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 وعوائد األسهم جة المحاسبية للضرائب المؤجلة على إدارة األرباحأثر المعال
  دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 

 *محمد ابراهيم محمد راشدد.

 ملخص

ن لمتطلبات المعيار المحاسبى المصرى رقم ياستغالل المدير اختبار مدى و  دراسة هدف البحثإست
 ا  قدر  دارةاألرباح، حيث قد تمارس اإل إدارةفى ممارسة  ،لمحاسبة الدوليةالمتوافق مع معايير ا ،(24)

بصدد تطبيق أسلوب التخصيص الضريبى الشامل وتقدير درجة التأكد من  الشخصىمن الحكم  ا  كبير 
أفعال المستثمرين تجاه أرصدة  اختبار ردود هدف البحثإستانعكاس الفروق المؤقتة فى المستقبل. كما 

 ا على عوائد األسهم.همن حيث انعكاس ائب المؤجلةعناصر الضر 
إلى  ، توصل الباحث2017وتطبيقا  على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خالل عام 

 إفصاحاألرباح وكذلك عوائد األسهم، وذلك فى حالة  إدارةكل من مستوى  ارتفاعدليل تجريبى بشأن 
معدل الضريبة الفعال عن معدل الضريبة  ارتفاعحالة  فىوكذلك ، مؤجل ىمصروف ضريبالشركة عن 

من خالل المصروفات  ،األرباح إدارةبوجود دليل تجريبى على  األمر الذى يفسره الباحث ،السائد
المؤشرات بمثابة تعظيما تلك لن يالمستثمر  راعتباالضريبية المؤجلة لتخفيض الربح بعد الضريبة، و 

وما يرتبط به من  ،أى انعكاس لقيم الوفر الضريبى المؤجلث وجود للباح. بينما لم يتبين لمصالحهم
نخفاض معدل الضريبة الفعال عن المعدل السائد، سواء الأو  ضريبة مؤجلة، التزاماتأو  أرصدة أصول
 على عوائد األسهم.أو  األرباح إدارةعلى مؤشرات 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة اإلسكندرية –* مدرس بكلية التجارة 



 
 

- 120 - 

The effect of accounting treatment of deferred taxes on the Earning 
management Stock Returns 

  An Empirical study on Egyptian listed companies  
 

Abstract 
The research aims to study and test the impact of applying the Egyptian 

Accounting Standard No. 24 on Earning Management. The managers may can 

exercise a large amount of the personal judgment through applying comprehensive tax 

allocation method, or through assessing the degree of certainty that Timing 

Differences will be reflected in the future. The research also aimed to test investors' 

reactions to the values of deferred tax elements by testing the impact on stock returns. 

Applying a sample of companies listed on the Egyptian Stock Exchange 

during 2017, the results indicated that in case of disclosing deferred tax expenses, as 

well as if the effective tax rate is higher than the current tax rate, there is an empirical 

evidence about higher level of Earning Management, and Positive effect on stock's 

returns. Therefore, the researcher concluded that there is a possibility to manage 

profits through deferred tax expenses to reduce accounting profit after tax, and 

investors may consider that signals as indicators of maximizing their interests. While 

the researcher did not find any significant effect on the level of Earning Management 

or on stock's returns, whether in the cases of disclosure of deferred tax revenue, or 

when the effective tax rate is lower than the current rate. 
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 البحث مقدمة: 1

بالعديد من النصوص القانونية، إال أن إتمام  ا  محكوم تشريعيا   ا  يعتبر صافى الربح الضريبى مفهوم
وذلك فى إطار اعتبارات السياسة  ،قياس صافى الربح الضريبى يبدأ بصافى الربح المحاسبى، ثم تعديله

ومنها  ،ةكانت التشريعات الضريبيالتى تختلف أهدافها عن أهداف القياس المحاسبى. ولما  ،الضريبية
 ات خاضعة للضريبةإيرادتباع أحكام يترتب عليها أن يضاف إليه اتقضى ب ،التشريع الضريبى المصرى 

وجود فروق بين إلى  تكاليف واجبة الخصم من الناحية الضريبية، فإن ذلك يؤدى بطبيعة الحالأو 
والتى على ضوئها  ،قواعد الضريبية المطبقةوفقا  لل. صافى الربح المحاسبى وصافى الربح الضريبى

 .يتحدد قيمة الضريبة
هو  ،الذى يتعلق بفترة مالية معينة ،صافى الربح الضريبىإن ف، 2005لسنة  91وفقا  للقانون و 

الذى يتعلق بفترة  ،بينما صافى الربح المحاسبى .واجبة اإلستردادأو  ،الربح قبل الضريبة واجبة السداد
والذى يتحدد وفقا  لمعايير المحاسبة  ،و الربح قبل خصم مصروف ضريبة الدخله ،مالية معينة

 ذلك يؤدى بطبيعة الحالو  .أنه الربح قبل ضريبة الدخل والذى يحتسب ألغراض دفتريةأى  ،المصرية
 األرباحتقسيم الفروق بين وب. وجود فروق بين صافى الربح المحاسبى وصافى الربح الضريبىإلى 

مشاكل أى  فروق دائمة وفروق مؤقتة، فإن الفروق الدائمة ال تثيرإلى  الضريبية ألرباحاالمحاسبية و 
خالل نفس السنة التى حدثت فيها  هاآثار التخلص من  مكانيةنظرا  إل ،ألغراض التحاسب الضريبى

 . (2010عويس،  ;2008)بدوى، 
 SFAS لمحاسبة عن ضرائب الدخلالمتعلقة با ،كافة معايير المحاسبة الدولية واإلقليمية تفاقاورغم 

No.109,1992) ; ( 24معيار المحاسبة المصرى رقم) ،2008IAS 12, 2012;  )  على ضرورة
 األرباحالمترتبة على الفروق المؤقتة بين  ،تعديل قيمة الضريبة واجبة السداد بقيمة الضرائب المؤجلة

عن الضرائب  فصاحبينهم على كيفية اإللقد اختلف المحاسبون فيما فالضريبية،  األرباحالمحاسبية و 
بينما  ،التزاماتأو  ،عنها كأصول فصاحاقترح البعض أن يتم اإلحيث  ،المؤجلة فى قائمة المركز المالى

فيما  ،كما ظلت المعايير المحاسبية على خالف .عنها كتعديالت للقيم الدفترية فصاحاقترح البعض اإل
ة الضريبة المؤجلة، القيود المفروضة على االعتراف بالضريبة بالمدى الذى يتم فيه قياس قيم ؛يتعلق

عن قيمة الضريبة  فصاحكيفية اإلو المؤجلة، أسلوب التخصيص الضريبى بين الفترات المحاسبية، 
 ( 2004محمد،  ;1987)محمد،  المؤجلة فى القوائم المالية.

تنظيم الممارسة المحاسبية والحد من وعلى الرغم من نجاح المعايير المحاسبية الدولية واإلقليمية فى 
التأثير الدفترى والشكلى على المعلومات المحاسبية، إال أنه يظل هناك العديد من المجاالت  فرص

 ،المحاسبية األرباحالتى من شأنها التأثير المتعمد على  ،المتاحة لممارسة المديرين األحكام والتقديرات
الممارسات ألطراف من أصحاب المصالح، والتى من ضمنها ا ،بعضأو  ،من أجل توجيه قرارات  أحد

كأحد السياسات المشروعة التى تستخدمها الشركات لتخفيض  ،الدخلالضريبة على تخطيط إلى  الهادفة
استغالل أو  ،التى تتيحها التشريعات ،من خالل االستفادة من بعض التسهيالت ،ها الضريبيةالتزامات

محرم،  healy and Waklen, 1999;)  ص القوانين واللوائح التنظيميةبعض الثغرات الواردة فى نصو 
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 (.  Wang et al., 2017 ;2015عبد اللطيف،  ;1997أبو المكارم،  ;1989
 Bauman et al., 2001 Phillips et ;2014الشواربى، )  ولقد تطرقت العديد من الدراسات السابقة

al., 2003; Ifada and Nova, 2015; Rafay and Ajmal, 2014; Hu et al., 2015; Zhou, 
2016; Baik et al., 2016; Wang et al., 2017; Gleason et al., 2017)  تحليل مدى إلى

ختبار ا، من خالل األرباح إدارةاستغالل المديرين لمتطلبات المحاسبة عن الضريبة المؤجلة لممارسة 
الضريبية  األصولحدث فى أرصدة مخصص تقييم وبين التغيرات التى ت األرباح إدارةالعالقة بين 

، والتعرف على أثر األرباح إدارةالمؤجلة، ودراسة مدى منفعة مصروف الضريبة المؤجلة فى كشف 
 فلقد .األرباح إدارةالفروق الزمنية بين المعالجة الضريبية والمعالجة المحاسبية للضريبة المؤجلة على 

الضريبية  لتزاماتواال األصولاستيعاب طبيعة المستثمرون  ئيسقد  أنهالدراسات  هذه أكدت نتائج
من خالل  ،بصورة انتهازية األرباح دارةإل الضرائب المؤجلة مصدرا  يجعل من عناصر مما  المؤجلة،

ذات الصلة بالمعامالت  ،الفروق الضريبية المؤقتة، خاصة فى ظل ضعف اجراءات الرقابة الداخلية
المعلومات  منفعة على ير بالذكر أن الكثير من تلك الدراسات أكدتوجد. (1)للمنشأة الضريبية 

 األرباح، والتنبؤ بمستوى استقرار األرباح إدارةالضريبية التى توفرها القوائم المالية للكشف عن 
  .المستقبلية
 مشكلة البحث: 2

، وذلك يختلف مقدار مصروف ضريبة الدخل الذى يخص الفترة عن مقدار الضريبة واجبة السداد
عن أسس  قد تختلفالتى  ،بناء على قواعد التشريع الضريبى تحددفروق ضريبية لمؤقتة  نتيجة وجود

يجب والتى  Deferred Taxمؤجلة  نشأة ضريبةإلى  األمر الذى يؤدى ،قياس صافى الربح المحاسبى
 لمحاسبى.ابما يكفل ارتباط مصروف ضريبة الدخل بصافى الربح  ،تخصيصها بين الفتراتأن يتم 

الذى  ،وهناك أسلوبان للتخصيص الضريبى بين الفترات وهما أسلوب التخصيص الضريبى الشامل
يفترض قابلية كل الفروق الضريبية المؤقتة لالنعكاس، ومن ثم تتأثر قيمة الضريبة المؤجلة بكل الفروق 

الجزئى الذى  بغض النظر عن درجة التأكد من إنعكاسها، وأسلوب التخصيص الضريبى ،الضريبية
الناتجة عن الفروق المؤقتة غير المتكررة والتى يتوقع بدرجة  ،يعترف فقط بضرائب الدخل المؤجلة

 ;2012خليفة،  ;2008)بدوى،  نسبيا  إستردادها خالل فترة زمنية قصيرة أو  معقولة أن يتم إما سدادها
Krumwiede and Farrar, 2016 Lynn et al., 2008;).  

، والصادر بعنوان " المحاسبة عن األصلى (IAS 12, 1979)عيار المحاسبة كان م وبعدما
فى حالة وجود دليل معقول على  ،التزام ضريبى مؤجلأو  يسمح بعدم االعتراف بأصل "،ضرائب الدخل

 ,IAS 12)أن فروق التوقيت لن تنعكس خالل فترة طويلة فى المستقبل، إال أن معيار المحاسبة 
 لتزاماتواال األصولتطلب االعتراف بجميع ذى صدر بعنوان " ضرائب الدخل"، وال المعدل، (1996

الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة. وبالتالى يمكن القول أن المعايير المحاسبية الدولية تدعم 

                                                 
كمترادفات ليعنى بها الشركات المساهمة كوحدات اقتصادية تستهدف   Companyأو شركة  Firmباحث لفظ منشأة يستخدم ال -1 

 تحقيق األرباح فى المقام األول.
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الضريبة المؤجلة هى أحد أهم عناصر القوائم  باعتبارتطبيق أسلوب التخصيص الضريبى الشامل. 
لما و  ،حاليا  ومستقبليا   ،عنها ولما لها من تأثير بالغ على قيمة المنشأة فصاحالتى يتم قياسها واإلالمالية 

وأرصدة  ،األرباحلها من تأثير على مقدار مصروف الضريبة، وقيمة الربح القابل للتوزيع، وتوزيعات 
يكمن سؤال البحث ف، ( Krumwiede and Farrar, 2016 ;2012خليفة،  ;2011)أحمد، حقوق الملكية 

فى ظل تطبيق المعايير  ،الضريبة المؤجلة ،عن فصاحواإل ،تؤدى المعالجة المحاسبية لقياس هل ؛فى
من  ،المحاسبية األرباح دارةإلوجود فرص ودوافع إلى  ،الداعمة ألسلوب التخصيص الشامل  المحاسبية

حكام ممارسة األو  ،قة اإللتزامخالل التحكم فى سياسة تطبيق أسلوب التخصيص الضريبى الشامل وطري
وهل تؤثر هذه المعالجة  تقدير درجة التأكد من انعكاس الفروق المؤقتة فى المستقبل؟فى سبيل 

 المحاسبية أيضا  على عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية؟
 هدف البحث: 3

ية للضرائب المؤجلة على مدى انعكاس المعالجة المحاسبواختبار دراسة وتحليل إلى  يهدف البحث
( الذى قد 24فى ظل متطلبات المعيار المحاسبى المصرى رقم )، األرباح إدارةدوافع المديرين نحو 

ذو الصلة بتطبيق أسلوب التخصيص  الشخصىلقدر كبير من الحكم والتقدير  دارةممارسة اإلب يسمح
 إلى كما يهدف البحث المستقبل.فى  الضريبى الشامل وتقدير درجة التأكد من انعكاس الفروق المؤقتة

من المحاسبى ذو الصلة بالضرائب المؤجلة  فصاحإلا ألهميةالمستثمرين  إدراكمدى  إختباردراسة و 
  عوائد األسهم.و خالل إنعكاسه على أسعار 

 البحثودوافع أهمية : 4

 إمكانيةجال مدى لسلسة من البحوث المحاسبية فى م متدادا  إ كونهاألكاديمية يستمد البحث أهميته 
وتحديد  األرباح إدارةللكشف عن مستوى ممارسة  المحاسبية بشكل عامإستخدام وتحليل المعلومات 

والسيما  ،لما لذلك من بالغ األثر على سلوك مختلف األطراف من أصحاب المصلحة بالشركات، دوافعها
ألرباح المحاسبية من ا إدارةة ممارسركز البحث على مدى ي. حيث المتعاملين فى سوق األوراق المالية

المتوافقة مع معايير  ،معايير المحاسبة المصريةمتطلبات من خالل استغالل  ،الشركات ى مدير  جانب
  .عن الضرائب المؤجلة ،المحاسبى فصاحواإل ،القياسبشأن  ،المحاسبة الدولية

 إمكانيةإختبار مدى يمكن بلورة دوافع البحث فى ، مجالهذا الندرة الدراسات العربية فى  ومع
فى الكشف عن مدى استغالل المعالجة  األرباح إدارةاستخدام المؤشرات المستخدمة فى تحديد مستوى 

كما تشتمل دوافع البحث  .األرباحمستويات مستهدفة من إلى  المحاسبية للضرائب المؤجلة فى الوصول
 ة تتالفى استخدام قوائم االستبيان.إيجاد دليل عملى على العالقات محل الدراسة وفق منهجية تطبيقي

 حدود البحث: 5

الشركات المستخدمة فى الدراسة التطبيقية حيث يركز البحث على تتمثل حدود البحث فى عينة 
الشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية، ولذا يخرج عن نطاق البحث كل من الشركات غير 

بما فيها المؤسسات المالية. كذلك ركز البحث بصدد قياس المقيدة بالبورصة، والشركات غير الصناعية 
مؤشر إدارة األرباح، على المقاييس التى استخدمتها أغلب الدراسات السابقة فى مجال الربط بينه وبين 
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القابلة  المحاسبة عن الضرائب المؤجلة، وبالتالى يخرج عن نطاق البحث باقى نماذج القياس األخرى 
 من البحوث المستقبلية فى هذا المجال.لالستخدام فى المزيد 

 خطة البحث: 6

 -كالتالى: يستكمل وتناول مشكلته فى ضوء حدوده، فسوف لتحقيق أهداف البحث 
 من منظور محاسبىاإلطار الفكرى للضرائب المؤجلة : 6/1
 األرباح إدارة: مدى انعكاس المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة على مؤشرات 6/2
 الدراسات السابقة واشتقاق فروض البحث خالصة: 6/3
 منهجية البحث :6/4
 المقترحةالبحث والتوصيات ومجاالت نتائج : ال6/5

 : اإلطار الفكرى للضرائب المؤجلة من منظور محاسبى6/1
عن مقدار الضريبة واجبة السداد  ،من وجهة النظر المحاسبية ،تختلف ضريبة الدخل كمصروف

ة فروق يترتب عنها مقدار الضريبة المؤجلة أنشإلى  سس الضريبية، بما يؤدىعن فترة معينة وفقا  لأل
Deferred Tax  والتى يجب أن يتم تخصيصها بين الفترات بما يكفل ارتباط مصروف ضريبة الدخل

ختالف أسلوب التخصيص ابصافى الربح المحاسبى بصرف النظر عن قيمة صافى الربح الضريبى. وب
توزيع مصروف الضريبة بين الفترات المختلفة، يختلف األثر على مصروف الضريبى المستخدم فى 

 Krumwiede ;2012خليفة،  ;2008بدوى، )الضريبة، وقيمة الضريبة المؤجلة، وصافى الدخل بعد الضريبة 
and Farrar, 2016) . 

وق عن اآلثار المحاسبية للفر  فصاحوعلى الرغم من اتفاق المحاسبين على ضرورة القياس واإل
الضريبية المؤدية لنشأة الضريبة المؤجلة، إال أنهم اختلفوا بشأن أسس القياس من ناحية ومستوى 

المعالجة المحاسبية  بشأنمن ناحية أخرى. ولذلك فلقد تطورت متطلبات المعايير المحاسبية  فصاحاإل
لق بمستوى للضريبة المؤجلة فيما يتعلق بأسس القياس وأسلوب التخصيص من ناحية، وفيما يتع

الفكرى للضرائب المؤجلة من منظور محاسبى على  اإلطارمن ناحية أخرى. وسوف يتم تناول  فصاحاإل
 -التالى: النحو 
 : مفهوم وأنواع الضريبة المؤجلة 6/1/1

الضرائب المؤجلة هى أحد عناصر القوائم المالية التى تنشأ نتيجة اختالف أهداف متطلبات التشريع 
ة عن أهداف متطلبات معايير المحاسبة المالية من ناحية أخرى، فيستهدف التشريع الضريبى من ناحي

المتمثل فى عدالة توزيع العبء الضريبى، فضال عن أولوية  ،الضريبى تحقيق هدف حيادية الضريبة
الذى يتمثل فى تعظيم الحصيلة الضريبية الالزمة لسد احتياجات اإلنفاق العام.  ،الهدف المالى للضريبة

التى تم  ،وتهدف المحاسبة عن الضريبة المؤجلة أن تنعكس التبعات الضريبية لكافة األحداث اإلقتصادية
اإلعتراف بها فى الفترة الحالية والفترات السابقة، وبالتالى فالضرائب المؤجلة هى التأثيرات الضريبية 

ز المالى فى سبيل تخصيص المستقبلية لمجموعة من العناصر التى تم اإلعتراف بها فى قائمة المرك
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بصرف النظر عن  ،كل من الربح الضريبى والمحاسبى بين الفترات أساسعبء ضريبة الدخل على 
 (. 2014الشواربى،  ;2014توقيت سداد هذه الضرائب )الصايغ، 

التى تختلف أهدافها عن أهداف القياس المحاسبى، يبدأ قياس  ،ووفقا  العتبارات السياسة الضريبية
تكاليف واجبة أو  ات خاضعة للضريبةإيرادالربح الضريبى بتعديل صافى الربح من خالل صافى 

وجود فروق بين صافى الربح المحاسبى إلى  الخصم من الناحية الضريبية، ويؤدى بطبيعة الحال
تلك الفروق، فمنها الفروق الضريبية يمكن التفرقة بين نوعين من و  .وصافى الربح الضريبى

وهى تلك الفروق التى يقتصر تأثيرها فقط على الفترة المالية التى  ، Permanent Differencesالدائمة
 يرادتحدث فيها وتنشأ نتيجة وجود اختالف تام بين المعاملة الضريبية والمحاسبية مثل اإلعفاء التام إل

عدم جواز خصم أحد أنواع المصروفات فى سبيل حساب وعاء أو  معين من الخضوع للضريبة،
انعكاس على أى  لضريبة. ولذا فإن الفروق الضريبية الدائمة تنعكس فقط على قائمة الدخل وليس لهاا

قائمة المركز المالى، حيث ال تتطلب االحتياط لها من خالل المحاسبة عن الضريبة المؤجلة طالما بقيت 
 ,Rafay and Ajmal ;2014الشواربى،  ;2008)بدوى، التشريعات الضريبية الخاصة بها دون تعديل 

2014.)  
فهى التى تنشأ نتيجة وجوب إدراج  ، Timing Differencesالفروق الضريبية المؤقتةأما و 

ات والمصروفات ضمن عناصر الربح الخاضع للضريبة فى توقيت يختلف عن يرادبعض عناصر اإل
فى فترة  ثم تنعكس ،دراجها ضمن عناصر الربح المحاسبى، فهى تنشأ فى فترة محاسبيةإتوقيت 

مبالغ أو  إما فى صورة مبالغ ستخضع للضريبة ،استردادهاأو  محاسبية أخرى عند سداد الضريبة
يستوجب خصمها فى المستقبل. وتتسم هذه الفروق بإنعكاس آثارها الضريبية المستقبلية على كل من 

عن الضريبة المؤجلة، حيث ينبغى االحتياط لها من خالل المحاسبة  ،قائمة الدخل وقائمة المركز المالى
تبعا لمدى اختالف مقدار  ،ضريبية مؤجلة تزاماتالأو  التى قد تتمثل فى شكل أصول ضريبية مؤجلة

الضريبة المسددة فى الفترة الحالية عن الضريبة واجبة السداد. ويتمثل " األصل الضريبى المؤجل" فى 
فترات الحقة، بينما يطلق على ذلك لى إ المقدار المسدد مقدما  من ضريبة الدخل والمؤجل استحقاقه

والمتمثل فى الضريبة المستحقة المؤجل سدادها لفترات الحقة مصطلح  ،الجزء من الضريبة المؤجلة
 ,2014Rafay and Ajmalالشواربى، ;2010عويس،  ;2008)بدوى،  "اإللتزام الضريبى المؤجل"

2014; Wang et al., 2017; .) 
الضريبية  لتزاماتواال األصولفيما يتعلق بالتفرقة بين  ،اإلقليمية والدولية ،وتتفق المعايير المحاسبية

 إمكانيةالضريبية المؤجلة هى المنافع الضريبية المستقبلية التى تنتج عن  األصولالمؤجلة، من حيث أن 
قابلة  تنتج عن وجود فروق مؤقتةأو  الخصومات الضريبية لفترات مستقبلية،أو  ترحيل الخسائر الضريبية

ضريبية مستقبلية  أعباءالضريبية المؤجلة بأنها  لتزاماتعرف االتللخصم فى الفترات المستقبلية، بينما 
معيار المحاسبة المصرى رقم ( تنشأ نتيجة وجود فروق مؤقتة سوف تخضع للضريبة فى المستقبل 

(24), 2008 (SFAS No.109,1992; IAS 12, 1996; . 
على طبيعة الفروق  ،الضريبية المؤجلة لتزاماتاالأو  ،يبية المؤجلةالضر  األصولويتوقف نشأة 
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سالبة فى تاريخ نشأتها عن إشارتها فى أو  من حيث اختالف إشارتها كفروق موجبة ،الضريبة المؤقتة
الربح إلى  إضافة مؤقتةإلى  ن الفروق الضريبية المؤقتة الموجبة هى التى تؤدىأل ،تاريخ انعكاسها

تخفيض مؤقت فى الربح الخاضع إلى  بينما تؤدى الفروق الضريبية المؤقتة السالبة بة،للضريالخاضع 
حقوق ضريبية للشركة لدى مصلحة  هىالضريبية المؤجلة  األصولأن  لللضريبة. وبالتالى يمكن القو 

 ،إما فى شكل مدفوعات مسددة مقدما  من تحت حساب الضرائب المستحقة مستقبال   وتتمثل ،الضرائب
تختلف و  ،سترداد فى السنوات المقبلة تنشأ وجود قواعد يلتزم بها التشريع الضريبىمبالغ واجبة اإل وهى

شكل مبالغ قابلة للخصم مستقبال من وعاء الضريبة،  قد تتمثل فىأو  عن السياسة المحاسبية للشركة،
راف باألثر على نتيجة وجود حوافز ضريبية يسمح بها التشريع الضريبى، والتى تتطلب ضرورة االعت

إما بشكل مباشر  ،سوف تحدث خالل الفترات المستقبلية ،الضريبة الناتج عن فروق ضريبية مؤقتة سالبة
سوف تحدث انعكاسا لوجود فروق ضريبية مؤقتة موجبة أو  األمام،إلى  كما فى حاالت ترحيل الخسائر

أو  المحاسبى ألحد هالكاإل الضريبى عن هالكحدثت خالل الفترات السابقة كما فى حالة بطئ اإل
 (.2014الشواربى، ;2010)عويس، الثابتة األصولبعض عناصر 

الضريبية المؤجلة بمثابة حقوق لمصلحة الضرائب تجاه المنشأة،  لتزاماتمن ناحية أخرى، تعتبر االو 
ينتج  وهى تنشأ إما نتيجة وجود حوافز ضريبية ،مثلة فى مبالغ مؤجل سدادها خالل السنوات المقبلةتم

عنها حدوث فروق ضريبية مؤقتة سالبة فى فترة محاسبية ستنعكس خالل الفترات المحاسبية الالحقة فى 
 هالكالضريبى أسرع من اإل هالككان اإلما إذا شكل فروق ضريبية مؤقتة موجبة، كما فى حالة 

اس المستخدم القي أساسالقياس المستخدم ضريبيا  عن  أساسقد تنشأ نتيجة اختالف أو  المحاسبى،
وفق  التعويضات والتى تعالج ضريبيا  أو  ات البيع بالتقسيطإيرادمحاسبيا ، كما فى حاالت المحاسبة عن 

  (.2014الشواربى، ;2010)عويس،االستحقاق  أساسالنقدى بينما تعالج محاسبيا وفق  ساساأل
 الفترات: بينطرق التخصيص الضريبى  :6/1/2

ها تحديد العالقة بين تيار الضريبة المؤجلة أساسقة التى يتم على يقصد بالتخصيص الضريبى الطري
الضريبية التى أقرتها الشركة فى حساباتها، حيث يتدفق هذا  عباءالتى تتولد عن انشطة الشركة، وبين األ

لحظة أثر العمليات أى  التيار من خالل حــ/ الضريبة المؤجلة بحيث يعكس رصيد هذا الحساب فى
اضرة التى تسببت فى ظهور الفروق الضريبية المؤقتة، بحيث ينبغى أن توضح المعالجة الماضية والح

المحاسبية لضريبة الدخل التأثيرات الضريبية للفروق المؤقتة، وذلك بصرف النظر عن الفترة التى يتم 
تخدم استردادها. وبالتالى يمكن القول أن التخصيص الضريبى هو األسلوب المسأو  فيها سداد الضريبة

فى توزيع مصروف الضريبة بين الفترات المختلفة، وفى ضوئه تتحدد قيمة الفروق الضريبية المؤقتة 
التى تتكون منها الضرائب المؤجلة مما يكون له أثر مباشر فى تحديد قيمة مصروف الضريبة المحملة 

 على قائمة الدخل. 
اسلوب عن المدخل المستخدم فى  حيث يعبر كل ،وهناك أسلوبان للتخصيص الضريبى بين الفترات

 ;2008)بدوى، تحديد الصفات التى يكون من المناسب أن يتم االعتراف بضرائب الدخل المؤجلة عنها 
 -التالى: على النحو  (Krumwiede and Farrar, 2016 ;2012خليفة،  ;2010عويس، 
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 أساسوم على هو أسلوب يق -: Partial Allocation الجزئىسلوب التخصيص الضريبى أ -أ
والتى يتوقع بدرجة  ،الناتجة عن الفروق المؤقتة غير المتكررة ،االعتراف بضرائب الدخل المؤجلة

خمس إلى  خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا  تقدر من ثالث ،إستردادهاأو  ،معقولة أن يتم إما سدادها
ة التى تتم المحاسبة سنوات، كما فى حالة التعويضات التى يصدر بها حكم قضائى لصالح المنشأ

النقدى لألغراض الضريبية. فى  ساساأل المحاسبية وعلىاإلستحقاق لألغراض  أساسعنها على 
عتراف بالفروق المتكررة شأنها فى ذلك شأن الفروق الدائمة بإعتبار أنها فروق غير حين ال يتم اإل

إلى  اإلعتراف بها سيؤدى قابلة لإلنعكاس، وبالتالى ال يتم إجراء تخصيص ضريبى لها نظرا  ألن
 ,.Lynn et al ;2006عبد الخالق، ; Gordon and Joos, 2004) تأجيل ضريبى ال نهائى

 . (Krumwiede and Farrar, 2016 ;2010عويس،; 2008
وفقا  لهذا   - :Comprehensive Allocation الشاملأسلوب التخصيص الضريبى  -ب 

التى  ،بحيث تعكس اآلثار الضريبية لكل الفروق المؤقتة ،األسلوب، يتم اإلعتراف بضرائب مؤجلة
اإلسترداد أو  يتضمنها الدخل المالى قبل الضريبة بغض النظر عن الفترة التى يتم فيها السداد

الفعلى لضرائب الدخل المتعلقة بها, ويقوم هذا األسلوب على فرض عام بقابلية كل الفروق 
أثر قيمة الضريبة المؤجلة بكل الفروق الضريبية بغض الضريبية المؤقتة لالنعكاس، ومن ثم تت

النظر عن درجة التأكد من إنعكاسها. لذلك يجب االعتراف بالضرائب المؤجلة عند نشأة الفروق 
سيزول أثرها أى  كان من غير المؤكد أن هذه الفروق سوف تنعكس فى المستقبلإذا  المؤقتة حتى

تأجيل ضريبى غير إلى  شأة  هذه الفروق سوف يؤدىفى الفترات المستقبلية، حيث أن تكرار ن
معجل لألغراض  إهالكمحدد المدة كما فى حالة الفروق الضريبية المتجددة ) مثل إجراء 

تراكم إلى  الضريبية فى حين تطبيق القسط الثابت لألغراض المحاسبية(، حيث يؤدى ذلك
ن المنشأة مستمرة فى إجراء توسعات الضريبية المؤجلة التى لن يتم سدادها طالما أ لتزاماتاال

الثابتة. وبالتالى فإنه على الرغم من أن إنعكاس الفروق  األصولعمليات إحالل لهذه أو  رأسمالية
الضريبية المؤجلة قد  لتزاماتإال أن الرصيد اإلجمالى لال األصولالضريبية المؤقتة المتعلقة بهذه 

 Gordon andالثابتة ذات الصلة ) األصولمزيد من تم اقتناء الإذا  سوف يتزايدأو  يظل ثابتا  
Joos, 2004 ; Lynn et al., 2008; ,2014الصايغ,  ;2014خليفة; Krumwiede and 

Farrar, 2016.) 
لوب التخصيص الضريبى المتبع بصدد المحاسبة عن أسختالف إ علىالمترتبة  ثاروتتفاوت اآل

خصيص الضريبى الشامل مقارنة بأسلوب التخصيص اتباع أسلوب الت علىالضرائب المؤجلة. فيترتب 
الضريبة المؤجلة، قيمة مصروف الضريبة المحملة على قائمة الدخل،  قيمة ؛كل من ارتفاعالجزئى 

صافى الدخل بعد الضريبة، الربح القابل للتوزيع، ؛ منمع انخفاض كل  الملكية،إلى  نسبة المخاطرةو 
تباع إمستوى دقة التدفقات النقدية.  كما يؤدى و حقوق الملكية،  نسبة السيولة، العائد على السهم، قيمة

، كما يعد لتزاماتواال األصولزيادة درجة الدقة واإلتساق فى اإلعتراف بإلى  أسلوب التخصيص الشامل
 تطبيقا  لسياسة الحيطة والحذر، إال أنه قد يعطى فرصة تكوين احتياطيات سرية.
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سلوب التخصيص أمقارنة ب ،سلوب التخصيص الضريبى الجزئىوعلى الجانب اآلخر، يؤدى اتباع أ
 أساس، إال أن تطبيقه يعد خروجا  على ةتحسين دقة التنبؤ بالتدفقات النقديإلى  ،الضريبى الشامل

نه ال يراعى سياسة الحيطة والحذر )عبد أ ألنه يركز على التدفقات النقدية، كما ،اإلستحقاق المحاسبى
 ,IAS 12)(. وكان معيار المحاسبة 2014الصايغ،  ;2012، خليفة ;20101عويس،; 2006الخالق، 
التزام ضريبى مؤجل فى حالة وجود دليل معقول على أو  األصلى يسمح بعدم االعتراف بأصل (1979

 ,IAS 12أن فروق التوقيت لن تنعكس خالل فترة طويلة فى المستقبل، إال أن معيار المحاسبة )
الضريبية المؤجلة لجميع الفروق  لتزاماتواال األصولعتراف بجميع ( المعدل قد تطلب اال1996
الضريبية المؤجلة الناشئة عن تكرار  األصولعدم االعتراف بوهى؛ عدا بعض االستثناءات  ،المؤقتة

عدم ، وقوع خسائر ضريبية لفترات متتالية إال عندما يتاح دليل مقنع أن ربحا ضريبيا  كافيا  سوف يتحقق
الضريبية المؤجلة الناشئة عن ترجمة القوائم المالية طالما كانت الشركة قادرة على  لتزاماتباالاالعتراف 

الفرق المؤقت فى المستقبل  عدم انعكاسكان من المحتمل أو  التحكم فى توقيت انعكاس الفرق المؤقت،
 ة عن اندماج األعمالالضريبية المؤجلة الناتجة عن الشهرة الناتج لتزاماتعدم االعتراف باال، و القريب

الضريبية المؤجلة  األصولعدم االعتراف بمع كان اطفاء الشهرة ال يقتطع لألغراض الضريبية، إذا 
 كان يتم معالجتها محاسبيا  كدخل مؤجل.إذا  الناشئة عن الشهرة السالبة

 اريمع یعل التيإصدار تعديعمل على  IASBأن إلى  (Deloitte, 2016)ولقد أشارت دراسة 
ذات الصلة المؤجلة  ةيبيالضر  األصولباإلعتراف كيفية  حيتوض (IAS 12, 2012لمحاسبة )ا

تفسيرات التلقت لجنة . حيث العادلة مةيالمقاسة بالق باألدوات الماليةالمحققة المتعلقة  ريلخسائر غبا
كيفية توضيح ل طلبا  ( IFRS Interpretation Committee)معايير الدولية للتقارير المالية لبا الخاصة

مصنفة كمتاحة للبيع وبالتالي يتم قياسها  ماليةالمنشأة أداة  امتالكحالة عتراف بضريبة مؤجلة في إلا
 ها الضريبي هو التكلفة.أساسبالقيمة العادلة ولكن 

 السابقةأن الخسائر غير المحققة الناتجة عن الظروف إلى  التعديالت المطلوبة على المعيار وتستند
يتوقع استرداد  حائز األداة الماليةكان إذا  ق ضريبة قابل للخصم بغض النظر عماو فر شأة نإلى  تؤدي

كما تتطلب  .هاعن طريق بيعأو  استحقاقهاحتى تاريخ  الماليةداة األحتفاظ بإلالقيمة الدفترية عن طريق ا
أن تفترض أنه سيتم  ت أنه عند تقدير الربح الخاضع للضريبة للفترات المستقبلية، يمكن للمنشأةالالتعدي

 Impairmentتدهورحدث ولم ي سترداد محتمألاإلكان ذلك إذا  صل بأكثر من قيمته الدفتريةاألاسترداد 
الفروق المؤقتة القابلة  العالقة بين يبين إيضاحيا   ت مثاال  الالتعدي تتضمنولقد صل. األقيمة  فى 

المتوافرة حاليا لكنها غير كافية  في المستقبل رباح الخاضعة للضريبةلألمختلفة المصادر وبين الللخصم 
 مدى كفايةأنه عند تقييم لمقابلة تلك الفروق المؤقتة القائمة القابلة للخصم. ولقد أبرزت التعديالت 

، يجب على المنشأة مقارنة فى تغطية الفروق المؤقتة القائمةالخاضعة للضريبة في المستقبل  األرباح
المستقبلية الخاضعة للضريبة باستثناء الخصومات الضريبية  األرباحللخصم مع الفروقات المؤقتة القابلة 

 .(Rice, 2016)لإلستقطاع الناتجة عن عكس تلك الفروقات المؤقتة القابلة 
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وبالتالى يمكن القول أن المعايير المحاسبية الدولية تدعم تطبيق أسلوب التخصيص الضريبى 
أن أسلوب التخصيص الضريبى الشامل هو السلوب  إلى احث(. ولذا يخلص الب2011، )أحمدالشامل 
االستحقاق المحاسبى، لذا  أساسسلوب التخصيص الجزئى أنه يخرج عن أحيث يعاب على  ،األفضل

الذى بناء عليه سمحت المعايير  ،فقد أخذت المعايير المحاسبية بمدخل التخصيص الضريبى الشامل
مثل طريقة التأجيل وطريقة  ،الضريبة المؤجلة ،عن فصاحواإل ،عدة طرق لقياس المحاسبية بتطبيق

بقاء على وجوب إستخدام طريقة االلتزام، كما سيتضح من أن تم إلغاء طريقة التأجيل واإلإلى  االلتزام،
 الفرعية التالية من البحث. 

 عن الضريبة المؤجلة صفصاحالمعايير المحاسبية بشأن القياس واإل متطلباتتطور  :6/1/3
إلى  قياس الضريبة المؤجلة، ونظرا  لحدوث تغيرات مستمرة فى معدالت الضريبة من وقت بشأن

الضريبية للفروق المؤقتة  ثارآخر، فلقد تعددت الطرق التى يمكن استخدامها ألغراض المحاسبة عن اآل
إلى  يةوكيفية عرضها فى القوائم المالية ، ولقد تطورت طرق القياس المحاسبى للفروق المؤقتة المؤد

عنها فى القوائم المالية، حيث سمح المعيار المحاسبى  فصاحاالعتراف بالضرائب المؤجلة وضرورة اإل
(IAS 12, 1979) "طريقة "اإللتزام" بينما أو  األصلى بتطبيق إحدى طريقتين وهما طريقة " التأجيل

الفترات التى تبدأ  صبح سارى المفعول علىأالمعدل الذى  (IAS 12, 1996)أوجب معيار المحاسبة 
، أن يتم تجنب إستخدام طريقة التأجيل وأبقى على طريقة اإللتزام التى أخذ بها المعيار 1998من يناير 

 -التالى: . ويمكن عرض متطلبات كل من الطريقتين على النحو (24رقم )المحاسبى المصرى 
( األصلى 979IAS 12, 1كان المعيار المحاسبى ) :Deferred Method التأجيلطريقة  -أ

قائمة  مدخلبإستخدام طريقة التأجيل المعروفة بمصطلح " ،يسمح بالمحاسبة عن الضريبة المؤجلة
الدخل" نظرا  ألنها تعتمد على فروق التوقيت حيث تركز على الفروق التى تنشأ بين توقيت اإلعتراف 

مد طريقة التأجيل فى تطبيقها بالدخل وتوقيت اإلنفاق ألغراض إعداد التقارير المالية والضريبية. وتعت
على فروق التوقيت التى تظهر بين صافى الربح الضريبى وصافى الربح المحاسبى والتى تنشأ فى 

أكثر من فترة أو  التى تظهر خالل السنة الجارية وحدها والتى سوف تنعكس على فترةأى  فترة واحدة
 ثارخالل هذه السنة الجارية، أما اآلمنعكسة أو  الحقة، سواء كانت هذه الفروق ناشئة ألول مرة

 مستقبال  فيؤجل اإلعتراف بها لحين ظهورها.  أن تنشأالضريبية الناتجة عن الفروق المتوقع 
وتوزيعها على الفترات  ،الضريبية الناتجة عن الفروق الزمنية الحالية ثاروبالتالى يتم تأجيل اآل

تطبيق هذه الطريقة يتم حساب قيمة مصروف المحاسبية التى تنعكس فيها تلك الفروق. وفى ظل 
ا  على صافى الربح المحاسبى بينما يتم حساب قيمة الضريبة واجبة السداد على إعتمادضريبة الدخل 

صافى الربح الضريبى، ويتمثل مقدار الضريبة المؤجلة فى الفرق بين قيمة مصروف ضريبة  أساس
  .(2014)الصايغ،  دائنا  أو  ا الفرق مدينا  الدخل وقيمة الضريبة واجبة السداد سواء كان هذ

الضريبية للفروق المؤقتة المعترف بها وفقا  لهذه الطريقة من خالل توسيط حـ/  ثارويتم قياس اآل
بحيث يجعل دائنا  بمقدار الزيادة فى الضريبة المستحقة فى  ثاريتم فيه تسجيل هذه اآل ،الضريبة المؤجلة
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والتى تنشأ فى نهاية السنة الجارية، بينما  ،وق المؤقتة الخاضعة للضريبةنتيجة الفر  ،السنوات المقبلة
نتيجة الفروق المؤقتة القابلة  ،يجعل مدينا  بمقدار الزيادة فى الضريبة المستحقة فى السنوات المقبلة

فى قائمة الدخل عن مقدار مصروف الضريبة الذى ينتج  فصاحويتم اإل السنة.للخصم فى نهاية تلك 
 ثارمخصص الضرائب المستحقة واجبة السداد مضافا  إليها قيم اآلأى  قدار الضريبة الجاريةمن م

فترات أخرى. ويعاب على هذه الطريقة أنها تعتمد على أو إلى  الضريبية للفروق الزمنية المؤجلة من
بية لها، وال الضري ثارمعدالت الضريبة السارية فى توقيت نشأة الفروق المؤقتة فى سبيل حساب قيمة اآل

حدوث تعديالت فى معدالت  عن إماتغيرات الحقة تنتج أى  يتم تعديل قيمة الضريبة المؤجلة ليعكس
فرض ضرائب جديدة، ومن ثم فإن رصيد ضرائب الدخل المؤجلة قد ال يكون ممثال  للمقدار أو  الضريبة

نعكس خاللها الفروق المؤقتة، اإلسترداد فى الفترات التى ستأو  الفعلى لضرائب الدخل مستحقة السداد
 . (2012خليفة، ;2010قة غير مقبولة ألغراض إعداد التقارير المالية )عويس، يولذا تعد هذه الطر 

( المعدل IAS 12, 1996ألغى معيار المحاسبة ): Liability Methodطريقة اإللتزام  -ب
 مدخللق عليها مصطلح " تماما  استخدام طريقة التأجيل بينما تطلب تطبيق طريقة أخرى التى أط

أو  الضريبى ألصل ساس" وهى الطريقة التى تركز على الفروق المؤقتة بين األقائمة المركز المالى
الضريبى  ساسن األألااللتزام المسجلة فى الميزانية العمومية، أو  التزام وبين قيمة ذلك األصل

ووفقا   يعزى إليه لألغراض الضريبية. الذى ،االلتزامأو  ،هو قيمة ذلك األصل ،االلتزامأو  ،لألصل
لهذه الطريقة يتم حساب مصروف ضريبة الدخل من خالل عنصرين وهما الضريبة الجارية، 

الضريبية  لتزاماتالضريبية المؤجلة واال األصولتتمثل الضريبة المؤجلة فى و والضريبة المؤجلة. 
سواء التى نشأت خالل  ،الفروق المؤقتةالضريبية لكافة  ثارالمؤجلة، حيث يتم اإلعتراف بكافة اآل

من المتوقع أو  التى تنشا خالل السنة الجاريةأو  ها خالل السنة الجارية،آثار سنوات سابقة وتنعكس 
 2014Rafay andالصايغ، للتأكد )تها مستقبال  ويمكن تقدير قيمتها بدرجة معقولة من القابلية أنش
;Ajmal, 2014).  

 الذى ينتج من مقدار الضريبة الجارية ،الدخل عن مقدار مصروف الضريبةفى قائمة  فصاحويتم اإل
 مطروحا   ،الضريبية المؤجلة لتزاماتمضافا  إليه قيم اال ،دامخصص الضرائب المستحقة واجبة السدأى 

معكوسة خالل الفترة الحالية، أو  ،الناتجة عن فروق زمنية ناشئة ،الضريبية المؤجلة األصولمنه قيم 
 بسبب فرض ضرائب جديدة. أو  ،تعديالت واجبة نتيجة التغير فى معدل الضريبةأى إلى  فةباالضا

معدالت الضريبة التى يتوقع سريانها أثناء الفترات التى إلى  وتتميز هذه الطريقة بأنها تستند
يان الضريبية لها بدءا من افتراض استمرار سر  ثارستنعكس خاللها الفروق المؤقتة وذلك عند قياس اآل

نص قانون الضرائب على تغير معدالت الضريبة فى إذا  معدالت الضرائب الحالية فى المستقبل، أما
 . (2012خليفة،  ;2010المستقبل، فيجب استخدام المعدالت الجديدة )عويس، 

المعدل ومعيار المحاسبة المصرى  (IAS 12, 1996)ويمكن القول أن كل من معيار المحاسبة 
" مدخل أو  قد أخذ بطريقة اإللتزام (SFAS No.109,1992)المحاسبة األمريكى  ( ومعيار24رقم )

وهو  ،مع اشتراط أن تفصح المنشأة عن حساب خاص ،المركز المالى" للمحاسبة عن الضرائب المؤجلة
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ضمن الحسابات التى تظهر فى صلب قائمة المركز المالى  ،الضريبية المؤجلة األصولمخصص تقييم 
 (.2014، )الصايغالضريبية المؤجلة  لتزاماتالضريبية المؤجلة واال األصولبات مع أرصدة حسا
 (IAS 12, 2012)المعدل عن الضريبة المؤجلة، فقد تطلب معيار المحاسبة  فصاحوبشأن اإل

بشكل مستقل لكل نوع من الفروق المؤقتة عن مبلغ  فصاحاإل ؛ات والمتمثلة فىفصاحمجموعة من اإل
المصروف أو  الضريبية المؤجلة المعترف بها، مبلغ الدخل الضريبى المؤجل اتلتزامواال األصول

لم يكن هذا واضحا من التغيرات فى المبالغ المعترف بها فى الميزانية إذا  المعترف به فى قائمة الدخل،
بشكل مستقل عن  فصاحالعمومية. وفيما يتعلق بالعمليات غير المستمرة، أوجب المعيار المعدل اإل

 عن الربح فصاحالخسارة الناتجة عن عدم اإلستمرار، واإلأو  مصروف الضريبى الذى يتعلق بالمكسبال
بشكل  فصاحن يتم اإلأالخسارة من النشاطات العادية للعملية غير المستمرة. كما تطلب المعيار أو 

ن استخدام مستقل عن مبلغ األصل الضريبى المؤجل، وطبيعة الدليل الداعم لالعتراف به عندما يكو 
الناشئة عن  األرباحالضريبية المستقبلية الزائدة من  األرباحاألصل الضريبى المؤجل معتمدا  على 

الفترة أو  خسارة إما فى الفترة الجارية تقد عان المنشأةكون تانعكاس الفروق الضريبة المؤقتة الموجودة، و 
 صل الضريبى المؤجل. السابقة فى الدوائر الضريبية المختصة التى يعود إليها األ

 فصاح( متطلبات تتعلق باإل24( من المعيار المحاسبى المصرى رقم )80ولقد حددت الفقرة رقم )
الضريبة والتى تضمن بعض العناصر ذات الصلة بالضريبة  )دخل(بشكل منفصل عن مكونات عبء 

قيمة ، المؤقتة وانعكاسها( الضريبة المؤجلة المرتبط بنشأة الفروق )دخلقيمة عبء فى؛ المؤجلة تتمثل 
قيمة الميزة ، فرض ضرائب جديدةأو  الضرائب المؤجلة المرتبط بالتغير فى أسعار الضريبة دخل(عبء )

، الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدمأو  بالخسائر الضريبية المرحلة لناشئة عن االعتراف حاليا  ا
تخفيض سابق ألصل ضريبى مؤجل طبقا  إلغاءأو  العبء الضريبى المؤجل الذى ينشأ من تخفيضو 

صل الضريبى فى ( من ذات المعيار التى نصت على وجوب مراجعة القيمة الدفترية لأل56للفقرة رقم )
جزء منه. ويتم ألغاء هذا أو  تاريخ كل ميزانية، ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل الضريبى المؤجل

السابقة عندما يصبح من المرجح أن يتحقق ربح  التخفيض ليعود األصل الضريبى المؤجل لقيمته
 ضريبى كاف لمقابلة األصل الضريبى المؤجل.

أن يتم اإل24( من المعيار المحاسبى المصرى رقم )81رقم )كما تطلبت الفقرة   فصاح( أيضا  
والتى تمكن مستخدمى القوائم  ،بصورة منفصلة عن بعض الجوانب األخرى التى تخص الضريبة المؤجلة

( الضريبى وبين الربح المحاسبى. ولقد تضمنت متطلبات يراد)اإلمالية من فهم العالقة بين المصروف ال
 مجموع الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود التى تحملتلك بعض البنود منها؛  فصاحاإل

والحق  ،لضريبية المرحلةقيم الفروق المؤقتة القابلة للخصم، والخسائر ا، حقوق الملكيةإلى  تضافأو 
مع إيضاح مدة  بها،فى الخصم الضريبى غير المستخدم لألصول الضريبية المؤجلة غير المعترف 

القيمة الكلية للفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات فى الشركات التابعة والفروع ، سريان كل منها
ضريبية  التزاماتعترف بتم االلم ي والشركات الشقيقة وحصص الملكية فى المشروعات المشتركة التى

 مؤجلة مترتبة عليها.
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وأسعار  األرباح إدارةمؤشرات و المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة  تحليل العالقة بين: 6/2
 األسهم

تناولت سلسة من الدراسات السابقة والبحوث المحاسبية تحليل مدى استغالل اإلدارة لمتطلبات 
قياس، واإلفصاح عن، عناصر الضرائب المؤجلة فى ممارسة إدارة األرباح. المعايير المحاسبية بشأن 

مدى وجود ذلك القسم من البحث بعرض وتحليل نتائج الدراسات التى كشفت عن  فىلباحث لذا سيقوم او 
، ثم التطرق إلى دراسة عالقة بين عناصر الضرائب المؤجلة وبين مؤشرات ادارة األرباح من ناحية

بمدى إدراك المسثمرين ألهمية عناصر الضرائب المؤجلة من حيث إنعكاسها الدراسات وتحليل نتائج 
 .على أسعار وعوائد األسهم

 : تحليل العالقة بين المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة ومؤشرات إدارة األرباح 6/2/1
جل أمن قتصادية اإللمنشاة فى اطراف الداخلية التصرفات التى يقوم بها األ هى األرباح إدارةإن 

عدادها وتقديمها لألطراف إ حماية مصالحهم الذاتية من خالل التحكم فى المعلومات المالية التى يتم 
أو  ،Income Smoothing المحاسبى الخارجية، ويتراوح مدى هذه التصرفات ما بين تمهيد الدخل

التحكم فى  ارةدوتستطيع اإل .Income Manipulation (Wang et al., 2017)به  التالعب
 دفتريا  فقط.أو  المعلومات المالية من خالل اتخاذ قرارات تؤثر بها على القوائم المالية إما تأثيرا  حقيقيا  

على الرغم من إسهام المعايير المحاسبية فى الحد من فرص التأثير الدفترى على القوائم المالية من و 
والتبويب المحاسبى، إال أنه يظل هناك  فصاحفى سياسات القياس والعرض واإل دارةخالل تحكم اإل

العديد من مجاالت ممارسة المديرين ألحكامهم وتقديراتهم المحاسبية لتوجيه تصرفات أصحاب المصالح، 
رسة مستوى مما ارتفاععلى ( Istrate, 2016)دراسة  فلقد أكدت نتائج .الضريبية دارةومن ضمنهم اإل

ائب المؤجلة فى الشركات المقيدة بالبورصة فى رومانيا بدرجة أكبر من خالل عناصر الضر  األرباح إدارة
على  (Braga, 2017)بينما أكدت نتائج دراسة   .تطبيق المعايير المحاسبية الدوليةإلى  بعد التحول

نحو تطبيق  من جانب الشركات التى تتحول إلزاميا   Tax Avoidanceمستوى التجنب الضريبى  ارتفاع
 Effective الفعالمحققة بذلك انخفاض فى معدل ضريبة الدخل ، الدولية معايير المحاسبة

Corporate Income Tax Rate وذلك كلما ارتفع مستوى االتساق بين المعالجات المحاسبية ،
والتشريعات الضريبية، بسبب ما يتيحه تطبيق معايير المحاسبة الدولية من فرص التقدير والتحكم فى 

 أرصدة االستحقاقات.
 المعاييراالتساق بين  بشأن أثرالسابقة  الدراساتبين نتائج  اختالف وجودإلى  وتجدر اإلشارة

كالمخصصات  ،عناصر االستحقاقات المحاسبيةفيما يتعلق ب ،الضريبيةالتشريعات المحاسبية و 
دوافع الانخفاض ( Gao et al., 2016) بعض الؤيد ي، حيث األرباح إدارةفى الحد من ات هالكواإل

بل وأن ارتفاع مستوى  ،المعالجات الضريبية والمحاسبيةبين تساق اال ارتفاعمع  األرباح إدارةنحو 
االتساق بين المعالجات المحاسبية والضريبية يقلل من إمكانية اإلعتماد على الضرائب المؤجلة سواء 

 ,.Blaylock et al)كدت دراسات أخرى أبينما لالستدالل عن إدارة األرباح أو التجنب الضريبى. 
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2015; Choudhary et al., 2015; Yamada, 2016; Gao et al., 2016; Lee, 2016; ; 
Powers, et.al., 2016 )  بين المعالجات المحاسبية والضريبية، وما ينشأ عنها  وجود اختالفأن

لة، يؤدى من فروق ضريبية قد ال تنعكس بالكامل على أرصدة األصول أو االلتزامات الضريبية المؤج
وهو مدى اختالف مصروف الضريبة  Tax accrual qualityإلى انخفاض جودة االستحقاق الضريبى 

 األرباح دارةدوافع أخرى إل وجودالمستحقة عن التدفق النقدى الضريبى ذو الصلة، مما قد يؤدى الى 
الربح المحاسبى  إدارةيختلف مستوى ممارسة التخطيط الضريبى، و حيث  ،المحاسبية والضريبية معا  

   .التنفيذية دارةإلأعضاء ا ومكافآت إختالف سياسات حوافزلألغراض الضريبية، ب
تحليل مدى استغالل المديرين لمتطلبات المحاسبة عن إلى  السابقةالدراسات طرقت العديد من تولقد 

عات تطبيق تب (Visvanathan, 1998) دراسةفلقد تبنت  .األرباح إدارةلممارسة الضريبة المؤجلة 
نشاء مخصص تقييم لعناصر إبالشركات  ألزمالذى  (SFAS No.109,1992) المعيار األمريكى

الشركة لحرية  إدارةعطاء إ الضريبية المؤجلة التى يرتفع احتمال عدم تحققها فى المستقبل مع  األصول
تساؤال  بشأن مدى  مر الذى طرحالتحقق المستقبلى لألصول الضريبية المؤجلة، األ إمكانيةتقدير مدى 

الضريبية المؤجلة. ولقد  األصولنشاء وتغيير رصيد مخصص تقييم إمن خالل  األرباح إدارة إمكانية
الضريبية المؤجلة  األصولقدمت الدراسة دليال تجريبيا  على عدم ارتباط التغيرات فى مخصص تقييم 

بعد األخذ فى الحسبان أثر محددات  الجارية األرباححيث حللت الدراسة التغيرات فى  األرباح إدارةب
أى  ولم تجد الدراسة، (SFAS No.109,1992) المعيار األمريكىمخصص التقييم وفق متطلبات 

بينها وبين مؤشرات أو  ،الملكيةإلى  عالقة ارتباط بين التغيرات فى مخصص التقييم وبين نسب الديون 
 . األرباحمهيد تأو  دارةخطط الحوافز والمكافآت اإلدارية، كدوافع إل

التى ترجع فى  األرباحتناول وتحليل أخطاء قياس إلى هدفت استفلقد  (Lee, 1998)دراسة أما و 
الضريبية  لتزاماتالمغاالة فى تقييم مصروف الضريبة المؤجلة، حيث تقترح الدراسة أن االإلى  ساساأل

السداد فى المستقبل فى ظل  المؤجلة تعانى من خطأ قياس ناتج عن االعتراف بإجمالى القيمة واجبة
طريقة التخصيص الشامل وفى ظل منع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمعايير المحاسبية 
المطبقة أن يتم خصمها إليجاد القيمة الحالية لها نتيجة صعوبة االتفاق حول معدل عادل للخصم 

 وتحديد القيمة واجبة الخصم. 
وبين التغيرات التى تحدث فى أرصدة مخصص تقييم  األرباح ارةإدومن خالل إختبار العالقة بين 

االستدالل  إمكانيةعدم إلى  (Bauman et al., 2001دراسة )الضريبية المؤجلة، خلصت  األصول
على التغير فى المخصص من خالل المالحظات المفصح عنها فى القوائم  األرباح دارةعن وجود أثر إل

بشأن مخصص تقييم  فصاحا يستدعى ضرورة تحسين سياسة اإلضرائب الدخل مم بشأنالمالية 
 الضريبية المؤجلة.  األصول

المعيار  المساهمة التى يتيحهامن  (Schrand and Franco Wong, 2003دراسة )انطلقت و 
الشركات حكمها الشخصى لتقدير قيمة إدارات بأن تمارس  (SFAS No.109,1992)األمريكى 

مؤجلة، األمر الذى يتيح للشركات ألحقا  أن تستخدم االحتياطيات السرية مرتفعة لمخصص الضرائب ال
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. حيث ركزت الدراسة على القوائم المالية للبنوك التجارية عام األرباح إدارةالناتجة عن ذلك فى ممارسة 
 إدارةأن البنوك لم تتعمد فى السنة األولى إلى  وتوصلتوهى السنة التالية لتفعيل المعيار،  1993

إال أن البنوك الكبرى ذات رؤوس األموال الضخمة قد  فقط،تطبيق المعيار  سوى هدف ستبل لم ت ألرباحا
قامت بتكوين مخصصات مرتفعة للضرائب المؤجلة معتمدة على ما لديها من احتياطيات تستوعب األثر 

ت. وفى السنوات السلبى المبدئى على أرباح السنة المزامنة لبدء تطبيق المعيار وتكوين تلك المخصصا
الالحقة تبين أن البنوك تقوم بإجراء تعديالت اختيارية تحكمية على مقدار المخصص فى سبيل تمهيد 

الفعلية قبل  األرباحانحراف  بمدىعديل رصيد المخصص تمستوى التحكم االختيارى فى  ويرتبط. األرباح
 .المحللين الماليين تنبؤاتتسوية المخصص عن 

 على اكتشافقدرة مصروف الضريبة المؤجلة ارتفاع  (Phillips et al., 2003)دراسة  أثبتتولقد 
تبين . بينما تجنب تحقيق الخسائر أو، األرباحتجنب انخفاض  ؛كل من الهادفة إلى األرباح إدارة

تحقيق توقعات إلى  الهادفة األرباح إدارةمصروف الضريبة المؤجلة فى الكشف عن  قدرةانخفاض 
 المحللين. 

نوعية العناصر التى  بشأنتقديم دليل تجريبى إلى  (Phillips et al., 2004)دراسة هدفت  كما
أن استخدام اجمالى التغيرات فى صافى إلى ، وتوصلت األرباح دارةتكشف عن ممارسة الشركة إل

 لهادفةا األرباح إدارةالضريبية المؤجلة يفيد ليس فقط فى الكشف عن، بل والتنبؤ، بممارسات  لتزاماتاال
تجنب انخفاض الربح عن األعوام الماضية. ففى السنة التى يحدث بها زيادة فى رصيد صافى إلى 

طرديا  مع التغيرات فى أرصدة  األرباح دارةالضريبية المؤجلة، يرتبط احتمال ممارسة الشركة إل لتزاماتاال
عكسيا مع  األرباح دارةات المصروفات، بينما يرتبط احتمال ممارسة الشركة إليراداستحقاقات اإل

الضريبية المؤجلة. أما فى السنة التى يحدث بها انخفاض فى  األصولالتغيرات فى مخصص تقييم 
طرديا  مع كل  األرباح دارةالضريبية المؤجلة، فيرتبط احتمال ممارسة الشركة إل لتزاماترصيد صافى اال

  .األصولوعمليات إعادة تقييم المصروفات، و ات يرادمن التغيرات فى أرصدة استحقاقات اإل
الضريبية  األصولتغيير قيمة مخصص تقييم  دوافع (Chao et al., 2004دراسة )تناولت  كما

تحليل التباين بين مقدار التغير  من خالل، (SFAS No.109,1992)المؤجلة فى ظل تطبيق المعيار 
الضريبية المؤجلة، وبين  ولاألصالضريبية المؤجلة مرجحا لقيمة  األصولفى رصيد مخصص تقييم 

 الوفاء بعقود الديون مقاسا  ، مثل األرباح إدارةمحددة لالختيارات المحاسبية ذات الصلة بالالمتغيرات 
 Incomeمتغير تمهيد الدخل ،بمستوى الرفع المالى، مدى وجود خطة مكتوبة للحوافز والمكافآت االدارية

Smoothing    سياسية الضغوط ال ،المستهدفلى للسنة الحالية والربح بالفرق بين الربح التشغي مقاسا
التى تعنى قيام الشركة بتسجيل المزيد من  Big Bath، مدى اتباع سياسة معبرا  عنها بحجم الشركة

خاللها خسائر تشغيلية.  تحققأو  تنخفض أرباحها التشغيلية عندماالخسائر اإلختيارية واالستحقاقات 
مؤشرات  الضريبية المؤجلة وبين األصولعالقة عكسية بين مخصص تقييم كدت نتائج الدراسة وجود أو 

قد أن الشركات  ، إالاألرباح إدارةاستخدام مخصص الضرائب المؤجلة ألغراض  ينفىبما  ،األرباح إدارة
 .المعتادرباحها عن المستوى أعندما تنخفض  Big Bathاتباع سياسة إلى  تميل
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تحقيق لمصروف ضريبة الدخل  إستغالل (Dhaliwal et al.,2004) دراسةولقد أثبتت نتائج 
مصروف الضريبة الفرصة  يمثل، حيث الماليين تنبؤات المحللين لتحقيق األرباحالمستوى المستهدف من 

جراء كافة التسويات على الربح قبل إبعد اإلنتهاء من  األرباحللتحكم فى  دارةإللاألخيرة المتاحة 
ممارسة الحكم  دارةضريبة هو من العناصر المعقدة التى تحتاج من اإلالضريبة. كما أن مصروف ال

تقوم  دارةهم عوامل عدم تماثل المعلومات، حيث تبين أن اإلأ حد أويعد من  .والشخصى والتقدير
للربعين الثالث والرابع عندما يكون  (Effective Tax Rate - ETR)بتخفيض معدل الضريبة الفعال 

مصروف الضريبة منخفضا عن التوقعات المتفق عليها باإلجماع. ويكون هذا  رةإداالربح الخالى من 
التخفيض أكبر من مقدار الزيادة الالحقة فى معدل الضريبة الفعال التى ستتم متى حققت الشركة ربحها 

ن الشركات ذات المستوى المرتفع من أإلى  المستهدف من تنبؤات المحللين. كما توصلت الدراسة
هى األكثر ميال  إلستخدام مصروف الضريبة فى  األرباح إدارةاالختيارية الدالة على ات االستحقاق

 .األرباح إدارةعملية  لاستكما
مدى قيام مديرى الشركات البريطانية باختبار  (Gordon and Joos, 2004دراسة ) قامتلقد و 

عتراف بضرائب مؤجلة بصورة من أجل عدم اإلبإستغالل المرونة التى تتيحها طريقة التخصيص الجزئى 
أن يتم االعتراف فقط ب الذى كان يسمح (SAPP No. 15)المعيار البريطانى  انتهازية، فى ضوء

الضريبية المؤجلة الناتجة عن فروق مؤقتة ستنعكس خالل فترة الحقة يمكن  لتزاماتواال األصولب
ن يحاولون استغالل الطريقة الجزئية أن المديريإلى وتوصلت الدراسة تحديدها بدرجة معقولة من الدقة. 

 كما توصلت الدراسة.  Leverageلقياس الضرائب المؤجلة من أجل التحكم فى مستوى الرفع المالى
أرباح فى ظل تطبيق طريقة التخصيص الجزئى، إال أنها ال تبطل مفعول  إدارةأنه مع وجود ظاهرة إلى 

غير المعترف بها. أو  صح عنها سواء المعترف بهاالمقدرة التنبؤية لمكونات الضرائب المؤجلة المف
(، الذى ألغى طريقة FRS No.19)المعيار المحاسبى البريطانى  تطبيقأن بالدراسة  وتنبأت

عن الضرائب  فصاحقد يقلل من منافع اإلالتخصيص الجزئى واستوجب طريقة التخصيص الشامل، 
 المؤجلة.

رورة الكشف عن مسببات نشأة مصروف بض (Dunbar et al., 2004)دراسة  ولقد أوصت
الضريبة المؤجلة من جانب مستخدمى القوائم المالية الذين يعتبرونه بمثابة مؤشرا  لمستوى إدارة األرباح. 

ات نتيجة قرارات البرلمان األمريكى هالكختبار أثر الحوافز الضريبية المتعلقة باإلإحيث قامت الدراسة ب
Congress  مقارنة التى أدت إلى ارتفاع اإلهالكات الضريبية ، 2005حتى  2001خالل الفترة من

الشركات عن مستوى مرتفع من مصروف الضريبة  إفصاحإلى  ات المحاسبية مما أدى بالتبعيةهالكباإل
المؤجلة خالل هذه الفترة. ولقد تبين للدراسة خالل هذه الفترة إنخفاض مقدرة مصروف الضريبة المؤجلة 

نشأة مصروف الضريبة إلى  بسبب إرتباط الفروق المؤقتة المؤدية األرباح رةإداعلى كشف مستوى 
المؤجلة بعناصر تخص األغراض الضريبية وليست المحاسبية وبالتالى فهى عناصر ال ترتبط مباشرة 

 لألغراض التقارير المالية.  األرباح إدارةب
ت متجانسة ستخدام عيناإلى أن ع( Frank and Rego, 2006) دراسةأكدت لقد و 
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Homogeneous من خالل  األرباح إدارةالمقدرة على كشف ممارسات  ارتفاعإلى  من الشركات يؤدى
مقارنة بإستخدام العينات غير المتجانسة  األرباحالضريبية المؤجلة  األصولمخصص تقييم 

Heterogeneous ة الضريبي األصول. وتؤكد نتائج الدراسة على استخدام الشركات مخصص تقييم
المؤجلة فى تمهيد الدخل تجاه متوسطات توقعات المحللين الماليين. بينما لم تؤكد النتائج على استخدام 

أو  لتجنب تحقيق خسائر،أو  عن العام الماضى األرباحلتجنب انخفاض  األرباح إدارةالمخصص فى 
 .Big Bathفى ممارسة استراتيجية 

تقديم دليل تجريبى بشأن مدى إسهام البيانات  (Ettredge et al., 2008)دراسة ولقد حاولت 
فى  (SFAS No.109,1992)لمعيار األمريكى لالخاصة بالضرائب التى ستنتج عن تطبيق الشركات 

. حيث قامت بدراسة العالقة بين كل من مصروف األرباحتضخيم تعمل على تمييز الشركات التى 
المحاسبى، وبين مقدار التحريف فى الربح فى نفس الضريبة المؤجلة، الفرق بين الربح الضريبى والربح 

بالتطبيق على شركات مقيدة لديها ربح موجب قبل الضرائب. وأشارت  ، وذلكالسنة والسنة السابقة لها
فإن متغير مصروف الضرائب المؤجلة يكون  ،قبل الضرائب األرباحأنه للشركات موجبة إلى  النتائج

متمثال فى االستحقاقات االختيارية غير  ،التحريف فى الربحعلى عالقة ارتباط جوهرية مع حدوث 
العادية، كما أن لمصروف الضريبة المؤجلة مقدرة جوهرية على تفسير مقدار التحريف فى أرباح العام 

الذى انخفض عن  ،فى الفرق بين الربح الضريبى والربح المحاسبى المتغير المتمثلالتالى، متفوقا  على 
 الحالية والمستقبلية. األرباحمؤجلة فى تفسير مقدار التحريف فى مصروف الضريبة ال

 األرباح إدارةبين ممارسات  (Badertscher, et.al., 2009)دراسة  فرقتمن جانب آخر، و 
التى لها نفس اآلثار على الربح المحاسبى والربح  Conforming Earning managementالمطابقة 

غير  األرباح إدارة، وبين ممارسات يرادسياسات تعجيل االعتراف باإلالخاضع للضريبة لنفس الفترة مثل 
التى تؤثر على الدخل المحاسبى قبل  Nonconforming Earning managementالمتطابقة 

نشأة فروق ضريبية  وتؤدى إلىعلى الدخل الخاضع للضريبة للفترة الجارية،  دون التأثير ،الضريبة
إصدار قوائمها المالية بأرباح أقل عما  أعادتسة على الشركات التى مؤقتة. ولقد تركزت عينة الدرا

ألعلى.  األرباح إدارةب قيامهايفترض  والتىكانت عليه نتيجة لما تم اكتشافه من مخالفات محاسبية، 
اتباعا  من جانب تلك غير المتطابقة هى األكثر  األرباح إدارةن استراتيجية أإلى  وتوصلت الدراسة

 التنبؤ بإخضاع الشركة إلعادة إصدار قوائمها المالية. تساعد علىأن الفروق الضريبية الشركات، و 
(، فلقد تناولت العالقة بين إدارة األرباح وبين Krishnan and Visvanathan, 2011أما دراسة )

االستعانة بمراجع الحسابات فى تقديم خدمات أخرى بخالف المراجعة. وتبين انخفاض المحتوى 
مى لمصروف الضريبة المؤجلة فى مجال الكشف عن إدارة األرباح كلما استعانت الشركة بمراجع االعال

الحسابات فى تقديم خدمات ضريبة لها، مقارنة بحالة الشركات التى تحصل على استشاراتها الضريبية 
 من طرف آخر بخالف مراجع الحسابات. 

ن الشركات قد أإلى  (Kourdoumpalou and Karagiorgos, 2012)دراسة كما أشارت 
 أرباحها زيادةمع  نفسه الوقت في للضريبة الخاضعة أرباحها تقليل أجل من الضريبية الثغرات تستخدم
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الضريبية  دارةوالتى تتعامل معها اإل مرتفعة مؤجلة ضريبةإلى  يؤدي السلوك هذا أن غير. المحاسبية
ات ذات المستوى المرتفع من الضرائب المؤجلة قد ثبت . وكثيرا  من الشركاألرباح إدارة مؤشرا  عن بمثابة

  .المحاسبية، وفى نفس الوقت قيامها بالتهرب الضريبى األرباحعنها تالعبها ب
ميل الشركات فى الدول النامية ذات أسواق المال  ارتفاعإلى  Lin et al., 2012))دراسة أشارت و 

الضريبية مستخدمة فى ذلك  عباءاأل رتفاعبوطى تجنبا  الفى االتجاه اله األرباح إدارةممارسة إلى  الناشئة
لدى الشركات كلما ارتفعت  األرباح إدارةاالستحقاقات االختيارية الجارية، وتنخفض حدة وضوح ظاهرة 

 تقارير عن فصاحتم اإلإذا أو  ،دارةاإل مجلس فيفعالة  مراجعة لجنة وجودأو  ،لديها نسبة الملكية العامة
 .الداخلية لرقابةلمعتمدة 

األصول  استخدامإلى تقديم أدلة على  (Junqueira and Nakao, 2013دراسة )سعت كما 
، 2009إلى  2004وااللتزامات الضريبية المؤجلة من قبل المؤسسات المالية البرازيلية في الفترة من 

مي المطلوب بموجب رأس المال التنظيالمطلوبة لمؤشر مستويات البلوغ الحد األدنى من لتحقيق أو كأداة 
مما  حجم رأس المال التنظيمي يؤثر بشكل مباشر على حجم الضرائب المؤجلة، كما تبين أن اتفاق بازل
إدارة المعلومات الضرائب المؤجلة كشكل من أشكال  عناصرفي  ميل المدراء إلى التحكميدل على 
 .المحاسبية

روق الزمنية بين المعالجة الضريبية أثر الف اختبارإلى  (2014، )الشواربىدراسة ولقد هدفت 
، وذلك من خالل التعرف على أهم أسباب األرباح إدارةوالمعالجة المحاسبية للضريبة المؤجلة على 

، وتحليل وتقييم أثر األرباح إدارةالفروق المؤقتة بين الدخل المحاسبى والدخل الضريبى، وأثرها على 
من خالل المتطلبات الخاصة  األرباح إدارةى الحد من ( عل24تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم )

وجود فجوة بين الفكر المحاسبى إلى  عن الضريبة المؤجلة. وتوصلت الدراسة فصاحبالقياس واإل
والتشريع الضريبى مع وجود بعد زمنى يؤثر على كل من المعالجات المحاسبية والضريبية وبالتالى يمكن 

من خالل العديد من  األرباح دارةن تخلق لدى مديرى الشركات دوافع إلأللضرائب التى تتحملها المنشأة 
ما تم توحيد الممارسات إذا  اآلليات منها المحاسبة عن الضريبة المؤجلة والتى يمكن التغلب عليها

 المحاسبية والضريبية.
 فى ظل تطبيق معايير األرباح إدارةمقارنة فرص ب (Liu et al., 2014)دراسة ولقد قامت 

على االختالفات فى المعالجة المحاسبية لكل من نفقات حيث ركزت  ،الدوليةو محاسبية األمريكية ال
وافترضت الدراسة  .2004حتى  1999تطبيقا  على الفترة من  ،البحوث والتطوير والضرائب المؤجلة

تخدام عناصر ميل الشركات التى تطبق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقرير المالى الدولى إلس
بصورة أكبر مقارنة  األرباح إدارةاالستحقاقات االختيارية ومصروف ضريبة الدخل المؤجلة فى أغراض 

ت الدراسة على محاولة عزل الجزء غير إعتمدبالشركات التى تطبق معايير المحاسبة األمريكية. ولقد 
لذلك  كمؤشر ،Abnormal Deferred Tax Expense العادى من مصروف ضريبة الدخل المؤجلة

. األرباح إدارةباإلعتراف به ألغراض  دارةالذى أفصحت قامت اإل Discretionaryالمقدار االختيارى 
وتبين أن الجزء االختيارى من مصروف الضريبة المؤجلة يساعد على تفسير قدر كبير من االستحقاقات 
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 على دارةاإل قدرةعد ضريبية تحد من وجود قوا إلى  ن العكس غير صحيح وقد يرجع ذلكأاإلختيارية، إال 
 .األرباح إدارةستخدام الضريبة المؤجلة فى إ

 – Sarbanes) لالئحة ( الضوابط التى أوجبتها وفقا  Cazier et al., 2015وتناولت دراسة )
Oxley, 2002 الدخل، ( التى طالبت بالمزيد من الرقابة الداخلية بشأن التقرير المالى عن ضرائب

(، الذى أوجب زيادة حجم المعلومات FIN 48, 2006) 48 رقم المالية المحاسبة معايير سمجل وتفسير
كما وحد الممارسة المحاسبية  واجبة اإلفصاح عنها بشأن االحتياطيات ذات الصلة بضرائب الدخل،

 خفضت قد التنظيمية تلك الضوابط كانتإذا  ما بشأن تلك اإلحتياطيات. ولذا قامت الدراسة بإختبار
 الشركات أن على السابقة ألدلةالتى أيدت ا الدخل ضرائب احتياطي خالل من األرباح إلدارة الميل

وتوصلت الدراسة إلى استمرار  .الماليين المحللين توقعات لمواجهة األرباح إلدارة االحتياطي هذا تستخدم
، وذلك لممارسة لدخلا ضرائبعن  المحاسبةممارسة األحكام والتقديرات بصدد  من ن و المدير  استفادة

، على الرغم من فرض الضوابط التنظيمية التى تطلبت المحللين توقعات على للتغلب سلوك إدارة األرباح
 زيادة مستوى اإلفصاح وتوحيد المعالجة المحاسبية بشأن احتياطيات ضرائب الدخل.

 الضريبة مصروفكل من  بين العالقة تحليل (Ifada and Nova, 2015كما استهدفت دراسة )
 الشركات من ناحية أخرى بالتطبيق على األرباح إدارةمن ناحية، وبين  الضريبي والتخطيط ،المؤجلة

 نوتوصلت إلى أ .2012إلى  2008 من الفترة في إندونيسيا بورصة في المدرجة الصناعية غير
ركات التى يحدث فى حالة الش األرباح إدارةتأثير جوهرى على مؤشرات المؤجلة  ةيلضريبلمصروفات ال

 المدفوعات تقليلالهادف إلى  الضريبي لتخطيطل بينما تبين أنه ليس لديها تدنية الربح الخاضع للضريبة.
 .األرباح إدارةمؤشرات ظاهرة  في تأثيرا  جوهريا  الضريبية 

( فلقد فرقت بين اثنتين من استراتيجيات إدارة األرباح، حيث أطلقت Hu et al., 2015أما دراسة )
وهى أى معامالت يترتب عنها نفس األثر  Conforming Earnings Managementعلى األولى 

على كل من الربح الضريبى والمحاسبى, فال ينتج عنها فروقات ضريبية لكنها تؤثر على مقدار الربح 
الخاضع للضريبة فقط وبالتالى تؤثر على مقدار الضريبة واجبة السداد دون أن تؤثر على مصروف 

ضريبة المؤجلة، مثل عمليات تعجيل اإلعتراف باإليرادات بتسجيل مبالغ واجبة التحصيل فى توقيت ال
أقرب مما ينبغى، أو تأجيل تسجيل مشتريات البضاعة فى ظل تطبيق الوارد أخيرا  صادر أوال . بينما 

ت وهى أى معامال Nonconforming Earnings Managementتتمثل اإلستراتيجية الثانية فى 
يترتب عنها تأثير على الربح المحاسبى بدون أى تأثير ضريبى فى الفترة الحالية، وهى تؤدى إلى نشأة 
فروق ضريبية دون أن تؤدى إلى أى اختالف فى مقدار الربح الخاضع للضريبة وال مقدار الضريبة 

ل االعتراف واجبة السداد لكنها تؤثر فقط فى مقدار مصروف الضريبة المؤجلة, مثل عمليات تعجي
باإليرادات أو تأجيل االعتراف بالمصروفات لألغراض المحاسبية فقط بعيدا  عن أغراض التحاسب 
الضريبى، مثل تعمد تسجيل إيرادات غير مكتسبة، أو التالعب فى األعمار اإلنتاجية لألصول الخاضعة 

 ية.لإلهالك، أو تقديرات مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها لألغراض المحاسب
 ى لدى الشركات الصينية المقيدة بالبورصةبيضر ال طيتخطوهدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين ال 
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 2006 المصدرة عام الجديدة الصينية المحاسبية لمعايير، فى ظل تطبيق ااألرباح إدارةبين ظاهرة و 
(CAS, 2006)، العمومية يزانيةبالم االلتزام طريقة استخدام المدرجة الشركات من تتطلب والتي 
هم اختيار  على تؤثر سوف المديرين دوافعوتوصلت الدراسة إلى أن أهداف و  .المؤجلة ضريبةال محاسبةلل

، مكاسبإلى  الخسائر تحويلحيث كلما اتجهت األهداف اإلدارية تجاه  إلستراتيجية إدارة األرباح المتبعة
كلما  ،بكشف التالعب فى القوائم المالية صلةالغرامات والعقوبات ذات ال تجنبنحو  دوافعال مع ارتفاع

 .وفق االستراتيجية األولى التى ال تؤدى إلى نشاة فروقات مؤقتة األرباح إدارة ارتفع الميل نحو
 يبيةالضر األعباء  إدارةإلى  الشركاتلجوء  ( إلى اختبار مدىGomes, 2016بينما هدفت دراسة )
 المكافآت مثل ،ذلك على أثيرشركات تال حوكمة خصائصل وما إذا كان ،داءللتحكم فى مؤشرات األ

 مجلس شكيلوت استقالليةمدى و  التنفيذي، والمدير الرئيس بين والفصل التنفيذي، المجلسإلى  المدفوعة
 2008 ىعام بين المالية لألوراق باولو ساو سوق  في البرازيلية المدرجةتطبيقا ، على الشركات  اإلدارة

سة على ثالثة مؤشرات لرصد إدارة األعباء الضريبية وهى مؤشر معدل . وإعتمدت الدرا2014و
الذى يعتمد على ناتج قسمة مصروف ضريبة الدخل على  Effective Tax Rateالضريبة الفعال 

وهو معدل  Cash Effective Tax Rateاألرباح. ومؤشر معدل التدفق النقدى الضريبى الفعال 
ان فقط الضرائب المسددة دون أخذ الضرائب المؤجلة. أما المؤشر الضريبة الفعال الذى يأخذ بالحسب

 أن تبينالثالث واألكثر وضوحا  فهو مقدار الفروق الضريبية بين الربح الضريبى عن الربح المحاسبى. و 
 إدارة على تؤثرالتى  تعتبر من أهم خصائص الحوكمة التنفيذيين المديرينإلى  المدفوعة األجور

وأوصت الدراسة بأن تحرص الشركات على حسن صياغة وتصميم  .البرازيلية اتالشرك في الضرائب
عقود المكافآت مع المديرين التنفيذيين لما له من أثر غير مباشر على مصالح المستثمرين من خالل 
إدارة األعباء الضريبية. وتؤكد نتائج الدراسة أن الشركات البرازيلية فى المتوسط تستفيد من إدارة العبء 
الضريبى حيث تبين انخفاض معدل الضريبة الفعال بشكل جوهرى عن معدل الضريبى السارى فى 

 البرازيل.
( مدى إنعكاس إدارة األرباح Miiller and Martinez, 2016من جانب آخر فلقد تناولت دراسة )

شاف مستوى إدارة على السوق االئتمانية البرازيلية، وأكدت نتائجها على مقدرة السوق اإلئتمانية على إكت
الربح المحاسبى مما يترتب عنه انخفاض فى التصنيف أو الترتيب اإلئتمانى للشركة، أما فيما يتعلق 

 بإدارة الربح الضريبى فلم يتبين وجود أى رد فعل تجاهه من جانب السوق اإلئتمانية. 
ألرباح من ( بإستخدام مؤشر لالستدالل عن مستوى اWang et al., 2016ولقد قامت دراسة )

خالل االستحقاقات من أجل اختبار مدى تأثره بمقدار عناصر الضرائب المؤجلة. حيث استخدمت 
 البنود إليجاد مؤشر 2015حتى  2009الدراسة بيانات تخص الشركات الصينية على مدار الفترة من 

ألصول الضريبية لة وهو عبارة عن ناتج االلتزامات الضريبية المؤجلة مطروحا منها اؤجلما الضريبية
المؤجلة مقسوما على اجمالى األصول، حيث تعتمد عناصر الضرائب المؤجلة فى الصين على بعض 
المكونات األساسية التى منها الضرائب والفروق الضريبية المؤقتة المتعلقة باإلهالك وخسائر 

ردية بين ارتفاع االضمحالل والخسائر المرحلة لألمام على مدار خمس سنوات. وتبين وجود عالقة ط
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 ويرجع ،ؤجلةلما الضريبية البنودمؤشر  وبين ارتفاع ،ضمن هيكل األصول جلألا طويلة األصول نسبة
 رتبطانإما خسائر االضمحالل والخسائر المرحلة فت. اإلهالك حسابالمتعلق ب مؤقتال الفرق إلى  ذلك

 ألصول الضريبية المؤجلة.لة حيث تؤديان إلى ارتفاع اؤجلما الضريبية البنودمؤشر  مع عكسيا
مسيرة الدراسة السابقة حيث حاولت  (Wang et al., 2017)من ناحية أخرى فلقد استكملت دراسة 

استخدام مقياس إدارة األرباح المعتمد فى حسابه على االستحقاقات من أجل اختبار العالقة بينه وبين 
ومقدار الفروق الضريبية المؤقتة، مؤشرات تخطيط الربح الضريبى ومنها معدل الضريبة الفعال، 

وحجم الحيازة الداخلية  ،Compensationبمعلومية متغيرات رقابية مثل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 . Insider Equity Holdingفى األسهم 

 : تحليل العالقة بين المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة وأسعار األسهم6/2/2
أن أرصدة عناصر الضرائب المؤجلة تعد من أهم العناصر  ( إلىMerryman, 1991أشار )

إنخفاضا  من حيث القابلية للفهم الكامل من جانب المستثمرين، حيث يستشعر مستخدموا القوائم المالية 
 أن ما يتعلق بها من التزامات قد تعد عناصر وهمية. 

حالية لاللتزامات ( فى نتائجها بضرورة االفصاح عن القيمة الLee, 1998أوصت دراسة )و 
الضريبية المؤجلة حيث يدرك المستثمرون أنها أعباء مستقبلية ويقومون بخصمها ضمن إجراءاتهم 
المتبعة لتقييم أسهم الشركة. ولذا قدمت الدراسة طريقة عملية لتقدير القيمة الحالية لمصروف الضريبة 

وتوصلت الدراسة إلى أن للضريبة  المؤجلة يعتمد على تحليل سلسلة زمنية تاريخية للتغيرات فيها.
المؤجلة قدرة أكبر على تفسير التغيرات فى أسعار األسهم إذا تم تجزئة قيمتها الفعلية إلى مكوناتها من 

 قيمة حالية وقيم منافع زمنية ناتجة عن تأجيل المدفوعات الضريبية.
ؤجلة من جانب على اعتبار مصروف الضريبة الم (Dunbar et al., 2004)كما اكدت دراسة 

 مستخدمى القوائم المالية بمثابة مؤشرا  لمستوى جودة األرباح.
إلغاء طريقة التخصيص الجزئى والتحول إلى  ( قد أيدتLynn et al., 2008وكانت دراسة )

طريقة التخصيص الشامل حيث تناولت الدراسة ما إذا كانت طريقة التخصيص الجزئى توفر معلومات 
، وتبين غير المعترف بها  الضريبة المؤجلة عناصر قيممالئمة مدى خالل تقييم  مفيدة للمستثمرين من

 بتقييم أرصدةكانوا يقومون  1998حتى  1993أن المتعاملين بسوق المال البريطانى خالل الفترة من 
على حد وغير المعترف بها والمفصح عنها بالمالحظات الهامشية،  ،الضرائب المؤجلة المعترف بها

حيث كان  ،الدراسة إلى إعطاء المتعاملين بالسوق أهمية ألحداهما دون األخرى  تتوصلم حيث لسواء، 
 لكل من الضرائب المؤجلة المعترف بها وغير المعترف بها ارتبطا  موجبا  معنويا مع أسعار األسهم. 

( على إنخفاض ثقة Kourdoumpalou and Karagiorgos, 2012بينما أكدت دراسة )
فى القوائم المالية للشركات التى تفصح عن مستوى مرتفع من قيم الضرائب المؤجلة، حيث  المستثمرين

أشارت إلى أن كثيرا  من الشركات التى قد ثبت تالعبها باألرباح المحاسبية، وفى نفس الوقت قيامها 
 مع رفع للضريبة الخاضعة أرباحها تقليل أجل من الضريبية الثغرات تستخدمبالتهرب الضريبى، كانت 
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  .مؤجلةال ةيضريبلعناصر ال ، األمر الذى أدى إلى نشأة أرصدةالمحاسبية أرباحها
 Rafayعلى السوق الباكستانية الرائدة فى تطبيق المعايير الدولية، فلقد تناولت دراسة ) تطبيقا  و 

and Ajmal, 2014) الل من خ األرباح إدارةأدراك المستثمرين لقيام الشركات الباكستانية ب مدى
تشغيلية نشطة أناتجة عن ثالث فئات وهى عناصر إلى  عناصر الضريبة المؤجلة التى تم تصنيفها

ن لكل فئة من فئات يإدراك ومعالجة المستثمر تأثير اختالف إلى  وتوصلت الدراسة .واستثمارية، وتمويلية
المحاسبية ينتج يدرك المستثمرون أن المعالجة حيث عناصر الضرائب المؤجلة على أسعار األسهم، 

فقط للعناصر ذات الصلة  وذلك ،Value-Relevant عنها معلومات مالئمة ألغراض تحديد القيمة
أو  األصولوجود قصور فى استيعاب المستثمرين لطبيعة كل من ، كما تبين نشطة التشغيليةباأل
، جهة نظر الشركاتالضريبية المؤجلة نظرا  ألنطباعهم السلبى تجاه مفهوم الضرائب من و  لتزاماتاال

من خالل المحاسبة عن  األرباح إدارةسهم الشركات التى تحاول أاألمر الذى ينعكس بالسلب على تقييم 
 .الضرائب المؤجلة

 تنبؤلفى مجال ا ىضريبال تخصيصالمدى منفعة  (Murdoch et al., 2015) دراسةتناولت و 
 الدخل بةيضر  مصروفاستخدام بيانات  أن لىعوأكدت نتائج الدراسة . المستقبلية ضريبةال بالمدفوعات

 ةيالحالللفترة  الدخل بةيضر  مصروف قدرةمن م عززي Deferred Income Tax Expense المؤجلة
Current Income Tax Expense بنحو ثالث فترات  ةيالمستقبل ةيبيالضر  بالمدفوعات التنبؤ یعل

 .متنبأ بشأنهامستقبلية، وترتفع دقة التنبؤات كلما قصرت الفترة ال
مقدار الفروق الضريبية الموجبة يعد بمثابة  ارتفاععلى أن  (Zhou, 2016)كما أكدت دراسة 

األرباح والتخطيط الضريبى على حد  إدارةمؤشرا  على ممارسة الشركة لكل من السياسات المتعمدة 
ة وبين مستوى استقرار سواء، حيث أكدت على وجود ارتباط بين مستوى الفروق الضريبية المؤقتة الموجب

 Earningsاألرباح وجودتها، وأن الشركات يمكنها تحقيق المستوى المستهدف من األرباح 
Persistence.والتأثير على معدل الضريبة الفعال من خالل التحكم فى الفروق الضريبية المؤقتة ،   

 : خالصة الدراسات السابقة واشتقاق صفروض البحث6/3
المحاسبية  األرباحالتأثير المتعمد على  المعايير المحاسبية فى الحد من فرص على الرغم من إسهام

من خالل االختيار من بين بدائل الطرق المحاسبية، إال أنه مازال هناك بعض المجاالت لممارسة 
األحكام وإجراء بعض التقديرات المحاسبية، والتى من ضمنها تقدير درجة التأكد من انعكاس الفروق 

ة فى المستقبل، فى ظل وجوب إتباع أسلوب التخصيص الضريبى الشامل مع تطبيق طريقة المؤقت
وفقا  لمتطلبات المعايير  ،اإللتزام، وهى المعالجة الواجب اتباعها للمحاسبة عن الضرائب المؤجلة

 المحاسبية الدولية. ولقد تعددت اتجاهات الدراسات السابقة فى مجال تحليل مدى استغالل المديرين
مصروف الضريبة  العالقة بين، ودراسة األرباح إدارةفى لمتطلبات المحاسبة عن الضريبة المؤجلة 

 . فلقد عارض فريق من الدراسات وجود عالقة بينهما، بينما أيد البعض اآلخراألرباح إدارةو المؤجلة 
إهتم فريق آخر بتناول ، بينما األرباح فى إدارةالضرائب المؤجلة  وجود دوافع إدارية تؤدى إلى استخدام



 
 

- 142 - 

 انعكاسها على أسعار األسهم.رد فعل مستخدمى القوائم المالية بشكل عام تجاه الضرائب المؤجلة ومدى 
 Visvanathan, 1998; Bauman et al., 2001; Dunbar et al., 2004, Rafay and) يؤيد البعضو 

Ajmal, 2014;  ،2014الشواربى; Hu et al., 2015;  ،2015عبد اللطيف;Blaylock et al., 2015; 
Choudhary et al., 2015; Gao et al., 2016; Lee, 2016; Powers et al., 2016; Yamada, 2016  )

، ويقلل األرباح إدارةأن االتساق بين المعالجات الضريبية والمحاسبية يعمل على تخفيض الدوافع نحو 
التجنب الضريبى. كما أو  األرباح إدارةالستدالل عن على الضرائب المؤجلة سواء ل عتماداإل إمكانيةمن 

بسبب إرتباط  األرباح إدارةمستوى بمصروف الضريبة المؤجلة  عالقةأن بعض الدراسات أيدت إنخفاض 
نشأة مصروف الضريبة المؤجلة بعناصر تخص الدوافع الضريبية للشركة إلى  الفروق المؤقتة المؤدية

 لألغراض التقارير المالية األرباح إدارةعناصر ال ترتبط مباشرة ب وبالتالى فهى ،وليست المحاسبية
 ;Phillips et al., 2003; Phillips et al., 2004) تناول الكثير من الدراسات  على الجانب اآلخر، 

Dhaliwal et al.,2004; Frank and Rego, 2006; Ettredge et al., 2008; Liu et al., 2014; Ifada 
and Nova, 2015; Murdoch et al., 2015; Cazier et al., 2015; Zhou, 2016; Gomes, 2016; 

Wang et al., 2016; Wang et al., 2017 ) مدى منفعة المعلومات الضريبية التى توفرها القوائم المالية
على  الدراسات تالمستقبلية، حيث أكد األرباح، والتنبؤ بمستوى استقرار األرباح إدارةكشف عن فى ال

االستحقاقات االختيارية غير ارتفاع مستوى وجود عالقة جوهرية بين مصروف الضرائب المؤجلة و 
الحالية  األرباح إدارةمصروف الضريبة المؤجلة على تفسير ووجود قدرة ل، األرباح دارةالعادية كمؤشر إل

 إدارةوجود تعمد لممارسة لى مقدار الفروق الضريبية الموجبة ع ارتفاعأنه غالبا ما يدل و والمستقبلية ، 
 األرباح إدارةكما أيدت الدراسات ارتباط مقدار مصروف الضريبة المؤجلة طرديا مع مؤشرات  ألرباح.ا

تجنب الخسائر، وأن الجزء االختيارى من مصروف الضريبة المؤجلة يساعد على تفسير قدر إلى  الهادفة
 إدارةلالستدالل عن  إمكانية. وبالتالى فهناك األرباح ةإدار كبير من االستحقاقات اإلختيارية الدالة على 

من خالل عناصر الضرائب المؤجلة بطريقة فعالة تضاهى طرق القياس األخرى المعتمدة على  األرباح
 االستحقاقات.

بشكل عام، إال أنه هناك شبه إجماع على قيام الشركات باستخدام  األرباح إدارةورغم تعدد دوافع  
من خالل محاولة التحكم فى مقدار  األرباح إدارةفى ممارسة الضريبية المؤجلة ب الصلةاألرصدة ذات 

، عن معدل الضريبة السارى معدل الضريبة الفعال اختالف إلى  المؤديةالفروق الضريبية المؤقتة 
شكل تحقيق تنبؤات المحللين الماليين بشكل عام، والسيما بشأن المدفوعات الضريبية المتوقعة ب ألغراض

 أخص.
يرى الباحث أنه من خالل تحليل نتائج الدراسات السابقة حول مدى انعكاس المحاسبة عن و 

اختالف بيئة كل إلى  يعودأن تباين النتائج واآلراء قد  األرباح إدارةضرائب المؤجلة على مستوى ال
التى تنتمى لها ال ق الماسو أ وجود تعدد وتنوع فىالدراسات السابقة  تحليلتبين من خالل حيث  دراسة،

. حيث عينة كل دراسة من ناحية، ومدى حداثة تطبيقها لمعايير المحاسبة الدولية من ناحية أخرى 
الذى  روصينية. األمندونيسية، إباكستانية، ، برازيلية، يةبريطان شركات أمريكية،بعض الدراسات  تناولت
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ة للضرائب المؤجلة على مستوى بيسانعكاس المعالجة المحاإختبار مدى يستوجب من الباحث ضرورة 
وعلى الرغم من اهتمام بعض الدراسات  .لشركات المقيدة بالبورصة المصريةتطبيقا على ا األرباح إدارة

 ,.Gordon and Joos, 2004; Lynn et al)بتحليل منفعة الضرائب المؤجلة غير المعترف بها 
األرباح، ربما ألنها أرصدة يتم  إدارةدى ممارسة ، إال أن الدراسات السابقة قد أغفلت عالقتها بم(2008

مدى عنها اختياريا فى االيضاحات المتممة للقوائم المالية. ولذا سيقوم الباحث باألخذ بالحسبان  فصاحاإل
 Unrecognized Deferred Taxesتحليل العالقة بين الضرائب المؤجلة غير المعترف بها  إمكانية

(UnDT)  فى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. ،األرباح إدارةوبين 
 -التالى: شتقاق الفرض إولذا يمكن للباحث  

تطبيق المعالجة المحاسبية لذو داللة إحصائية  معنوى تأثير : يوجد (1)فاألولالرئيسى الفرض 
 صفى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. األرباح إدارةمستوى على  للضرائب المؤجلة،

، مصروف الضريبة المؤجلة ؛مكوناتها منإلى  ة ذات الصلة بالضريبة المؤجلةألرصداوبتقسيم 
كل قدرة  مدىيمكن إختبار ، الضريبية المؤجلة لتزاماتاالأرصدة و الضريبية المؤجلة،  األصولأرصدة 

الفترة المحاسبية. ولذلك قام الباحث بتجزئته خالل  األرباح إدارةمستوى فى على تفسير التغيرات  منها
 -التالية: الفروض الفرعية إلى  ذا الفرضه

 لمقدار مصروف الضريبة المؤجلةداللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي: أ(/ 1ف) الفرعى الفرض
 صفى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. األرباح إدارةمستوى على 

ات الضريبية داللة إحصائية ألرصدة االلتزام تأثير معنوى ذووجد ي(: ب/ 1ف) الفرعى الفرض
 المؤجلة على مستوى إدارة األرباح صفى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

داللة إحصائية ألرصدة األصول الضريبية  تأثير معنوى ذووجد ي(: ج/ 1ف) الفرعى الفرض
 المؤجلة على مستوى إدارة األرباح صفى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

األرباح من  إدارةليها فى مجال اختبار العالقة بين إلسابق االشارة ات ادراسال على جهودا   وقياس
، ETRمعدل الضريبة الفعال الفرق بين  ، المشار إليها بمعلوميةالفروق الضريبية المؤقتةناحية، وبين 

 -التالى: وذلك على النحو  ىإضاف ىللباحث صياغة فرض فرعيمكن  ،ومعدل الضريبة السائد
الختالف معدل الضريبة الفعال داللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي(: د/ 1ف) الفرعى الفرض

 على مستوى إدارة األرباح صفى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.عن معدل الضريبة السائد 
ليها من أجل اختبار العالقة بين مقدار إمن ناحية أخرى، يمكن محاكاة الدراسات السابق االشارة و 

من خالل صياغة الفرض  ،األرباح إدارة مستوى المؤجلة غير المعترف بها وبين الضريبية  األصول
 -الفرعى التالى: 

بين لألصول الضريبية المؤجلة داللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي(: هـ/ 1ف) الفرعى الفرض
 على مستوى إدارة األرباح صفى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.غير المعترف بها 
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ة أخرى، فلقد تباينت نتائج الدراسات السابقة بشأن رد فعل المستثمرين تجاه الضرائب من ناحي
إدراك المستثمرون  (Lee, 1998)حيث أكدت دراسة  األرباح إدارةالمؤجلة ومدى اعتبارها مؤشرا عن 

قييم أسهم مستقبلية ويقومون بخصمها ضمن اجراءاتهم المتبعة لت أعباءالضريبية المؤجلة بأنها  لتزاماتلال
 Dunbar etالشركة وأن للضريبة المؤجلة قدرة على تفسير التغيرات فى أسعار األسهم. كما أشارت )

al., 2004)  اعتبار مصروف الضريبة المؤجلة من جانب مستخدمى القوائم المالية بمثابة مؤشرا  إلى
 (Kourdoumpalou and Karagiorgos, 2012)، بينما أكدت دراسة األرباحلمستوى جودة 

نخفاض ثقة المستثمرين فى القوائم المالية للشركات التى تفصح عن مستوى مرتفع من قيم الضرائب إ
( وجود قصور فى استيعاب المستثمرين Rafay and Ajmal, 2014تؤكد دراسة ) المؤجلة، بينما

اه مفهوم الضرائب نطباعهم السلبى تجالضريبية المؤجلة نظرا  إل لتزاماتاالأو  األصوللطبيعة كل من 
منفعة  على( Murdoch et al., 2015دراسة )، رغم تأكيد من وجهة نظر الشركات بشكل عام

 .المستقبلية ضريبةال بالمدفوعات تنبؤفى مجال ال المؤجلة الدخل بةيضر  مصروف
عالقة كل من حيث  لعناصر الضرائب المؤجلةمدى إدراك المستثمرون ولذا سيقوم الباحث بإختبار 

  .عوائد األسهمب هامن
األرصدة ذات مستوى  رتفاعال داللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي: (2)ف الثانىالرئيسى الفرض 

عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خالل الفترة  علىالمؤجلة  الصلة بالضرائب
 الالحقة لنشر القوائم المالية.

 ،مصروف الضريبة المؤجلة تأثير كل من؛ معنويةمدى إختبار إلى  ويهدف الباحث من هذا الفرض
يمكن إختبار هذا ولذا عوائد األسهم.  على، الضريبية المؤجلة لتزاماتاالو  ،الضريبية المؤجلة األصول

  -التالية: الفروض الفرعية إلى  الفرض من خالل تجزئته
مصروف الضريبة المؤجلة داللة إحصائية لمقدار  تأثير معنوى ذووجد ي/أ(:  2ف) الفرعى الفرض

 خالل الفترة الالحقة لنشر القوائم المالية. على عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
ألرصدة االلتزامات الضريبية داللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي(: ب/ 2ف) الفرعى الفرض

الفترة الالحقة لنشر القوائم خالل  على عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية المؤجلة
 المالية.
ألرصدة األصول الضريبية داللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي(: ج/ 2ف) الفرعى الفرض

خالل الفترة الالحقة لنشر القوائم  على عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية المؤجلة
 المالية.
الختالف معدل الضريبة الفعال داللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي(: د/ 2ف) الفرعى الفرض

خالل الفترة  على عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن معدل الضريبة السائد
 الالحقة لنشر القوائم المالية.
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لمقدار األصول الضريبية المؤجلة داللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي(: هـ/ 2ف) الفرعى الفرض
خالل الفترة الالحقة لنشر  على عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية هاغير المعترف ب
 القوائم المالية.

 : منهجية البحث6/4
دراسة تطبيقية  من خاللإختبار فروض البحث  يتممشكلة البحث وسعيَا لتحقيق أهدافه، لمعالجة 

، وذلك حتى يمكن للباحث تعتمد على تجميع بيانات تخص الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
قتراح إبداء التوصيات و إها يمكن ئاستخالص نتائج البحث بشقيه النظرى والتطبيقى، والتى على ضو 

 ، كما يلى:مجاالت للبحوث المستقبلية ذات الصلة بمتغيرات الدراسة
 : أهداف الدراسة التطبيقية :6/4/1

إليها الباحث بالشق النظرى من الدراسة على تستهدف الدراسة التطبيقية إختبار الفروض التى انتهى 
 انعكاس المعالجة المحاسبيةضوء ما قام به من تحليل ألهم اإلصدارات والدراسات السابقة فى مجال 

 . من جهة، وأسعار األسهم من جهة أخرى  األرباح إدارةلعناصر الضريبة المؤجلة على مستوى 
 التطبيقية: وأدوات وإجراءات الدراسة: مجتمع وعينة 6/4/2
تكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة الصناعية المقيدة أسهمها بسوق األوراق المالية ي

قام الباحث بالحصول على حيث الدراسة على البيانات التاريخية الفعلية المنشورة  تإعتمدالمصرية. و 
 بالبورصة، والمتاحةمقيدة ة شركة صناعية مساهم 70لعينة مكونة من القوائم المالية السنوية الكاملة 

 ،2017للسنة المالية المنتهية فى  على المواقع اإللكترونية ذات الصلة ببورصة األوراق المالية المصرية
، والتى تتطلبها عملية 2018حتى  2016خالل الفترة من  لتلك الشركات اليومية وكذلك أسعار األسهم

ء الفروض التى انتهى إليها البحث بالشق النظرى على ضو و   .حساب عوائد األسهم ألغراض الدراسة
 -يلى: الدراسة التطبيقية فيما  اجراءاتمن الدراسة، يمكن للباحث تلخيص 

 المصرية.المقيدة بالبورصة المساهمة  الصناعية تجميع بيانات فعلية لعينة الشركات .1
، توى إدارة األرباحتوصيف وقياس متغيرات الدراسة المتمثلة فى عناصر الضريبة المؤجلة، ومس .2

 .وعوائد األسهم
إختبار مدى إمكانية اإلعتماد على عناصر الضريبة المؤجلة فى مجال االستدالل عن مستوى  .3

استرشادا  -إدارة األرباح، من خالل اختبار تأثير اختالف مستوى مصروف الضريبة المؤجلة 
، أو -(;Dunbar et al., 2004; Ifada and Nova, 2015 Phillips et al., 2004)بدراسة 

 Lynn et al., 2008; Wang) استرشادا بدراسة –أرصدة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة 
et al., 2016)  على مستوى إدارة األرباح. ثم اختبار رد فعل المستثمرين تجاه عناصر الضرائب

بدراسة ، استرشادا المؤجلة من خالل اختبار مدى انعكاس تأثيرها على أسعار وعوائد األسهم
(Kourdoumpalou and Karagiorgos, 2012; Rafay and Ajmal, 2014). 
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 : توصيف وقياس متغيرات الدراسة:6/4/3
 توصيف متغيرات الدراسة وكيفية قياس كل منها على النحو التالى: تم

 ؛ وتشمل:المؤجلةالمتغير المستقل: المعالجة المحاسبية للضرائب  -أ
 Phillips et al., 2004; Dunbar) قياسا  على دراسة:  (DTE)ريبة المؤجلة مصروف الض -1أ/ 

et al., 2004; Ifada and Nova, 2015)  المؤجلةيمكن للباحث قياس مؤشر مصروف الضريبة 
(DTE) لكل شركة فى نهاية فترة مالية بترجيح مقدار مصروف الضريبة المؤجلة فى نهاية السنة (t) 

 .(t-1) السنة السابقة ةفى نهاي لاألصو بقيمة إجمالى 
، (Gordon and Joos, 2004; Lynn et al., 2008; Wang et al., 2016) السابقة وبمحاكاة الدراسات

 -التالى: الضريبة المؤجلة على النحو لة لعناصر اثيمكن للباحث االستدالل عن مؤشرات مم
 األصولبقيمة إجمالى  (t) نةفى نهاية السمرجحة  (DTA) الضريبية المؤجلة األصول -2أ/

 (.t-1) السنة السابقةفى نهاية 
بقيمة إجمالى  (t) فى نهاية السنة مرجحة، (DTL) الضريبية المؤجلة لتزاماتاال  -3أ/

 (.t-1) السنة السابقةفى نهاية  األصول
بترجيح القيم ، (UnRecDFA)المؤجلة غير المعترف بها  الضريبية األصولقيم  -4أ/

 األصولبقيمة إجمالى  (t)ا ضمن اإليضاحات المتممة للقوائم المالية فى نهاية السنة المفصح عنه
 (.t-1)فى نهاية السنة السابقة 

ب: .ETRdif الفعال عن المعدل السائدالضريبية اختالف معدل  -5أ/   Wang)دراسة استرشادا  
et al., 2017)  معدل الضريبة الفعال قياس للباحثيمكن ETR))  ناتج قسمة  عبارة عن هوالذى

ثم إيجاد الفرق بينه وبين  مصروف ضريبة الدخل على صافى الدخل المحاسبى قبل الضريبة.
على ضوء ما ورد باإليضاحات المتممة لبعض القوائم  %22,5، البالغ معدل الضريبة السارى 

 )قانون  لضريبى المطبقوفقا  للتشريع اعليها فى اجراء الدراسة التطبيقية، و  عتمادالتى تم اإلالمالية 
 .(2017لسنة  82رقم 

 المتغيران التابعان؛ ويشمالن: -ب
 ((EM األرباح إدارة مستوى  -1ب/

على مؤشرين مختلفين لالسترشاد عن  عتمادعلى ضوء استقراء الدراسات السابقة، يمكن للباحث اإل
 عتماداختالف نتائج اإل األرباح فى احدى القوائم المالية إلحدى الشركات، ومقارنة مدى إدارةمستوى 

 ;Phillips et al., 2004) ات السابقةدراسض اختبار فروض الدراسة. فوفقا  للراعلى كل منهما ألغ
Dunbar et al., 2004; Ifada and Nova, 2015)  األرباح إدارةيمكن للباحث قياس مؤشر (EM1) 

أخرى مقسوما على إلى  ة من فترةبنسبة التغير فى صافى دخل الشركلكل شركة فى نهاية فترة مالية 
 التالية: وذلك من خالل المعادلة  األولى،القيمة السوقية لحقوق المساهمين فى بداية الفترة 
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- 
EM1= (NIt-1 - NIt)/MVEt-2 =1 or 0 

 -أن: حيث 
 t-1)) NIt-1صافى دخل الشركة فى نهاية الفترة 

 t)) NItصافى دخل الشركة فى نهاية الفترة 

 MVEt-2 (t-2) السوقية لحقوق المساهمين فى نهاية الفترة القيمة 

صفر، فيأخذ أو  القيمة واحد ذيأخ دق ((EM1 األرباح إدارةفإن متغير  وبناء على ناتج المعادلة
 كانإذا  )صفر(، بينما يأخذ القيمة 0,01يساوى صفر وأقل من أو  أكبر من الناتج كانإذا  (1)القيمة 
 وأقل من صفر.  -0,01اوى يسأو  أكبر من الناتج

يمكن (، Wang et al., 2016; Wang et al., 2017)من ناحية أخرى، وقياسا  على دراسة 
 -: كما يلى األرباح إدارةعلى مقياس آخر كمؤشر عن  عتمادللباحث اإل

 - التالية:من خالل المعادلة لكل شركة فى نهاية فترة مالية قياس اإلستحقاقات  -
Acc.=) ΔCA. – ΔCash) – (Δ CL-Δ STD- Δ TP) –Dep. 

 -أن: حيث 
 .CurrAcc (الجارية)اإلستحقاقات التشغيلية 

 ΔCA المتداولة األصول التغير فى اجمالى

 ΔCash النقدية وما يعادلهاالتغير فى 

 ΔCL المتداولة لتااماتاالالتغير فى اجمالى 

 ΔSTD  لمتداولةا لتااماتالمدرجة ضمن االاألجل  ةقصير التغير فى الديون

 ΔTP ضريبة الدخل المستحقةالتغير فى 

 Dep دستنفااإلهال  وو مصروف اإل
 التشغيلية واالستحقاقات األرباحبمقدار الفرق بين  التدفق النقدى من عمليات التشغيليةقياس  -

Cash flow from operations = Operating earnings - Accruals 
القيمة المطلقة لالستحقاقات على القيمة من خالل ناتج قسمة ( (EM2 األرباح إدارةقياس مؤشر  -

 المطلقة للتدفق النقدى من العمليات التشغيلية
EM2 = | Accruals| / |Cash flow from operations| 

 : 1t+RAdjSالسهم أسعار وعوائدقياس  -2ب/
لكل شركة بالفرق  معدلال يمكن قياس عائد السهم (Ozkan and Kayali, 2015)قياسا على دراسة 

بين متوسط سهم الشركة من البيع والحيازة خالل األربع شهور األولى منذ نهاية السنة المالية وبين 
 .القوائم الماليةمتوسط السعر عن الفترة المماثلة السابقة إلصدار 

 .البحث صفروضإختبار نتائج : 6/4/4
 وصفرعياته: الفرض األول إختبارتائج ن: 6/4/4/1

المحاسبية  لمعالجةذو داللة إحصائية ل وجود تأثير معنوى  إختبار( 1الفرض األول )فدف هاست
 حيث تم صياغته على النحو التالى: األرباح، إدارةمستوى على للضرائب المؤجلة 
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لتطبيق المعالجة المحاسبية ذو داللة إحصائية  تأثير معنوى : يوجد (1)فاألولالرئيسى الفرض 
 صفى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. إدارة األرباحمستوى لى ع للضرائب المؤجلة،

ا على عناصر األرصدة ذات إعتمادفروض فرعية  خمسةإلى  ولذلك قام الباحث بتجزئة هذا الفرض
  .وتم إختبارها بإجراء تحليل اإلنحدارمستخرجة من القوائم المالية للشركات، الصلة بالضريبة المؤجلة، وال

داللة إحصائية لمقدار مصروف الضريبة المؤجلة  تأثير معنوى ذووجد ي/أ(:  1ف) الفرعى الفرض
 على مستوى إدارة األرباح صفى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

مصروف الضريبة إختبار مدى قدرة إلى  ختبار هذا الفرض تم صياغة معادلة إنحدار تهدفوإل
 كمتغير تابع. األرباح إدارةمستوى تقل على تفسير إلحدى الفترات المحاسبية كمتغير مس المؤجلة

EM =β0 +β1 DTE+Ɛ 

( (EM1ولقد قام الباحث بإختبار هذا الفرض على مستوى العينة بالكامل باستخدام المؤشرين 
عالقة ذات داللة أى  السابق االشارة اليهما فى توصيف متغيرات الدراسة. ولم يتبين وجود (،(EM2و

 (P-Value)مستوى المعنوية المشاهد  بلغاألرباح حيث  إدارة مؤشراتوبين  DTE احصائية بين المتغير
 .[1]ملحق رقم  ((EM2 فى حالة المؤشر 0.996و(، (EM1فى حالة المؤشر  0.551لنموذج اإلنحدار 

 بتقسيم العينةقام الباحث إال أن  ،(Dunbar et al., 2004)رغم اتساق النتيجة السابقة مع دراسة و 
 وعتين بناء على طبيعة مقدار الضريبة المؤجلة الظاهرة فى قائمة الدخل، المجموعة األولىمجمإلى 

فصحت عن عبء ضريبى مؤجل محمل على قائمة أتشتمل على الشركات التى  شركة، 41وعددها 
( الضريبية األصول) لتزاماتالدخل كمصروف نتيجة وجود تغير بالزيادة )بالنقص( فى أرصدة صافى اال

شركة  29وعددها موعة الثانية جلة فى نهاية الفترة مقارنة بأرصدة بداية الفترة. بينما تشتمل المالمؤج
نتيجة وجود تغير  إيرادقائمة الدخل كإلى  على الشركات التى أفحصت عن وفر ضريبى مؤجل مرحل

فترة مقارنة ( الضريبية المؤجلة فى نهاية الاألصول) لتزاماتبالنقص )بالزيادة( فى أرصدة صافى اال
  بأرصدة بداية الفترة.

تأثير تبين وجود  ،ذات العبء الضريبى المؤجل ،على المجموعة األولى ((EM1 وباستخدام المؤشر
األرباح  إدارةجوهرى لمقدار مصروف الضريبة المؤجلة المحمل على قائمة الدخل على مستوى  إيجابى

( 2R)بمقدرة تفسيرية  0.022اإلنحدار يعادل  لنموذج (Value-P)حيث كان مستوى المعنوية المشاهد 
تغير الناتج عن المؤجل الضريبى العبء مستوى أرصدة ال ارتفاعاألمر الذى يعنى أن  ،%12.76تبلغ 

مقارنة  ،( الضريبية المؤجلة فى نهاية الفترةاألصول) لتزاماتبالزيادة )بالنقص( فى أرصدة صافى اال
األرباح، وأن العبء الضريبى المؤجل  إدارةمستوى   تفاعار إلى  يؤدىبأرصدة بداية الفترة، 

 [1رقم  جدول] .((EM1 األرباح وفقا للمؤشر إدارةمن مستوى  %12.79يفسر
 

  ( (EM1 ومقياس إدارة األرباح DTEتحليل االنحدار بين  نتائج :(1جدول رقم )
  )مجموعة شركات العينة ذات العبء الضريبى المؤجل( 

Regression Analysis: EM1 versus DTE 
Analysis of Variance 
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Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0.06894 0.06894 5.70 0.022 

  DTE 1 0.06894 0.06894 5.70 0.022 

Error 39 0.47153 0.01209       

Total 40 0.54047          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0.109957 12.76% 10.52% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant -0.0259 0.0175 -1.48 0.147    
DTE 6.38 2.67 2.39 0.022 1.00 

Regression Equation 
EM1 = -0.0259 + 6.38 DTE  

 Phillips et al., 2003; Dhaliwal et)وتتسق تلك النتيجة مع ما خلصت إليه دراسة كل من 
al.,2004;Ettredge et al., 2008;Liu et al., 2014;Ifada and Nova, 2015) باستخدام ، إال أنه

نموذج اإلنحدار غير معنوى كان  ،على المجموعة األولى ذات العبء الضريبى المؤجل ((EM2المؤشر
وفيما  .[2]ملحق رقم  0.940اإلنحدار يعادل لنموذج  (P-Value)مستوى المعنوية المشاهد حيث بلغ 

كان نموذج اإلنحدار غير معنوى يتعلق بالمجموعة الثانية من العينة، ذات الوفر الضريبى المؤجل، 
بينما بلغ  ،(EM1) المؤشر استخدامب 0.609 (P-Value)حيث بلغ مستوى المعنوية المشاهد  ،أيضا

 [3]ملحق رقم  .(EM2) باستخدام المؤشر 0.753
 ارتفاعاألرباح مع  إدارةمستوى  رتفعحيث ي جزئيا   /أ(1الفرض ) قبولإلى وبالتالى يخلص الباحث 

الضريبة المؤجلة المحملة على قوائم دخل الشركات نتيجة وجود تغير بالزيادة  عباءمستوى أرصدة األ
 رة مقارنة ببداية الفترة. ( الضريبية المؤجلة فى نهاية الفتاألصول) لتزامات)بالنقص( فى أرصدة صافى اال

ويرى الباحث أن تلك النتيجة تشير الى ميل اإلدارة فى أغلب الظروف الى التحكم فى الربح بهدف 
بينما لم يتوافر األعباء السياسية التى من ضمنها العبء الضريبى. حدة الخضوع للتكاليف و تخفيض 

ألرباح لمقدار الوفر الضريبى المؤجل ا إدارةتأثير معنوى على مستوى أى  دليل احصائى على وجود
( األصول) لتزاماتقوائم دخل الشركات نتيجة التغير بالنقص )بالزيادة( فى أرصدة صافى االإلى  المرحل

 الضريبية المؤجلة فى نهاية الفترة مقارنة بأرصدة بداية الفترة.
لتزامات الضريبية داللة إحصائية ألرصدة اال  تأثير معنوى ذووجد ي(: ب/ 1ف) الفرعى الفرض

 المؤجلة على مستوى إدارة األرباح صفى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
إختبار مدى قدرة صافى إلى  ومن أجل إختبار هذا الفرض، تم صياغة معادلة إنحدار تهدف

باح األر  إدارةالضريبية المؤجلة إلحدى الفترات المحاسبية كمتغير مستقل على تفسير مستوى  لتزاماتاال
 كمتغير تابع. 

EM =β0 +β1 DTL+Ɛ 

( (EM1ولقد قام الباحث بإختبار هذا الفرض على مستوى العينة بالكامل باستخدام المؤشرين 
لنموذج  (P-Value) مستوى المعنوية المشاهدنموذج اإلنحدار غير معنوى ألن كان و  (،(EM2و
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]ملحق  .((EM2فى حالة المؤشر  0.934ويعادل  (،(EM1فى حالة المؤشر  0.834اإلنحدار يعادل 
 [4رقم 

على تقسيم العينة السابق استخدام إلختبار الفرض الفرعى السابق،  عتمادولذا قام الباحث باإل
تبين وجود تأثير ، و على المجموعة األولى ذات العبء الضريبى المؤجل ((EM1 وباستخدام المؤشر

، حيث كان مستوى لى مستوى ادارة األرباحع الضريبة المؤجلة لتزاماتجوهرى لمقدار اال إيجابى
 ،%.8512 تبلغ (2R) بمقدرة تفسيرية 0.021ل لنموذج اإلنحدار يعاد (Value-P) المعنوية المشاهد

 الضريبية المؤجلة فى نهاية الفترة يؤدى لتزاماتمستوى أرصدة صافى اال ارتفاعاألمر الذى يعنى أن 
الضريبية المؤجلة فى نهاية الفترة  لتزاماترصدة صافى االاألرباح، وأن أ إدارةمستوى   ارتفاعإلى 
بالنسبة للشركات التى لديها عبء ضريبى  ((EM1 األرباح وفقا للمؤشر إدارةمن مستوى  %12.85تفسر

 [2رقم  جدول]. مؤجل
  ( (EM1 ومقياس إدارة األرباح DTL(: نتائج تحليل االنحدار بين 2جدول رقم )

  ذات العبء الضريبى المؤجل()مجموعة شركات العينة  
Regression Analysis: EM1 versus DTL 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0.069472 0.069472 5.75 0.021 
  DTL 1 0.069472 0.069472 5.75 0.021 
Error 39 0.471001 0.012077       
  Lack-of-Fit 37 0.463634 0.012531 3.40 0.253 
  Pure Error 2 0.007368 0.003684       
Total 40 0.540473          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0.109895 12.85% 10.62% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant -0.0270 0.0176 -1.54 0.132    
DTL 1.751 0.730 2.40 0.021 1.00 

Regression Equation 
EM1 = -0.0270 + 1.751 DTL  

 ,.Phillips et al., 2004; Wang et alوتتسق تلك النتيجة مع ما خلصت إليه دراسة كل من 
كان  ،ذات العبء الضريبى المؤجل على المجموعة األولى ((EM2باستخدام المؤشر (، إال أنه (2016

. [5رقم  ]ملحق 0.932( P-Value) مستوى المعنوية المشاهدنموذج اإلنحدار غير معنوى حيث بلغ 
كان نموذج اإلنحدار غير ، ذات الوفر الضريبى المؤجل أما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية من العينة

، بينما (EM1) شرباستخدام المؤ  0.764 (P-Value)معنوى أيضا ، حيث بلغ مستوى المعنوية المشاهد 
 . [6رقم  ]ملحق .(EM2)باستخدام المؤشر  0.597بلغ 

 ارتفاعاألرباح مع  إدارةمستوى  ارتفاعب جزئيا   (ب/1الفرض ) قبولإلى وبالتالى يخلص الباحث 
ضريبية مؤجلة محملة  أعباءفى حالة الشركات التى لديها الضريبة المؤجلة  لتزاماتاالمستوى أرصدة 
/أ( 1ويرى الباحث أن تلك النتائج تتفق مع نتائج اختبار الفرض الفرعى السابق ). لعلى قائمة الدخ

الضريبية المؤجلة هى المسبب المحتمل للعبء الضريبى المؤجل المحمل  لتزاماتحيث أن صافى اال
وجود على قائمة الدخل فى الفترة الالحقة إذا حدث بها تغير بالزيادة. بينما لم يتوافر دليل احصائى على 
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الضريبة المؤجلة فى حالة  لتزاماتأى تأثير معنوى على مستوى إدارة األرباح لمستوى أرصدة اال
ويرى الباحث أن تلك النتيجة أيضا تتفق الشركات التى لديها وفر ضريبى مؤجل مرحل إلى قوائم الدخل. 

لوفر الضريبى المؤجل /أ( حيث أن ا1وتدعم النتيجة المناظرة لها فى اختبار الفرض الفرعى السابق )
 المرحل إلى قائمة الدخل غالبا ما ينشأ عن وجود أصول ضريبية مؤجلة خالل الفترة السابقة. 

داللة إحصائية ألرصدة األصول الضريبية  تأثير معنوى ذووجد ي(: ج/ 1ف) الفرعى الفرض
 المؤجلة على مستوى إدارة األرباح صفى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

إختبار مدى قدرة صافى إلى  أجل إختبار هذا الفرض، تم صياغة معادلة إنحدار تهدف ومن
األرباح  إدارةالضريبية المؤجلة إلحدى الفترات المحاسبية كمتغير مستقل على تفسير مستوى  األصول

 كمتغير تابع. 
EM =β0 +β1 DTA+Ɛ 

وكان  (،(EM2( و(EM1المؤشرين  إختبار هذا الفرض على مستوى العينة بالكامل باستخدامتم ولقد 
فى حالة المؤشر  0.43 (P-Value)مستوى المعنوية المشاهد  بلغحيث  نموذج اإلنحدار غير معنوى 

EM1)،)  فى حالة المؤشر 0.98ل يعادو EM2)) [.7رقم  ]ملحق 
 ,Visvanathan)وعلى الرغم من اتساق تلك النتيجة مبدئيا  مع ما خلصت إليه دراسة كل من 

1998; Bauman et al., 2001) على تقسيم العينة السابق استخدام إلختبار  إعتمدد قالباحث ، إال أن
 ،على المجموعة األولى ذات العبء الضريبى المؤجل( (EM1 /أ(، وباستخدام المؤشر1الفرض الفرعى )

 ة المشاهدالضريبة المؤجلة، حيث كان مستوى المعنوي األصولجوهرى لمقدار  إيجابىتبين وجود تأثير 
(Value-P)  بمقدرة تفسيرية  0.023لنموذج اإلنحدار يعادل(2R)  األمر الذى يعنى أن  ،%112.5تبلغ

 إدارةمستوى  ارتفاعإلى  الضريبية المؤجلة فى نهاية الفترة يؤدى األصولمستوى أرصدة صافى  ارتفاع
 إدارةمن مستوى  %12.51تفسرالضريبية المؤجلة فى نهاية الفترة  األصولاألرباح، وأن أرصدة صافى 

بالنسبة للشركات التى لديها عبء ضريبى محمل على قائمة الدخل.  ((EM1 األرباح وفقا للمؤشر
 [3رقم  جدول]

 
 
 
 
 

  ( (EM1 ومقياس إدارة األرباح DTA(: نتائج تحليل االنحدار بين 3جدول رقم )
  )مجموعة شركات العينة ذات العبء الضريبى المؤجل( 

Regression Analysis: EM1 versus DTA 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0.06763 0.067633 5.58 0.023 
  DTA 1 0.06763 0.067633 5.58 0.023 
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Error 39 0.47284 0.012124       
  Lack-of-Fit 9 0.06893 0.007659 0.57 0.811 
  Pure Error 30 0.40391 0.013464       
Total 40 0.54047          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0.110110 12.51% 10.27% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant -0.0248 0.0174 -1.42 0.163    
DTA 3.51 1.49 2.36 0.023 1.00 

Regression Equation 
EM1 = -0.0248 + 3.51 DTA  

 Phillips et al., 2004; Frank andوتتسق تلك النتيجة مع ما خلصت إليه دراسة كل من ) 
Rego, 2006; Wang et al., 2016 باستخدام المؤشر(، إال أنه EM2)) ذات  على المجموعة األولى

-P) مستوى المعنوية المشاهد بلغحيث غير معنوى  كان نموذج اإلنحدار، العبء الضريبى المؤجل
Value) 0.920  ذات العبء الضريبى  . وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية من العينة[8]ملحق رقم
 (P-Value)حيث بلغ مستوى المعنوية المشاهد  كان نموذج اإلنحدار غير معنوى أيضا ،، المؤجل
 [9رقم  ]ملحق .(EM2)باستخدام المؤشر  0.870، بينما بلغ (EM1) باستخدام المؤشر 0.111

 ارتفاعاألرباح مع  إدارةمستوى  ارتفاعب جزئيا   /ج(1الفرض ) قبولإلى وبالتالى يخلص الباحث 
ضريبية مؤجلة محملة  أعباءالضريبة المؤجلة فى حالة الشركات التى لديها  األصولمستوى أرصدة 

/أ( 1وتدعم نتائج اختبار الفرض الفرعى ) ،ج أيضا تتفقويرى الباحث أن تلك النتائعلى قائمة الدخل. 
حيث أن صافى األصول الضريبية المؤجلة هى المسبب المحتمل للعبء الضريبى المؤجل المحمل على 

أى  بينما لم يتوافر دليل احصائى على وجودقائمة الدخل فى الفترة الالحقة، إذا حدث بها تغير بالنقص. 
الضريبة المؤجلة فى حالة الشركات  األصولاألرباح لمستوى أرصدة  دارةإتأثير معنوى على مستوى 

ويرى الباحث أن تلك النتيجة أيضا تتفق وتدعم  قوائم الدخل.إلى  التى لديها وفر ضريبى مؤجل مرحل
/أ( حيث تبين أن الوفر الضريبى المؤجل 1النتيجة المناظرة لها فى اختبار الفرض الفرعى السابق )

 قائمة الدخل ال يؤثر على مستوى إدارة األرباح. المرحل إلى
على  عتماداإليمكن  ،(Wang et al., 2016; Wang et al., 2017) وقياسأ  على جهود دراسة

ى فرعالفرض على االستحقاقات من أجل اختبار ال هالمعتمد فى قياس (EM2) األرباح إدارةمؤشر 
 -كما يلى: األرباح،  إدارةعلى  الضريبة السائد معدلمعدل الضريبة الفعال  اختالفأثر ب المتعلق

ال /د(: يوجد تأثير معنوى ذو داللة إحصائية الختالف معدل الضريبة الفع 1الفرض الفرعى )ف
صرية.عن معدل الضريبة السائد على مستوى إدارة األرباح صفى الشركات المقيدة بالبورصة الم  

اختالف معدل إختبار مدى قدرة إلى  إنحدار تهدفومن أجل إختبار هذا الفرض، تم صياغة معادلة 
إلحدى الفترات المحاسبية كمتغير مستقل على تفسير مستوى  الضريبة الفعال عن معدل الضريبة السائد

 األرباح كمتغير تابع.  إدارة
EM =β0 +β1 ETRdif.+Ɛ 

أثير جوهرى لمقدار ولقد قام الباحث بإختبار هذا الفرض على مستوى العينة بالكامل، وتبين وجود ت
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األرباح المستخدم، حيث كان  إدارةعلى مؤشر اختالف معدل الضريبة الفعال عن معدل الضريبة السائد 
 تبلغ (2R) بمقدرة تفسيرية 0.000لنموذج اإلنحدار يعادل ( Value-P)مستوى المعنوية المشاهد 

يفسر  ن معدل الضريبة السائدمقدار اختالف معدل الضريبة الفعال عاألمر الذى يعنى أن  ،29.11%
 [4رقم  جدول] (.(EM2للمؤشر  األرباح وفقا   إدارةمن مستوى  29.11%

  ( (EM2 إدارة األرباح ومقياس  ETRdif(: نتائج تحليل االنحدار بين 4جدول رقم )
 )شركات العينة بالكامل(

Regression Analysis: EM2 versus ETRdif  
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 38652 38651.6 27.92 0.000 
  ETRdif 1 38652 38651.6 27.92 0.000 
Error 68 94125 1384.2       
  Lack-of-Fit 51 90936 1783.1 9.51 0.000 
  Pure Error 17 3189 187.6       
Total 69 132777          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
37.2047 29.11% 28.07% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant  6.41 5.06 1.27 0.210    
ETRdif -57.7 10.9 -5.28 0.000 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 6.41 - 57.7 ETRdif  

 ,Zhou, 2016; Gomes)يجة السابقة مع ما خلصت إليه دراسة كل وعلى الرغم من اتساق النت
2016; Wang et al., 2017،)  من خالل فحص النتائج االحصائية السابقة، وجد الباحث أن إال أنه

تعزو إلى طبيعة اختالف معدل الضريبة الفعال عن قد  ETRdifاالشارة السالبة لقيمة معامل المتغير 
من حيث الزيادة أو االنخفاض. ولذا قام الباحث بإعادة تقسيم العينة إلى  ،معدل الضريبة السائد

ارتفع معدل الضريبة الفعال لديها  شركة 24 علىمجموعتين مختلفتين، حيث تشتمل المجموعة األولى 
شركة انخفض معدل الضريبة الفعال  46 علىعن معدل الضريبة السائد، بينما تشتمل المجموعة الثانية 

معدل الضريبة السائد. وبالتالى تم التعامل مع القيم المطلقة بصرف النظر عن االشارة  لديها عن
 .الفروق الحسابية لمقدار 

جوهرى لمقدار  إيجابىعادة تحليل نتائج المجموعة األولى على حدة، وجود تأثير إ وتبين من خالل 
األرباح المستخدم، حيث كان  ةإدار معدل الضريبة الفعال عن معدل الضريبة السائد على مؤشر  ارتفاع

تبلغ  (2R)بمقدرة تفسيرية  0.002لنموذج اإلنحدار يعادل ( Value-P)مستوى المعنوية المشاهد 
معدل الضريبة الفعال عن معدل الضريبة السائد ينعكس على  ارتفاعاألمر الذى يعنى أن ، 37.07%

 [5رقم  جدول] .%37.07جة ويفسره بدر  ((EM2 األرباح وفقا للمؤشر إدارةمستوى  ارتفاع
 ( (EM2 ومقياس إدارة األرباح  ETRdif(: نتائج تحليل االنحدار بين 5جدول رقم )

 (معدل الضريبة السائد من أكبرمعدل الضريبة الفعال  )مجموعة شركات العينة ذات
Regression Analysis: EM2 versus ETRdif 

Analysis of Variance 
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 1 34261.4 34261.4 12.96 0.002 
ETRdif 1 34261.4 34261.4 12.96 0.002 
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Error 22 58153.3 2643.3   
Lack-of-Fit 21 58153.3 2769.2 * * 
Pure Error 1 0.0 0.0   

Total 23 92414.7    
Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
51.4134 37.07% 34.21% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 1.7 11.5 0.15 0.882  
ETRdif 63.0 17.5 3.60 0.002 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 1.7 + 63.0 ETRdif  

ج اإلنحدار غير كان نموذعادة االختبار على بيانات المجموعة الثانية على حدة، إ تم  وعندما
  .[10]ملحق رقم  0.61يعادل ( P-Value)حيث كان مستوى المعنوية المشاهد  معنوى،

معدل الضريبة الفعال عن معدل  ارتفاعبأن  /د( جزئيا  1قبول الفرض )ويخلص الباحث إلى 
ر انخفاض مستوى إدارة األرباح وفقا للمقياس المستخدم، بينما ال يؤث ارتفاعالضريبة السائد يؤدى الى 

 معدل الضريبة الفعال عن معدل الضريبة السائد وبين إدارة األرباح.
/أ( حيث 1ليه الباحث من اختبار الفرض الفرعى )إويرى الباحث ان تلك النتيجة تتفق مع ما توصل 

الى الدخل المحاسبى مصروف ضريبة الدخل  نسبة ارتفاعمعدل الضريبة الفعال ينتج عن  ارتفاعان 
بة المر الذى يؤدىالى انخفاض الدخل المحاسبى بعد الضريبة وهو نفس ما يؤدى اليه وجود قبل الضري

معدل الضريبة الفعال ينتج عن انخفاض  بينما انخفاضعبء ضريبى مؤجل محمل على قائمة الدخل. 
بعد الضريبة مثلما يحققه وجود وفر  قيمة مصروف ضريبة الدخل الذى يحقق زيادة نسبية فى الدخل

 بى مؤجل مرحل إلى قائمة الدخل.ضري
بين لألصول الضريبية المؤجلة داللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي(: هـ/ 1ف) الفرعى الفرض

 على مستوى إدارة األرباح صفى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.غير المعترف بها 
لمتطلبات المعايير المعدة وفقا  للمعلومات المفصح عنها فى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية وفقا  

الضريبية المؤجلة فى حالة عدم توافر درجة مناسبة من  األصولالمحاسبية المصرية المطبقة، فال يتم إثبات 

فى تخفيض العبء الضريبى المستحق على الشركة خالل السنوات  األصولاحتمال االستفادة من هذه التأكد من 

الضريبية المؤجلة غير المثبتة إنما يعد  األصولعن  فصاحن اإلوى الباحث المستقبلية فى األجل القريب. وير

من خالل فحص القوائم المالية وايضاحاتها المتممة، ومكن للباحث تجميع بيانات االختيارى. و فصاحمن سبيل اإل

 Unrecognized Deferred taxes Assetsبها الضريية المؤجلة غير المعترف  األصولعن قيم 

(UnRecDFA)  شركة 11لعدد قليل نسبيا من الشركات والذى بلغ.  

إختبار مدى قدرة الضريية المؤجلة غير إلى  ومن وجل إختبار هذا الفرض، تم صياغة معادلة إنحدار تهدف

 األرباح كمتغير تابع.  إدارةالمعترف بها إلحدى الفترات المحاسبية كمتغير مستقل على تفسير مستوى 

EM =β0 +β1 UnRecDFA.+Ɛ 

الضريبية غير  األصولعالقة ذات داللة بين وى  لم يتبين من خالل االختبار االحصائى وجود ونهإال 

ويرى الباحث ،  (ـه/1ويخلص الباحث الى رفض الفرض الفرعى )األرباح.  إدارةمن مؤشرى وى  المثبتة وبين

األرصدة  على اختيارية لم تؤثرات المفصح عنها هى بيانبيانات الون إلى قد يعاو  النتيجةون تفسير تل  

 .عنها بشكل ملحوظ فصاحاإلحجم  فضال عن انخفاض المحاسبية الظاهرة بالقوائم المالية
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 وصفرعياته الفرض الثانى ر: إختبا6/4/4/2
األرصدة ذات رتفاع مستوى ال داللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي: (2)ف الثانىالرئيسى الفرض 

عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خالل الفترة  لة علىالمؤج الصلة بالضرائب
 الالحقة لنشر القوائم المالية.

إختبار مدى جوهرية العالقة بين مستوى ارصدة العناصر ذات إلى  ويهدف الباحث من هذا الفرض
الفروض إلى  الصلة بالضرائب المؤجلة وبين عوائد األسهم. ويمكن إختبار هذا الفرض من خالل تجزئته

  -الفرعية التالية: 
داللة إحصائية لمقدار مصروف الضريبة المؤجلة  تأثير معنوى ذووجد ي/أ(:  2ف) الفرعى الفرض

 خالل الفترة الالحقة لنشر القوائم المالية. على عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
الضريبى المؤجل المحمل كمصروف  تم اختبار هذا الفرض على مجموعة الشركات ذات العبءو 

على عوائد  ايجابيا  مصروف الضريبة المؤجل  تأثير ، وتبين وجود داللة احصائية علىعلى قائمة الدخل
 [6رقم  جدول] .%.7910( تبلغ 2R)ومقدرة تفسيرية  (0.036مشاهد )األسهم بمستوى معنوية 
  (SAdjRt+1 )ائد األسهمعوومقياس   DTE(: نتائج تحليل االنحدار بين 6جدول رقم )

 )مجموعة شركات العينة ذات العبء الضريبى المؤجل(
Regression Analysis: SAdjRt+1  versus DTE  
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0.3700 0.37002 4.72 0.036 
  DTE 1 0.3700 0.37002 4.72 0.036 
Error 39 3.0588 0.07843       
Total 40 3.4289          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0.280057 10.79% 8.50% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 0.1533 0.0445 3.44 0.001    
DTE 14.77 6.80 2.17 0.036 1.00 

Regression Equation 
SAdjRt+1 = 0.1533 + 14.77 DTE  

المؤجل على عوائد أسهم  ىالضريب للوفرتأثير معنوى أى  لم يتبين وجود ومن ناحية أخرى 
بوجود عالقة تأثيرية ذات  /أ( جزئيا  2للباحث قبول الفرض )ولذا يمكن  [.)أ( 11] ملحق رقم  الشركات.

 Dunbar)بما يتفق مع نتائج دراسة ة على عوائد األسهم. داللة إحصائية للمصروفات الضريبية المؤجل
et al., 2004)  ويختلف مع( دراسةKourdoumpalou and Karagiorgos, 2012) ويرى الباحث أنه .

المستثمرين بأن العبء الضريبى المؤجل يؤدى الى تعظيم  بوجود اعتقاد لدىيمكن تفسير تلك النتيجة 
  عة هذا العبء مقارنة بالوفر الضريبى المؤجل.أكثر من ادراكهم لطبيمصالحهم 

على  ألرصدة االلتزامات الضريبية المؤجلةداللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي(: ب/ 2ف) الفرعى الفرض
 خالل الفترة الالحقة لنشر القوائم المالية. عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

وتبين وجود  المؤجل،موعة الشركات ذات العبء الضريبى ختبار هذا الفرض على مجإيضا أ تم
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على عوائد األسهم بمستوى معنوية  طرديا  الضريبية المؤجلة  لتزاماتداللة احصائية على انعكاس اال
 [7رقم  جدول]. %.2410( تبلغ 2R)ومقدرة تفسيرية  (400.0)مشاهد 

  (SAdjRt+1 )د األسهمومقياس عوائ  DTL(: نتائج تحليل االنحدار بين 7جدول رقم )

 )مجموعة شركات العينة ذات العبء الضريبى المؤجل(
Regression Analysis: SAdjRt+1 versus DTL 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0.3574 0.35735 4.54 0.040 
  DTL 1 0.3574 0.35735 4.54 0.040 
Error 39 3.0715 0.07876       
  Lack-of-Fit 37 2.9266 0.07910 1.09 0.591 
  Pure Error 2 0.1449 0.07244       
Total 40 3.4289          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0.280636 10.42% 8.13% 4.28% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 0.1511 0.0449 3.37 0.002    
DTL 3.97 1.86 2.13 0.040 1.00 

Regression Equation 
SAdjRt+1 = 0.1511 + 3.97 DTL  

على عوائد أسهم الشركات الضريبة المؤجلة  لتزاماتألرصدة االتأثير معنوى أى  بينما لم يتبين وجود
/ب( جزئيا  2ذا يمكن للباحث قبول الفرض )ول )ب([. 11رقم  ]ملحق ذات الوفر الضريبى المؤجل

 سهم. األالضريبية المؤجلة على عوائد  لتزاماتبوجود عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية ألرصدة اال
/أ(، إال أن الباحث 2وعلى الرغم من اتساق نتيجة اختبار ذلك الفرض مع النتيجة السابقة للفرض )

الضريبة المؤجلة وبين عوائد األسهم تشير الى وجود  لتزاماتاليعتقد أن العالقة الطردية بين أرصدة ا
الضريبية المؤجلة بشكل عام بما يتفق مع نتائج  لتزاماتقصور فى استيعاب المستثمرين لطبيعة اال

  (.Rafay and Ajmal, 2014)دراسة 
ة ألرصدة األصول الضريبيداللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي(: ج/ 2ف) الفرعى الفرض

خالل الفترة الالحقة لنشر القوائم  على عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية المؤجلة
 المالية.

بالمثل، تم إختبار هذا الفرض على مجموعة الشركات ذات العبء الضريبى المؤجل، وتبين وجود 
بمستوى معنوية على عوائد األسهم طرديا الضريبية المؤجلة  األصولداللة احصائية على انعكاس 

 [8رقم  جدول]. %9.9( تبلغ 2R) ومقدرة تفسيرية( 0.045)مشاهد 
  (SAdjRt+1 )ومقياس عوائد األسهم  DTA(: نتائج تحليل االنحدار بين 8جدول رقم )

 )مجموعة شركات العينة ذات العبء الضريبى المؤجل(
Regression Analysis: SAdjRt+1 versus DTA 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0.3409 0.34088 4.31 0.045 
  DTA 1 0.3409 0.34088 4.31 0.045 
Error 39 3.0880 0.07918       
  Lack-of-Fit 9 0.6653 0.07392 0.92 0.525 
  Pure Error 30 2.4227 0.08076       
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Total 40 3.4289          
Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0.281388 9.94% 7.63% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 0.1564 0.0445 3.51 0.001    
DTA 7.89 3.80 2.07 0.045 1.00 

Regression Equation 
SAdjRt+1 = 0.1564 + 7.89 DTA  

 11]ملحق رقم  تأثير معنوى على عوائد أسهم الشركات ذات الوفر الضريبى المؤجلأى  ين وجودبينما لم يتب
/ج( جزئيا  بوجود عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية ألرصدة األصول 2ولذا يمكن للباحث قبول الفرض ) )ج([.

قد دة األصول الضريبة المؤجلة سهم. ويرى الباحث أن العالقة الطردية بين أرصاألالضريبية المؤجلة على عوائد 
وجود قصور فى استيعاب الضريبية المؤجلة مما يؤكد  لتزاماتتتناقض مع نفس اتجاه العالقة مع أرصدة اال

 Rafay)الضريبية المؤجلة بشكل عام بما يتفق مع نتائج دراسة  لتزاماتاالكل من األصول و المستثمرين لطبيعة 
and Ajmal, 2014 .) 

الختالف معدل الضريبة الفعال عن معدل الضريبة داللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي(: د/ 2ف) الفرعى الفرض
 خالل الفترة الالحقة لنشر القوائم المالية. على عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية السائد

الزائد عن معدل الضريبة قام الباحث بإختبار هذا الفرض على مجموعة الشركات ذات معدل الضريبة الفعال 
على عوائد  عكسيا السائدعن المعدل الفعال  المعدل ارتفاعالسائد، وتبين وجود داللة احصائية على انعكاس 

 [9رقم  جدول] .%39.19تبلغ  (2R)ومقدرة تفسيرية ( 310.0)األسهم بمستوى معنوية مشاهد 
  (SAdjRt+1 )وائد األسهمومقياس ع ETRdif(: نتائج تحليل االنحدار بين 9جدول رقم )

 )مجموعة شركات العينة ذات العبء الضريبى المؤجل(

Regression Analysis: SAdjRt+1 versus ETRdif 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0.5667 0.5667 5.29 0.031 
  ETRdif_1 1 0.5667 0.5667 5.29 0.031 
Error 22 2.3563 0.1071       
  Lack-of-Fit 21 2.2101 0.1052 0.72 0.748 
  Pure Error 1 0.1463 0.1463       
Total 23 2.9231          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0.327271 19.39% 15.72% 1.53% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 0.2649 0.0730 3.63 0.001    
ETRdif -0.256 0.111 -2.30 0.031 1.00 

Regression Equation 
SAdjRt+1 = 0.2649 - 0.256 ETRdif  

معدل الضريبة الفعال تأثير معنوى على عوائد أسهم الشركات ذات أى  بينما لم يتبين وجود
/د( جزئيا  2ولذا يمكن للباحث قبول الفرض ) )د([. 11قم ر  ]ملحق المنخفض عن معدل الضريبة السائد

معدل الضريبة الفعال عن معدل الضريبة  رتفاعبوجود عالقة تأثيرية عكسية ذات داللة إحصائية ال
السائد على عوائد األسهم. ويرى الباحث أن تلك النتيجة رغم منطقيتها إال أنها تحتاج الى المزيد من 

عنه صراحة ضمن  فصاحرا ألن معدل الضريبة الفعال ليس بالضرورة اإلالدراسات التجريبية نظ
اإليضاحات المتممة بل وأن احتسابه يحتاج الى تشغيل للبيانات الالزمة ثم مقارنته بمعدل الضريبة 
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 السارى.
لمقدار األصول الضريبية المؤجلة داللة إحصائية  تأثير معنوى ذووجد ي(: هـ/ 2ف) الفرعى الفرض

خالل الفترة الالحقة لنشر  على عوائد أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عترف بهاغير الم
 القوائم المالية.

الضريبية غير  األصوللم يتبين من خالل االختبار االحصائى وجود أى عالقة ذات داللة بين 
ن تفسير تلك ويرى الباحث أ/ه(. 2ولذا يمكن للباحث رفض الفرض )المثبتة وبين عوائد األسهم. 

أنها بيانات اختيارية لم تؤثر على األرصدة المحاسبية الظاهرة بالقوائم المالية إلى  النتائج قد يعزو األمر
 المحاسبى عنها. فصاحعلى جانب ضعف اإل

وجود تعظيم  يستشعرون أن المستثمرين قد إلى  من اختبار الفرض الثانى بفرعياتهالباحث  ويخلص
من ناحية بعد الضريبة ضريبى المؤجل من حيث كونه تخفيضا  للربح المحاسبى العبء اللمصالحهم من 

، من حيث تأثيره على األرباح همية الوفر الضريبى المؤجل من ناحية أخرى ألدراكهم إأكثر من 
على عوائد أسهم هذه  ،بدرجة معنوية ،المستقبلية. ولذا انعكست أرصدة المصروفات الضريبية المؤجلة

المستثمرين لطبيعة التغيرات فى  إدراكعدم وجود اختالف نسبى بين إلى  ا يخلص الباحثالشركات. كم
أو  ضريبية مؤجلة، التزاماتنشأة مصروف الضريبة المؤجلة، سواء كانت أرصدة إلى  األرصدة المؤدية

 أصول ضريبية مؤجلة، حيث تبين أن كالهما ينعكس بصورة جوهرية على عوائد األسهم. 
 ،انعكاس جوهرى أى  تعلق بالشركات التى تفصح عن وفر ضريبى مؤجل، فلم يتبين وجودأما فيما يو 

على عوائد األسهم. ويعتقد  ،نشأتهإلى  الضريبية المؤدية لتزاماتاالأو  األصولألرصدة أو  سواء له
رباح تأثير لهذا الوفر المؤجل على األإلى  عدم استشعار المستثمرين لوجودإلى  الباحث أن ذلك قد يرجع

  المستقبلية.
معدل الضريبة الفعال عن المعدل السائد ينعكس طرديا  ارتفاعمن ناحية أخرى، تبين للباحث أن و 

على عوائد األسهم، األمر الذى يعنى إدراك المستثمرين لمدى تأثير الفروق الضريبية المؤقتة على 
 ستقبلية.الضريبية خالل الفترات الالحقة، وبالتبعية األرباح الم عباءاأل

 
 

 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة. -6/5

 إمكانيةأن الدراسات السابقة اختلفت فيما بينها بشأن مدى إلى  خلص البحث فى شقه النظرى 
األرباح المحاسبية، فى ظل  إدارةاستغالل المديرين لمتطلبات المحاسبة عن الضريبة المؤجلة من أجل 

التى تفرض إتباع أسلوب التخصيص الضريبى الشامل مع تطبيق  ،ة الدوليةتطبيق المعايير المحاسبي
فى سبيل تقدير درجة التأكد من  طريقة اإللتزام، والتى تسمح بممارسة األحكام والتقديرات المحاسبية

هات النظر بشأن مدى منفعة األرصدة ذات الصلة جا تعددت و مانعكاس الفروق المؤقتة فى المستقبل. ك
من ناحية أخرى، فلقد تباينت نتائج الدراسات . األرباح إدارةالمؤجلة فى الكشف عن ممارسات  بالضرائب
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انعكاسها على حيث من الضرائب المؤجلة  أرصدة عناصر ل المستثمرين تجاهافعأ ودالسابقة بشأن رد
 . عوائد األسهم

ن ألرصدة ياستخدام المدير  دليل عملى علىوجود إلى  خلص البحث فى شقه التطبيقى كما
أصول ضريبية مؤجلة، فى أو  التزاماتالمصروفات الضريبية المؤجلة، وما يرتبط بها من أرصدة 

معدل الضريبة الفعال عن المعدل السائد، وأن  ارتفاعاألرباح، ويعكس ذلك أيضا   إدارةممارسة 
ات الضريبية يرادبما ينعكس على عوائد األسهم. بخالف مقدار اإل ،ن يدركون تلك العالقاتيالمستثمر 

أصول ضريبية مؤجلة، فلم تنعكس على مؤشرات ممارسة أو  التزاماتالمؤجلة وما يرتبط بها من أرصدة 
والتى لم يدركها  معدل الضريبة الفعال عن المعدل السائد، ارتفاعكما فى حاالت  ،األرباح إدارة

 حيث لم تنعكس على عوائد األسهم. ،المستثمرون 
 -يلى: يوصى بما ن الباحث ولذا، فإ

التعليمات المنظمة معايير المحاسبة فى مصر إصدار  وتعديل ،بإصدارة المعنية الجهعلى  -
للممارسة المحاسبية ذات الصلة بتقدير درجة التأكد من وجود منافع لألصول الضريبية المؤجلة 

 فى األجل القريب، كشرط لوجوب إثباتها. 
تتضمن قواعد القيد والشطب وإعادة القيد، ضوابط يوصى الباحث هيئة الرقابة المالية أن  -

 الضريبية المؤجلة غير المثبتة. األصولاالختيارى ذو الصلة ب فصاحإلل
عناصر الضرائب المؤجلة، من أجل  التغيرات فى أرصدةتفسير باالهتمام المحللين الماليين على  -

 لتشغيل الحقيقية للشركات.ن على تأثيرها على المركز المالى ونتائج ايثراء إدراك المسثمر إ
يوصى الباحث أقسام المحاسبة بالجامعات الحكومية المصرية بعقد مؤتمرات علمية تخصصية  -

وعالقتها بكل من إدارة  تركز على، وتناقش، مشاكل المحاسبة المالية للمعالجات الضريبية
 األرباح والغش فى القوائم المالية.

إليها تفتح مجاالت إلجراء المزيد من البحوث المحاسبية التى ويعتقد الباحث أن النتائج التى توصل 
 -يلى: منها ما 

الفروق الزمنية األرباح من خالل  إدارةممارسة  إمكانيةمدى وجود اختالف فى مقارنة لدراسة  -
 .الضريبى ساسالمحاسبى واأل ساسطبقا  لأل لتزاماتالمؤقتة بين القيم الدفترية لألصول واال

الضريبية المؤجلة من خالل  لتزاماتاالأو  األصولالتحكم فى أرصدة  نيةإمكادراسة مدى  -
 األرباح الحقيقية. إدارةممارسات 

دراسة المحتوى المعلوماتى لإلفصاح عن الضرائب المؤجلة، بالتطبيق على الشركات المقيدة  -
 بالبورصة المصرية.

ت الضرائب، مع دراسة دراسة العالقة بين المحاسبة عن الضرائب المؤجلة والغش بحسابا -
 تطبيقية.
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 ) العينة كاملة ( 1ملحق رقم 
Regression Analysis: EM1 versus DTE  
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 11.41 11.4146 0.36 0.551 
  DTE 1 11.41 11.4146 0.36 0.551 
Error 68 2162.00 31.7941       
  Lack-of-Fit 66 2161.97 32.7571 2332.45 0.000 
  Pure Error 2 0.03 0.0140       
Total 69 2173.41          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
5.63862 0.53% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant -0.764 0.675 -1.13 0.261    
DTE 75 125 0.60 0.551 1.00 

Regression Equation 
EM1 = -0.764 + 75 DTE 

 

Regression Analysis: EM2 versus DTE  
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0 0.05 0.00 0.996 
  DTE 1 0 0.05 0.00 0.996 
Error 68 132777 1952.60       
  Lack-of-Fit 66 132768 2011.64 497.18 0.002 
  Pure Error 2 8 4.05       
Total 69 132777          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
44.1882 0.00% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 6.35 5.29 1.20 0.234    
DTE 5 981 0.01 0.996 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 6.35 + 5 DTE 

 

 (ات العينة ذات العبء الضريبى المؤجلمجموعة شرك) 2ملحق رقم 

Regression Analysis: EM2 versus DTE 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 9.0 9.00 0.01 0.940 
DTE 1 9.0 9.00 0.01 0.940 
Error 39 61062.6 1565.71   
Total 40 61071.6    

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
39.5690 0.01% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 2.59 6.29 0.41 0.682  
DTE 73 961 0.08 0.940 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 2.59 + 73 DTE 
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 (فر الضريبى المؤجلمجموعة شركات العينة ذات الو)  3ملحق رقم 

Regression Analysis: EM1 versus DTE 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 20.77 20.7698 0.27 0.609 
  DTE 1 20.77 20.7698 0.27 0.609 
Error 27 2099.58 77.7620       
  Lack-of-Fit 25 2099.55 83.9819 5979.88 0.000 
  Pure Error 2 0.03 0.0140       
Total 28 2120.34          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
8.81828 0.98% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant -1.43 1.77 -0.81 0.428    
DTE 298 577 0.52 0.609 1.00 

Regression Equation 
EM1 = -1.43 + 298 DTE 

 

Regression Analysis: EM2 versus DTE 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 262.4 262.35 0.10 0.753 
  DTE 1 262.4 262.35 0.10 0.753 
Error 27 70112.6 2596.76       
  Lack-of-Fit 25 70104.5 2804.18 693.05 0.001 
  Pure Error 2 8.1 4.05       
Total 28 70374.9          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
50.9584 0.37% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 12.8 10.2 1.25 0.223    
DTE 1060 3336 0.32 0.753 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 12.8 + 1060 DTE 

 

 (العينة بالكامل )شركات 4ملحق رقم 

Regression Analysis: EM1 versus DTL 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 1.41 1.4114 0.04 0.834 
  DTL 1 1.41 1.4114 0.04 0.834 
Error 68 2172.00 31.9412       
  Lack-of-Fit 60 2171.96 36.1994 8064.41 0.000 
  Pure Error 8 0.04 0.0045       
Total 69 2173.41          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
5.65165 0.06% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant -0.779 0.692 -1.12 0.265    
DTL 7.8 36.9 0.21 0.834 1.00 

Regression Equation 
EM1 = -0.779 + 7.8 DTL 

 

Regression Analysis: EM2 versus DTL 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 14 13.64 0.01 0.934 
  DTL 1 14 13.64 0.01 0.934 
Error 68 132763 1952.40       
  Lack-of-Fit 60 74695 1244.92 0.17 1.000 
  Pure Error 8 58068 7258.48       
Total 69 132777          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
44.1859 0.01% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 6.45 5.41 1.19 0.238    
DTL -24 289 -0.08 0.934 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 6.45 - 24 DTL 
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 (مجموعة شركات العينة ذات العبء الضريبى المؤجل) 5ملحق رقم 

Regression Analysis: EM2 versus DTL 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 11.4 11.43 0.01 0.932 
  DTL 1 11.4 11.43 0.01 0.932 
Error 39 61060.2 1565.65       
  Lack-of-Fit 37 61056.9 1650.19 992.67 0.001 
  Pure Error 2 3.3 1.66       
Total 40 61071.6          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
39.5682 0.02% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 2.57 6.32 0.41 0.687    
DTL 22 263 0.09 0.932 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 2.57 + 22 DTL 

 

 (ت العينة ذات الوفر الضريبى المؤجلمجموعة شركا) 6ملحق رقم 

Regression Analysis: EM1 versus DTL 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 7.19 7.1861 0.09 0.764 
  DTL 1 7.19 7.1861 0.09 0.764 
Error 27 2113.16 78.2651       
  Lack-of-Fit 23 2113.15 91.8762 72070.33 0.000 
  Pure Error 4 0.01 0.0013       
Total 28 2120.34          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
8.84676 0.34% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant -2.05 1.88 -1.09 0.285    
DTL 102 338 0.30 0.764 1.00 

Regression Equation 
EM1 = -2.05 + 102 DTL 

 

Regression Analysis: EM2 versus DTL 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 739.1 739.1 0.29 0.597 
  DTL 1 739.1 739.1 0.29 0.597 
Error 27 69635.8 2579.1       
  Lack-of-Fit 23 17542.1 762.7 0.06 1.000 
  Pure Error 4 52093.7 13023.4       
Total 28 70374.9          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
50.7849 1.05% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 14.4 10.8 1.33 0.195    
DTL -1038 1939 -0.54 0.597 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 14.4 - 1038 DTL 
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 (مجموعة شركات العينة بالكامل) 7ملحق رقم 

Regression Analysis: EM1 versus DTA 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 19.98 19.9841 0.63 0.430 
  DTA 1 19.98 19.9841 0.63 0.430 
Error 68 2153.43 31.6681       
  Lack-of-Fit 25 2147.35 85.8939 607.39 0.000 
  Pure Error 43 6.08 0.1414       
Total 69 2173.41          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
5.62744 0.92% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant -0.634 0.687 -0.92 0.360    
DTA -56.9 71.7 -0.79 0.430 1.00 

Regression Equation 
EM1 = -0.634 - 56.9 DTA 

 

Regression Analysis: EM2 versus DTA 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 2 1.65 0.00 0.977 
  DTA 1 2 1.65 0.00 0.977 
Error 68 132775 1952.57       
  Lack-of-Fit 25 67062 2682.47 1.76 0.051 
  Pure Error 43 65713 1528.21       
Total 69 132777          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
44.1879 0.00% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 6.32 5.40 1.17 0.246    
DTA 16 563 0.03 0.977 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 6.32 + 16 DTA 

 

 (مجموعة شركات العينة ذات العبء الضريبى المؤجل) 8ملحق رقم 

Regression Analysis: EM2 versus DTA 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 16.0 16.00 0.01 0.920 
  DTA 1 16.0 16.00 0.01 0.920 
Error 39 61055.6 1565.53       
  Lack-of-Fit 9 227.2 25.24 0.01 1.000 
  Pure Error 30 60828.5 2027.62       
Total 40 61071.6          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
39.5668 0.03% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 2.58 6.26 0.41 0.683    
DTA 54 535 0.10 0.920 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 2.58 + 54 DTA 
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 (مجموعة شركات العينة ذات الوفر الضريبى المؤجل)  9 ملحق رقم 
Regression Analysis: EM1 versus DTA 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 193.56 193.559 2.71 0.111 
  DTA 1 193.56 193.559 2.71 0.111 
Error 27 1926.79 71.362       
  Lack-of-Fit 15 1921.67 128.112 300.73 0.000 
  Pure Error 12 5.11 0.426       
Total 28 2120.34          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
8.44763 9.13% 5.76% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant -0.67 1.71 -0.39 0.698    
DTA -530 322 -1.65 0.111 1.00 

Regression Equation 
EM1 = -0.67 - 530 DTA 

 

Regression Analysis: EM2 versus DTA 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 71.4 71.38 0.03 0.870 
  DTA 1 71.4 71.38 0.03 0.870 
Error 27 70303.5 2603.83       
  Lack-of-Fit 15 65475.3 4365.02 10.85 0.000 
  Pure Error 12 4828.2 402.35       
Total 28 70374.9          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
51.0278 0.10% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 12.2 10.3 1.18 0.247    
DTA -322 1945 -0.17 0.870 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 12.2 - 322 DTA 

 

 ) مجموعة شركات العينة ذات معدل الضريبة الفعال أقل من معدل الضريبة السائد(  10ملحق رقم 

Regression Analysis: EM2 versus ETRdif 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 215.4 215.4 0.27 0.605 
  ETRdif 1 215.4 215.4 0.27 0.605 
Error 44 34876.9 792.7       
  Lack-of-Fit 28 31688.3 1131.7 5.68 0.000 
  Pure Error 16 3188.7 199.3       
Total 45 35092.4          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
28.1542 0.61% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 3.56 7.85 0.45 0.653    
ETRdif -24.2 46.4 -0.52 0.605 1.00 

Regression Equation 
EM2 = 3.56 - 24.2 ETRdif 
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 )مجموعة شركات العينة ذات الوفر الضريبى المؤجل( – )ب( 11ملحق رقم  ) مجموعة شركات العينة ذات الوفر الضريبى المؤجل( – )أ( 11قم ملحق ر
Regression Analysis: SAdjRt+1 versus DTE 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0.00850 0.008497 0.04 0.838 
  DTE 1 0.00850 0.008497 0.04 0.838 
Error 27 5.38673 0.199509       
  Lack-of-Fit 25 5.22380 0.208952 2.56 0.319 
  Pure Error 2 0.16293 0.081464       
Total 28 5.39523          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0.446664 0.16% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 0.2247 0.0898 2.50 0.019    
DTE -6.0 29.2 -0.21 0.838 1.00 

Regression Equation 
SAdjRt+1 = 0.2247 - 6.0 DTE 

 

Regression Analysis: SAdjRt+1 versus DTL 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0.1505 0.1505 0.77 0.387 
  DTL 1 0.1505 0.1505 0.77 0.387 
Error 27 5.2448 0.1943       
  Lack-of-Fit 23 4.6607 0.2026 1.39 0.413 
  Pure Error 4 0.5840 0.1460       
Total 28 5.3952          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0.440739 2.79% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 0.1916 0.0937 2.04 0.051    
DTL 14.8 16.8 0.88 0.387 1.00 

Regression Equation 
SAdjRt+1 = 0.1916 + 14.8 DTL 

 

 )مجموعة الشركات ذات معدل الضريبة الفعال أقل من السائد(  -)د( 11ملحق رقم  كات العينة ذات الوفر الضريبى المؤجل(مجموعة شر) - )ج( 11ملحق رقم  
Regression Analysis: SAdjRt+1 versus DTA 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0.00121 0.001213 0.01 0.938 
  DTA 1 0.00121 0.001213 0.01 0.938 
Error 27 5.39401 0.199778       
  Lack-of-Fit 15 3.21987 0.214658 1.18 0.389 
  Pure Error 12 2.17414 0.181179       
Total 28 5.39523          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0.446966 0.02% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 0.2345 0.0903 2.60 0.015    
DTA -1.3 17.0 -0.08 0.938 1.00 

Regression Equation 
SAdjRt+1 = 0.2345 - 1.3 DTA 

 

Regression Analysis: SAdjRt+1 versus ETRdif 
Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regression 1 0.00399 0.003992 0.03 0.864 
  ETRdif 1 0.00399 0.003992 0.03 0.864 
Error 44 5.95878 0.135427       
  Lack-of-Fit 28 4.93706 0.176324 2.76 0.018 
  Pure Error 16 1.02172 0.063858       
Total 45 5.96277          

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
0.368004 0.07% 0.00% 0.00% 

Coefficients 
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 0.181 0.103 1.76 0.085    
ETRdif 0.104 0.606 0.17 0.864 1.00 

Regression Equation 
SAdjRt+1 = 0.181 + 0.104 ETRdif 

 

 


