيّ : )2-3(الجدول رقم 
  هيئة األوراق واألسواق الماليةإلشراف 

  
الرمز 
 الرياضيّ 

عدد 
 لمشاهداتا

الوسط 
 الحسابّي 

االنحراف 
  المعيارّي 

معامل 
 االلتواء 

معامل 
 التفلطح 

القيمة 
 الصغرى

القيمة 
 العظمى 

 EO 6 275.21 43.23 -2.30 5.46 188.15 303.64  األرباح التشغيلّية

 CFO 6 477.01 77.66 0.19 -1.61 376.93 570.78 تدفقات نقدية تشغيلّية

 A 6 1900.74 236.83 0.03 -3.08 1666.00 2166.14 إجمالّي األصول

ات آالت ومعدّ  إجماليّ 
 PPE 6 665.62 98.88 0.82 2.82 529.46 838.55 وتجهيزات

 REC 6 90.56 31.75 1.70 3.13 64.44 150.42 الحسابات المدينة

 22.11 55.14- 1.49 0.37 25.35 18.82- 6 ��+∆  ر في الحسابات المدينةالتغيّ 

 REV 6 1760.62 178.13 -0.93 1.18 1456.21 1968.11 اإليرادات

 251.12 268.63- 1.12- 0.26- 192.54 10.29 6 ,�+∆  داتار في اإلير التغيّ 

 TA 6 -201.81 67.02 -0.36 -1.78 -287.40 -128.17 التسويات إجماليّ 

قبل  الربح المحاسبيّ 
 BI 6 281.90 41.68 -1.82 3.40 202.46 314.27 الضريبة

 TI 6 427.58 78.86 -2.31 5.50 268.59 478.89 الربح الضريبيّ 

 الربح المحاسبيّ  الفرق بين
 D 6 145.69 42.86 -1.57 2.76 66.13 185.09 والربح الضريبيّ 

 TI 6 14.42 129.55 -0.32 1.04 -191.31 196.78∆  ر في ربح ضريبيّ تغيّ 

أّن قيمة معامل االلتواء تقع بين القيمة  السابق يتبّين الجدول وبمالحظة اإلحصاءات في
وهذا  لمتغّير الربح الضريبيّ ) 2.31-(المدينة والقيمة األدنى لحسابات متغّير ال) 1.70(األعلى 

، يتيح إمكانية استخدام البيانات في الدراسة اإلحصائّيةيّدل على أّن توزيع البيانات باإلجمال 
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أي أّن -  للربح الضريبيّ ) 5.50(وبالنسبة لقياس درجة علو قمة التوزيع فهي تتوّزع بين القيمتين 
  .إلجمالّي األصول) 3.08-(والقيمة  - مدّبب بشكل كبير شكل منحنى التوزيع

 في السوق لمجتمع الشركات المدرجة رات الدراسةة لمتغيّ اإلحصاءات الوصفيّ ): 3- 3(الجدول رقم 
  فة بالضريبةوالمكلّ 

  
الرمز 
 الرياضيّ 

عدد 
 المشاهدات

الوسط 
 الحسابّي 

االنحراف 
 المعيارّي 

معامل 
 االلتواء 

معامل 
 التفلطح 

القيمة 
 الصغرى

القيمة 
 العظمى 

 EO 7 61.65 39.26 0.80 1.42 9.73 133.60  األرباح التشغيلّية

 CFO 7 86.44 32.04 -1.18 1.89 24.91 122.28 تدفقات نقدية تشغيلّية

 A 7 808.37 165.87 0.34 -2.20 624.38 1015.97 إجمالّي األصول

ات آالت ومعدّ  إجماليّ 
 PPE 7 832.58 208.20 -2.25 5.21 379.92 970.11 وتجهيزات

 REC 7 67.85 74.68 2.12 4.66 11.12 227.82 الحسابات المدينة

  ر في الحسابات المدينةالتغيّ 
∆+�� 7 -39.52 72.60 -1.18 2.71 -181.04 55.12 

 REV 7 611.11 204.21 -0.09 1.13 275.56 937.58 اإليرادات

  داتار في اإلير التغيّ 
∆+�, 7 -122.46 198.17 -0.26 -0.59 -434.97 131.85 

 TA 7 -24.79 41.58 1.28 2.03 -70.37 55.79 التسويات إجماليّ 

قبل  الربح المحاسبيّ 
 BI 7 60.46 33.14 0.02 0.35 9.97 113.21 الضريبة

 TI 7 58.59 36.16 1.88 4.40 22.46 134.85 الربح الضريبيّ 

 الفرق بين الربح المحاسبيّ 
 D 7 -1.86 18.81 0.29 -2.26 -24.05 21.64 والربح الضريبيّ 

 ر في ربح ضريبيّ تغيّ 
∆TI 7 -7.97 38.15 -0.83 -0.23 -74.08 29.74 

قيمة معامل االلتواء تقع بين القيمة  أنّ  نالسابق يتبيّ  الجدول وبمالحظة اإلحصاءات في
ات والتجهيزات اآلالت والمعدّ  إلجماليّ ) 2.25-(للحسابات المدينة والقيمة األدنى ) 2.12(األعلى 
، وبالنسبة يتيح إمكانية استخدام البيانات في الدراسة اإلحصائّيةتوزيع البيانات  ل على أنّ وهذا يدّ 

إلجمالّي اآلالت والمعّدات ) 5.21(ع بين القيمتين لقياس درجة علو قمة التوزيع فهي تتوزّ 
الفرق بين ر متغيّ ل) 2.26-(قيمة وال - ب بشكل كبيرشكل منحنى التوزيع مدبّ  أي أنّ -  والتجهيزات

  . والربح الضريبيّ  الربح المحاسبيّ 
رات المدروسة في قة بالمتغيّ ة استخدام البيانات المتعلّ وٕاّن النتائج السابقة تبّين إمكانيّ 

  .ةتنفيذ الدراسة اإلحصائيّ 



 الدراسة العملية واختبار الفروض: الفصل الثالث

   

179 

  :اختبار الفروض :3-2-4
  :ة فروضلة بسبعمثّ تراسة والماختبار فروض الدّ يتناول الباحث في هذا الجزء 

  

جة درَ الشركات المُ في مستوى ممارسات إدارة األرباح  إنّ  :لاختبار الفرض األوّ : 3-2-4-1
  .جةدرَ الشركات غير المُ أقّل من مستوى الممارسات في هو 

في ممارسات إدارة األرباح بين  كما ذكرنا على دراسة االختالف األّول فرضيقوم اختبار ال
ة والممارسات في الشركات غير الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليّ 

  . ةهيئة األوراق واألسواق الماليّ المدرجة والتي تخضع إلشراف 
لشركات ا: ي هذا الفرض وهمالمجتمعين المستهدفين فقوم في البداية بقياس إدارة األرباح لن

الشركات غير المدرجة في سوق دمشق ة و المساهمة المدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليّ 
  .ةلألوراق الماليّ 

ة باستخدام المعادلة رقم الحصول على قيم المعامالت لمعادلة التسويات غير االستنسابيّ  يتمّ 
إلى العام  2006ة من العام الممتدّ  للشركاتة وذلك بناًء على بيانات السالسل الزمنيّ  )3- 3(

 الحصول عليها بما يخّص  البيانات التي تمّ  د في الدراسة علىعتمَ النموذج المُ  وبتطبيق، 2011
  :لمعادلة النموذج وفق ما يليالمعامالت المحسوبة التوصل إلى  يتمّ  نينالمجتمعين المقارَ 

 :ةالماليّ مجتمع الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق   - أ

قة الحصول عليها والمتعلّ  على البيانات التي تمّ  )SPSS( البرنامج اإلحصائيّ باستخدام 
  :الحصول على النتائج التالية بمجتمع الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية تمّ 

  .ة للشركات المدرجةقياس معامالت معادلة التسويات غير االستنسابيّ : )4- 3(جدول رقم 

المعامل اسم  
المعامالت قيم تقدير  

t 
 Std. Error  )قيم المعامالت( 

(Constant) 0.119 0.072 1.648 
AB  -156.984 52.854 -2.97 
AC  -0.00026 0.00024 -1.071 
AD  0.066 0.053 1.234 
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معادلة التسويات ر التابع في ة مع المتغيّ رات المستقلّ قياس درجة ارتباط المتغيّ : )5- 3(جدول رقم 
  .ة للشركات المدرجةغير االستنسابيّ 

)معامل ارتباط بيرسون(  
R 

)معامل التحديد(    
R Square 

Adjusted R 
Square Durbin-Watson 

0.899 0.807 0.615 1.915 
ة رات المستقلّ ًا بين المتغيّ جدّ  اً دجيّ  اً هناك ارتباط ظ من الجداول السابقة أنّ الحِ حيث نُ 

، وبالنسبة لمعامل )0.899(ر التابع حيث يبلغ معامل االرتباط مع المتغيّ  مجتمعة للمعادلة
ر التابع االنحدار في تقدير المتغيّ  ة خطّ دقّ  على أنّ  وهذا يدلّ  ،)0.807(قيمته هي  التحديد فإنّ 

القيمة مقبولة من  بين البواقي نجد أنّ  لالرتباط الداخليّ وبالنسبة  ،دةجيّ  ر المستقلّ باستخدام المتغيّ 
  .وهي ضمن المجال المقبول )1.915(والبالغ  Durbin-Watsonخالل رقم معامل 

  :مجتمع الشركات غير المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية  -  ب
الحصول عليها والمتعلقة  على البيانات التي تمّ  )SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  :الحصول على النتائج التالية ة تمّ دمشق لألوراق الماليّ المدرجة في سوق غير بمجتمع الشركات 

  ة للشركات غير المدرجةقياس معامالت معادلة التسويات غير االستنسابيّ : )6- 3(جدول رقم 

 اسم المعامل
التامالمع قيم تقدير  

T )قيم المعامالت(  Std. Error 
(Constant) 0.258 0.132 1.957 

AB  -1,034.652 607.339 -1.704 
AC  0.951 0.669 1.421 
AD  -0.387 0.870 -0.445 

ر التابع في معادلة التسويات ة مع المتغيّ رات المستقلّ قياس درجة ارتباط المتغيّ : )7- 3(جدول رقم 
  ة للشركات غير المدرجةغير االستنسابيّ 

)معامل ارتباط بيرسون(  
R 

)معامل التحديد(    
R Square 

Adjusted R 
Square Durbin-Watson 

0.963 0.928 0.820 2.179 

ة للمعادلة رات المستقلّ بين المتغيّ  اً كبير  اً هناك ارتباط ظ من الجداول السابقة أنّ الحِ حيث نُ 
 ، وبالنسبة لمعامل التحديد فإنّ )0.963(ر التابع حيث يبلغ معامل االرتباط مجتمعة مع المتغيّ 
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ر التابع باستخدام االنحدار في تقدير المتغيّ  ة خطّ دقّ  على أنّ  وهذا يدلّ  ،)0.928(قيمته هي 
القيمة مقبولة من خالل رقم  بين البواقي نجد أنّ  وبالنسبة لالرتباط الداخليّ  ،كبيرة ر المستقلّ المتغيّ 

  .وهي ضمن المجال المقبول) 2.179(والبالغ  Durbin-Watsonمعامل 

  ):2-3(المعادلة تعويض المعامالت الناتجة في  -ج
، )2-3(في المعادلة رقم  ةول السابقاالحصول عليها في الجد وبتعويض المعامالت التي تمّ 

هي  لمجتمع الشركات المدرجةة ر عن قياس التسويات غير االستنسابيّ عب تصبح المعادلة التي تُ 
  :كما يلي

NDA5� = 3−BEF. HIJ6 � �
�K���

 + 3−L. LLLCF6 "∆#$%K�&∆#$'K�
�K���

( + 3L. LFF6 �**$K�
�K���

    

الحصول  ة التي تمّ ة بالشركات المدرجة على اإلحصاءات الوصفيّ وبتطبيق المعادلة الخاصّ 
عن كامل السلسلة  عليها لتحديد درجة ممارسات إدارة األرباح من خالل الوسط الحسابيّ 

، ل المجتمع المستهدف بالدراسة ككلّ ة التي تمثّ رات المذكورة والتي تتعلق بالشركات المدرجللمتغيّ 
وقيمة التسويات غير ) -22.1478(ة هي نحصل على معلومات بخصوص قيمة التسويات الكليّ 

) 0.156363- (وتكون هي ) 2- 3(الحصول عليها من خالل المعادلة رقم  ة يتمّ االستنسابيّ 
الحصول عليها من خالل المعادلة رقم  يتمّ التي   DAة وبالتالي تكون قيمة التسويات االستنسابيّ 

اإلدارة في الشركات المدرجة في سوق دمشق  أنّ  على وهذا يدلّ ، )21.9914- (هي ) 4- 3(
  .لتعديل األرباح المعلنةة تمارس إدارة األرباح لألوراق الماليّ 

غير ر عن قياس التسويات غير االستنسابية لمجتمع الشركات لمعادلة التي تعبّ ا بالنسبة لأمّ 
  :المدرجة هي كما يلي

NDA5� = 3−B, LDJ. FEC6 � �
�K���

 + 3L. HEB6 "∆#$%K�&∆#$'K�
�K���

( + 3−L. DIN6 �**$K�
�K���

    

وبتطبيق المعادلة الخاّصة بالشركات غير المدرجة على اإلحصاءات الوصفّية التي تّم الحصول 
خالل التطبيق على الوسط الحسابّي عن كامل  عليها لتحديد درجة ممارسات إدارة األرباح، من

السلسلة للمتغّيرات المذكورة والتي تتعلق بالشركات غير المدرجة، نحصل على معلومات 
وقيمة التسويات غير االستنسابّية يتّم الحصول ) 424.38- ( بخصوص قيمة التسويات الكلّية هي

بالتالي تكون قيمة التسويات و ) 0.43- (وتكون هي ) 2-3(عليها من خالل المعادلة رقم 
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، ) 423.95- (هي ) 4- 3(التي يتّم الحصول عليها من خالل المعادلة رقم   DAاالستنسابّية 
وهذا يدّل على أّن اإلدارة في الشركات غير المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالّية تمارس إدارة 

  .األرباح لتعديل األرباح المعلنة
  :لتدفقات النقدية التشغيليةاالستنسابية المثقلة بامقارنة التسويات  -د

قة بحساب المتعلّ  )4- 3(بتطبيق المعادلة اختبار الفرض الحالي نقوم ة الستكمال عمليّ 
نحصل على و  ة المدروسة،خالل السلسلة الزمنيّ  الشركات ة على مجموعتيّ التسويات االستنسابيّ 

بالتدفقات لة مثقّ  )إدارة األرباح(ة ة للتسويات االستنسابيّ نَ ن البيانات المقارَ الجدول التالي الذي يتضمّ 
  :ة المدروسةغير المدرجة في سنوات السلسلة الزمنيّ الشركات للشركات المدرجة و النقدية التشغيلية 

ة المقارنة للشركات المدرجة وغير المدرجة خالل سنوات التسويات االستنسابيّ : )8- 3(جدول رقم 
  تلك الشركاتل ةة التشغيليّ المدروسة مثقلة بالتدفقات النقديّ ة السلسلة الزمنيّ 

  السنة
للشركات  لةة المثقّ التسويات االستنسابيّ 

  المدرجة
 لةة المثقّ التسويات االستنسابيّ 

  للشركات غير المدرجة
2006  0.72 -0.7 
2007  -0.14 -0.55 
2008  -0.61 -0.38 
2009  -0.32 -0.53 
2010  -0.45 -0.3 
2011  -0.44 -0.29 
 0.45833- 0.20667-  المتوسط

تدفقات ة المثقلة بالللتسويات االستنسابيّ  ةواإلحصاءات الوصفيّ  وبمقارنة المتوسط الحسابيّ 
نحصل على  )الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة(المجتمعين  من لكلّ النقدية التشغيلية 

  : )10-3(و )9-3(رقم  ينالنتائج التالية بموجب الجدول
المثقلة بالتدفقات  ةة للتسويات االستنسابيّ مقارنة اإلحصاءات الوصفيّ : )9- 3(جدول رقم 

  .بين الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة ةالنقديّ 

  

عدد 
 المشاهدات

N 

الوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
  .Std المعياري
Deviation 

القيمة 
 الصغرى

Minimum 
 القيمة العظمى
Maximum 

 معامل االلتواء
Skewness 

معامل 
 التفلطح

Kurtosis 
 1.252- 0.422- 0.29- 0.70- 0.16109 0.4581- 6 شركات غير مدرجة

 3.911 1.903 0.72 0.61- 0.47975 0.2080- 6 شركات مدرجة
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بين  المثقلة بالتدفقات النقدّية ةللتسويات االستنسابيّ  اختبار معنوية الفروق: )10- 3(جدول رقم 
  .الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
0.25167 0.62394 0.25472 -0.40311 0.90645 0.988 5 0.369 

إدارة األرباح من قبل الشركات غير  فإن متوسط ممارسات )9- 3( رقم الجدول بمالحظة
إدارة  متوسط ممارساتمن  -بالقيمة المطلقة– ة أعلىالمدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليّ 

عند ولكن ة المستهدفة بالدراسة، األرباح في الشركات المدرجة في السوق في السلسلة الزمنيّ 
فإنه تبّين عدم معنوية هذه الفروق عند ) 10- 3(اختبار معنوية هذه الفروق الوارد في الجدول رقم 

  .0.05وهي أعلى من  0.369بلغت ) .Sig(، حيث أّن معنوية المقارنة %95مستوى ثقة 

ه ال يوجد ، حيث أنّ ورفضه ل من فروض البحثة الفرض األوّ صحّ عدم ن ا سبق يتبيّ ممّ 
في سوق دمشق لألوراق  ممارسة إدارة األرباح في الشركات المدرجة داللة بينفروق ذات 

  .لشركات غير المدرجة في السوقاو ة الماليّ 
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  .هناك عالقة بين ممارسات إدارة األرباح والربح الضريبيّ  :اختبار الفرض الثاني: 3-2-4-2
ر متغيّ ( للربح الضريبيّ البسيط  الخطيّ  دراسة االنحداراختبار هذا الفرض من خالل  يتمّ 

والتي  ،ةر عنها بالتسويات االستنسابيّ عب والتي يُ  )ر مستقلّ متغيّ (ممارسات إدارة األرباح على ) تابع
التعبير عن  ويتمّ ، لفي اختبار الفرض األوّ  بع في قياسهابنفس األسلوب المتّ الحصول عليها  تمّ 

  :البسيط التالية الخطيّ العالقة السابقة من خالل معادلة االنحدار 

)3 -6(     �9;� = �O + α3DA5�6 + ε5�  

فة الشركات المدرجة والمكلّ ( لهذا الفرض مجتمع البحثلنقوم في البداية بقياس إدارة األرباح 
  .2012وعام  2006من عام ة ة الممتدّ في السلسلة الزمنيّ ) فقط وهي ثالث شركات اً ضريبيّ 

ة باستخدام المعادلة رقم الحصول على قيم المعامالت لمعادلة التسويات غير االستنسابيّ  يتمّ 
على البيانات التي )SPSS( البرنامج اإلحصائيّ باستخدام ة السابقة، و خالل السلسلة الزمنيّ  )3- 3(
  :البحث نحصل على النتائج التالية قة بمجتمعالحصول عليها والمتعلّ  تمّ 

ة للشركات المدرجة قياس معامالت معادلة التسويات غير االستنسابيّ : )11- 3(جدول رقم 
 اً فة ضريبيّ والمكل  

 اسم المعامل
امالتالمع قيم تقدير  

t )قيم المعامالت(  Std. Error 
(Constant) 0.174 0.254 0.686 

AB  -186.181 51.602 -3.608 
AC  -0.071 0.311 -0.228 
AD  0.017 0.222 0.078 

ر التابع في معادلة ة مع المتغيّ رات المستقلّ قياس درجة ارتباط المتغيّ : )12- 3(جدول رقم 
  اً فة ضريبيّ ة للشركات المدرجة والمكل التسويات غير االستنسابيّ 

)معامل ارتباط بيرسون(  
R 

)معامل التحديد(    
R Square 

Adjusted R 
Square Durbin-Watson 

0.916 0.839 0.678 2.207 

ة للمعادلة رات المستقلّ بين المتغيّ  اً كبير  اً هناك ارتباط حيث نالحظ من الجداول السابقة أنّ 
 ، وبالنسبة لمعامل التحديد فإنّ )0.916(ر التابع حيث يبلغ معامل االرتباط مجتمعة مع المتغيّ 
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ر التابع باستخدام االنحدار في تقدير المتغيّ  ة خطّ دقّ  على أنّ  وهذا يدلّ  ،)0.839(قيمته هي 
ر التابع، وبالنسبة لالرتباط الة في التنبؤ بقيم المتغيّ المعادلة فعّ  أي أنّ  ،دةجيّ  ةالمستقلّ  اتر المتغيّ 

والبالغ  Durbin-Watsonالقيمة مقبولة من خالل رقم معامل  بين البواقي نجد أنّ  الداخليّ 
  .للُمعامل ضمن المجال المقبول وهذه القيمة) 2.207(

، )2-3(الحصول عليها في الجداول السابقة في المعادلة رقم  وبتعويض المعامالت التي تمّ 
 ة لمجتمع الشركات المدرجةر عن قياس التسويات غير االستنسابيّ تصبح المعادلة التي تعبّ 

 هي كما يلي اً فة ضريبيّ والمكل:  

NDA5� = 3−BIF. BIB6 � �
�K���

 + 3−L. LNB6 "∆#$%K�&∆#$'K�
�K���

( + 3L. LBN6 �**$K�
�K���

    

ة على اإلحصاءات الوصفيّ  اً فة ضريبيّ والمكلّ  ة بالشركات المدرجةوبتطبيق المعادلة الخاصّ 
عن كامل  الحصول عليها لتحديد درجة ممارسات إدارة األرباح من خالل الوسط الحسابيّ  التي تمّ 

بخصوص  نحصل على معلوماتٍ ة، ق بالشركات المدروسرة والتي تتعلّ رات المذكو السلسلة للمتغيّ 
الحصول عليها  ة يتمّ وقيمة التسويات غير االستنسابيّ ) 24.790514- (ة هي قيمة التسويات الكليّ 

وبالتالي تكون قيمة التسويات ) 0.2142- (وتكون هي ) 2-3(من خالل المعادلة رقم 
،  )24.5763-(هي ) 4-3(الحصول عليها من خالل المعادلة رقم  يتمّ التي   DAة االستنسابيّ 

ًا حيث فة ضريبيّ ارتفاع درجة ممارسة إدارة األرباح في الشركات المدرجة والمكل  ل علىوهذا يدّ 
  .لتعديل رقم الربح تقوم اإلدارة باستخدام االختيار المحاسبيّ 

ن المعامالت نحصل على الجدول التالي الذي يبيّ  )6- 3(رات المعادلة وبدراسة انحدار متغيّ 
  :المحسوبة من خالل قياس االنحدار بموجب العالقة السابقة

  قياس معامالت معادلة عالقة ممارسة إدارة األرباح بالربح الضريبيّ : )13- 3(جدول رقم 

 اسم المعامل
امالتالمع قيم تقدير  

t )قيم المعامالت(  Std. Error 
(Constant) 75.818 10.535 7.197 

A  0.701 0.231 3.037 
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ر التابع في معادلة مع المتغيّ  ر المستقلّ قياس درجة ارتباط المتغيّ : )14- 3(جدول رقم 
  عالقة ممارسة إدارة األرباح بالربح الضريبيّ 

)معامل ارتباط بيرسون(   
R 

)معامل التحديد(    
R Square 

Adjusted R 
Square Durbin-Watson 

0.805 0.648 0.578 2.886 

للعالقة بين ممارسة إدارة األرباح  تحليل تباين خط االنحدار جدول ):15-3(جدول رقم 
   ANOVA والربح الضريبي

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 5,085.811 1 5,085.811 9.220 0.029 

Residual 2,757.911 5 551.582   
Total 7,843.722 6    

 انحدار العالقة بين درجة ممارسة إدارة األرباح والفروق بين الربح  ن األشكال التالية خطّ وتبي
  :، واألشكال التي تتيح دراسة البواقي لعالقة االنحدار السابقةوالربح المحاسبيّ  الضريبيّ 

    
للعالقة بين خط االنحدار ):1- 3(شكل رقم 

  ة والربح الضريبيّ التسويات االستنسابيّ 
منحنى توزيع المشاهدات ): 2- 3(شكل رقم 

بين التسويات للعالقة  التوزيع الطبيعيّ  حول خطّ 
  ة والربح الضريبيّ االستنسابيّ 

  
 ة والربحبين التسويات االستنسابيّ  ة حول الصفر للعالقةانتشار البواقي المعياريّ ): 3-3(شكل رقم

  الضريبيّ 

60.0040.0020.000.00- 20.00- 40.00- 60.00- 80.00

DA

140.0000

120.0000

100.0000

80.0000

60.0000

40.0000

20.0000

��
ر�

ــــ
�ــ

 ا�
��

ــر
�ــــ

ا

R Sq Linear = 0.648
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تكون ) 6- 3(في المعادلة الحصول عليها في الجدول السابق  وبتعويض المعامالت التي تمّ 
  : معادلة االنحدار على الشكل التالي

�9;� = 3NE. IBI6 + 3L. NLB63DA5�6 + 3ε5�6   

هي  !+ ، وقيمة معامل التحديد)0.701(قيمة معامل الميل هي  وبحسب ما سبق نجد أنّ 
قاس عليه ة المُ من مستوى المعنويّ  أقلّ  )0.029( داللة االختبار بلغت، ومستوى )0.648(

معامل ارتباط و  ،االنحدار للبيانات على مالءمة خطّ  وهذه النتيجة تدلّ  )0.05(االختبار وهو 
بين  قوي  وجود ارتباطٍ  على وهذه النتيجة تدلّ  ،)0.805(هو  Pearson Correlationبيرسون 

ة تقدير ة كبيرة في عمليّ ، وهناك دقّ درجة ممارسة إدارة األرباح من قبل اإلدارة وبين الربح الضريبيّ 
ح من خالل رقم تتوضّ  )إدارة األرباح(ر المستقل باستخدام المتغيّ ) الربح الضريبيّ (ر التابع المتغيّ 

ح من رقم معامل كما يتوضّ  للبواقي مقبول االرتباط الداخليّ  وٕانّ  ،اً المرتفع نسبيّ  !+معامل التحديد 
Durbin-Watson  وهو ضمن المدى المقبول) 2.886(البالغ.  

هناك عالقة  ، حيث أنّ وقبوله ة الفرض الثاني من فروض البحثن صحّ سبق يتبيّ مّما  
 رين، وحيث أنّ العالقة موجبة بين المتغيّ  ، وتظهرتربط ممارسة إدارة األرباح مع الربح الضريبيّ 

زيادة إدارة األرباح  ي إلى أنّ فضِ إدارة األرباح الناتجة عن الدراسة ذات قيمة سالبة، فهذا يُ 
  .للشركات المدروسة يترافق مع انخفاض في الربح الضريبيّ 
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هناك عالقة بين ممارسات إدارة األرباح والفروق بين  :اختبار الفرض الثالث: 3-2-4-3
  :والربح المحاسبيّ  الربح الضريبيّ 

على ) ر تابعمتغيّ " (والربح المحاسبيّ  الفروق بين الربح الضريبيّ "دراسة انحدار  يتمّ 
الحصول  تمّ ة والتي ر عنها بالتسويات االستنسابيّ والتي يعب  )ر مستقلّ متغيّ (ممارسات إدارة األرباح 

التعبير عن العالقة السابقة من خالل معادلة  ، ويتمّ يها كما ورد في اختبار الفرض الثانيعل
  :البسيط التالية الخطيّ  االنحدار

)3 -7(   �;� = �O + α3DA5�6 + ε5�  
جة الشركات المدرَ (رة عن مجتمع البحث بدراسة العالقة السابقة باستخدام البيانات المتوفّ 

 2012وعام  2006ة من عام ة الممتدّ في السلسلة الزمنيّ ) وهي ثالث شركات اً فة ضريبيّ والمكل 
ن المعامالت المحسوبة من خالل قياس االنحدار بموجب نحصل على الجدول التالي الذي يبيّ 

  :العالقة السابقة
قياس معامالت معادلة عالقة ممارسة إدارة األرباح بالفروق بين الربح  :)16- 3(جدول رقم 

  والربح المحاسبيّ  الضريبيّ 

 اسم المعامل
امالتالمع قيم تقدير  

T )قيم المعامالت(  Std. Error 
(Constant) 4.064 7.823 0.520 

A  0.241 0.171 1.407 

ر التابع في معادلة مع المتغيّ  ر المستقلّ قياس درجة ارتباط المتغيّ  :)17- 3(جدول رقم 
  والربح المحاسبيّ  عالقة ممارسة إدارة األرباح بالفروق بين الربح الضريبيّ 

)ارتباط بيرسونمعامل (  
R 

)معامل التحديد(    
R Square 

Adjusted R 
Square Durbin-Watson 

0.533 0.284 0.140 0.983 

للعالقة بين ممارسة إدارة األرباح  تحليل تباين خط االنحدار جدول ):18-3(جدول رقم 
  ANOVA والربح المحاسبيّ  والفروق بين الربح الضريبيّ 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 602.414 1 602.414 1.981 0.218 

Residual 1,520.758 5 304.152   
Total 2,123.172 6    
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انحدار العالقة بين درجة ممارسة إدارة األرباح والفروق بين الربح  ن األشكال التالية خطّ وتبيّ 
  :دراسة البواقي لعالقة االنحدار السابقةاألشكال التي تتيح ، و والربح المحاسبيّ  الضريبيّ 

    
بين  خط االنحدار للعالقة):4- 3(شكل رقم 

 ة والفروق بين الربح الضريبيّ التسويات االستنسابيّ 
  والربح المحاسبيّ 

منحنى توزيع المشاهدات ): 5- 3(شكل رقم 
بين التسويات للعالقة  حول خط التوزيع الطبيعيّ 

والربح  الربح الضريبيّ ة والفروق بين االستنسابيّ 
  المحاسبيّ 

    
ة انتشار البواقي المعياريّ ): 6-3(شكل رقم

ة بين التسويات االستنسابيّ  حول الصفر للعالقة
  والربح المحاسبيّ  والفروق بين الربح الضريبيّ 

 رسم التوزيع التكراريّ ): 7-3(شكل رقم
ة والفروق بين التسويات االستنسابيّ  للبواقي للعالقة

  والربح المحاسبيّ  الربح الضريبيّ بين 

تكون  )7- 3(في المعادلة الحصول عليها في الجدول السابق  وبتعويض المعامالت التي تمّ 
  : معادلة االنحدار على الشكل التالي

�;� = 3J. LFJ6 + 3L. CJB63DA5�6 + 3ε5�6   
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هي  !+ ، وقيمة معامل التحديد)0.241(قيمة معامل الميل هي  وبحسب ما سبق نجد أنّ 
 وهذا يدلّ  0.05من مستوى الداللة  وهي أعلى )0.218( داللة االختبار هي، ومستوى )0.284(

 Pearsonمعامل ارتباط بيرسون و  ،االنحدار السابق للبيانات المدروسة على عدم مالءمة خطّ 

Correlation  ًا بين هناك ارتباط ضعيف نسبيّ  أنّ  على النتيجة تدلّ هذه و  ،)0.533(هو
، ومستوى والربح الضريبيّ  ممارسة إدارة األرباح من قبل اإلدارة والفروق بين الربح المحاسبيّ 

ر التابع ة تحديد المتغيّ ة في إمكانيّ فضي إلى عدم دقّ ا يُ ة لهذه العالقة ضعيف جدًا ممّ المعنويّ 
 - إدارة األرباح درجة( ر المستقلّ من خالل المتغيّ ) والربح الضريبيّ  الفروق بين الربح المحاسبيّ (

  .!+ معامل التحديدضح هذا أيضًا من خالل ويتّ ) التسويات االستنسابّية

الذي ) 6-3(رقم  قة بتحليل البواقي، توزيع النقاط في الشكلكما نالحظ من األشكال المتعلّ 
واضح وتأخذ شكل توزيع متناظر حول خط  غير مبعثرة بشكلٍ  ح توزيع البواقي حول الصفريوضّ 

الحظ رين، كما يُ ة بين المتغيّ ا يشير إلى ضعف العالقة الخطيّ ممّ  اً واضح اً الصفر وال تأخذ اتجاه
ع شكل التوزيع البواقي ال تتبّ  أنّ  للبواقي ح رسم التوزيع التكراريّ الذي يوضّ ) 7- 3(رقم من الشكل 

منحنى توزيع  حالذي يوضّ  )5-3(رقم  ل النقاط في الشكلالمشاهدات التي تمثّ  كما أنّ  ،الطبيعيّ 
متباعدة وال تنطبق على الخط المائل الذي يمثل منحنى  المشاهدات حول خط التوزيع الطبيعيّ 

صغر حجم  رين، علمًا أنّ ة بين المتغيّ وهذا يؤكد على ضعف العالقة الخطيّ  التوزيع الطبيعيّ 
  .أمرًا غير دقيق طبيعيّ العينة قد يجعل الحكم على التوزيع ال

ونستنتج من ذلك عدم  الفرض الثالث من فروض البحث،عدم صّحة ن ا سبق يتبيّ ممّ 
 عالقة ذات داللة بين ممارسة إدارة األرباح من قبل اإلدارة والفرق بين الربح المحاسبيّ وجود 

إدارة األرباح ض لجوء اإلدارة في الشركات المدروسة لممارسة ، وهذا ينفي فرَ والربح الضريبيّ 
  .بحتةٍ  ةٍ ضريبيّ  لغاياتٍ 
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الشركات في مستوى ممارسات إدارة األرباح  إنّ  :اختبار الفرض الرابع: 3-2-4-4
 .عفاة من الضريبةالشركات المُ هو أعلى من مستوى الممارسات في ًا فة ضريبيّ المكلّ 

في ممارسات إدارة األرباح بين  االختالفيقوم اختبار الفرض كما ذكرنا على دراسة 
  . خالل فترة الدراسة عفاة من الضريبةفة أو المُ ًا والشركات غير المكلّ فة ضريبيّ المكلّ الشركات 

الشركات : المستهدفين في هذا الفرض وهما نقوم في البداية بقياس إدارة األرباح للمجتمعين
  .من الضريبةفة أو المعفاة ًا والشركات غير المكلّ فة ضريبيّ المكلّ 

ة باستخدام المعادلة رقم الحصول على قيم المعامالت لمعادلة التسويات غير االستنسابيّ  يتمّ 
إلى العام  2006ة للشركات الممتدة من العام وذلك بناًء على بيانات السالسل الزمنيّ ) 3- 3(

2011.  
 يها بما يخّص الحصول عل البيانات التي تمّ  د في الدراسة علىالنموذج المعتمَ  وبتطبيق

  :لمعادلة النموذج وفق ما يليالمعامالت المحسوبة ل إلى التوصّ  يتمّ المجتمعين المقارنين 
 :فة بالضريبةالمكل مجتمع الشركات   - أ

  :الحصول على النتائج التالية تمّ بالتطبيق على البيانات المتاحة عن المجتمع المدروس، 

فة ة للشركات المكل التسويات غير االستنسابيّ قياس معامالت معادلة : )19- 3(جدول رقم 
  بالضريبة

المعامالت قيم تقدير اسم المعامل  T 
)قيم المعامالت( B Std. Error 

(Constant) -0.135 0.145 -0.928 

AB  -980.495 821.900 -1.193 
AC  -0.381 0.368 -1.035 
AD  1.418 1.339 1.059 

ر التابع في معادلة ة مع المتغيّ رات المستقلّ درجة ارتباط المتغيّ قياس : )20- 3(جدول رقم 
  فة بالضريبةة للشركات المكل التسويات غير االستنسابيّ 

)معامل ارتباط بيرسون(  
R 

)معامل التحديد(    
R Square 

Adjusted R 
Square Durbin-Watson 

0.804 0.646 0.116 1.982 
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ة رات المستقلّ ًا بين المتغيّ جدّ  اً دجيّ  اً هناك ارتباط حيث نالحظ من الجداول السابقة أنّ 
، وبالنسبة لمعامل )0.804(ر التابع حيث يبلغ معامل االرتباط للمعادلة مجتمعة مع المتغيّ 

ر التابع ة خط االنحدار في تقدير المتغيّ دقّ  على أنّ  وهذا يدلّ  ،)0.646(قيمته هي  التحديد فإنّ 
ر التابع، وبالنسبة الة في التنبؤ بقيم المتغيّ المعادلة فعّ  أي أنّ  ،دةجيّ  ر المستقلّ باستخدام المتغيّ 

 Durbin-Watsonالقيمة مقبولة من خالل رقم معامل  بين البواقي نجد أنّ  لالرتباط الداخليّ 
  .وهي ضمن المجال المقبول) 1.982(والبالغ 

  :فة بالضريبةمجتمع الشركات غير المكلّ   -  ب
قة بمجتمع ا والمتعلّ الحصول عليه على البيانات التي تمّ  )SPSS( اإلحصائيّ باستخدام البرنامج 
  :الحصول على النتائج التالية تمّ  فة بالضريبةالشركات غير المكلّ 

فة ة للشركات غير المكل قياس معامالت معادلة التسويات غير االستنسابيّ : )21- 3(جدول رقم 
  بالضريبة

 اسم المعامل
التامالمع قيم تقدير  

t )قيم المعامالت( B Std. Error 

(Constant) -0.062 0.037 -1.703 

AB  163.799 109.060 1.502 
AC  1.075 0.739 1.454 
AD  -0.296 0.202 -1.471 

ر التابع في معادلة ة مع المتغيّ رات المستقلّ قياس درجة ارتباط المتغيّ : )22- 3(جدول رقم 
  فة بالضريبةة للشركات غير المكل االستنسابيّ التسويات غير 

)معامل ارتباط بيرسون(  
R 

)معامل التحديد(    
R Square 

Adjusted R 
Square Durbin-Watson 

0.849 0.721 -0.115 2.090 

ة للمعادلة رات المستقلّ بين المتغيّ  اً كبير  اً هناك ارتباط حيث نالحظ من الجداول السابقة أنّ 
 ، وبالنسبة لمعامل التحديد فإنّ )0.849(ر التابع حيث يبلغ معامل االرتباط المتغيّ مجتمعة مع 
ر التابع باستخدام االنحدار في تقدير المتغيّ  ة خطّ دقّ  على أنّ  وهذا يدلّ  ،)0.721(قيمته هي 

ر التابع، وبالنسبة لالرتباط الة في التنبؤ بقيم المتغيّ المعادلة فعّ  أي أنّ  ،كبيرة ر المستقلّ المتغيّ 
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والبالغ  Durbin-Watsonالقيمة مقبولة من خالل رقم معامل  بين البواقي نجد أنّ  الداخليّ 
  .وهي ضمن المجال المقبول) 2.090(

  ):2-3(تعويض المعامالت الناتجة في المعادلة  -ج
، )2-3(الحصول عليها في الجداول السابقة في المعادلة رقم  وبتعويض المعامالت التي تمّ 

فة لمجتمع الشركات المكل ة ر عن قياس التسويات غير االستنسابيّ عب تصبح المعادلة التي تُ 
  :هي كما يلي بالضريبة

NDA5� = 3−HIL. JHE6 � �
�K���

 + 3−L. DIB6 "∆#$%K�&∆#$'K�
�K���

( + 3B. JBI6 �**$K�
�K���

    

ة لمجتمع الشركات غير سابيّ ر عن قياس التسويات غير االستنلمعادلة التي تعبّ ا بالنسبة لأمّ 
 هي كما يلي فة بالضريبةالمكل:  

NDA5� = 3BFD. NHH6 � �
�K���

 + 3B. LNE6 "∆#$%K�&∆#$'K�
�K���

( + 3−L. CHF6 �**$K�
�K���

    

  :ةقات النقديّ لة بالتدفّ المثقّ  ةمقارنة التسويات االستنسابيّ  -د
قة بحساب المتعلّ ) 4- 3(نقوم بتطبيق المعادلة  اختبار الفرض الحاليّ ة الستكمال عمليّ 
ة المدروسة، ونحصل على الشركات خالل السلسلة الزمنيّ  ة على مجموعتيّ التسويات االستنسابيّ 

لة بالتدفقات مثقّ ) إدارة األرباح(ة االستنسابيّ ن البيانات المقارنة للتسويات الجدول التالي الذي يتضمّ 
 في فة أو المعفاة من الضريبةًا والشركات غير المكلّ فة ضريبيّ المكلّ الشركات  ة لكّل منالنقديّ 

  .ة المدروسةسنوات السلسلة الزمنيّ 
 بالضريبة ةة المقارنة للشركات المكلفة وغير المكلفالتسويات االستنسابيّ : )23- 3(جدول رقم 

  تلك الشركاتل ة المدروسة مثقلة بالتدفقات النقدّية التشغيلّيةخالل سنوات السلسلة الزمنيّ 

  السنة
للشركات  لةة المثقّ التسويات االستنسابيّ 
  ةكلفالم

 لةة المثقّ التسويات االستنسابيّ 
  ةكلفللشركات غير الم

2007  -0.4355 0.3120 
2008  -0.4134 -0.1271 
2009  -0.5255 -0.1663 
2010  -0.3218 -0.1906 
2011  -0.2962 -0.3193 
 0.098- 0.398-  المتوسط
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قات المثقلة بالتدفّ  ةة للتسويات االستنسابيّ مقارنة اإلحصاءات الوصفيّ : )24- 3(جدول رقم 
  .فة أو المعفاة من الضريبةًا والشركات غير المكل فة ضريبيّ بين الشركات المكل  ةالنقديّ 

  

عدد 
 المشاهدات

N 
 الوسط الحسابي

Mean 

االنحراف 
  .Std المعياري
Deviation 

القيمة 
 الصغرى

Minimum 
 القيمة العظمى
Maximum 

 معامل االلتواء
Skewness 

معامل 
 التفلطح

Kurtosis 
 1.000- 0.309- 0.2962- 0.5255- 0.0922878 0.398480- 5 مكلفةشركات 

 3.532 1.713 0.3120 0.3193- 0.2403954 0.098260- 5 كلفةمغير شركات 

المثقلة بالتدفقات النقدّية بين  ةللتسويات االستنسابيّ  اختبار معنوية الفروق: )25- 3(جدول رقم 
  .بالضريبة ةالشركات المكلفة والشركات غير المكلف

Paired Differences 

t df 
Sig.  

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

-0.3002200 0.2901876 0.1297758 -0.6605355 0.0600955 -2.313 4 0.082 

فإن متوسط ممارسات إدارة األرباح من قبل الشركات  )24- 3(بمالحظة الجدول رقم 
األرباح في الشركات غير من متوسط ممارسات إدارة  -بالقيمة المطلقة–المكلفة بالضريبة أعلى 

المكلفة بالضريبة في السلسلة الزمنّية المستهدفة بالدراسة، ولكن عند اختبار معنوية هذه الفروق 
، حيث %95فإنه تبّين عدم معنوية هذه الفروق عند مستوى ثقة ) 25- 3(الوارد في الجدول رقم 

  .0.05وهي أعلى من  0.082بلغت ) .Sig(أّن معنوية المقارنة 

عدم ح النتائج توضّ  ن رفض الفرض الرابع من فروض البحث، حيث أنّ ا سبق يتبيّ ممّ 
المدرجة ودرجة ممارسة  ممارسة إدارة األرباح في الشركات وجود فروق ذات داللة بين درجة

ل إليه من الفرض الثالث من التوصّ  ، وهذا يدعم ما تمّ فةغير المكل  إدارة األرباح في الشركات
  .ة بحتةاإلدارة لممارسة إدارة األرباح لغايات ضريبيّ حيث نفي لجوء 
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ة تمهيد الدخل ورقم هناك عالقة تربط بين ممارسة آليّ  :ساختبار الفرض الخام:3-2-4-5
  .الربح الضريبيّ 

 اختبار هذا الفرض على الشركات المدرجة والمكّلفة ضريبّيًا وذلك من خالل دراسة يتمّ 
والتي  )متغّير مستقلّ ( تمهيد الدخل ممارسة على درجة) ر تابعمتغيّ ( الربح الضريبيّ  رقم انحدار

التعبير عن  ة، ويتمّ ة التشغيليّ التعبير عنها بنسبة تباين صافي الربح على تباين التدفقات النقديّ  يتمّ 
  :العالقة السابقة من خالل معادلة االنحدار البسيط التالية

)3 -8(   �9;� = �O + α3IS5�6 + ε5�  
  :وهي )5- 3(المعادلة رقم وهو يعّبر عن درجة تمهيد الدخل ب :9 رويتّم حساب المتغيّ 

9:;� = √3=9;� − =9;6! ÷ √3�?@;� − �?@;6!   
الشركات (رة عن مجتمع البحث دراسة العالقة السابقة باستخدام البيانات المتوفّ وتّمت 

حتى  2006دة من عام ة الممتّ في السلسلة الزمنيّ ) وهي ثالث شركات اً فة ضريبيّ المدرجة والمكلّ 
  :النتائج التاليةعلى ، وتّم الحصول 2012عام 

ة تمهيد الدخل مع رقم الربح قياس معامالت معادلة عالقة ممارسة آليّ ): 26-3(جدول رقم 
  الضريبيّ 

 اسم المعامل
 امالتالمع قيم تقدير

t )قيم المعامالت(B Std. Error 

(Constant)  39.401  19.034 2.07 
A   13.184 9.686 1.361 

ر التابع في معادلة عالقة مع المتغيّ  ر المستقلّ قياس درجة ارتباط المتغيّ ): 27-3(جدول رقم 
  ة تمهيد الدخل مع رقم الربح الضريبيّ ممارسة آليّ 

 R) معامل ارتباط بيرسون(
  )معامل التحديد(

 R Square 
Adjusted R 

Square Durbin-Watson 
0.520 0.270 0.124 0.847 

ة تمهيد الدخل جدول تحليل تباين خط االنحدار للعالقة بين ممارسة آليّ ): 28-3(جدول رقم 
 ANOVA ورقم الربح الضريبيّ 

Model   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 2,120.563 1 2,120.563 1.853 0.232 

Residual 5,723.159 5 1,144.632     
Total 7,843.722 6       
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خط االنحدار للعالقة بين درجة ):8- 3(شكل رقم 

  ممارسة تمهيد الدخل مع رقم الربح الضريبيّ 
منحنى توزيع المشاهدات حول ): 9- 3(شكل رقم 

للعالقة بين درجة ممارسة  خط التوزيع الطبيعيّ 
  تمهيد الدخل مع رقم الربح الضريبيّ 

    
ة حول انتشار البواقي المعياريّ ): 10-3(شكل رقم

الصفر للعالقة بين درجة ممارسة تمهيد الدخل مع 
  رقم الربح الضريبيّ 

للبواقي  رسم التوزيع التكراريّ ): 11-3(شكل رقم
للعالقة بين درجة ممارسة تمهيد الدخل مع رقم 

  الربح الضريبيّ 

  : تكون معادلة االنحدار على الشكل التالي )8- 3(في المعادلة  وبتعويض المعامالت
�9;� = T39.401X + T13.184X9:� + 3ε5�6   

أّن هناك ارتباطًا ضعيفًا بين المتغّير  )24- 3و 23-3( حيث نالحظ من الجداول السابقة
معامل قيمة بلغ تحيث ) رقم الربح الضريبيّ (لتابع مع المتغّير ا) تمهيد الدخل(المستقّل للمعادلة 

هذا يدّل على أّن االرتباط ضعيف بين تمهيد الدخل ورقم الربح الضريبّي في  ،)0.520(االرتباط 
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) 0.270(فإّن قيمته هي  !+بّيًا، وبالنسبة لمعامل التحديدفة ضريجة والمكل مجتمع الشركات المدرَ 
في تقدير المتغّير التابع باستخدام  ))8-3(الشكل رقم ( وهذا يدّل على أّن دّقة خّط االنحدار

المتغّير المستقل ضعيفة أي أّن المعادلة غير فّعالة بدرجٍة موثوقة في التنبؤ بقيم المتغّير التابع، 
-Durbinوبالنسبة لالرتباط الداخلّي بين البواقي نجد أّن القيمة مقبولة من خالل رقم معامل 

Watson  ل ليست ذات جدوى في ضوء ضعف االرتباط بين ولكن قيمة المعام) 0.847(والبالغ
نجد ) 25- 3(في الجدول رقم  ANOVAاالنحدار  رين المدروسين، ومن تحليل تباين خطّ المتغيّ 

 .Sigة ومستوى الداللة اإلجماليّ  ،)1.853(هي  Fأّن قيمة اختبار تحليل التباين لخط االنحدار 
وهذا يؤّكد عدم الدّقة في  ،)α=0.05( وهي أعلى من مستوى المعنوّية المدروس) 0.232(هي 

وأّن خط االنحدار ال  من خالل المتغّير المستقلّ ) رقم الربح الضريبيّ (عملّية تقدير المتغّير التابع 
  .ُيالئم البيانات المدروسة

 )10-3(رقم  توزيع النقاط في الشكلإّن الحظ من األشكال المتعّلقة بتحليل البواقي، كما نُ 
متناظر وال تأخذ اتجاهًا  الذي يوّضح توزيع البواقي حول الصفر غير مبعثرة بل تأخذ شكل توزيع

ظ من الشكل الحَ ، كما يُ المدروسين رينمّما يشير إلى ضعف العالقة الخطّية بين المتغيّ  ،واضحاً 
كما  ،يع الطبيعيّ الذي يوّضح التوزيع التكرارّي للبواقي أّن البواقي ال تتّبع شكل التوز ) 11-3(رقم 

منحنى توزيع المشاهدات حول خط التوزيع  الذي يوّضح )9- 3(رقم أّن المشاهدات في الشكل 
وهذا يؤّكد  ،متباعدة وال تنطبق على الخّط المائل الذي يمثل منحنى التوزيع الطبيعيّ تبدو  الطبيعيّ 

على ضعف العالقة الخطّية بين المتغّيرين، علمًا أّن صغر حجم العينة قد يجعل الحكم على 
  .التوزيع الطبيعّي أمرًا غير دقيق
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اختبار  تمّ بعد اختبار العالقة الخطّية والتوّصل إلى ضعف العالقة الخطّية بين المتغّيرين، 
، لنمذجة العالقة بين عالقة بين المتغّيرين بشكٍل أفضلقدرة عّدة احتماالت أخرى على تفسير ال

  :ل إلى ما يلي، وقد تّم التوصّ هذين المتغّيرين

  :Quadratic Regression Equations بالنسبة لمعادلة االنحدار التربيعيّ  -
  :وهذه المعادلة تكون من الشكل التالي

�9;� = �O + α3IS6 + β 3IS6! + ε5�   
  :الحصول على النتائج التالية تمّ  SPSSبرنامج الـوبتحليل البيانات من خالل 

ة تمهيد الدخل مع ممارسة آليّ  بين االنحدار التربيعيّ قياس معامالت معادلة : )29- 3(جدول رقم 
  الربح الضريبيّ  رقم

 اسم المعامل
امالتالمع قيم تقدير  

t )قيم المعامالت( B Std. Error 
(Constant) 47.110 64.689 0.728 

A  -8.246 15.516 -0.531 

β  21.861 38.888 0.562 

االنحدار ر التابع في معادلة ة مع المتغيّ رات المستقلّ قياس درجة ارتباط المتغيّ : )30- 3(جدول رقم 
  الربح الضريبيّ  رقمة تمهيد الدخل مع ممارسة آليّ  بين التربيعيّ 
 R Square )معامل التحديد(   R )معامل ارتباط بيرسون(

0.564 0.318 

جدول تحليل تباين خط االنحدار التربيعي للعالقة بين ممارسة تمهيد الدخل ): 31-3(جدول رقم 
  مع رقم الربح الضريبي

 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regression 2,498.016 2 1,249.008 0.935 0.464 
Residual 5,345.706 4 1,336.427     
Total 7,843.722 6       
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 :ح في الشكل التالييتوضّ  بالنسبة لخط االنحدار لعالقة االنحدار التربيعيّ 

  
  رقم الربح الضريبيّ للعالقة بين تمهيد الدخل و  التربيعيّ  االنحدار خطّ : )12-3(شكل رقم 

في ر التابع والمتغيّ  ر المستقلّ بين المتغيّ  اً نسبيّ  رتباطًا ما يزال ضعيفاً اال مما سبق نالحظ أنّ 
 !+التحديدوتبلغ قيمة معامل  ،)0.564(معادلة االنحدار التربيعّي، حيث يبلغ معامل االرتباط 

ر المستقل ر التابع من خالل قيم المتغيّ ة تقدير المتغيّ ة في عمليّ الدقّ عدم د والتي تؤكّ ) 0.318(
عن العالقة بين ، ولكن معادلة االنحدار التربيعّي تعّبر باستخدام معادلة االنحدار التربيعيّ 

االنحدار  ومن تحليل تباين خطّ ، المتغّيرين بشكٍل أفضل قليًال من معادلة االنحدار البسيط
ANOVA  نجد أّن قيمة اختبار تحليل التباين لخط االنحدارF  مستوى الداللة و  )0.935(هي

يشير  وهذا ،)α=0.05(مستوى المعنوّية المدروس أعلى من وهي ) 0.464(هي  .Sigة اإلجماليّ 
وفق  من خالل المتغّير المستقلّ ) رقم الربح الضريبيّ (دّقة عملّية تقدير المتغّير التابع عدم إلى 

االنحدار للعالقة التربيعّية ال يتالءم مع البيانات  ، وبالتالي فإّن خطّ معادلة االنحدار التربيعيّ 
  .قة بالمتغّيرينالمدروسة المتعلّ 
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  :Cubic Regression Equation  ر التكعيبيّ بالنسبة لمعادلة االنحدا -
  :وهذه المعادلة تكون من الشكل التالي

�9;� = �O + α3IS6 + β 3IS6! + γ 3IS6) + ε5�   

  :الحصول على النتائج التالية تمّ  SPSSوبتحليل البيانات من خالل برنامج الـ

ة تمهيد الدخل مع ممارسة آليّ  بين االنحدار التكعيبيّ قياس معامالت معادلة : )32- 3(جدول رقم 
  الربح الضريبيّ  رقم

امالتالمع قيم تقدير  اسم المعامل B t 
(Constant) -103.642 -2.018 

A  100.945 3.329 

β  -19.566 -3.719 

]   69.927 3.047 

االنحدار ر التابع في معادلة ة مع المتغيّ رات المستقلّ قياس درجة ارتباط المتغيّ : )33- 3(جدول رقم 
  الربح الضريبيّ  رقمة تمهيد الدخل مع ممارسة آليّ  التكعيبّي بين

 R Square )معامل التحديد(   R )معامل ارتباط بيرسون(
0.937 0.878 

ي للعالقة بين ممارسة تمهيد الدخل يبعالتك جدول تحليل تباين خط االنحدار ):34-3(جدول رقم 
  مع رقم الربح الضريبي

 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regression 6,890.689 3 2,296.896 7.230 0.069 
Residual 953.033 3 317.678   
Total 7,843.722 6    

  :بالنسبة لخط االنحدار لعالقة االنحدار التكعيبي يتوضح في الشكل التالي
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  الربح الضريبيّ رقم للعالقة بين تمهيد الدخل و  التكعيبيّ  خط االنحدار: )13-3(شكل رقم 

درجة االرتباط بين المتغّير المستقّل والمتغّير التابع في معادلة االنحدار  مما سبق نالحظ أنّ 
التربيعّي، وتبلغ البسيط و  التكعيبّي قوية جدًا وهو أعلى من درجة االرتباط في معادلة االنحدار

معادلة  د أنّ ا يؤكّ ممّ  )0.878( !+التحديدوتبلغ قيمة معامل  ،)0.937(قيمة معامل االرتباط 
ر المستقل في ر التابع من خالل المتغيّ ة تقدير المتغيّ ة أكبر في عمليّ تعطي دقّ  االنحدار التكعيبيّ 

 نجد أّن قيمة اختبار تحليل التباين لخطّ  ANOVAاالنحدار  ومن تحليل تباين خطّ  ،المعادلة
 بسيطٍ  أعلى بشكلٍ وهي ) 0.069(هي  .Sigة مستوى الداللة اإلجماليّ و  )7.230(هي  Fاالنحدار 

 هذا يدّل على أّن هناك ضعف في مالءمة خطّ و ) α=0.05(مستوى المعنوّية المدروس  من
  .للبيانات المدروسة وفق معادلة االنحدار التكعيبيّ  االنحدار

أقدر على تفسير ) أكثر التكعيبيّ ( والتكعيبيّ  معادلة االنحدار التربيعيّ  ا سبق أنّ نالحظ ممّ 
  .ر في الربح الضريبيّ العالقة التي تربط تمهيد الدخل مع التغيّ 

  
، حيث ال يوجد الخامسالفرض  ن رفضيتبيّ التوصل إليها أعاله،  بضوء النتائج التي تمّ 

  .عالقة ذات داللة بين ممارسة تمهيد الدخل ورقم الربح الضريبيّ 
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ة تمهيد الدخل هناك عالقة تربط بين ممارسة آليّ  :سادساختبار الفرض ال: 3-2-4-6
 :والربح المحاسبيّ  فروق بين الربح الضريبيّ وال

عند مستوى معنوّية  رينبين المتغيّ  ةدراسة العالقة الخطيّ االختبار من خالل  يتمّ 
(α=0.05)،  ّالتعبير عن العالقة السابقة من خالل معادلة االنحدار البسيط التالية ويتم:  

)3 -9(   �;� = �O + α3IS6 + ε5�  

  :نحصل على النتائج التالية ةاإلحصائيّ  بتحليل العالقةو  

ة تمهيد الدخل مع الفرق بين الربح قياس معامالت معادلة عالقة ممارسة آليّ ): 35-3(جدول رقم 
  والربح المحاسبيّ  الضريبيّ 

 اسم المعامل
 امالتالمع قيم تقدير

T 
 B Std. Error )قيم المعامالت(

(Constant) -16.926 7.191 -2.354 

�  10.347 3.659 2.828 

ر التابع في معادلة عالقة مع المتغيّ  ر المستقلّ قياس درجة ارتباط المتغيّ  ):36-3(جدول رقم 
  والربح المحاسبيّ  ة تمهيد الدخل مع الفرق بين الربح الضريبيّ ممارسة آليّ 

 R Square Adjusted R Square Durbin-Watson) معامل التحديد( R) معامل ارتباط بيرسون(

0.784 0.615 0.538 1.796 

االنحدار للعالقة بين ممارسة آلية تمهيد الدخل مع  جدول تحليل تباين خطّ  ):37-3(جدول رقم 
  ANOVA والربح المحاسبيّ  الفرق بين الربح الضريبيّ 

 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regression 1,306.276 1 1,306.276 7.995 0.037 
Residual 816.896 5 163.379     
Total 2,123.172 6       
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خط االنحدار للعالقة بين ): 14-3(شكل رقم 

والربح  تمهيد الدخل والفرق بين الربح الضريبيّ 
  المحاسبيّ 

منحنى توزيع المشاهدات حول  ):15-3(شكل رقم 
للعالقة بين تمهيد الدخل  خط التوزيع الطبيعيّ 

  والربح المحاسبيّ  والفرق بين الربح الضريبيّ 

    

ة حول انتشار البواقي المعياريّ ): 16-3(شكل رقم 
الصفر للعالقة بين تمهيد الدخل والفرق بين الربح 

  والربح المحاسبيّ  الضريبيّ 

للبواقي  رسم التوزيع التكراريّ  ):17-3(شكل رقم 
للعالقة بين تمهيد الدخل والفرق بين الربح 

  والربح المحاسبيّ  الضريبيّ 
  

  : تكون معادلة االنحدار على الشكل التالي) - 3(في المعادلة وبتعويض المعامالت 
�5� = 3−16.9266 + 310.34769:� + 3ε5�6   

نسبّيًا بين  جّيداً أّن هناك ارتباطًا  )33- 3و 32- 3( حيث نالحظ من الجداول السابقة
والربح  الفرق بين الربح الضريبيّ (مع المتغّير التابع ) تمهيد الدخل(المتغّير المستقّل للمعادلة 

نسبّيًا بين تمهيد  جّيدهذا يدّل على أّن االرتباط و  ،)0.784(حيث يبلغ معامل االرتباط ) المحاسبيّ 
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ع الشركات المدرجة والمكّلفة ضريبّيًا، في مجتم والربح المحاسبيّ  الدخل والفرق بين الربح الضريبيّ 
 وهذا يدّل على أّن دّقة خّط االنحدار ،)0.615(فإّن قيمته هي  !+ وبالنسبة لمعامل التحديد

أي أّن  ،ة نسبّياً جّيدر المستقل في تقدير المتغّير التابع باستخدام المتغيّ  ))14- 3(الشكل رقم (
المتغّير من خالل بيانات  التنبؤ بقيم المتغّير التابععملّية في  هناك درجة من الموثوقيةالمعادلة 
، وبالنسبة لالرتباط الداخلّي بين البواقي نجد أّن القيمة مقبولة من خالل رقم معامل المستقل

Durbin-Watson  االنحدار  ، ومن تحليل تباين خطّ )1.796(والبالغANOVA  نجد أّن قيمة
هي  .Sigة ومستوى الداللة اإلجماليّ ) 7.995(هي  Fاالنحدار  اختبار تحليل التباين لخطّ 

 يدّل على مالءمة خطّ وهذا ) α=0.05(من مستوى المعنوّية المدروس  قلّ وهي أ) 0.037(
  .ى للعالقة للبيانات المدروسةعطَ االنحدار المُ 
الذي  )16- 3(رقم  قة بتحليل البواقي، توزيع النقاط في الشكلظ من األشكال المتعلّ الحِ كما نُ 

مّما  ،ال تأخذ اتجاهًا واضحاً لكنها مبعثرة بشكٍل واضح و  هييوّضح توزيع البواقي حول الصفر 
) 17- 3(رقم ظ من الشكل الحَ رين، كما يُ العالقة الخطّية بين المتغيّ في  نسبيّ شير إلى ضعف يُ 

كما أّن  ،التوزيع الطبيعيّ  شكل تقترب منأّن البواقي  الذي يوّضح رسم التوزيع التكرارّي للبواقي
منحنى توزيع المشاهدات حول  الذي يوّضح )15- 3(رقم  المشاهدات التي تمّثل النقاط في الشكل

وهذا  ،المائل الذي يمثل منحنى التوزيع الطبيعيّ  الخطّ  تقترب نوعًا ما من التوزيع الطبيعيّ  خطّ 
المتغّيرين، علمًا أّن صغر حجم العّينة قد يجعل بين جّيدة نسبّيًا عالقة خطّية  على وجود يدلّ 

  .الحكم على التوزيع الطبيعّي أمرًا غير دقيق

، حيث يوجد السادسالفرض  قبولن يتبيّ ل إليها أعاله، التوصّ  بضوء النتائج التي تمّ 
  .والربح المحاسبيّ  الفروق بين الربح الضريبيّ عالقة ذات داللة بين ممارسة تمهيد الدخل و 
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ة تمهيد تربط بين ممارسة آليّ  عكسية هناك عالقة :سابعاختبار الفرض ال :3-2-4-7
 .ألخرى من فترةٍ ة ر في المبالغ الضريبيّ خل والتغيّ الدّ 

 ًا وذلك من خالل دراسةفة ضريبيّ كلّ درجة والمُ اختبار هذا الفرض على الشركات المُ  يتمّ 
ر متغيّ ( درجة تمهيد الدخلعلى ) ر تابعمتغيّ (ألخرى  من فترةٍ  ر في الربح الضريبيّ انحدار التغيّ 

ر التابع، ر المستقل مع المتغيّ تربط المتغيّ  ةٍ عكسيّ  قبول الفرض عند وجود عالقةٍ  ويتمّ  ،)مستقل
 بين السنوات، رات في رقم الربح الضريبيّ ما زاد تمهيد الدخل انخفضت قيمة التغيّ ه كلّ بحيث أنّ 

  :التعبير عن العالقة السابقة من خالل معادلة االنحدار البسيط التالية ويتمّ 

)3 -10(   ∆�9;� = �O + α3IS6 + ε5�  

درجة الشركات المُ (رة عن مجتمع البحث بدراسة العالقة السابقة باستخدام البيانات المتوفّ 
 2012عام حتى  2006دة من عام ة الممتّ في السلسلة الزمنيّ ) وهي ثالث شركات اً فة ضريبيّ كلّ والمُ 

ن المعامالت المحسوبة من خالل قياس االنحدار بموجب نحصل على الجدول التالي الذي يبيّ 
  :العالقة السابقة

ر في ة تمهيد الدخل مع التغيّ قياس معامالت معادلة عالقة ممارسة آليّ  ):38-3(جدول رقم 
  ألخرى من فترةٍ  الربح الضريبيّ 

 اسم المعامل

 امالتالمع قيم تقدير

t )المعامالت قيم( B Std. Error 

(Constant) -31.489 18.740 -1.680 

A   16.158 9.536 1.694 

مع المتغير التابع في معادلة  ر المستقلّ قياس درجة ارتباط المتغيّ ): 39-3(جدول رقم 
   ألخرىمن فترة  ة تمهيد الدخل مع التغير في الربح الضريبيّ عالقة ممارسة آليّ 

 R Square Adjusted R Square Durbin-Watson) معامل التحديد( R) معامل ارتباط بيرسون(

0.604 0.365 0.238 1.820 
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االنحدار للعالقة بين ممارسة آلية تمهيد الدخل  جدول تحليل تباين خطّ ): 40-3(جدول رقم 
  ANOVAمن فترة ألخرى  ر في الربح الضريبيّ مع التغيّ 

 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regression 3,185.282 1 3,185.282 2.871 0.151 
Residual 5,547.536 5 1,109.507     
Total 8,732.818 6       

  

  
االنحدار للعالقة بين درجة  خطّ ):18-3(شكل رقم 

  ر في الربح الضريبيّ ممارسة تمهيد الدخل مع التغيّ 
منحنى توزيع المشاهدات حول  ):19-3(شكل رقم 

خط التوزيع الطبيعي للعالقة بين درجة ممارسة 
  ر في الربح الضريبيّ تمهيد الدخل مع التغيّ 

    
ة حول انتشار البواقي المعياريّ ): 20-3(شكل رقم

الصفر للعالقة بين درجة ممارسة تمهيد الدخل مع 
  ر في الربح الضريبيّ التغيّ 

للبواقي  التوزيع التكراريّ رسم ): 21-3(شكل رقم
ر للعالقة بين درجة ممارسة تمهيد الدخل مع التغيّ 

  في الربح الضريبيّ 
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 )10-3(الحصول عليها في الجدول السابق في المعادلة  وبتعويض المعامالت التي تمّ 
  : تكون معادلة االنحدار على الشكل التالي

∆�9;� = 3−DB. JIH6 + 3BF. BEI6IS� + 3ε5�6   
بين  اً نسبيّ  اً ضعيف اً هناك ارتباط أنّ  )36- 3و 35-3( نالحظ من الجداول السابقةحيث 

حيث يبلغ ) ر في الربح الضريبيّ التغيّ ( ر التابعمع المتغيّ  )تمهيد الدخل( للمعادلة ر المستقلّ المتغيّ 
ر في والتغيّ ًا بين تمهيد الدخل االرتباط ضعيف نسبيّ  على أنّ  هذا يدلّ  ،)0.604(معامل االرتباط 
العالقة التي تتضح من قيم  كما أنّ  ًا،فة ضريبيّ في مجتمع الشركات المدرجة والمكلّ  الربح الضريبيّ 

هي  !+ قيمته وبالنسبة لمعامل التحديد فإنّ  معامل االرتباط ومعامل االنحدار هي عالقة طردية،
ر التابع في تقدير المتغيّ  ))19-3(الشكل ( االنحدار ة خطّ دقّ  على أنّ  وهذا يدلّ  ،)0.365(

في التنبؤ بقيم موثوقة  بدرجةٍ الة فعّ غير المعادلة  أي أنّ  ،ضعيفةر المستقل باستخدام المتغيّ 
مقبولة من خالل رقم معامل  القيمة بين البواقي نجد أنّ  ر التابع، وبالنسبة لالرتباط الداخليّ المتغيّ 

Durbin-Watson  ومن جدول تحليل تباين خط االنحدار )1.820(والبالغ ،ANOVA  نجد
 .Sigة ومستوى الداللة اإلجماليّ ) 2.871(هي  Fقيمة اختبار تحليل التباين لخط االنحدار  أنّ 

ة في د عدم الدقّ وهذا يؤكّ  ،)α=0.05(المدروس  ةمن مستوى المعنويّ  وهي أعلى) 0.151(هي 
، ر المستقلّ من خالل المتغيّ ) بين السنوات الربح الضريبيّ ر في التغيّ (ر التابع ة تقدير المتغيّ عمليّ 

  .االنحدار للمعادلة ال ُيالئم البيانات المدروسة وأّن خطّ 
الذي ) 20- 3(رقم قة بتحليل البواقي، توزيع النقاط في الشكل كما نالحظ من األشكال المتعلّ 

 اً تناظر وال تأخذ اتجاهغير مبعثرة بل تأخذ شكل توزيع م ح توزيع البواقي حول الصفريوضّ 
 )21- 3( ظ من الشكلالحَ ة بين المتغيرين، كما يُ ا يشير إلى ضعف العالقة الخطيّ ممّ  اً واضح

 كما أنّ  ،ع شكل التوزيع الطبيعيّ البواقي ال تتبّ  للبواقي أنّ  ح رسم التوزيع التكراريّ الذي يوضّ 
منحنى توزيع المشاهدات حول  حالذي يوضّ  )19- 3(رقم  ل النقاط في الشكلالمشاهدات التي تمثّ 

 ،المائل الذي يمثل منحنى التوزيع الطبيعيّ  متباعدة وال تنطبق على الخطّ  التوزيع الطبيعيّ  خطّ 
صغر حجم العينة قد يجعل الحكم  رين، علمًا أنّ ة بين المتغيّ د على ضعف العالقة الخطيّ وهذا يؤكّ 

  .أمرًا غير دقيق على التوزيع الطبيعيّ 
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 وأّن العالقة التي تربط المتغّيرين رينة بين المتغيّ ه ال يوجد عالقة خطيّ وحيث أنّ  ا سبقممّ 
وهذا من فروض البحث،  لفرض السابعن رفض ايتبيّ  هي عالقة طردية فإّنه في الفرض الحاليّ 

ر في الربح عالقة ذات داللة بين ممارسة اإلدارة لتمهيد الدخل والتغيّ يدّل على عدم وجود 
  .ألخرى من فترةٍ  الضريبيّ 
  

 جّيدةٍ  وجود عالقةٍ  نّ أ )السادس والسابع(السابقين اختبار الفرضين نتائج  ونستنتج من
كما تبّين في اختبارات –خل والفروق بين الربح المحاسبّي والربح الضريبّي نسبّيًا بين تمهيد الدّ 

يمكن أن يوحي بتوّجه اإلدارة في الشركات المدروسة نحو استخدام هذه  -ادسالفرض السّ 
بالمقابل فإّن اإلدارة في الشركات الفروق في إطار إدارتها ألرباحها باتجاه تمهيد الدخل، ولكن 

، األمر الذي ة بحتةغايات ضريبيّ مدفوعًة بوجود  )تمهيد الدخل(هذه العملّية المدروسة ال تقوم ب
من خالل ما تّم التوّصل إليه من اختبارات الفرض السابع من عدم وجود عالقة ذات  يتوّضح

  .داللة بين درجة ممارسة تمهيد الدخل والتغّير في الربح الضريبّي من فترٍة ألخرى



  
  

  :ا���ل ا�را�%
 &'���ا�

  وا��و���ت
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  :ابعالفصل الرّ 

  النتائج والتوصيات

ل إليها من البحث التوصّ  للنتائج التي تمّ  اً لبحث، وعرضاص لملخّ  اً عرض فصليتناول هذا ال
 أهداف البحث، ويتمّ تحقيق بهدف ة، وصوًال إلى اقتراح التوصيات المناسبة ومن الدراسة العمليّ 

  :هذا من خالل التقسيمات التالية

  .ص البحثملخّ  :1- 4
  .بحثنتائج ال :2- 4
  .التوصيات :3- 4
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  :ص البحثملخّ : 1- 4

ة لجوء المديرين في الشركات إلى ل لعمليّ حتمَ التأثير المُ هدف هذا البحث إلى دراسة 
 وٕالى ممارسة تمهيد الّدخل كآلّية ذات خصوصّية من آلّيات إدارة األرباح ممارسة إدارة األرباح

تقسيم  ، وتحقيقًا لهذا الغرض تمّ عملّية قياس الربح الضريبّي والنتائج الضريبّية للشركاتعلى 
  :فصول أربعةالبحث إلى 

بموضوع التي دفعت للتفكير مشكلة التحديد  خاللمن  للبحث اإلطار العامّ عرض  ًال تمّ أوّ 
مع عرض  ،عليهاتحقيق قيمة مضافة على  البحث الحاليّ  عملقة التي ، والدراسات السابالبحث

 ،على العالقة التي تربط إدارة األرباح مع الضريبة تركيزهامن خالل  األبحاث تلكتناولته لما 
في ر مستقل متغيّ كإدارة األرباح  على دراسة وتميز البحث الحالي بشكل رئيسّي من خالل تركيزه

على للعالقة المفترضة السابقة باالختبار تطبيق عملّية الر تابع و متغيّ كالضريبة الدراسة تقابلها 
ثّم تّم ، ، وفي إطار سوق مالي ناشئ هو سوق دمشق لألوراق الماليةة تحديداً بيئة العمل في سوريّ 

مجتمع تها في صحّ  التي تّم العمل على اختبارتحديد أهداف البحث، وتحديد فروض البحث 
  .إلجراء االختبارات وصوًال لتحقيق أهداف البحث بعالبحث، وتحديد منهج البحث المتّ 

في البحث  الرئيسيّ  ر المستقلّ ل المتغيّ مفهوم إدارة األرباح الذي يشكّ  لالفصل األوّ تناول 
  :مباحث أربعةمن خالل هذا  تمّ ، و ض تأثيره على قياس الربح الضريبيّ والذي ُيفترَ 

مة تعرف ة من خالل مقدّ موضوع جودة المعلومات المحاسبيّ  لالمبحث األوّ عرض 
القوائم  ل هذا النظام، وأهمّ التفرعات التي تشكّ  لمحاسبة كنظام معلومات، وأهمّ لاألولّية بات متطلّ الب

استعراض مجموعة من  تمّ  ، ثمّ ة اإلفصاح المحاسبيّ ل محور عمليّ تشكّ التي التي تنتج عنه و 
رها وصوًال إلى الدخول في الخصائص المطلوب توفّ  ،ة التي مّرت بها المحاسبةالمراحل التاريخيّ 

في هذا المجال استعراض  دة، وتمّ ها جيّ ة ليكون باإلمكان وصفها بأنّ في المعلومات المحاسبيّ 
  :نة تتضمّ خصائص أساسيّ 

التوقيت المناسب للمعلومات، والتغذية : هية م إلى خصائص فرعيّ قسَ التي تُ : المالءمة -1
 .ة للمعلوماتالراجعة، والقدرة التنبؤيّ 
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ق، والصدق في العرض، القابلية للتحقّ : ع عنها الخصائص التاليةالتي يتفرّ : ةالموثوقيّ  -2
 .والحياد

؛ ة النسبّيةقابلية المقارنة واألهميّ : دة وهية للمعلومات الجيّ استعراض خصائص ثانويّ  تمّ و 
كمدخل نحو دراسة إدارة  ،محّدداتها وأهمّ  ،هاتعريفو  ،جودة األرباحمفهوم لض اعر است عدها تمّ وب

  .األرباح
مفهوم  وتّم هذا من خالل دراسةمفهوم ودوافع إدارة األرباح، بعرض  المبحث الثانيوقام 

لهذا مة مجموعة من التعريفات المقدّ المبحث عرض و  ،دةٍ متعدّ  إدارة األرباح من وجهات نظرٍ 
 ة نشوءونظرّية كفاءة السوق كنظرّيات ارتبطت مع عمليّ ة الوكالة نظريّ  هالمصطلح، مع تناول

 نتهازيّ االدافع الكز على تناول المبحث دوافع إدارة األرباح التي تترّ  مصطلح إدارة األرباح، ثمّ 
  .والكفاءة ودافع الكفاءة، ومجموعة دوافع تجمع الدافعين االنتهازيّ 

  :ستعرضها هذا المبحث فهيلحوافز التي اوفي مجال ا
 وخيارات لين،المحلّ  وتنبؤات األسهم، عروض :حوافز عنها عيتفرّ  :المال بسوق ترتبط حوافز -1

 .ةالملكيّ  في اإلدارة ومشاركة األسهم،
 وعقود الدين، عقود :من كل بـ قتتعلّ  حوافز عنها عيتفرّ  :ةالتعاقديّ  بالترتيبات ترتبط حوافز -2

 .اإلدارة مكافآت
 والتنظيم المنشأة، حجم :من كل بـ قتتعلّ  حوافز عنها عيتفرّ  :ةالتنظيميّ  بالترتيبات ترتبط حوافز -3

 .الدخل على والضرائب الصناعة، مستوى على
 .المعلومات تماثل بعدم ترتبط حوافز -4

طرق وأساليب إدارة األرباح من خالل استعراض مجموعة  أهمّ رض بع المبحث الثالثوقام 
من قبل  استخدامها التي يمكن أن يتمّ و ر على األرباح ة التي تؤثّ التقديرات المحاسبيّ  من أهمّ 
مجموعة من األساليب التي تستخدمها اإلدارة مع تأثيراتها المحتملة ل، مع عرض جدول اإلدارة

كما كن اتخاذها الكتشاف استخدام اإلدارة لهذه األساليب، على حسابات الشركة واإلجراءات المم
تمهيد الدخل : درج في إطار إدارة األرباح وهيناآلليات التي ت من أهمّ  اً هذا المبحث ثالثستعرض ا

Income Smoothing ّة ، والمحاسبة اإلبداعيCreative Accounting ومحاسبة االغتسال ،
  .Big-Bath Accountingالكبير أو إعادة ترتيب الدفاتر 
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مة في األبحاث السابقة لتحديد درجة ممارسة إدارة المقد  نماذجال أهمّ  المبحث الرابعوتناول 
تمهيد ممارسة آلّية ة األرباح في حسابات الشركة، ونموذجين لتحديد درجة لجوء الشركة لعمليّ 

  .منفصلٍ  الدخل بشكلٍ 

  .تقديم لحوكمة الشركات كحل مقترح لضبط ممارسات إدارة األرباح المبحث الخامسل و انتو 

الذي يشّكل المتغّير التابع الرئيسّي في  لضريبيّ موضوع قياس الربح ا الفصل الثانيتناول  ثمّ 
ة قياس لتوضيح آليّ  من خالل عرض مفهوم وقواعد الضريبة كمدخلٍ وتّم هذا ، البحث الحالي

المعايير والعالقة التي تربط الضريبة بالمحاسبة والقواعد المفروضة وفق  ،الربح الضريبيّ 
  :مباحثمن خالل ثالثة ذلك  تمّ ، و ةة الدوليّ المحاسبيّ 

لعرض مفهوم الضريبة من خالل تعريف الضريبة، وتحديد مجموعة  لالمبحث األوّ  هدف
الخصائص المستخلصة من هذا التعريف، وتناول أسس فرض الضريبة والتي تستند إليها الدولة 

ة ة الضمنيّ فكرة العالقة التعاقديّ  :هاة وجهات نظر أهمّ فرضها للضريبة وذلك من عدّ ّية لمعفي 
ل شروط الوصول لقواعد التي تشكّ لوسيادة الدولة، وتحديد  ة التضامن االجتماعيّ ونظريّ  ،للضريبة

 قاعدة العدالة، وقاعدة اليقين، وقاعدة المالءمة، وقاعدة االقتصاد؛ كما تمّ : دة وهيإلى ضريبة جيّ 
نواع المختلفة األمن خالل استعراض  ،مسيرة الضريبة الذي يحّدد للضريبة دراسة التنظيم الفنيّ 

مرحلة  أساس فرض الضريبة ومعّدل وسعر الضريبة ومن ثمّ للضرائب التي يفرضها اختالف 
  .ق وجباية الضريبةتحقّ 

الوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة من خالل التعّرض لمفهوم ة آليّ  المبحث الثانيتناول 
من خالل دراسة مراحل القياس وتّم هذا ًا، محاسبيّ  الدخل، ومراحل الوصول إلى الربح الضريبيّ 

لتحديد  مباشرٍ  ة التي تشترك مع بعضها بشكلٍ المبادئ المحاسبيّ  في المحاسبة، واستعراض ألهمّ 
اس النفقة، ومبدأ مقابلة ق اإليراد، ومبدأ التكلفة في قيمبدأ تحقّ : في الشركات وهي الربح المحاسبيّ 

مات عدالة مقوّ لدات معادلة الربح، واستعراض ل مع بعضها محدّ النفقات باإليرادات؛ والتي تشكّ 
انطالقًا من الربح  وصوًال إلى تحديد الربح الضريبيّ  وسالمة اإلفصاح عن الربح المحاسبيّ 

  .وما ينتج عنها من فروقات بينهما المحاسبيّ 



 النتائج والتوصيات: الفصل الرابع

 

214 

من خالل مناقشة  ةة الدوليّ المعايير المحاسبيّ وفق  الربح الضريبيّ  المبحث الثالثوتناول 
ز بأكثره على نقطة الوصل بين خل، والذي يركّ ضرائب الدّ  -)12(رقم  الدوليّ  يار المحاسبيّ المع

ة المعيار ة لبيانات الشركات، من خالل استعراض ألهميّ ة والمعالجة الضريبيّ المعالجة المحاسبيّ 
ة وآليّ  ،لةالمؤجّ  واألصول وااللتزامات ،وتوضيح الفروق المؤقتة والدائمة ،وٕاطاره المفاهيميّ 

  .مصادر الفروق المؤقتة مع استعراض ألهمّ  ،االعتراف بها

ة واختبار بيئة األعمال في سورّية والدراسة التطبيقيّ عرض لواقع  الفصل الثالثتناول 
  :ثالثة مباحث، من خالل الفروض

لمجتمع  الواقع المهنيّ  بيئة األعمال في سورّية، حيث تّم أوًّال دراسة واقع لالمبحث األوّ تناول 
ة اإلفصاح الضوابط والقوانين التي ترتبط بضبط عمليّ  وأهمّ  ،)ةسوق دمشق لألوراق الماليّ (البحث 

 تمّ  ة للضريبة، ومن ثمّ ة األوليّ ل المادّ التي تشكّ و عن بيانات الشركات المدرجة في السوق 
المراحل التي مّر بها النظام  استعراض أهمّ  ة، حيث تمّ في سوريّ  استعراض واقع النظام الضريبيّ 

، مع ل ثغرات في النظام الضريبيّ ة ومجموعة من نقاط الضعف التي تشكّ في سوريّ  الضريبيّ 
فين من فئة األرباح ة المفروضة بموجب التشريع على المكلّ الواجبات المحاسبيّ  استعراض أهمّ 

  .)من ضمنهم الشركات المساهمة(ة الحقيقيّ 

عرض لمجتمع الدراسة التطبيقّية واختبار الفروض، وتّم هذا من خالل  ثانيالمبحث الوتناول 
تحديد المعادالت والنماذج الرياضّية التي تّم خالل وتحديد متغّيرات الدراسة من ، دراسةالوعّينة 

استخدامها لغرض الدراسة الحالّية، وتّم عرض اإلحصاءات الوصفية لمتغّيرات الدراسة للتأّكد من 
وعرض لتحليل اختبار الفروض خدامها بموثوقّية في االختبارات اإلحصائّية، ثّم تّم إمكانّية است

  :وذلك على الشكل التالي اإلحصائيّ  SPSSل إليها من استخدام برنامج التوصّ  النتائج التي تمّ 

لدراسة معادالت تحديد التسويات االستنسابّية تطبيق  تمّ  :لق بالفرض األوّ ما يتعلّ  -1
ممارسات إدارة األرباح بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق لألوراق  اختالف

هيئة األوراق ة والممارسات في الشركات غير المدرجة والتي تخضع إلشراف الماليّ 
 .واألسواق المالية
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بالنسبة ) ر تابعمتغيّ ( دراسة االنحدار للربح الضريبيّ  تمّ  :ق بالفرض الثانيما يتعلّ  -2
في الشركات ) ر مستقلمتغيّ ( المتمّثلة بالتسويات االستنسابية ارة األرباحلممارسات إد

 .في سوق دمشق لألوراق المالّية والمكّلفة ضريبّياً  المدرجة

" والربح المحاسبيّ  فروق بين الربح الضريبيّ "دراسة انحدار  تمّ  :ق بالفرض الثالثما يتعلّ  -3
في  في الشركات المدرجة) ر مستقلمتغيّ ( بالنسبة لممارسات إدارة األرباح) ر تابعمتغيّ (

 .السوق والمكلفة ضريبياً 

قة بقياس إدارة األرباح لدراسة المتعلّ  المعادالتتطبيق  تمّ  :ق بالفرض الرابعما يتعلّ  -4
عفاة من ًا والشركات المُ فة ضريبيّ ممارسات إدارة األرباح بين الشركات المكلّ اختالف 
 .خالل فترة الدراسة الضريبة

بالنسبة ) ر تابعمتغيّ ( الربح الضريبيّ  رقمدراسة انحدار  تمّ  :ق بالفرض الخامسعلّ ما يت -5
في سوق دمشق لألوراق المالّية  في الشركات المدرجة) ر مستقلّ متغيّ (لدرجة تمهيد الدخل 

 .والمكّلفة ضريبّياً 

بّي المحاسوالربح  الربح الضريبيّ الفرق بين  دراسة انحدار تمّ  :ما يتعلق بالفرض السادس -6
 في الشركات المدرجة) ر مستقلّ متغيّ (تمهيد الدخل ممارسة بالنسبة لدرجة ) ر تابعمتغيّ (

 .في سوق دمشق لألوراق المالّية والمكّلفة ضريبّياً 

من فترة ألخرى  الربح الضريبيّ التغّير في  دراسة انحدار تمّ  :ما يتعلق بالفرض السابع -7
في سوق  في الشركات المدرجة) ر مستقلّ متغيّ (الدخل بالنسبة لدرجة تمهيد ) ر تابعمتغيّ (

 .دمشق لألوراق المالّية والمكّلفة ضريبّياً 

نتائج فيما سبق ملّخصًا للبحث، ويتّم فيما يلي استعراض ل )الحالي( لرابعالفصل اوتناول 
  .البحثهذا التوصيات التي يقترحها الباحث في نهاية أهّم و  بحثال
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  :بحثنتائج ال: 2- 4

لتحقيق هدف البحث المتمثل باختبار تأثير ممارسة اإلدارة في الشركات المدرجة في سوق دمشق 
فقد تّم استعراض نظرّي لألوراق المالّية لعملّية إدارة األرباح على عملّية قياس الربح الضريبّي، 

د للدراسة التطبيقّية التي عملت مه المُ  مفّصل لمتغّيرات البحث الرئيسّية لتكوين اإلطار النظريّ 
على اختبار العالقات الُمفتَرضة في فروض البحث، وقد تّم لهذه الغاية استخدام مجموعة من 

إدارة األرباح وتمهيد (النماذج والمعادالت التي تفيد في تقدير قيم متغّيري البحث المستقّلين 
، وبعد االنتهاء من الدراسة بار المذكورةفي عملّيات االخت SPSS، وقد تّم استخدام برنامج )الدخل

  :ل البحث إلى النقاط التاليةتوصّ التطبيقّية 

من الدراسة العملّية -  نة فقد تبيّ بالنسبة للشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليّ  -1
لجوء اإلدارات في هذه   - وفي ضوء البيانات المتوفرة ونتائج االختبارات التي تّم القيام بها

األرباح لتعديل رقم الربح المعلن، إذ أظهرت نتائج الدراسة الشركات إلى ممارسة إدارة 
والتي استخدمت  - المعّدل Jonesحسب نموذج _التطبيقية أّن التسويات االستنسابّية 

عن درجة ممارسة إدارة األرباح قد بلغت في مجتمع الشركات المدرجة في  Proxyكبديل 
، وهذه النسبة العالية من )-22.1478(مقارنًة بتسويات كلّية بلغت ) 21.9914- ( السوق

ة تدّل على وجود توّجه لدى اإلدارة في الشركات المدروسة نحو إدارة التسويات االستنسابيّ 
 . أرباحها

للشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية عند مقارنة درجة التسويات االستنسابّية  -2
بشكل يتيح الوصول - ة قات النقديّ بعد تثقيلها بالتدفّ مع الشركات غير المدرجة في السوق 

ة نحو مقارنة صحيحة بعد إزالة أثر اختالف حجم الشركات وقيمة أعمالها على إمكانيّ 
ل أعوام الدراسة في الشركات ة خالللتسويات االستنسابيّ  كان الوسط الحسابيّ  -المقارنة

ت مقبول حول هذا الوسط يتبّين من قيمة االنحراف بتشتّ ) 0.4581-(غير المدرجة يبلغ 
ق المتعلّ  وهذا الوسط يزيد بالقيمة المطلقة عن الوسط الحسابيّ ) 0.16( المعياريّ 

من  ت مقبول أيضًا حول هذا الوسط يتبّينوبتشتّ ) 0.208-(بالشركات المدرجة والبالغ 
ولكن عند اختبار معنوية الفروق كانت المعنوية  ،)0.47975( قيمة االنحراف المعياريّ 
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مما يعني عدم وجود فروق معنوية للتسويات االستنسابية بين الشركات  0.369تبلغ 
في السوق وما يرافقها من  اإلدراجة عمليّ  ل إلى أنّ ا يوصِ ، وهذالمدرجة وغير المدرجة

ممارسة إدارة األرباح من على درجة  -في ضوء النتائج– بشكل ملحوظلم تؤثر بات متطلّ 
 .الشركات قبل مديريّ 

ة بين قيام اإلدارة بممارسة إدارة األرباح وبين ح وجود عالقة قويّ ة توضّ الدراسة العمليّ  إنّ  -3
إدارة األرباح في الشركات  ته كلما زاد، والعالقة أوضحت أنّ رقم الربح الضريبيّ 

ترافق هذا مع انخفاض في ) اً فة ضريبيّ شركات المدرجة في السوق والمكلّ ال(المدروسة 
توريدها إلى  لهذه الشركات، وهذا يعني تأثير على الضريبة التي يتمّ  الربح الضريبيّ 

ة للدولة، حيث أظهرت النتائج أّن معامل ارتباط بيرسون بين المتغّيرين بلغ الخزينة العامّ 
، وهذه النتائج )0.029(مع معنوّية مقبولة بلغت ) 0.648(ومعامل التحديد ) 0.805(

تدّل كما أوضحنا على وجود ارتباط قوّي بين المتغّيرين مع دّقة في عملّية تقدير رقم الربح 
الضريبّي من خالل بيانات درجة ممارسة إدارة األرباح، وٕاّن العالقة اإليجابّية في ظّل 

نحو التوّصل لتأثير التزايد في درجة ممارسة إدارة إشارة سالبة لقيم إدارة األرباح أفضت 
 .األرباح على رقم الربح الضريبّي بشكل يخّفض هذا الرقم

 اً فة ضريبيّ قة على الشركات المدرجة في السوق والمكلّ ة المطب أوضحت الدراسة العمليّ  -4
فروق بين ضعف العالقة بين درجة قيام اإلدارة في هذه الشركات بممارسة إدارة األرباح وال

ومعامل ) 0.533(حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  ،والربح الضريبيّ  الربح المحاسبيّ 
ة في هذه العالقة حيث بلغت المعنويّ في مستوى ضعف مع  ،)0.284(التحديد 

ة لجوء اإلدارة في الشركات إلى ق فرضيّ ن عدم تحقّ وبضوء هذه النتائج تبيّ  ،)0.218(
التأثير الناتج عن ممارسة إدارة  ة بحتة، وبالتالي فإنّ لغايات ضريبيّ ممارسة إدارة األرباح 

ة للربح أوليّ  ةٍ كمادّ  هو ناجم عن تأثيرها على الربح المحاسبيّ  األرباح على الربح الضريبيّ 
 .وال يوجد تأثير ملحوظ على مراحل الوصول إلى الربح الضريبيّ  الضريبيّ 

ًا والشركات فة ضريبيّ األرباح بين الشركات المكلّ  ات تقدير إدارةعند مقارنة نتائج عمليّ  -5
بالنسبة لجميع الشركات الخاضعة إلشراف هيئة األوراق واألسواق ًا فة ضريبيّ غير المكلّ 

والتي تّمت من خالل مقارنة درجة التسويات االستنسابّية للمجتمعين المذكورين  ،المالّية
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حسابّي للتسويات االستنسابّية خالل أعوام بعد تثقيلها بالتدفقات النقدّية، كان الوسط ال
بتشتت مقبول حول هذا ) 0.39848-(الدراسة في الشركات المكّلفة بالضريبة يبلغ 

لقة عن وهذا الوسط يزيد بالقيمة المط) 0.092(الوسط يتبّين من قيمة االنحراف المعياري 
وبتشّتت ) 0.098-(والبالغ المكّلفة بالضريبة غير الشركات الوسط الحسابّي المتعّلق في 

ولكن عند  ،)0.24(مقبول أيضًا حول هذا الوسط يتبّين من قيمة االنحراف المعياري 
مما يعني عدم وجود فروق معنوية  0.082اختبار معنوية الفروق كانت المعنوية تبلغ 

 ،للتسويات االستنسابية بين الشركات المكلفة بالضريبة والشركات غير المكلفة بالضريبة
بمعنى أّن التكليف الضريبّي لم يشّكل حافزًا واضحًا نحو ممارسة إدارة األرباح لدى 

ة لجوء ق فرضيّ د النتيجة السابقة من حيث عدم تحقّ ؤكّ وهذه النتيجة ت الشركات المدروسة،
 .ة بحتةاإلدارات في الشركات المدروسة لممارسة إدارة األرباح لغايات ضريبيّ 

 :ما يلي ة بين تمهيد الدخل والضريبةن من دراسة العالقتبيّ  -6
 ،ممارسة تمهيد الدخل ورقم الربح الضريبيّ درجة بين  اً ضعيف اً هناك ارتباط إنّ  - 

ة ي النتائج اإلحصائيّ وتُفضِ  ،)0.52(البالغ  من خالل معامل ارتباط بيرسونتتوّضح 
من خالل درجة  ة تقدير رقم الربح الضريبيّ ة في عمليّ إلى وجود عدم دقّ أيضًا 

، كما أّن عالقة )0.27(حيث بلغت قيمة معامل التحديد  ممارسة تمهيد الدخل،
االنحدار البسيط بين المتغّيرين ال تتالءم مع البيانات المدروسة في المجتمع الحالي 

 يدلّ  ٕاّن ما سبقو  ،)0.232(بلغ  معنوّية ح من خالل مستوى داللةوهذا ما يتوضّ 
وبالتالي  على ضعف أثر ممارسة تمهيد الدخل في الشركات على الربح الضريبيّ 

 .ةة في وزارة الماليّ ل إلى الدوائر الضريبيّ رح على مبلغ الضريبة المُ 
الفروق بين الربح "دًا نسبّيا بين درجة ممارسة تمهيد الدخل وإّن هناك ارتباطًا جيّ  - 

ح من خالل قيمة معامل ارتباط بيروسون ، وهذا يتوضّ "الضريبّي والربح المحاسبيّ 
والربح  الفرق بين الربح الضريبيّ "، مع دّقة في عملّية تقدير )0.784(البالغة 

من خالل درجة ممارسة تمهيد الدخل الواضحة من خالل قيمة معامل " المحاسبيّ 
 ).0.037(ة مقبول للعالقة بلغ ، مع مستوى معنويّ )0.615( التحديد البالغة
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في ر التغيّ "بين ممارسة تمهيد الدخل مع نسبّيًا  باط ضعيفارت النتيجة السابقةيقابل  - 
، )0.6(حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  ،"الربح الضريبّي من فترٍة ألخرى

فقط، مع مستوى معنوّية غير مقبول بلغ ) 0.365(ولكن بلغت قيمة معامل التحديد 
)0.151.( 

اإلدارة في الشركات المدروسة نحو استخدام  هجّ ي بتو إّن النتيجتين السابقتين توح
في إطار إدارتها ألرباحها باتجاه تمهيد بين الربح الضريبّي والربح المحاسبّي الفروق 
 وذلك من خالل االرتباط القوّي بين درجة تمهيد الدخل ورقم هذه الفروق، الدخل،
ربح الضريبّي من فترٍة وجود عالقة ضعيفة بين تمهيد الدخل والتغّير في الولكن 

تمهيد (ّن اإلدارة في الشركات المدروسة ال تقوم بهذه العملّية ألخرى يدّل على أ
 .مدفوعًة بوجود غايات ضريبّية بحتة) الدخل

 الفرق بين الربح الضريبيّ "من  درجة االرتباط بين ممارسة تمهيد الدخل مع كل  إنّ  - 
هو أعلى بشكل " ألخرى من فترةٍ  الضريبيّ ر في الربح التغيّ "و" والربح المحاسبيّ 

، بمعنى عدم "رقم الربح الضريبيّ "ارتباط ممارسة تمهيد الدخل مع درجة واضح من 
 الفرق "من  وجود انعكاس واضح لعالقة االرتباط بين ممارسة تمهيد الدخل مع كل

" ألخرى رةٍ من فت ر في الربح الضريبيّ التغيّ "و" والربح المحاسبيّ  بين الربح الضريبيّ 
ى هذه النتيجة إلى طبيعة الضريبة ة للشركات، ويمكن أن ُتعزَ على النتائج الضريبيّ 

ه نتيجة ، حيث أنّ السوريّ  ة المفروضة على الشركات وفق التشريع الضريبيّ النسبيّ 
طبيعة مفهوم تمهيد الدخل كان من الممكن أن يكون انعكاس هذا االرتباط أكبر لو 

  .ةالضريبة تصاعديّ  أنّ 
على ضعف تأثير تمهيد الدخل على الضريبة في ضوء  ٕاّن النتائج الفرعّية السابقة تدلّ و 

 .ة بحتةة، وبالتالي عدم لجوء اإلدارة لممارسة تمهيد الدخل لغايات ضريبيّ النتائج العمليّ 
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  .التوصيات: 3- 4

يمكن أن يقدم الباحث  فإنّ  ،ل إليهاتوصّ تّم ة التي نه البحث وعلى النتائج النهائيّ بناًء على ما تضمّ 
  :التوصيات التالية

مارسات إدارة األرباح في يجب التركيز على وضع ضوابط أكثر إحكامًا لتقليل م -1
ولقد تّم تقديم مفهوم حوكمة الشركات كحل مقترح في ضبط ممارسات إدارة  ،الشركات
 .بشكل موسع في المبحث الخامس من الفصل األول األرباح

ة أكبر في ة وتنظيم مهنة مراجعة الحسابات إلعطاء موثوقيّ ة وأهميّ زيادة فعاليّ  التأكيد على -2
 .ة المنشورة من قبل الشركاتالتقارير الماليّ 

 .ة المنشورةالمعطى في التقارير الماليّ  مالحسابات عن رأيه المساءلة لمراجعيّ  -3
والتركيز على  ،دوري  بشكلٍ  لمراجعة قوائم الشركات تقييم مستوى المراجعين المعتمدين -4

ة وبدائل المعالجات التي تتيحها ة الدوليّ المعايير المحاسبيّ  زيادة معلوماتهم بما يخّص 
 .ة للشركاتوتأثير هذه المعالجات المختلفة على النتائج الماليّ 

سوق زيادة ضوابط اإلفصاح المفروضة على الشركات التي يتم إدراجها في  ضرورة -5
دة، ق فوائد متعدّ ة ويحقّ في سوريّ  مر الذي يدعم السوق الماليّ ة، األدمشق لألوراق الماليّ 
ة في التقارير المعلنة من ة والشفافيّ قة بموضوع البحث وهي زيادة الدقّ ومنها الفائدة المتعلّ 

ويخفض من ممارسات إدارة  ةقبل الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليّ 
 .-ابقةفي ضوء نتائج البحث الس– األرباح فيها

ة لقيام اإلدارة بممارسة إدارة األرباح على الربح ن في الدراسة العمليّ األثر المبيّ  إنّ  -6
ة بحتة لإلدارة من عدم وجود غايات ضريبيّ  من رغمبال–وبالتالي على الضريبة  الضريبيّ 

 :دفع للتأكيد على اإلجراءات التالية، ي-وراء قيامها بممارسة إدارة األرباح
في ضوء اشتراط ات المتعّلقة بأعمال مراجعة الحسابات على التوصي ضرورة التأكيد - 

ة د على القوائم الماليّ عتمَ ة وجود تصديق من قبل مفتش حسابات مُ الدوائر الماليّ 
 .م من قبل الشركاتالمقدّ  المحتواة في البيان الضريبيّ 
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الكوادر في اإلدارة إلى تدريب أيضّا زيد الحاجة ت إّن النتائج التي تّم التوّصل إليها - 
في  ةة الدوليّ المعايير المحاسبيّ ة وزيادة التركيز على ة على القواعد المحاسبيّ الضريبيّ 
من  في اإلفصاح عن نتائج الشركات ةة الدوليّ المعايير المحاسبيّ اعتماد بعد –التدريب 

ق إلنشاء سو  من المرسوم التشريعيّ / 65/ة من المادّ ) ب(الفقرة قبل السوق بموجب 
أكبر  اً ل ضابطاألمر الذي من الممكن أن يشكّ  ،-/55/ة رقم دمشق لألوراق الماليّ 

ة، ويساعد في التقليل من قبل الشركات للدوائر الماليّ المقّدم  ة التقرير الماليّ على عمليّ 
الذي تقوم به اإلدارة في الشركات من خالل ممارستها إلدارة  ب الضريبيّ من التهرّ 
 .األرباح

ة من البيانات ة أفضى إلى قصر في السلسلة الزمنيّ حداثة سوق دمشق لألوراق الماليّ  إنّ  -7
خصوصًا أّن الدراسة تفرض التقّيد بالتقارير السنوّية النهائّية نتيجًة إلى  رة للدراسة،المتوفّ 

لصعوبات التي واجهت ا وهذه كانت إحدى أهمّ أّنها هي المستخدمة في تقدير الضريبة، 
الرابع  هل في مبحثه بالعودة إلى الفصل األوّ ، حيث أنّ من البحث الحالي ةعمليّ الدراسة ال

لمجموعة نماذج من بينها النموذج المستخدم في  Zhang,2002تقييم  ذكر أنّ  فقد تمّ 
ن أّن السلسلة الزمنّية الطويلة تبي  ،لالمعدّ  Jonesة وهو نموذج ة الحاليّ الدراسة العمليّ 

نة لدرجة إدارة األرباح، وتقود أيضًا إلى حجم عيّ ) التقدير(ة التخمين فعاليّ ن حس يمكن أن تُ 
ة على ة الحاليّ إعادة الدراسة التطبيقيّ  هي أن يتمّ االقتراح أو التوصية هنا  فإنّ  ، لهذاأقلّ 

ة أطول ر سلسلة زمنيّ ة مستقبًال عند توفّ الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليّ 
 .ل إليهاالتوصّ  ة التي يتمّ ة أكبر في النتائج اإلحصائيّ ل إلى دقّ وصِ تُ ربما قد وبيانات أوفى 
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First: Abstract:  

  This research has tried to study side of the overlap between the 
financial accounting and the tax accounting, which could cause effects on 
the results of tax by the measurement accounting acts, this research has 
studied the impact of the earnings management in companies on the 
results of tax of these companies, and the impact of the income 
smoothing, as a special mechanism of the earnings management, on the 
results of tax, the income smoothing has been studied in this research as 
the management when smoothes the income it doesn't recognize incomes 
in the accounting periods itself where there are these profits, but it acts on 
distribution the income among the years to ease fluctuations in earnings 
among accounting periods, and thus it avoids large payable taxes in the 
progressive tax which is compatible with high profits, so that it works to 
keep profits within the limits of acceptable deductions, but in this 
research and in the case of the non-progressive Syrian corporation tax 
which removes the last effect of income smoothing on the Syrian 
corporation tax, but can be done to take advantage of the process of tax 
planning to schedule the taxes that are paid among years, therefore this 
research has tested the relationship between income smoothing and 
taxable income, and has tested whether there are tax motivations behind 
the income smoothing, that has been made through testing the 
relationship between income smoothing with both of "the differences 
between taxable income and book income" and "the variation in taxable 
income". 

The assumed relationships has been tested through testing the 
hypotheses by using the appropriate statistical methods to the data which 
are obtained from a sample of companies listed in the Damascus 
Securities during  2006 to 2012. 

I found that there is a strong relationship between earnings 
management and taxable income, but theses earnings are not managed 
because of tax motivations, and there is a weak relationship between 
income smoothing and taxable income. 
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Second: The Problem of the Research: 

The problem of this research can be formulated by these queries: 

1- Is there an ability of the listing requirements in Damascus Securities 
Exchange to reduce the degree of earnings management? 

2- Is there a possibility effect of earnings management on corporation tax, 
which affects on the public treasury imports of these corporation taxes? 

3- Is there a need for additional auditing procedures by the tax authorities 
in case there are tax motivations behind earnings management? 

4- Is there an impact of the income smoothing on the taxable income? 

5- Are there tax motivations behind the income smoothing? which is 
divided into these two sub-queries: 

- Is there a clear impact of the income smoothing on the differences 
between taxable income and book income? 

-  Is there a clear impact of the income smoothing on the variation in 
taxable income? 

Third: The Importance of the Research : 

This research is important because of the following two sides: 

- Academic side: by trying to study the relationship between the 
accounting theory and tax accounting , with an emphasis on the 
Positive Accounting Theory, where this research has focused on 
the earnings management and the income smoothing. 

- In practice: help in the detection of the effectiveness of the listing 
requirements in the Damascus Securities Exchange, and alerts the 
tax authorities in the event of the need for increased scrutiny when 
there is an impact of each of the earnings management and income 
smoothing on the tax results. 
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Fourth: The Objectives of the Research: 

The Objectives of this research are: 

1- Studying the concepts of earnings management and income smoothing 
and their methods, and the models which are used to measure them. 

2- Studying the concepts which are related to the taxable income, and a 
mechanism to measure it, and the problems which are associated with the 
differences in the rules of measurement between taxable income and book 
income. 

3- Studying the effectiveness of the listing requirements in the Damascus 
Securities to control the earnings management practices. 

4- Studying the potential impact of earnings management in the listed 
companies on the tax results of these companies, which is divided into 
two sub- goals: 

- Studying the impact of earnings management on the taxable 
income. 

- Studying the possibility of existing tax motivations behind earnings 
management. 

5- Studying the potential impact of income smoothing in the listed 
companies on the tax results of these companies, which is divided into 
two sub- goals: 

- Studying the impact of income smoothing on the taxable income. 

- Studying the possibility of existing tax motivations behind income 
smoothing. 

Fifth: The Hypotheses of the Research: 

This research examined these following hypotheses: 

H1- The level of earnings management in the listed companies is less 
than it in the unlisted companies in Damascus Securities Exchange . 
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H2- There is a relationship between earnings management and taxable 
income . 

H3- There is a relationship between earnings management and the 
differences between taxable income and book income . 

H4- The level of earnings management in the companies which are in 
charge of tax is more than it in the exempted companies. 

H5- There is a relationship between the income smoothing and taxable 
income. 

H6- There is a relationship between the income smoothing and the 
differences between taxable income and book income. 

H7- There is a relationship between the income smoothing and the 
variation in taxable income. 

Sixth: Main Chapters in the Research: 

The research has been divided into four sections: 

1- The first chapter: Earnings Management: 
This chapter has discussed the quality of accounting earnings, and 

its most important determinants; The definition of earnings management, 
its most important motives and incentives, its most important ways and 
methods (including income smoothing); The most important models 
which are used in determining the level of earnings management and 
income smoothing, and the corporate governance as a solution to reduce 
the earnings management. 

2- The second Chapter: Measuring tax profit. 

3- The Third Chapter:  Practical Study and test hypotheses : 
This chapter has viewed the reality of the business environment in 

Syria;  and the Applied study which was carried out by determining the 
study variables, and their descriptive statistics; The hypotheses has been 
tested by using the SPSS program . 

4-The fourth Chapter: The summary; The results; and 
recommendations. 
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Finally: The Results of the Research: 

The most important results that have been reached from the research are: 

1– The managements of the studied companies manage earnings to 
Amendment the reported income. 

2- There is no difference in the level of earnings management between  
the listed companies and the unlisted companies in Damascus Securities 
Exchange. 

3- There is a strong relationship between earnings management and 
taxable income. 

4- There is a weakness in the relationship between earnings management 
and the differences between taxable income and book income . 

5- There is no difference in the level of earnings management between 
the exempted companies and the companies which are in charge of tax. 

6- There is a weak relationship between income smoothing and taxable 
income. 

7- There is a relatively strong relationship between income smoothing 
and " the differences between taxable income and book income". 

8- There is a relatively weak relationship between the income smoothing 
and " the variation in taxable income". 

 

  




