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 البحث ممخص
اختبار أثر التعثر السالى على الدلؾك االنتيازى مؽ قبل اإلدارة فى تحديد ضريبة دخل الذركات غير الهدف: 

ة الذركة على ىذه العبلقة السالية السقيدة بالبؾرصة السررية، باإلضافة إلى اختبار الدور الُسعدل لسراحل دورة حيا
 التأثيرية. 

مذاىدة لذركات غير مالية مقيدة بالبؾرصة السررية، وقد تؼ  794تتكؾن عيشة البحث مؽ الترسيػ/السشهجية: 
 االعتساد على نساذج االنحدار الستعدد، وذلػ مؽ خبلل تحليل أساسى واختبار حداسية. 

لتحديد درجة التعثر السالى، أعيرت نتائج التحليل األساسى إلى  Altman (1968)باستخدام نسؾذج الشتائج: 
وجؾد دليل تظبيقى لتأثير التعثر السالى إيجاًبا على السسارسات االنتيازية إلدارة الذركات غير السالية السقيدة 

ة حياة فى تحديد مراحل دور  Dickinson (2011)بالبؾرصة السررية فى تحديد ضريبة الدخل. وباستخدام نسؾذج 
إلى وجؾد دليل تظبيقى آخر لتأثير مرحلة التقديؼ إيجاًبا ومرحلة الشزج سلًبا على تلػ الذركة، أعيرت الشتائج 

العبلقة التأثيرية. وباستخدام مؤشر بديل لقياس التعثر السالى، أعيرت نتائج اختبار الحداسية نفس نتائج التحليل 
 التؾصل إلييا وقؾتيا.األساسى، مسا يعكس متانة الشتائج التى تؼ 

استشاًدا إلى الشتائج الدابقة، يؾصى البحث بإجراء تعديل على التذريع الزريبى يغلظ العقؾبات التؽصيات: 
والغرامات حال ثبؾت تؾرط إدارة الذركات فى التجشب الزريبى الزار والتيرب الزريبى، بذل الجيد مؽ قبل 

إدارة الذركات فى مسارسات الدلؾك االنتيازى وتررفاتيا غير  الجيات السعشية إليجاد آليات تحد مؽ انخراط
القانؾنية بذأن تحديد الزريبة، ومعالجة حالة التعثر السالى التى تتعرض ليا الذركات خبلل مراحل دورة حياتيا 

 بعيًدا عؽ السسارسات االنتيازية لئلدارة الستعلقة بتحديد الزريبة.
يل الفجؾة البحثية فى األدب السحاسبى بذأن السؾضؾع مجال البحث. ومؽ يحاول البحث تقل األصالة/اإلضافة:

 السدتثسريؽ، السحلليؽ السالييؽ، ومأمؾرى مرلحة االزرائب. اإلدارة، الستؾقع أن تكؾن الشتائج محل اىتسام 
ضريبة  التعثر السالى؛ مراحل دورة حياة الذركة؛ الدلؾك االنتيازى لئلدارة فى تحديد :سفتاحيةالكمسات ال

 الدخل؛ الذركات السقيدة بالبؾرصة السررية.
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The Impact of Financial Distress under the Moderating Role of 

Corporate Life Cycle on Managerial Opportunistic 

Behavior in Determining the Income Tax 

“Evidence from the Egyptian stock Exchange” 

Abstract 
 

Purpose: Investigating the impact of financial distress on managerial opportunistic behavior 
in determining the income tax of non-financial firms listed on the Egyptian Stock Exchange 
(EGX), in addition to determining the moderating role of corporte life cycle stages on this 
influence relationship. 
Design/Methodology: The research sample consists of 794 observations of non-financial 
firms listed on the Egyptian Stock Exchange, the multiple regression models were used to test 
research hypotheses. A fundmental analysis and a sensitivity test were performed. 
Findings: Using Altman (1968) model for financial distress, the results of the fundamental 
analysis indicated that there was a positive effect of financial distress on managerial 
opportunistic behavior in determining the income tax of non-financial firms listed on the 
Egyptian Stock Exchange. Using Dickinson (2011) model in determining the corporate life 
cycle stages, it found also a positive effect of introduction stage and a negative effect of mature 
stage on that influence relationship. By using an alternative proxy to measure the financial 
distress, the results of the sensitivity test found the same results as the fundmental analysis, 
which reflects the strength and robustness of the findings. 
Recommentions: Based on the previous findings, the research recommends making an 
amendment to the tax legislation that increases penalties and fines if it is proven that corporate 
management is involved in aggressive tax avoidance and tax evasion, exerting efforts by the 
concerned authorities to find mechanisms that limit the adoption of managerial opportunistic 
behavior and illegal actions regarding the income tax determination, and solving the financial 
distress that corporate is exposed to during the life cycle stages away from managerial 
opportunistic behavior related to determining the tax. 
Originality/Value: The research tries to reduce the research gap in the accounting literature 
on the subject area of research. The findings of the research are expected to be of interest to 
management, investors, financial analysts, and tax officials. 
Keywords: Financial Distress; Firms' life cycle stages; Managerial Opportunistic 
Behavior in Determining the income Tax; firms listed on the Egyptian Stock Exchange 
(EGX). 
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 مقدمة البحث -1
تعددد الزددرائب فددى معغددؼ الدددول حددؾل العددالؼ ركيددزة أساسددية للسددؾارد لاإليددرادات  الساليددة الحكؾميددة، 
وتعددد فددى نفددس الؾقددم واحدددة مددؽ أىددؼ عشاصددر التدددفقات الشقديددة الخارجددة التددى تؤدييددا الذددركات إلددى 

 Managerial Opportunistic Behaviorالسؾازنة العامة للدولة. ويقيد الددلؾك االنتيدازى لدئلدارة 
فدى تحديدد ضدريبة دخدل الذددركات مدؽ قددرة الدولدة علدى تحردديل أحدد أىدؼ مؾاردىدا ووضدع الدياسددات 
مؾضدددع التشفيدددذ، حيدددث تشدددتيج مسارسدددات مدددؽ أجدددل تخ ددديض الزدددريبة السدفؾعدددة. لدددذلػ، تقدددؾم اإلدارة 
بتظدددؾير اسددددتراتيجيات التخظددديل الزددددريبى لتخ دددديض تلدددػ التدددددفقات الشقديددددة الخارجدددة، بغددددرض تلبيددددة 

 حقيق األرباح السدتيدفة واحتياجات رأس السال.وت

وعشدددددما تحقددددق الذددددركات صددددافى خدددددارة تذددددغيلية بقيسددددة مرتفعددددة، ال تجدددددى مسارسددددات سددددلؾكيا 
االنتيازى على مدتؾى القؾائؼ السالية لأى إدارتيا لؤلرباح  نفًعا مؽ أجل تحديؽ نتائجيا السالية، وفى 

لؾكيا االنتيددازى والددذى يتزددسؽ تحديددد الزددريبة علددى ىددذه الحالددة تلجددأ إلددى نظددار آخددر لسسارسددات سدد
 . ومددؽ خددبلل مسارسددات إدارة الذددركات للدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد 2021الدددخل لسددعيد وعلددى، 

الزددريبة، تحددرم الذددركات الخزانددة العامددة للدولددة مددؽ السددؾارد الساليددة بذددكل مباشددر، والددذى يددؤثر بدددوره 
ول، وخاصدددة الشاميدددة. لدددذلػ، فدددإن تحليدددل ودراسدددة مددددببات سدددلًبا علدددى خظدددة التشسيدددة االقتردددادية للدددد

ومحددددات ىددذا الدددلؾك ييددؼ الحكؾمددة والذددركات واألفددراد علددى حددد سددؾاء. وبالتددالى، فددإن دراسددة ىددذا 
السؾضددؾع لددؼ يجتددذب فقددل علسدداء السحاسددبة وتسؾيددل الذددركات، ولكددؽ أيًزددا الساليددة العامددة والدياسددة 

 .(Dang and Tran, 2021)العامة وإدارة الدولة 

ويسثل الدلؾك االنتيازى لئلدارة فى تحديد ضريبة الدخل عاىرة مشتذرة فى كل وقم ومكان حؾل 
العالؼ، حيث إن مسارسات ىذا الدلؾك مؾجؾدة مشذ وجؾد مفيؾم الزرائب نفدو، والدذى يدؤثر جؾىرًيدا 

 Hanlon and)علدى القدرارات االقتردادية للذدركات، ألن الزدرائب جدزء ميدؼ مدؽ تددفقاتيا الشقديدة 
Heitzman, 2010) ويتزسؽ الدلؾك االنتيدازى لدئلدارة فدى تحديدد ضدريبة دخدل الذدركات أشدكال .

 e.g.: Dyreng et al., 2008; Frank et)ومغاىر مختلفة، وقد اتفقم غالبية الدراسات الدابقة
al.,2009; Chen et al., 2010; Hanlon and Heitzmen, 2010; Richardson et 

al., 2015a,b; Edwards et al., 2016; Kusbandiyah and Norwani, 2018 ؛ سدعيد
، التجشدددب الزدددريبى Tax planning ، علدددى أندددو يتسثدددل فدددى: التخظددديل الزدددريبى 2021وعلدددى، 

،  Aggressive Tax avoidance، التجشددب الزددريبى التعدددفىTax avoidanceلالعددادى  
إلى أن الدراسات  Payne and Raiborn (2018). وقد أشار Tax Evasionوالتيرب الزريبى 
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الدابقة لؼ تقدم طريقة لقياس كل عشرر أو مفيؾم على حددة، حيدث تعتسدد غالبيدة تلدػ الدراسدات فدى 
قيدداس الدددلؾك االنتيددازى لددئلدارة فددى تحديددد ضددريبة دخددل الذددركات علددى معدددل الزددريبة الفعددال، مددع 

  .2019التفرقة بيؽ معدل الزريبة الفعال الشقدى والسحاسبى ليؾسف، 

ويدؾفر الدددلؾك االنتيدازى لددئلدارة فدى تحديددد ضدريبة دخددل الذدركات مغلددة النتيداز اإلدارة الفرصددة 
حيدث تقدؾم اإلدارة  ،Rent Extractionللتدرب  اإلدارى، أو مدا يعدرم بسردظل  خاسدتخراج اإليجدارخ 

 Desai and)االنتيازية بيذا الدلؾك لتحقيق مرالحيا الذخرية على حداب مرال  مبلك الذركة
Dharmapala, 2006; Kim et al, 2011 2015عيدى، ؛.  

عشددما ال تددتظيع سدداد السبدال   Financial Distressوتتعدرض الذدركات لحالدة التعثدر السدالى 
السدددتحقة علييددا لدرصدديد الدددائشؾن وأورار الدددم فؾائددد القددروض  فددى تدداريل االسددتحقار، نغددًرا لعدددم 

 . وعشدما 2017على، ؛ Ozcan, 2016لتذغيلية تكفى لددادىا لتؾافر تدفقات نقدية مؽ األنذظة ا
تكددؾن الذدددركات متعثدددرة مالًيدددا، تكدددؾن دائًسدددا متحفدددزة لتخ دديض قيسدددة الزدددريبة التدددى تددددفعيا مدددؽ خدددبلل 
أساليب وطرر مختلفة، ويتؾفر الحافز لدى إدارة الذركات لبلنخراط فدى الددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد 

تتجددداوز فؾائددد ىددذا الدددلؾك لمثدددل: انخفدداض االلتزامددات الزددريبية، زيدددادة الزددريبة، ففددى ىددذه الحالددة 
صدددافى التددددفقات الشقديدددة، الحفددداف علدددى التردددشيفات االئتسانيدددة السبلئسدددة، اسدددتيفاء متظلبدددات افتدددراض 
االسدددتسرارية، وتحدددديؽ نغدددرة السددددتثسريؽ  تكاليفدددو لمثدددل: زيدددادة أتعددداب السراجعدددة، عقؾبدددات وغرامدددات 

اضددددى، اإلضددددرار بالدددددسعة، ارتفدددداع تكلفددددة الددددديؾن، ارتفدددداع تكلفددددة حقددددؾر السلكيددددة، ماليددددة نتيجددددة التق
 السسارسات االنتيازية إلدارة الذركة فى شكل ترب  إدارى، وانييار سعر الديؼ .

 Corporate / Firm Lifeدسدا أن السرحلدة التددى تسدر بيددا الذدركة مددؽ مراحدل دورة حياتيددا 
Cycle  السالى مؽ عدمو، حيث إن الحالة الساليدة للذدركة تختلدف تعكس مدى تعرض الذركة للتعثر

بدددداختبلم مرحلددددة: التقددددديؼ، الشسددددؾ، الشزددددج، التذبددددذب، واالنحدددددار، والددددذى قددددد يددددشعكس بدددددوره علددددى 
السسارسات االنتيازية إلداراتيا فى تحديد الزريبة. فقد ترتفع مسارسات الددلؾك االنتيدازى لدئلدارة فدى 

حلتددى التقددديؼ واالنحدددار والتذبددذب لالرتفدداع احتسددال تعثددر الذددركات تحديددد الزددريبة للذددركات فددى مر 
 مالًيا  مقابل انخفاضيا فى مرحلتى الشسؾ والشزج لالنخفاض احتسال تعثر الذركات مالًيا .

 مذكمة البحث -2
عشدما تكؾن الذركات متعثرة مالًيا، فإن مشافع الدلؾك االنتيازى لئلدارة فدى تحديدد الزدريبة تفدؾر 

مسا يزيدد مدؽ حدافز انخراطيدا فدى تشفيدذه، حيدث تعدد الحاجدة إلدى الحفداف علدى رأس السدال أو  تكاليفو،
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تلبية الحد األدنى مؽ احتياجات للذدركة أمدًرا ميًسدا، حتدى تدتسكؽ الذدركة مدؽ تلبيدة متظلبدات تعيددات 
 . (Richardson et al., 2015a)الديؾن أو االستسرار فى مسارسة أنذظتيا وعسلياتيا 

بزدرورة أن تأخدذ األبحداث السددتقبلية فدى االعتبدار  Habib et al. (2018)م دراسدة وقد أوص
الخرددائص األخددرى الخاصددة بالذددركة، مثددل: دورة حيدداة الذددركة، والتددى قددد تددؤثر علددى العبلقددة بدديؽ 
 التعثددر السددالى وإدارة األربدداح لالدددلؾك االنتيددازى لددئلدارة علددى مدددتؾى القددؾائؼ الساليددة . وامتددداًدا لددذلػ،

يتشددداول البحدددث الحدددالى بالتحليدددل والدراسدددة أثدددر دورة حيددداة الذدددركة علدددى العبلقدددة التأثيريدددة بددديؽ التعثدددر 
السالى والدلؾك االنتيازى فدى تحديدد ضدريبة دخدل الذدركات. ففدى مراحدل التقدديؼ والتذبدذب واالنحددار 

ى تبشددى مسارسددات يرتفددع احتسددال تعددرض الذددركات للتعثددر السددالى، والددذى قددد يكددؾن دافًعددا إلداراتيددا فدد
تخفددض مددؽ تحديددد ضددريبة الدددخل السفروضددة علددى تلددػ الذددركات لأى ارتفدداع الدددلؾك االنتيددازى فددى 
تحديددد ضددريبة الدددخل . فددى السقابددل، فددى مرحلتددى الشسددؾ والشزددج يددشخفض احتسددال تعددرض الذددركات 

ددددلؾك للتعثدددر السدددالى، والدددذى قدددد يكدددؾن يخفدددض مدددؽ تبشدددى اإلدارة لتلدددػ السسارسدددات لأى انخفددداض ال
 االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل .

وقد تؾصلم الدراسات الدابقة إلى نتائج مختلظة بذأن اتجداه تدأثير التعثدر السدالى للذدركات علدى 
مسارسدات إداراتيددا ايسدا يتعلددق بددلؾكيا االنتيددازى فدى تحديددد ضدريبة الدددخل وذلدػ فددى بي دات محاسددبة 

 ,.e.g.: Richardson et al., 2015a,b; Muttaqin et al)فقدد تؽصدمب بعزدهامختلفدة. 
2020; Dang and Tran, 2021)  ،سدعيد وعلدى،  لمثل:وتؽصمب أخرى إلى وجؾد تأثير إيجابى

 ,e.g.: Dhamara and Violita) فددى حدديؼ تؽصددمب ثالثددة  إلدى وجدؾد تددأثير سدلبى، 2021
2017; Tilehnouei et al., 2018) .إلى وجؾد تأثير غير معشؾى 

 e.g.: Hasan et al., 2016; Mangoting)تؾصلم غالبية الدراسات الدابقةوفى سياق آخر، 
and Onggara, 20189; Abbas et al.; 2020)  إلدى ارتفداع مسارسدات الددلؾك االنتيدازى

لددئلدارة فددى تحديددد ضددريبة الدددخل فددى مرحلتددى التقددديؼ واالنحدددار مقابددل انخفاضدديا فددى مرحلتددى الشسددؾ 
إلدى وجدؾد تدأثير معشدؾى  (e.g.: Irawan and Afif, 2020)رى والشزج. فدى حديؽ لدؼ تتؾصدل أخد

 لسراحل دورة حياة على انخراط إدارة الذركات فى مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديد الزريبة.

فى بي ة مسارسة السحاسبة السررية  -فى كي ية اإلجابة نغرًيا وعسلًيا  يسكؼ صياغة مذكمة البحثو 
ىل يؤثر التعثر السالى علدى الددلؾك االنتيدازى إلدارة الذدركات السقيددة )أ(  :على الدؤاليؽ التالييؽ -

ما مدى اختبلم أثدر التعثدر السدالى علدى الددلؾك )ب( بالبؾرصة السررية فى تحديد ضريبة الدخل؟ 
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االنتيازى إلدارة إلدارة الذركات السقيدة بالبؾرصة السررية فى تحديد ضريبة الدخل باختبلم مراحل 
 اة الذركة؟دورة حي

 هدف البحث -3
ييدددم البحددث بذددكل رئدديس إلددى دراسددة واختبددار أثددر التعثددر السددالى علددى الدددلؾك االنتيددازى فددى 
تحديد ضريبة الدخل، ومدى اختبلم قؾة و/أو اتجاه ىذه العبلقة التأثيرية باختبلم مراحل دورة حيداة 

 الذركة.

علددى الذددركات غيددر الساليدددة ويدددعى البحددث إلددى تحقيددق ىدددذا اليدددم مددؽ خددبلل دراسددة تظبيقيدددة 
  .2019-2008السقيدة بالبؾرصة السررية خبلل الفترة ل

 أهسية البحث -4
 تتزح أهسية هذا البحث فى ضؽء الشقاط التالية:

فدى  على الدلؾك االنتيازى فدى تحديدد الزدريبةتقديؼ دليل تظبيقى بذأن تحديد أثر التعثر السالى  -
 بي ة السحاسبة السررية.

غيدر حاسدسة، وخاصدة  الدلؾك االنتيازى فدى تحديدد ضدريبة الددخلال تزال األدلة التظبيقية بذأن  -
 فى بي ة السحاسبة السررية.

يحاول البحث تخ يف التعارض فى نتائج الدراسات الدابقة بذأن أثر التعثر السالى على الددلؾك  -
حل دورة حياة الذركة كستغير االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل، مؽ خبلل تحديد أثر إدخال مرا

 معدل ليذه العبلقة التأثيرية، مؽ أجل تفدير ىذا التعارض.

ندددرة الدراسددات الدددابقة التددى اختبددرت عؾاقددب ونتددائج التعثددر السددالى للذددركات، خاصددة ايسددا يتعلددق  -
 بالدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل بالتظبيق على أحد أسؾار السال العربية.

سؾسددة فددى الدراسددات الدددابقة التددى اختبددرت األثددر التفدداعلى للتعثددر السددالى ومراحددل دورة الشدددرة السل -
 حياة الذركة على الدلؾك االنتيازى لئلدارة فى تحديد ضريبة الدخل.

مدايرة اتجاه الدراسات والبحؾث األجشبية فدى إجدراء اختبدار حداسدية، مدؽ أجدل التحقدق مدؽ مددى  -
 سى ومتانتيا.دقة الشتائج فى عل التحليل األسا
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 حدود البحث -5
التعثر السدالى فى ضؾء مذكلة البحث وىدفو الرئيس، يخرج عؽ نظار البحث دراسة واختبار أثر 

، علددى الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد األنددؾاع األخددرى مددؽ الزددرائب كالزددريبة علددى القيسددة السزددافة
لتعثدددر السددددالى علدددى الدددددلؾك اودراسدددة وتحليدددل الدددددور السعددددل لسراحدددل دورة حيدددداة الذدددركة علددددى أثدددر 

، وكددذلػ اسددتخدام مؤشددرات أخددرى لقيدداس االنتيددازى لددئلدارة فددى تحديددد األنددؾاع األخددرى مددؽ الزددرائب
الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد ضددريبة الدددخل بخددبلم مؤشددر السعدددل الشقدددى الفعددال، كسددا يخددرج عددؽ 

، 2019أو ما بعد عام  2008ام نظار البحث أيًزا اختبار العبلقات التأثيرية خبلل الفترة ما قبل ع
دسا يخرج عؽ نظار البحث اختبدار العبلقدات التأثيريدة فدى الذدركات التدى تعدد قؾائسيدا بعسلدة بخدبلم 
الجشيو السررى، واستبعاد الذركات التدى تشتسدى إلدى القظاعدات الساليدة، نغدًرا الخدتبلم طبيعتيدا عدؽ 

 .طبيعة الذركات السشتسية لباقى القظاعات األخرى 

لددؼ يددتؼ الددتسكؽ مددؽ الحرددؾل علددى بياناتيددا ضددافة إلددى اسددتبعاد السذدداىدات لشددركة/عام  التددى باإل
، واسدتبعاد السذداىدات التدى حققدم صدافى خددارة قبدل الزدرائب لمدؽ أجدل حدداب خبلل فتدرة البحدث

متغير الدلؾك االنتيدازى لدئلدارة  وكدذلػ السعفداة مدؽ الخزدؾع للزدريبة علدى الددخل. كسدا يخدرج عدؽ 
، بخدبلم التعثدر السدالى ضدريبة الددخللبحدث السحدددات األخدرى للددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد نظار ا

الدذى تتعددرض لددو الذددركات، والستغيددرات السعدلددة األخدرى، بخددبلم مراحددل دورة حيدداة الذددركة، كسددا أن 
قابليددة الشتددائج التددى سددؾم يددتؼ التؾصددل إلييددا للتعسدديؼ مذددروطة بزددؾابل تتعلددق بسجتسددع وعيشددة البحددث 

  األدوات السدتخدمة فى قياس متغيرات البحث.و 

 خطة البحث  -6
لدراسة مذكمة البحدث ومعالجتهدا وتحقيدد هد يدى وفدى ضدؽء حددود ، سديتػ اسدتكسال البحدث عمدى 

 الشحؽ التالى:
 مفيؾم وأنؾاع ودوافع الدلؾك االنتيازى لئلدارة فى تحديد ضريبة الدخل على أرباح الذركات. -7
  مفيؾم وأسباب ومؤشرات التعثر السالى. -8
 مراحل دورة حياة الذركة مؽ مشغؾر محاسبى. -9

تحليل أثر التعثدر السدالى علدى الددلؾك االنتيدازى لدئلدارة فدى تحديدد ضدريبة الددخل علدى أربداح  -10
 الذركات واشتقار الفرض األول.
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التأثيريددة محددل الدراسددة واشددتقار  تحليددل الدددور السعدددل لسراحددل دورة حيدداة الذددركة علددى العبلقددة -11
 الفرض الثانى وفروعو.

  مشيجية البحث. -12
 نتائج البحث وإسياماتو وتؾصياتو ومجاالتو السقترحة. -13

مفهؽم وأندؽا  ودوافدا الددمؽك النتهدازى لدإلدارة فدى تحديدد ضدريبة الددخل  -7
  عمى أرباح الذركات

فى تحديد ضريبة الددخل عمدى أربداح مفهؽم وأنؽا  الدمؽك النتهازى لإلدارة  -7-1
 الذركات

أن الزدريبة تعتبدر أحدد دوافدع مسارسدات  Puspitasari and Muktiyanto (2018)أوضد  
الدددلؾك االنتيددازى لددئلدارة، وذلددػ مددؽ خددبلل التددأثير علددى صددافى الددرب  الخاضددع للزددريبة، مددؽ أجددل 

 تخ يض الزريبة السدفؾعة، ومؽ ثؼ التدفقات الشقدية الخارجة.

 IFRSوتدىء إدارة بعض الذركات استخدام السرونة التى تؾفرىا معايير التقدارير الساليدة الدوليدة 
للتبلعددب فددى تحديددد صددافى الددرب  الخاضددع للزددريبة لتحقيددق أىدددام أرباحيددا الذخرددية، وقددد يددؤثر 

السعدايير تحقيق ىذه األىدام بتلػ الكي ية على التشسية االقتردادية للدولدة ورفاىيتيدا. فقدد وفدرت تلدػ 
بدددائل وخيددارات محاسددبية متعددددة، مسددا يتددي  إلدارة الذددركة اسددتخدام حكسيددا الذخرددى، والددذى يددؾفر 
فرصدة انخراطيددا فددى مسارسددات الددلؾك االنتيددازى علددى مدددتؾى إعدداد القددؾائؼ الساليددة للذددركات برددفة 

 ,.Ahmed et al., 2013; Ugrin et al)عامدة، وتحديدد الزدريبة علدى أرباحيدا بردفة خاصدة 
. وفدددى إطددددار تبشددددى مرددددر لتلددددػ السعددددايير، قددددمم الدراسددددات الدددددابقة لعلددددى سددددبيل السثددددال: (2017

  دلدديبًل تظبيقًيددا بذددأن ىددذه السسارسددات، سددؾاء عشددد 2018؛ ىبللددى، 2018؛ دمحم، 2015عبدددالبارى، 
  .2021إعداد القؾائؼ السالية للذركات أو تحديد الزريبة على أرباحيا لسعيد وعلى، 

ابات الزريبة على أرباح الذركات مجااًل للزعف الجؾىرى فى هيكدل الرقابدة الداخليدة، وتعد حد
وكؾنيددا حدددابات معقدددة بظبيعتيددا، ويددتؼ إعدددادىا قبددل نيايددة الدددشة الساليددة، وتحتددل مرتبددة متددأخرة بدديؽ 
الحدابات فى عسلية السراجعة، وانخفاض قدرة مراقب الحددابات غيدر الستخردص صدشاعًيا والدذى ال 

دم خدددمات ضددريبية للعسيددل بخددبلم السراجعددة علددى تقييددد الدددلؾك االنتيددازى لددئلدارة فددى حدددابات يقدد
  . ;Christensen et al., 2015; Gleason et al., 2017 2021الزريبة لسعيد وعلى، 
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ويشظؾى الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة األرباح على مغاىر وأنؾاع مختلفة تذدسل: التخظديل 
جشب الزريبى لالعادى أو السقبؾل ، السسارسات الزارة للتجشب الزدريبى لالتعددفى أو الزريبى، الت

 Hanlon andالزددار ، والتيددرب الزددريبى. وقددد تددؼ الخلددل بدديؽ ىددذه السرددظلحات، فقددد تؾسددع 
Heitzman (2010)  فدددى تحديدددد السقردددؾد بالتجشدددب الزدددريبى، فقدددد ذكدددر أندددو إذا كدددان التجشدددب

 Continuum of Taxمددؽ اسددتراتيجيات التخظدديل الزددريبى الزددريبى يسثددل سلدددلة مترددلة 
Planning Strategies ،ففدى الظدرم األدندى تؾجدد اسدتراتيجيات قانؾنيدة تساًمدا لخفدض الزدرائب ،

، وخالسددبلذ Evasion، خالتيددربخ Noncomplianceفددى حدديؽ أن مرددظلحات مثددل: خعدددم االمتثددالخ 
اآلخر مؽ الدلدلة السترلة. بكلسات أخرى، يتبع ستكؾن أقرب إلى الظرم  Shelteringأو اإليؾاءخ 

تجشب ضريبة الذركات نسًظا مدتسًرا يتراوح مؽ الددلبية إلدى العدوانيدة، ويسثدل الدشسل الددلبى االمتثدال 
لؤلحكددام الزددريبية للدولددة، فددى حدديؽ يسثددل الددشسل العدددوانى إعددادة هيكلددة السعددامبلت والترتيبددات بيدددم 

مدؽ حيدث السفيدؾم  -لرب  الخاضع للزريبة. ويسكؽ التفرقدة بيدشيؼ التيرب مؽ الزرائب أو تخ يض ا
 على الشحؾ التالى: -

 )أ( التخطيط الزريبى:

يتسثل التخظيل الزريبى فى اإلجراءات التى تتبعيدا الذدركات لتشغديؼ أوضداعيا عشدد التعامدل مدع 
إن أمكدؽ  –بالكامدل التذريعات الزريبية فى األجل الظؾيل، مؽ أجل تدنية قيسة الزريبة أو تجشبيدا 

 . ويشظدددؾى 2020؛ فدددؾدة، 2010بسدددا ال يتعدددارض مدددع اليددددم مدددؽ قدددانؾن الزدددرائب لدمحم،  –ذلدددػ 
 مؽ دل مؽ الثروة تحؾيل الذركة، والذى يؤدى إلى االنتيازى إلدارة الدلؾك التخظيل الزريبى على

 علدى سدسعتيا بالشددبةالسدالى، وكدذلػ  وضدعيا سدلًبا علدى يدؤثر مسدا اإلدارة، لحدداب الدولدة والسدبلك
 أنذدظة مسارسدة عدؽ عدزوم الذدركة مدؽ السدبلك يدتفيد وبذلػ، قد السرال . أصحاب مع لعبلقاتيا
  .2022الزريبى لسسره وآخرون،  التخظيل

باستغبلل الذركات الثغرات السؾجؾدة فى التذدريع الزدريبى  Tang and Firth (2011)وعرفو 
خ دديض التزاماتيددا الزددريبية. بسعشددى أن التخظدديل الزددريبى عشددد إعددداد تقاريرىددا الزددريبية مددؽ أجددل ت

يسثل الجانب اإلدارى الذى يتزسؽ تحديد ىدم تخ يض مقدار الزريبة إلى أدنى حد مسكؽ ووضع 
االستراتيجيات التى تزسؽ تحقيدق ىدذا اليددم، والدذى قدد يذدسل تشفيدد أعسدال قانؾنيدة أو غيدر قانؾنيدة 

  .2021لحذاد، 

بأندو الؾسديلة التدى يدتؼ وضدع الخظدل وتحديدد الؾسدائل  Armstrong et al. (2015)دسدا عرفدو 
مؽ خبلليا، مؽ أجل تدنية االلتزامات الزريبية إلى أدنى حد مسكؽ، ويعد التخظيل الزدريبى بسثابدة 
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عسليددة مدددتسرة، ال تتؾقددف عشددد فتددرة محددددة وال علددى السعالجددة الساليددة أو السحاسددبية لعشرددر أو بشددد 
 اعتباره كل القرارات اإلدارية أو ما يعرم باالستراتيجيات الزريبية.محدد، ويأخذ فى 

إلدى أندو يسكدؽ أن تتبلعدب الذدركات فدى أرباحيدا الخاضدعة  Frank et al. (2009)وقدد أشدار 
للزريبة مؽ خبلل إجراءات تخظيل الزريبة التى تتبعيا، سؾاء كانم بذكل قانؾنى أو غير قانؾنى. 

إلدى أن التخظديل الزدريبى يتسثدل فدى تخ ديض الزدريبة علدى  Wang et al. (2019)دسدا أشدار 
ربدد  الذددركة مددؽ خددبلل االسددتثسارات وهيكلددة األنذددظة التجاريددة فددى نظددار قددانؾن الزددرائب. وقددد ذكددر 

Mills et al. (1998)  أن كل دوالر يتؼ إنفاقو فى أنذظة التخظيل الزريبى يقابلدو انخفداض بقيسدة
الزددريبية، أى ارتفدداع التدددفقات الشقديددة مددؽ أنذددظة التخظدديل الزددريبى أربعددة دوالرات فددى االلتزامددات 

 نتيجة انخفاض الزريبة الرريحة.

 وتتكبد الذركات فى تخطيطها الزريبى تكاليف، والتى تذسل:
   التكاليف السباشرة الرريحة، مثل: رسؾم االستذارات السدفؾعدة لبلستذدارييؽ الخدارجييؽ والغرامدات

الشاتجدددة عدددؽ عسليدددات مراجعدددة خدمدددة اإليدددرادات الداخليدددة والرواتدددب والتكددداليف والعقؾبدددات السحتسلدددة 
 األخرى السرتبظة بإدارة الزرائب.

   التكدداليف غيددر السباشددرة، مثددل: انخفدداض معدددالت العائددد علددى االسددتثسارات فددى األصددؾل السفزددلة
 Edwards et al., 2013; Al-Hadi et)للزرائب لالسعروفة أيًزا بإسؼ الزرائب الزدسشية  

al., 2017). 

 )ب( التجشب الزريبى:

التجشدب الزدريبى بأندو التظبيدق القدانؾنى للشغدام الزدريبى  Tilehnouei et al. (2018)عدرم 
للسرددال  الذخردددية لتخ ددديض مبلددد  الزدددريبة السدددتحقة مدددؽ خدددبلل األدوات واألسددداليب الستاحدددة فدددى 

نتيازى مؽ قبل إدارة الذركات فى حدابات قانؾن الزرائب والئحتو التشفيذية، ويعكس ذلػ الدلؾك اال
 الزريبة. 

وقدد أوضدحم مشغسددة التعداون االقترددادى والتشسيدة أن مرددظل  تجشدب الزددريبة ُيددتخدم لؾصددف 
اإلجراء الذى تقؾم بو الذركة، بيدم تخ يض التزاماتيا الزريبية وفق التذريع الزريبى، إال أن ىدذا 

 . (OCED, 2015)لتذريع الزريبى اإلجراء قد يتعارض مع السقرد مؽ تظبيق ا

التجشب الزريبى بأنو التغيير فى األنساط الدلؾكية لددافعى  Abbas et al. (2020)دسا عرم 
الزددرائب للبحددث عددؽ ثغددرات فددى قددانؾن الزددرائب القددائؼ مددؽ أجددل تخ دديض االلتددزام الزددريبى. وأشددار 



 أثر التعثر المالى فى ظل الدور المعدل لدورة حياة الشركة..........                                 عبد هللا حسني يونسد/

993 

 

Mocanu et al. (2021)  نى مدؽ دفدع الزدرائب إلدى إلدى أن التجشدب الزدريبى ىدؾ التجشدب القدانؾ
التذددريةية لرددال   Loopholesالخزانددة العامددة للدولددة، وذلددػ بالؾسددائل القانؾنيددة باسددتخدام الثغددرات 

 الذركة.

 Legal tax planningويتزددسؽ التجشددب الزددريبى األنذددظة القانؾنيددة لتخظدديل الزددريبة
activitiesالسفزددددلة ضددددريبًيا  ، بغددددرض تجشددددب سددددداد الزددددريبة، كاالسددددتثسار فددددى محفغددددة الدددددشدات

 .(Hanlon and Heitzman, 2010)واختيار أفزل الظرر الزريبية لئلىبلك 

ويتبيؽ مسا سبق، أن التجشب الزدريبى يشقددؼ إلدى مسارسدات مذدروعة لعاديدة أو مقبؾلدة  وأخدرى 
غيدددر مذدددروعة لتعدددد ية أو ضدددارة ، ويشذدددأ الشدددؾع السذدددروع مدددؽ مسارسدددات التجشدددب الزدددريبى نتيجدددة 

. ففدى مردر مدثبًل، تددس  IFRSيؽ مؾاد قانؾن الزرائب ومعايير التقريدر السدالى الدوليدة االختبلم ب
مددؾاد قددانؾن الزددرائب فددى حددداب إىددبلك األصددؾل الثابتددة بسعدددالت وندددب محددددة حدددب كددل أصددل، 
وتختلدف ىددذه السعدددالت عددؽ نغيرتيددا التددى تدددس  بيددا معددايير التقريددر السددالى الدوليددة، مسددا يشددتج عشيددا 

التزامدددات ضدددريبية مؤجلدددة، حيدددث تددددس  تلدددػ السعدددايير لدددئلدارة باسدددتخدام مزيدددد مدددؽ الددددلظة و أصدددؾل 
التقديرية أدثر مؽ القؾاعد الزريبية. ومؽ ثؼ، فإن انخفاض الرب  الخاضع للزريبة مدؽ خدبلل وجدؾد 
التزامات ضريبية مؤجلة قد يؤدى إلى انخفاض فى مبل  الزريبة الحالية، ويسكؽ تردشيفيا علدى أنيدا 

  . 2005جشب ضريبى لوزارة السالية، ت

أمدا السسارسددات غيددر السذددروعة فتشذددأ نتيجددة عدددم اتفددار التخظدديل الزددريبى مددع روح القددانؾن مددؽ 
خدددبلل االسدددتفادة بدددالثغرات الدددؾارده بسدددؾاده، نغدددًرا لتعارضددديا أو لعددددم وضدددؾح صدددياغتيا. وتتسثدددل فدددى 

ذلػ اسدتخدام اسدعار التحؾيدل فدى تحؾيدل مسارسات إدارة األرباح لتخ يض الرب  الخاضع للزريبة وك
الدددخؾل إلددى فددروع ال تخزددع للزددريبة لدسبلجددي ضددريبية ، ويكددؾن فددى ىددذه الحالددة تجشددب ضددريبى 

 تعدفى.

 )ج( التهرب الزريبى:

التيرب الزريبى علدى أندو جيدد غيدر مذدروع لتخ ديض االلتدزام  Abbas et al. (2020)عرم 
الزدددريبى مدددؽ خدددبلل التسثيدددل الخددداطي للددددخل أو اعتسددداد تقشيدددات احتياليدددة لتجددداوز قدددؾانيؽ الزدددرائب. 
وتتزسؽ ىذه األساليب تخ يض قيسة الرب  الخاضع للزدريبة، ويدؤدى إلدى عددم االمتثدال لبللتزامدات 

ب الزددريبى مدددتؾى التجشددب الزددريبى لالعددادى والتعدددفى  للدرجددة الزددريبية. وبددذلػ، يتجدداوز التيددر 
التى تتيرب الذركة مؽ التزاماتيا الزريبية، مؽ خبلل انتياك قؾانيؽ الزرائب واللدؾائ . فيدؾ محاولدة 
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متعسدددة إللغدداء قددانؾن الزددرائب أو التحايددل عليددو مددؽ أجددل تخ دديض السددد ؾلية الزددريبية بذددكل غيددر 
 .(Mocanu et al., 2021)قانؾنى 

ويسثل التيرب الزريبى السسارسات غير القانؾنية التى تسارسيا الذدركات لليدروب مدؽ الزدرائب، 
حيث تقؾم بإخفاء الدخل أو الدرب  الخاضدع للزدريبة مدؽ خدبلل السبالغدة فدى تقددير الخردؾمات و/أو 

ر إلى أن التيرب الزريبى سلؾك غي Gabor (2012). وقد أشار (Sandmo, 2005)اإلعفاءات 
 قانؾنى متعسد يؤدى إلى انتياك مباشر لقانؾن الزرائب للتيرب مؽ دفع الزرائب. 

إطدداًرا مفاهيسًيددا للتفددرر بدديؽ السرددظلحات الدددابقة، فقددد أشددار إلددى أنددو  Lietz (2013)وقددد قدددم 
يؾجد تجشب ضريبى يتؾافق مع روح القانؾن، وفى ىذه الحالة يأخذ الذكل السقبؾل، كاستثسار الذدركة 

 27االت معفاة أو مشخفزة ضريبًيا واإلىبلك السعجل لآلالت والسعدات السذتراة لدسا بالسادة فى مج
 . كسا يؾجد تجشب ضريبى يخالف روح القانؾن يقترب مؽ التيرب 2005  لعام 91مؽ القانؾن رقؼ ل

الزدددريبى، وفدددى ىدددذه الحالدددة يأخدددذ الذدددكل التعددددفى، كسسارسدددات إدارة األربددداح فدددى تخ ددديض الدددرب  
خاضع للزريبة وكدذلػ اسدتخدام اسدعار التحؾيدل فدى تحؾيدل الددخؾل إلدى فدروع ال تخزدع للزدريبة ال

لدسبلجي ضريبية . أما التيرب الزريبى ايذير إلى ارتكاب الذركة مسارسات تخالف نرؾص مؾاد 
قددانؾن الزددرائب، وتعددد بسثابددة جريسددة يعاقددب علييددا القددانؾن، كعسليددات التزويددر فددى التقريددر الزددريبى 

  .2015تعسد إثبات عسليات كاذبة لعيدى، و 

بأن الدلؾك االنتيازى فى تحديد الزريبة  Hasan et al. (2016)ما أوضحو  ويؤكد عمى ذلغ،
مدددؽ الشاحيدددة الشغريدددة يقدددع علدددى طدددؾل سلددددلة متردددلة تتدددراوح مدددؽ خاالمتثدددال ألحكدددام الزدددرائبخ إلدددى 

سثدددل فدددى تخ ددديض ضدددريبة علدددى أربددداح خالعدوانيدددةخ، أى هيكلدددة السعدددامبلت واألنذدددظة بيددددم رئددديس يت
الذددركات عددؽ طريددق االسددتخدام السذددروع للقؾاعددد الزددريبية. باإلضددافة إلددى إمكانيددة تحقيددق التجشددب 
الزريبى بؾسائل غير قانؾنية ال تستثل للتذريعات أو اللؾائ  الزريبية، حيث إنيا تعد انتياًددا لقدانؾن 

ريبى. وقد اسدتخدمم تلدػ الدراسدة مؤشدًرا لقيداس الزرائب، وىذا الشؾع مؽ التجشب يذكل التيرب الز
 التجشب الزريبى يتزسؽ جسيع أنؾاع مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديد الزريبة.

علدى أن الددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد  Kusbandiyah and Norwani (2018) كسدا يؤكدد
الزريبة يذسل أنذظة التخظيل الزريبى التى تعتبر عدوانية مؽ حيث أنيا مرسسة لتخ ديض الدرب  
الخاضددع للزدددريبة بذدددكل فعدددال مددؽ خدددبلل اسدددتغبلل أوجدددو عددددم اليقدديؽ أو التبدددايؽ فدددى تفددددير قدددانؾن 

ع فددددى السشظقددددة الرماديددددة، واتخدددداذ الزددددرائب، واالسددددتفادة مددددؽ مجدددداالت قددددانؾن الزددددرائب التددددى قددددد تقدددد
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الترتيبددات أو السخظظددات السرددسسة لتخ دديض االلتزامددات الزددريبية للذددركات بذددكل فعددال باإلضددافة 
 إلى األنذظة غير القانؾنية.

أن الذددركات تشفددذ مسارسددات الدددلؾك  Aronmwan and Okafor (2019) كسددا أوضددح
ريبة بذددكل قددانؾنى، ويعددد التيددرب الزاويددة االنتيددازى فددى تحديددد ضددريبة الدددخل كددإجراء لتخ دديض الزدد

 غير القانؾنية لو.

 Hanlon and Heitzmen (2010); Huseynov and Klamm (2012) وقدد اسدتخدم
 Edwardsمرظلحى التجشب الزريبى والتجشب الزدريبى التعددفى بذدكل متدرادم، بيشسدا اسدتخدم 

et al. (2016) كل متدددرادم، فدددى حددديؽ مردددظلحى التخظددديل الزدددريبى والتجشدددب الزدددريبى بذددد
بديؽ مردظلحى التجشدب الزدريبى التعددفى  Frank et al. (2009); Chen et al. (2010)خلل

 والتيرب الزريبى.

صعؾبة عسلية فى التفرقة  Abdul Wahab and Holland (2012)وجد  وفى الؽاقا العسمى،
ة، األمر الذى ترتب عليو استخداميا بيؽ تلػ السفاهيؼ باستخدام البيانات الثانؾية الؾاردة بالقؾائؼ السالي

بذكل تبادلى أو تؾسيع مفيؾم التجشب الزريبى ليذسل األنذظة القانؾنية التدى تتفدق مدع روح القدانؾن 
وتلددػ التددى ال تتفددق، وكددذلػ األنذددظة غيددر القانؾنيددة التددى تعتبددر مددؽ قبيددل التيددرب الزددريبى لفددؾدة، 

2020.  

بسثابددة مرحلددة تدددبق التجشددب الزددريبى لالعددادى  يعددد التخظدديل الزددريبى يزدداف ىلددى مددا سددبد،
والتعدددفى  والتيددرب الزددريبى، حيددث يعددد التخظدديل الزددريبى نقظددة البدايددة التددى تشددتج عشيددا السؾاقددف 
الزددريبية السختلفددة. ويسكددؽ وصددف التجشددب الزددريبى علددى أنددو تخظدديل ضددريبى تددؼ بؾسددائل قانؾنيددة 

ضريبى تعدفى إذا لؼ يتفق التخظيل الزريبى مذروعة تتفق مع روح قانؾن الزرائب، ويكؾن تجشب 
مددع روح القددانؾن مددؽ خددبلل االسددتفادة بددالثغرات الددؾارده بسددؾاده لتعارضدديا أو لعدددم وضددؾح صددياغتيا، 

  .2020ويكؾن تيرب ضريبى إذا تؼ التخظيل الزريبى بظرر ووسائل غير قانؾنية لفؾدة، 

ددا مدديؼ هددذ  السفدداليػ و  ، فقددد تؾسددع البدداحثؾن فددى السرددطمحاتوبشدداءع عمددى صددعؽبة التفرقددة عسميع
نظددار مفيددؾم الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد ضددريبة الدددخل علددى أربدداح الذددركات، مددؽ أجددل إمكانيددة 

 قياسو عسلًيا ليذسل: التخظيل الزريبى، التجشب الزريبى لالعادى والتعدفى ، والتيرب الزريبى. 
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ضريبة الدخل عمى أرباح  الدمؽك النتهازى لإلدارة فى تحديد ودوافا أساليب -7-2
 الذركات

تتعددددد مجدددداالت أسدددداليب ومسارسددددات الدددددلؾك االنتيددددازى فددددى تحديددددد ضددددريبة الدددددخل علددددى أربدددداح 
؛ 2018مليجى، لالذركات، فيى سلدلة مؽ األنذظة يترتب علييا حالة أو أدثر مؽ الحاالت التالية 

 ,.Dyreng et al., 2010; Palan et al ؛2021؛ دمحم، 2021؛ سدعيد وعلدى، 2020فدؾدة، 
2010:  

  :خاًصددة  -تذددير إلددى نقددل أربدداح الذددركاتالسدداذات الزددريبية السددديتة واسددتراتيجية تاكددل الؽعدداء
إلى مشاطق أخرى ذات معدالت ضريبية مشخفزة أو غيدر خاضدعة للزدريبة،  -متعددة الجشديات 

 Abusiveبية السددي ةفترتفع السعامبلت األدثر عدوانية التدى تقدع فدى السبلجدىء والسدبلذات الزدري
tax shelters بكلسددات أخددرى، تتسثددل السددبلذات الزددريبية السدددي ة فددى إنذدداء شددركات خارجيددة .

لتددددؾفير الحسايددددة الزددددريبية، والتبلعددددب بتقشيددددات السحاسددددبة، والتبلعبددددات القانؾنيددددة. وتذددددير الحسايددددة 
لدددى البلددددان ذات الزدددريبية الخارجيدددة إلدددى نذددداط اسدددتخدام السعدددامبلت السردددظشعة لتحؾيدددل الددددخل إ

 Mossack fransecaالزرائب السشخفزة وبالتالى إنذداء مدبلذات ضدريبية كسدا فدى حالدة شدركة 
لشددددركة محاسددددبة مقرىددددا بشسددددا ، وبالسثددددل يددددتؼ االعتددددرام بالسرددددروفات فددددى البلدددددان ذات الزددددرائب 

 السرتفعة.

  :تأخرة نؾًعدا مدا عدؽ تذير إلى الؾفاء بدداد الزريبة مؽ خبلل دفعات مالتأخير فى سداد الزريبة
 تؾقيم تحقيق األرباح، مؽ أجل أن تدتفيد الذركة بيذه الدفعات أطؾل فترة مسكشة.

  يذير إلى استغبلل الذركات البدائل السحاسبية الؾاردة بسعايير التقرير السحاسبية:  البدائلاستخدام
السخدزون لاألول فداألول، السالى الدولية لقياس وتقييؼ عشاصر القؾائؼ السالية، مثل: طريقتدى تددعير 

 الستؾسل ، طريقتى الحرؾل على األصؾل الثابتة لاالقتشاء، التأجير التسؾيلى .

  :غيدر استخدام الذركة األم طريقة تدعير تحدؾيلى لعشاصدرىا لداألصدؾل يذير إلىأسعار التحؽيل 
 بديؽ البزداعة سدليسة لتددعير تحؾيدل غيدر تحؾيدل أسدعار تددتخدم وقدد الخددمات ، أو السلسؾسدة

السشداطق  مدؽ األربداح تحؾيدل بغدرض الزدريبية، وذلدػ فدى معامبلتيدا تختلدف فروعيدا، والتدى قدد
الزدريبى أو ال  أخدرى مشخفزدة السعددل لسشداطق ودول السرتفدع الزدريبى السعددل ذات والددول

 .تخزع للزريبة
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  :ادة مدؽ إدارة الذدركات إلعيدار صدافى خددائر لبلسدتفيذدير إلدى سدعى التاعب فى نتائج األعسال
، أو 2005  لعددام 91  مددؽ قددانؾن الزددرائب السرددرى رقددؼ ل29ترحيليددا لؤلمددام تظبيًقددا للسددادة رقددؼ ل

سددعييا لتأجيددل بعددض التكدداليف أو تزددخيؼ اإليددرادات فددى فتددرات اإلعفدداء مددؽ الزددريبة إلددى فتددرات 
 الخزؾع ليا.

 الدرب   فيدشخفضالدديؾن،  األصدؾل عدؽ طريدق شدراء يذدير إلدىالدديؽن:  األصدؽل عدؼ يريدد تسؽيل
مسدا يخفدض الزدرائب، وذلدػ كلدو نتيجدة ارتفداع  التسؾيدل، مردروم الرتفداع الخاضدع للزدريبة،

 السالية. الرافعة

  :دفددع ضددرائب بقيسددة أقددل عسددا يتظلبددو التفدددير السعقددؾل لقددؾانيؽ  يذددير إلددىاسددتلال ثلددرات القددانؽن
 عدم وضؾح الرياغة.الدولة، وتغير ىذه الثغرات لتعارض بعض مؾاد قانؾن الزرائب أو ل

أثدر تعددد البددائل السحاسدبية فدى عدل  Dechow and Skinner (2000)وقدد تشاولدم دراسدة 
فددددى التبلعددددب بشتددددائج أعسددددال الذددددركات. وقددددد  GAAPتظبيددددق السبددددادب السحاسددددبية الستعددددارم علييددددا 

تؾصددلم الدراسددة إلددى اسددتخدام تلددػ الذددركات لتعدددد البدددائل السحاسددبية فددى معالجددة عشاصددر القددؾائؼ 
السالية فى اإلفراح عؽ أرباح مرتفعة غير حقيقية وأعباء ضريبية مشخفزة، مسا يذير إلى مسارسدة 

 .Blaylocket et alالزدريبة. كسدا تشاولدم دراسدة إدارة تلػ الذركات للدلؾك االنتيدازى فدى تحديدد 
أثر الفرور الزريبية على إدارة األرباح باستخدام حدابات االستحقاقات االختيارية. وقد تؼ  (2012)

الذدددركات تردددر تقدددارير ماليدددة متزددسشة أربددداح مشخفزدددة مددع ارتفددداع حجدددؼ الفدددرور  أن التؾصددل إلدددى
 دارة تلػ الذركات للدلؾك االنتيازى فى تحديد الزريبة.الزريبية السؾجبة، مسا يذير إلى مسارسة إ

مددى اسدتخدام إدارة الذدركات غيدر الساليدة السقيددة بالبؾرصدة السردرية  Salah (2019)وتشداول 
  السعشؾن بد خضدرائب الددخلخ والتخظديل الزدريبى 24الزرائب السؤجلة وفق السةيار السحاسبى رقؼ ل

دأداة لسسارساتيا االنتيازية فى شكل إدارة ألرباح تلدػ الذدركات. وقدد تؾصدلم الشتدائج إلدى أن صدافى 
ائب السؤجلدددة ليدددا تدددأثير مباشدددر علدددى سدددلؾك اإلدارة االنتيدددازى بذدددأن إدارة أربددداح تلدددػ التزامدددات الزدددر 

الذددركات علددى عكددس التخظدديل الزددريبى الددذى لدديس لددو تددأثير مباشددر، إال أن التخظدديل الزددريبى لددو 
 تأثير غير مباشر على سلؾك اإلدارة االنتيازى مؽ خبلل صافى التزامات الزرائب السؤجلة.

دارة فددى النخددرط فددى تشفيددذ مسارسددات تعكددس سددمؽكها النتهددازى فددى تحديددد وتتعدددد دوافددا اإل
، يتسثدل أحددىا فدى تحقيدق مشدافع كارتفداع صدافى التددفقات الشقديدة ضريبة الدخل عمى أرباح الذدركات

للذددركة، الشاتجددة عددؽ الؾفددؾرات الزددريبية، والتددى تددؾفر فرصددة زيددادة اسددتثسارات الذددركة، مسددا يددشعكس 
يز قيسة الذركة، ومؽ ثؼ ارتفاع ثروة مبلديدا، مدؽ خدبلل مزيدد مدؽ التؾزيعدات الشقديدة، إيجاًبا على تعز 
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 .Annuar et al؛ 2015وكدذلػ ارتفداع مكافدات اإلدارة، نتيجدة إدارتيدا الفعالدة للزدرائب لعيددى، 
2014 .  

فى الددافع الددابق، وأشدار إلدى دافدع آخدر يتسثدل  Khuong et al. (2020)يذكػ  فى السقامل،
اسددتخداميا للتدددفق الشقدددى الحددر فددى بشدداء إمبراطؾريددة شخرددية. حيددث تشظددؾى السسارسددات الدددابقة فددى 

على حجب السؾارد السالية عؽ الحكؾمة واالحتفاف بيا للذركة، والتى يسكدؽ أن تددتخدم فدى تخ ديض 
اب قيسددة السددداىسيؽ بدددبب مذددادل الؾكالددة الستعلقددة بالفرددل بدديؽ السددداىسيؽ واإلدارة لعدددد مددؽ األسددب

Wang et al. (2019): 

قددد يددؾفر الفرددل بدديؽ السددداىسيؽ واإلدارة فرًصددا لددئلدارة لبلسددتفادة مددؽ ذلددػ الدددلؾك لبلنخددراط فددى  )أ(
 تحقيق مرال  شخرية لئلدارة الذى يسكؽ أن يزر بقيسة الذركة.

تحديد قد تخفى الذركات إجراءاتيا الستعلقة بالزرائب مؽ خبلل السعامبلت الدرية والسعقدة فى  )ب(
 الزريبة، يسكؽ أن يؤدى ىذا التعتيؼ أيًزا إلى انخفاض الذفااية تجاه السداىسيؽ.

 يسكؽ أن يؤدى ذلػ الدلؾك إلى خدائر طؾيلة األجل فى الدسعة. )ج(

قددد يكددؾن ذلددػ الدددلؾك غيددر متدددق مددع السددد ؾلية االجتساعيددة للذددركة، والددذى قددد يكددؾن ذا أىسيددة  )د(
 ل.لبعض السداىسيؽ، وللذركة كك

سعى اإلدارة إلدى التدرب  اإلدارى أو مدا يعدرم خباسدتخراج اإليجدارخ، وكدذلػ العقؾبدات التدى تدؤثر  )ه(
 سلًبا على سسعة الذركة، والتى تشعكس سلًبا فى الشياية على قيسة الذركة.

تعددددد االنتيازيددددة اإلداريددددة وعسليددددات تحؾيددددل الثددددروة لرددددال  اإلدارة أدثددددر صددددؾر تكدددداليف الؾكالددددة  )و(
، حيددث تدددتغل اإلدارة الغسددؾض السردداحب لعسليددة تحديددد الزددريبة وضددعف نغددام حسايددة وضددؾًحا

 السدتثسر.

اسدددتخدمم شدددركة خإندددرونخ األمريكيدددة للظاقدددة وشدددركة خزيدددروكسخ  واتدددداقعا مدددا الددددوافا الددددابقة،
اسددتراتيجيات معقدددة فددى سددلؾكيا االنتيددازى فددى تحديددد الزددريبة سدديلم مددؽ السعددامبلت مددع األطددرام 

 Desai)إلدييؼ مدؽ السدبلك Rent Diversionقدة، والتدى مكشدم اإلدارة مدؽ تحؾيدل الثدروة ذوى العبل
and Dharmapala 2009) كسا وجدد .Desai et al. (2007)  أن إدارة شدركات الدشفل الروسدية

قدددد قادىدددا سدددلؾكيا االنتيدددازى فدددى تحديدددد الزدددريبة إلدددى االسدددتفادة مدددؽ إخفددداء السدددؾارد عدددؽ الددددلظات 
باإلضافة إلى أنو يسكؽ إخفاء ىذه السؾارد أيَزدا عدؽ السدداىسيؽ، مسدا قدد  شخرية. الزريبية لسشافع

يددددس  لدددئلدارة باسدددتخدام ىدددذه السدددؾارد ألغراضددديا الخاصدددة بغدددرض التدددرب  اإلدارى، كسدددا يدددؤدى ىدددذا 
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الددلؾك إل ى تفدداقؼ مذددكلة عدددم تساثددل السعلؾمددات بدديؽ اإلدارة والسددداىسيؽ وارتفدداع تكدداليف اإلشددرام 
 دارة. على اإل

عبلقة ذات داللة إحرائية بديؽ الددلؾك االنتيدازى فدى  Blaylock (2016)لؼ يجد  فى السقامل،
 تحديد الزريبة والترب  اإلدارى أو استخراج اإليجار مؽ قبل إدارة الذركات األمريكية.

 مفهؽم وأسباب ومؤشرات التعثر السالى -8
 مفهؽم التعثر السالى -8-1

مقدمة إلفبلس الذركات، ومؽ ثؼ يلزم معالجتو سريًعا وبذكل فعدال، وتعدد قددرة يعد التعثر السالى 
الذركة على اتخاذ إجراءات سريعة االستجابة عشدما تتعدرض لتعثدر مدالى عدامبًل حاسدًسا فدى تعافييدا، 

 ومشيا اللجؾء إلى مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل.

إلى أن التعثر السالى يتسثل فى الحالة التى  Mccarthy (2011); Ozcan (2016)وقد أشار 
ال تدتظيع بسؾجبيا الذركة دفع السبال  السدتحقة علييا لدرصيد الدائشؾن وفؾائد القدروض  فدى تداريل 

 . كسا 2017االستحقار، نغًرا لعدم تؾافر تدفقات نقدية مؽ األنذظة التذغيلية تكفى لددادىا لعلى، 
إلدى أن التعثدر يحددث عشددما تكدؾن قيسدة الترد ية إلجسدالى أصدؾل  Chen et al. (1995)أشدار 

الذركة أقل مؽ القيسة اإلجساليدة لسظالبدات الددائشيؽ، فسدع اسدتسرار ىدذا الؾضدع، يسكدؽ أن يدؤدى إلدى 
الترد ية القدددرية أو اإلفدبلس. ولددذلػ، غالًبدا مددا يذددار إلدى التعثددر السدالى علددى أنيدا احتسددال اإلفددبلس 

 Hussain. كسدا عرفدو (Koh et al., 2015)عتسدد علدى تدؾافر الدديؾلة واالئتسدان الذى يتبيؽ أنو ي
et al. (2016)  بانخفداض قيسدة أصدؾل الذدركة عدؽ قيسدة التزاماتيدا، وعددم إمكانيدة سدداد إلتزاماتيدا

 باستخدام التدفقات الشقدية التذغيلية.

أن الذركة تتعرض للتعثر السالى إذا كان رصيد الشقدية الستاح لددييا ال يكفدى سدداد  ويرى الباحث
االلتزامات العاجلة لدحدابات الدفع وأقداط القرض وفؾائده ، وكذلػ عشددما تعجدز عدؽ تدؾفير الشقديدة 

كات للدداد مدتقببًل إذا تسكشم مؽ تأجيل سداد ىذه االلتزامدات. ويعتبدر مردظل  التعثدر السدالى للذدر 
مرظلًحا غامًزا إلى حد ما، ويسكؽ القؾل بأنو ُيعزى إلى أربعة مرظلحات عامة شائعة االستخدام 

 Altman and Hotchkiss, 2006; Richardson et)فدى دراسدات السحاسدبة واألعسدال، وىدى
al., 2015a): 
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والددددذى يشذددددأ عشدددددما يكددددؾن معدددددل العائددددد السحقددددق علددددى رأس السددددال  :Failureالفذددددل السددددالى  )أ(
السدددتثسر أقددل بذددكل ملحددؾف ومدددتسر مددؽ السعدددالت الدددائدة علددى االسددتثسارات السساثلددة، أو أن 

 تكؾن اإليرادات غير كااية لتغظية التكاليف، ويذار إليو بالفذل االقترادى.

الفشيددة إلددى نددؾع آخددر مددؽ الزددائقة الساليددة، يذددير مددؽ الشاحيددة : و Insolvency)ب( العدددر السددالى 
 حيث ال تدتظيع الذركة الؾفاء بالتزاماتيا الحالية، ربسا بدبب مخاوم الديؾلة.

مرددظل  فشددى يذدير إلددى أن الذدركة فددى ضددائقة ماليدة والتددى تتظلددب : Bankruptcy)ج( اإلفداس 
 .إعبلًنا قانؾنًيا يتعلق بحكؼ قزائى

يتؼ وصفو عاًدة فى حدالتيؽ إمدا فشًيدا أو قانؾنًيدا، ويذدير التقردير : Default)د( التخمف عؼ الدداد 
الفشى إلى الحالة التى تشتيػ فييا الذركة شرًطا مؽ شروط العقد الدارى مع الدائؽ، ومؽ السرج  
أن يؤدى اإلخفار فى سداد الدفعات الدورية لقرض ما إلى حدوث تقردير قدانؾنى، وكدبل الشدؾعيؽ 

 ىسا إشارة إلى تراجع أداء الذركة وتعرضيا إلى ضائقة مالية. مؽ التخلف عؽ الدداد

وُتغير الذركات الستعثدرة مالًيدا زيدادة فدى تكلفدة رأس السدال، وانخفداض فدى الؾصدؾل إلدى مردادر 
التسؾيددددل الخارجيددددة، وانخفدددداض الترددددشيف االئتسددددانى، وزيددددادة فددددى اسددددتعداد اإلدارة لتحسددددل مزيددددد مددددؽ 

ى تعددانى مددؽ حالددة التعثددر السددالى معرضددة أيًزددا لخظددر العقؾبددات السخدداطر، وقددد تكددؾن الذددركة التدد
الدددددلبية الذددددديدة، مثددددل: فقدددددان سددددسعة الذددددركة، وزيددددادة الزددددغل الدياسددددى واإلعبلمددددى، والغرامددددات 

 .(Edwards et al., 2013; Al-Hadi et al., 2017)والعقؾبات السحتسلة 

 أسباب ومؤشرات التعثر السالى -8-2
، وتددؼ ترددشيف ىددذه األسددباب التددى تددؤدى ىلددى حدددوث تعثددر مددالى لمذددركاتتؽجددد مجسؽعددة مددؼ 

إلدى أسدباب داخليدة تتعلدق  Michalkova et al. (2019); Ombab (2019)األسدباب مدؽ قبدل 
بغددروم الذددركة وأخددرى خارجيددة ال تتعلددق بغددروم الذددركة وثالثددة بي يددة أو طبيةيددة، وذلددػ كسددا يلددى 

  :2021لدمحم، 

وتذدددسل ضددعف إدارة الذدددركة، عددددم تدددؾافر الخبددرة الكاايدددة لددددييا للتعامدددل مدددع  :)أ( األسدددباب الداخميدددة
السذكبلت السالية، عدم كفاءة رقابتيدا علدى الشدؾاحى الساليدة، ضدعف إدارتيدا لدرأس السدال العامدل، 
عدم كفداءة سياسداتيا الساليدة، ارتفداع نفقاتيدا، تشفيدذ مذدروعات اسدتثسارية ضدخسة تفدؾر إمكاناتيدا، 

 الدلبية لعسليات االندماج واالستحؾاذ. واالنعكاسات



 أثر التعثر المالى فى ظل الدور المعدل لدورة حياة الشركة..........                                 عبد هللا حسني يونسد/

933 

 

وتذدددسل انخفددداض الظلدددب علدددى مشتجدددات وخددددمات الذدددركة لأى انخفددداض  )ب( األسدددباب الخارجيدددة:
اإليرادات ، اشتداد حالة السشافدة التدى تؾاجييدا وتكدؾن غيدر متؾافقدة مدع إمكاناتيدا، ضدعف كفداءة 

عدددة وسدددعر مدددشخفض، وارتفددداع أسدددؾار رأس السدددال، دخدددؾل سدددلع خارجيدددة إلدددى الددددؾم بجدددؾدة مرتف
أسدددعار مددددخبلت العسليدددة اإلنتاجيدددة بذدددكل ال يتؾافدددق مدددع عروفيدددا الساليدددة، بددددبب ارتفددداع أسدددعار 

 الررم، والذى يؤدى إلى ارتفاع مدتؾى التزخؼ.

 وتذسل الحرائق، الزالزل، والكؾارث الظبيةية األخرى. )ج( األسباب البيتية أو الطبيعية:

ال يؾجدد اتفدار حدؾل تحديدد مغداىر وعبلمدات معيشدة تذدير  ثر السالى،و يسا يتعمد بسؤشرات التع
إلى تعثر الذركة مالًيا، وذلػ بدبب اختبلفات فى طبيعة الذركة نفديا والردشاعة التدى تشتسدى إلييدا، 
إال أنو يسكؽ االستدالل على مدى وجؾد تعثر مالى مدؽ عدمدو مدؽ خدبلل الشددب السؤشدرات التدى يدتؼ 

تحديدد قيستيدا مدؽ التقدارير الساليدة للذدركات لالقدؾائؼ الساليدة واإليزداحات الستسسدة استخراج مكؾناتيدا و 
 (e.g.: Khaliq et al., 2014; Kazemian et al.‚ 2017)ليدا . وقدد أشدارت دراسدات عديددة 

أن الشددب والسؤشدرات الساليدة التددى تقديس وتحددد: الربحيددة، الدديؾلة، الشذداط، والسديؾنيددة تعدد مدؽ أىددؼ 
  : 2021ت التى تدل على احتسال تعثر الذركة مالًيا، وذلػ على الشحؾ التالى لدمحم، السحددا

ندب ومؤشرات الربحيدة مددى قددرة الذدركة علدى تحقيدق أربداح مدؽ إيدراد السبيعدات  تقيس)أ( الربحية: 
والخدمات خبلل فترة زمشية محددة لندبة الرب  إلى اإليراد ، وُيفدر ارتفاع ندب الربحية على أن 
الذددركة ناجحددة مالًيددا أو أنيددا أقددل عرضددة للتعثددر السددالى، فددى حدديؽ ُيفدددر انخفدداض ندددب الربحيددة 

ة متعثرة مالًيا، وخاًصة إذا تدىؾرت ندب الربحية لفترات زمشية متتالية. وإذا لؼ يتؼ على أن الذرك
تحديدد األنذددظة والقظاعدات التددى تتددبب فددى انخفداض تلددػ الشددب أو تحقددق خددائر، فإنددو سددؾم 
يددؤدى إلددى التددأخر فددى إعددداد التقددارير الساليددة وانخفدداض مدددتؾى اإلفردداح، مسددا يعددد مؤشددًرا قؾًيددا 

 لًيا. لتعثرىا ما

ندب ومؤشرات الديؾلة مدى قدرة الذركة على استخدام الشقدية ومدا فدى حكسيدا  تقيس)ب( الديؽلة: 
الستاحة لدييا فى الؾفداء بالتزاماتيدا السددتحقة فدى القريدب العاجدل لقرديرة األجدل ، وُيفددر ارتفداع 

ت الستداولدة. أى أن ندب الديؾلة إلدى ارتفداع قيسدة الشقديدة ومدا فدى حكسيدا مقارندة بقيسدة االلتزامدا
الذدركة لدددييا القدددرة علددى تلبيدة التزاماتيددا قردديرة األجددل، ويذددير ىدذا إلددى أن الذددركة أقددل عرضددة 
للتعثر السالى. فى السقابدل، ُيفددر انخفداض قيسدة الشقديدة ومدا فدى حكسيدا مقارندة بقيسدة االلتزامدات 

 ة على رأس السال العامل ضةيفة.الستداولة إلى أن الذركة متعثرة مالًيا، وخاصة إذا كانم الرقاب
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نددددب ومؤشدددرات الشذددداط مددددى كفددداءة إدارة الذدددركة لسؾاردىدددا الستاحدددة، ومددددى  تقددديس)ج( الشذددداط: 
استخدميا لؤلصؾل بذكل أمثل فى تحقيق أقرى قيسة مسكشة لئليرادات التدى تددتخدم فدى تغظيدة 

قل عرضة للتعثر السالى، فى نفقاتيا وتحقيق أرباح. وُيفدر ارتفاع ندب الشذاط على أن الذركة أ
حيؽ ُيفدر انخفاضديا علدى أن الذدركة متعثدرة مالًيدا، حيدث تسثدل إنعكاًسدا لعددم قددرة الذدركة علدى 

 السشافدة فى الدؾر.

ندب ومؤشرات السديؾنيدة أو الرافعدة الساليدة مددى اعتسداد الذدركة علدى مردادر  تقيس)د( السديؽنية: 
ل  فددددى تسؾيددددل اقتشدددداء أصددددؾليا. وُيفدددددر ارتفدددداع ندددددب التسؾيددددل الخارجيددددة لقردددديرة وطؾيلددددة األجدددد

السديؾنيدددة إلدددى ارتفددداع الرافعدددة الساليدددة واالعتسددداد بذدددكل كبيدددر علدددى مردددادر التسؾيدددل الخارجيدددة، 
وبالتددالى ارتفدداع القيددؾد الستعلقددة علددى عسليددة االقتددراض وارتفدداع قيسددة العددبء السترتددب عليددو لأى 

يذير إلى ارتفاع احتسدال تعثرىدا مالًيدا. فدى حديؽ ُيفددر الفؾائد . وبالتالى، تكؾن الذركة فى وضع 
 انخفاضيا إلى أن الذركة أقل عرضة للتعثر السالى.

 مراحل دورة حياة الذركة مؼ مشعؽر محاسبى -9
 Mueller، السظدؾرة مدؽ قبدل  Corporate life cycle theoryوفًقدا لشغريدة دورة حيداة الذدركة

كامتداد لسفيدؾم دورة حيداة السشدتج الدذى تدؼ تظدؾيره فدى مجدال التددؾيق، يتظدؾر أداء الذدركة  (2003)
خدددبلل مراحدددل مختلفدددة لددددورة حياتيدددا، وتغيدددر خدددبلل ىدددذه السراحدددل خردددائص مختلفدددة تدددشعكس علدددى 
الشددؾاحى السحاسدددبية، السيددارات اإلداريدددة، االسددتراتيجيات، الييكدددل التشغيسددى، وعسليدددة اتخدداذ القدددرارات، 

كل مرحلة تحدياتيا الخاصدة بيدا وعسليدة صدشع القدرار السشاسدبة ليدا وأسدلؾب القيدادة لتلبيدة التؾقعدات ول
 . (Yoo et al., 2019)الستعلقة بيا 

حيداة الذددركة إلدى خسددس مراحدل مختلفددة وىدى لعلددى الترتيددب :  Dickinson (2011)وقدد قدددؼ 
، التذبذب لاالىتزاز أو Mature، الشزج Growth، الشسؾ لالتؾسع  Introductionالتقديؼ لالبداية  

. وتتسيدددددز كدددددل مرحلدددددة Decline، واالنحددددددار لالتددددددىؾر أو االنخفددددداض  Shake-outاالضددددظراب  
 ببعض الخرائص التى تشعكس على الشؾاحى السحاسبية، والتى يتؼ إيزاحيا كسا يلى:

سكشيدا مدؽ البددء فدى الددؾر تحاول الذركة فدى ىدذه السرحلدة إنذداء مكاندة متسيدزة ت)أ( مرحمة التقديػ: 
وتزدددسؽ اسدددتسراريتيا، مدددؽ خدددبلل إدخدددال مشتجدددات و/أو خددددمات جديددددة، اعتسددداًدا علدددى التسؾيدددل 
الخددارجى، نغددًرا الفتقارىددا إلددى السددؾارد الساليددة الذاتيددة. ويلعددب االبتكددار التكشؾلددؾجى دوًرا ميًسددا فددى 

سحتسلدديؽ، وتسثددل السرونددة فددى نجاحيددا فددى إنذدداء مركددز تشافدددى يسشحيددا التفددؾر علددى السشافددديؽ ال
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عسليدددة اتخددداذ القدددرارات أحدددد السعدددايير الرئيددددة للفعاليدددة فدددى ىدددذه السرحلدددة، ألنيدددا تدددديل االبتكدددار 
 .(Barclay and Smith, 1995; Dickinson, 2011)التكشؾلؾجى 

دسددا ُتعددد الذددركات فددى ىددذه السرحلددة أدثددر عرضددة للفذددل، نتيجددة شددرعيتيا السحدددودة والرددعؾبات 
ؾاجييدددددا فدددددى التشدددددافس مدددددع الذدددددركات القائسدددددة، وتعدددددانى مدددددؽ تحقيدددددق تددددددفقات مدددددؽ األنذدددددظة التدددددى ت

أى سدالبة، بقيسدة صدااية  Cash Flow From Operations Activities (CFFO)التذدغيلية
انخفدداض التدددفقات الشقديددة الداخلددة مددؽ األنذددظة التذددغيلية عددؽ التدددفقات الشقديددة الخارجددة، نغددًرا لعدددم 

 ,Habib and Hasan)ة بعدد، وارتفداع الشفقدات بددبب التؾسدعات واإلعبلندات تحقدق مبيعدات كاايد
2019; Shahzad et al., 2020). 

ومؽ أجل بشاء مركز تشافدى فدى الددؾر، مدؽ الزدرورى زيدادة االسدتثسارات الجديددة ومدؽ ضدسشيا 
 Cash Flow Fromأنذظة البحث والتظؾير، وبالتالى تحقق تدفقات نقدية مؽ األنذظة االستثسارية 

Investment Activities (CFFIN)  سالبة بقيسة صااية(Dickinson, 2011). 

وبالتؾسع فى الحردؾل علدى اقتدراض خدارجى لتسؾيدل ىدذه االسدتثسارات، تحقدق تددفقات نقديدة مدؽ 
. مؽجبدةبقيسدة صدااية  Cash Flow From Finance Activities (CFFF)األنذدظة التسؾيليدة 

اثددل السعلؾمددات، وتددشخفض جددؾدة اإلفردداح السحاسددبى، نغددًرا لعدددم اىتسددام دسددا يرتفددع مدددتؾى عدددم تس
؛ حدددديؽ، Dickinson, 2011السحللدديؽ السددالييؽ والسددددتثسريؽ بستابعددة الذددركات فدددى ىددذه السرحلدددة ل

 . وفى حالة نجاح الذركة فى التقديؼ األولى لسشتجات و/أو خدمات جديددة فدى ىدذه السرحلدة، 2020
 التالية سؾم تشتقل إلى السرحلة

تتدددؼ ىددذه السرحلددة بارتفدداع إيددراد السبيعددات والخدددمات، وبددذلػ تتحؾيددل التدددفقات )ب( مرحمددة الشسددؽ: 
. كسددا ترتفددع الشفقددات الرأسددسالية ونفقددات مؽجبددةالشقديددة مددؽ األنذددظة التذددغيلية إلددى قيسددة صددااية 

البحدث والتظدؾير اسدتجابة لشسدؾ السبيعدات الددريع ولتددييل عسليدة االبتكدار، وبدذلػ تغدل التدددفقات 
. كسا تتؼ عسليدة التؾسدعات عدؽ طريدق إعدادة سالبةالشقدية مؽ األنذظة االستثسارية بقيسة صااية 

يادة رأس السال الخارجى اإلضافى، كسا تشخفض ندبة استثسار التدفقات الشقدية الستؾلدة داخلًيا وز 
مؽجبدددة تؾزيعدددات األربددداح، وبدددذلػ تغدددل التددددفقات الشقديدددة مدددؽ األنذدددظة التسؾيليدددة بقيسدددة صدددااية 

(Dickinson, 2011; Yoo et al., 2019). 

ومدددع زيدددادة تعقيدددد بي دددة التذدددغيل، يردددب  الييكدددل التشغيسدددى أقدددل مركزيدددة ويدددتؼ تؾجيدددو مزيدددًدا مدددؽ 
ام للتشديق والتعاون بيؽ اإلدارات السختلفة. كسا تؾجد حؾافز يسكؽ أن ُتديؼ فدى الحدد مدؽ عددم االىتس
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تساثدددددل السعلؾمدددددات، وترتفدددددع جدددددؾدة اإلفرددددداح السحاسدددددبى، نغدددددًرا لتحدددددؾل اىتسدددددام السحللددددديؽ السدددددالييؽ 
. (Loderer et al., 2016; Hamers, 2017)والسددتثسريؽ بستابعدة الذدركات فدى ىدذه السرحلدة 

 حالة ارتفاع حرة الذركة فى الدؾر وارتفاع قدرتيا التشافدية، سؾم تشتقل إلى السرحلة التالية.وفى 

فى ىذه السرحلة، ترتفع إيراد مبيعات وخدمات الذدركات أدثدر مدؽ مرحلدة الشسدؾ، )ج( مرحمة الشزج: 
فدددى . كسدددا تددددتثسر الذدددركات مؽجبدددةوبدددذلػ تكدددؾن التددددفقات الشقديدددة التذدددغيلية ذات قيسدددة صدددااية 

اإلنفدددددار الرأسدددددسالى وأنذدددددظة البحدددددث والتظدددددؾير بدرجدددددة مشخفزدددددة، وتعسدددددل علدددددى الحفددددداف علدددددى 
استثساراتيا القائسة وترب  أدثر صدرامة فدى اسدتغبلليا، وبدذلػ تغدل التددفقات الشقديدة االسدتثسارية 

، حيددث يسكددؽ سددالبة. فددى حدديؽ تتحددؾل التدددفقات الشقديددة التسؾيليددة إلددى قيسددة سددالبةبقيسددة صددااية 
دام األمدددؾال الداخليدددة وتؾزيعيدددا علدددى السدددداىسيؽ فدددى شدددكل تؾزيعدددات أربددداح أو إعدددادة شدددراء اسدددتخ

 .(Dickinson, 2011)األسيؼ، كسا يسكؽ تدديد التسؾيل الخارجى 

دسددا يددشخفض مدددتؾى عدددم تساثددل السعلؾمددات، وترتفددع جددؾدة اإلفردداح السحاسددبى، نغددًرا الىتسددام 
فددى حدديؽ تسيددل الذددركات خددبلل  الذددركات فددى ىددذه السرحلددة.السحللدديؽ السددالييؽ والسدددتثسريؽ بستابعددة 

مرحلة التقديؼ والشسدؾ إلدى التردرم بذدكل اسدتباقى، إال أنيدا فدى ىدذه السرحلدة أدثدر تحفًغدا وتددتجيب 
بدددداًل مدددؽ ذلدددػ إلجدددراءات السشافدددديؽ. ومدددؽ السدددرج  أن يشذدددأ االبتكدددار فدددى ىدددذه السرحلدددة مدددؽ الخبدددرة 

. وفدى حالدة عددم قددرة الذدركات علدى الحفداف (Hamers, 2017)السترادسة للذركات بسرور الؾقدم 
على مركزىا التشافدى فى الدؾر، لزعف كفاءة التذغيل أو الفذل فى الحفاف علدى االبتكدار، سدؾم 

 تشتقل إلى السرحلة التالية.

ال تتزدسؽ ىددذه السرحلدة نسددل تدددفق نقددى ثابددم لأى قددد يكدؾن مؾجًبددا أو سددالًبا  )د( مرحمددة التذمددذب: 
اء لؤلنذدظة التذدغيلية، نغددًرا النخفداض مددتؾى األسددعار والسبيعدات، أو لؤلنذدظة االسددتثسارية، سدؾ 

نغدددًرا لبيدددع بعدددض أصدددؾليا الرأسدددسالية مدددؽ أجدددل الؾفددداء بإلتزاماتيدددا، أو الحاجدددة إلدددى تجديدددد ىدددذه 
األصدددؾل، أو لؤلنذدددظة التسؾيليدددة، نغدددًرا لحاجتيدددا فدددى بعدددض الؾقدددم إلدددى االقتدددراض مدددؽ مردددادر 

؛ حددديؽ، Dickinson, 2011ل وعدددم قدددرتيا علددى القيددام بعسليددة تؾزيعددات لؤلربدداحخارجيددة، 
 . وإذا لددؼ تكددؽ الذدددركة قددادرة علددى الخدددروج مددؽ دوامددة األداء الستددددنى، سددؾم تشتقددل إلدددى 2020

 السرحلة التالية.

 تذسل ىذه السرحلة على الذدركات غيدر القدادرة علدى الخدروج مدؽ دوامدة األداء)ه( مرحمة النحدار: 
الستدددنى، كسددا تذددسل أيًزددا الذددركات التددى فذددلم فددى إنذدداء مركددز تشافدددى خددبلل مرحلددة التقددديؼ 
و/أو الذركات خبلل مراحل دورة الحياة التى تلييا وكانم أقل كفداءة مدؽ مشافددييا. ومدؽ الستؾقدع 
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 ، بدبب انخفاض معدل نسدؾسالبةأن تكؾن التدفقات الشقدية مؽ األنذظة التذغيلية بقيسة صااية 
، نتيجددددة مؽجبددددةالسبيعددددات. كسددددا أن التدددددفقات الشقديددددة مددددؽ األنذددددظة االسددددتثسارية بقيسددددة صددددااية 

الددتخلص مددؽ األصددؾل بددداًل مددؽ االسددتثسارات الجديدددة. إال أن التؾقعددات الخاصددة بددشسل التدددفقات 
. كسدا ترتفدع مذدكبلت الؾكالدة، الرتفداع الردراع بديؽ ليددب واضدحةالشقدية مؽ األنذدظة التسؾيليدة 

 .(Habib and Hasan, 2019; Yoo et al., 2019)داىسيؽ واإلدارة الس

وفدددى حالدددة عددددم الكفددداءة الداخليدددة للذدددركة وتاددددل التكشؾلؾجيدددا ومشتجاتيدددا وخددددماتيا واسدددتراتيجيات 
اإلدارة بسددرور الؾقددم وعدددم القدددرة علددى العددؾدة إلددى الربحيددة، سددؾم تزددظر الذددركة إلددى الخددروج مددؽ 

 . (Dickinson, 2011; Shahzad et al., 2020)ؤدى إلى زواليا الدؾر بذكل إجبارى، مسا ي

أنددو يشبغددى أن تدددتثسر الذددركات فددى أنذددظة البحددث والتظددؾير ورأس السددال  ويدددتشتج مسددا سددبد،
البذرى والشفقات الرأسسالية بدرجة أدبر فى مراحل دورة الحياة السبكرة لمرحلتى التقديؼ والشسدؾ  مقارًندة 

رحلتى التذبذب واالنحدار ، ألن العائد الذى يسكؽ الحرؾل عليدو يدشخفض علدى بالسراحل الستأخرة لم
مدار مراحل دورة الحياة، كسا يتي  للذركة دخؾل الدؾر والسشافدة، مؽ أجدل االسدتسرار وتعغديؼ ثدروة 

 السبلك.

تحميل أثر التعثر السالى عمى الدمؽك النتهازى لإلدارة فى تحديد ضريبة  -10
 الذركات واشتقاق الفرض األولالدخل عمى أرباح 

 ,e.g.: Mccarthy, 2011; Hussain et al., 2016; Ozcan)أدددت الدراسدات الددابقة 
على أن إدارة الذركات الستعثرة مالًيا تدعى إلدى الخدروج مدؽ ىدذه حالدة والؾصدؾل إلدى حالدة  (2016

ة، حتددى وإن كددان بذددكل االسددتقرار السددالى، سددؾاء أدانددم الظريقددة بترددرفات أخبلقيددة أو غيددر أخبلقيدد
مؤقم، خؾًفا مؽ تفاقؼ اآلثار الدلبية لحالة التعثر السالى، وتأجيدل ىدذه اآلثدار لفتدرات مددتقبلية، ومدؽ 
أمثلددة ىددذه اآلثددار الدددلبية: فقدددان الفددرص الؾعي يددة السدددتقبلية، التددأثير الدددلبى علددى الدددسعة، فقدددان 

لقيدد فدى بؾرصدة األورار الساليدة، والفذدل فدى الحرة الدؾقية، تدىؾر األوضاع السالية، الذظب مؽ ا
 . 2017تلبيددة تؾقعددات السحللدديؽ السددالييؽ. وقددد تددؤدى ىددذه اآلثددار إلددى إفددبلس تلددػ الذددركات لعلددى، 

ومؽ تلدػ التردرفات غيدر األخبلقيدة مسارسدات الددلؾك االنتيدازى علدى مددتؾى القدؾائؼ الساليدة لأو مدا 
لؾك االنتيدددازى فدددى تحديدددد ضدددريبة الددددخل علدددى أربددداح يددددسى بدددإدارة األربددداح ، وكدددذلػ مسارسدددات الدددد

 الذركات. 
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بفدددرض عددددم وجدددؾد مذدددكلة  –ونغددًرا ألن أحدددد األىددددام الرئيددددة لدددئلدارة تعغددديؼ ثددروة السدددداىسيؽ 
الؾكالة، يدتخدم السداىسؾن آليات مختلفة لسراقبة اإلدارة لتحقيق ىذا اليددم، ويعدد تلبيدة ىدذا اليددم 

سات الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل مؽ قبل اإلدارة، ألنو يؤدى أحد الدوافع الرئيدة لسسار 
. فقدد Tilehnouei et al. (2018)إلدى زيدادة صدافى الددخل وانخفداض التددفقات الشقديدة الخارجدة 

إلدى وجدؾد تدأثير سدلبى ومعشدؾى لخظدل تعؾيزدات اإلدارة   Armstrong et al. (2012)تؾصدل
 .على أرباح الذركاتضريبة الدخل ك االنتيازى فى تحديد الدلؾ السرتبظة بالزرائب على 

دا لشعريدة تحدؽل السخداير  Bulow and، التدى قددمياRisk Transformation Theory ووفقع
Shoven (1978) عشدما تكؾن الذركات فى حالة تعثر مالى، يسيل السداىسؾن واإلدارة إلى اتخاذ ،

رة بتحؾيددل السخداطر إلدى حسلدة الددشدات والددائشيؽ مددؽ سدلؾك محفدؾم بالسخداطر، فغالًبدا مدا تقدؾم اإلدا
خبلل تشفيذ مذروعات عالية السخاطر فى شكل اقتراض لتسؾيل السذروعات، وفى نفس الؾقدم يددرك 
حسلة الدشدات والدائشيؽ سلؾك تحؾيل السخداطر، وبالتدالى يظلبدؾن تكلفدة رأس مدال أعلدى عشدد التفكيدر 

 تى تقع فى تعثر مالى، وبذلػ ترتفع تكلفة الديؾن.فى شراء الدشدات، وإقراض الذركات ال

، يددرك السدبلك والددائشؾن أيًزدا سدلؾك تحؾيدل السخداطر مدؽ جدانبيؼ، ويظدالبؾن فى الجانب اآلخدر
تكلفة أعلى لرأس السال عشد التفكير فدى شدراء الددشدات أو إقدراض الذدركات التدى تقدع فدى حالدة تعثدر 

يدل الخارجيدة، نغدًرا الرتفداع مخداطر االسدتثسار فدى تلدػ مدالى، النخفداض الؾصدؾل إلدى مردادر التسؾ 
الذددركات، فيرتفددع معدددل العائددد السظلددؾب، لرددعؾبة سددداد السدددتحق للدددائشيؽ. وبددذلػ، تكددؾن الذددركات 

الددددلؾك االنتيدددازى فدددى تحديدددد أدثدددر اسدددتعداًدا لتشفيدددذ سياسدددات إدارة السخددداطر، مدددؽ خدددبلل مسارسدددات 
 .(Dang and Tran, 2021)الدخل  ضريبة

وقددد ال يكددؾن لدددى الذددركة التددى تعددانى مددؽ تعثددر مددالى خيددار سددؾى تبشددى نزعددة مرتفعددة السخدداطر 
وترب  أدثر عدوانية مؽ الشاحية الزريبية، حيث إن الحاجة إلى السؾارد السالية ترب  ضدرورية، ال 

التعثدر السدالى،  سيسا وأن الزريبة تسثل تدفًقا نقدًيا كبيًرا بالشددبة للذدركات الستعثدرة. وبدذلػ، فدى حالدة
قددد ترددب  االسددتراتيجيات التددى كددان ُيشغددر إلييددا سددابًقا علددى أنيددا أدثددر خظددؾرة أو مكلفددة علددى الذددركة 

 الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبةأدثر جاذبية وقابلية للتظبيق مع زيادة الفؾائد السحتسلة لسسارسات 
 .(Chen et al., 2010; Edwards et al., 2013)الدخل

ومؽ السرج  أن تددتخدم الذدركات التدى تعدانى مدؽ التعثدر السدالى أسداليب محاسدبية لزيدادة الددخل 
السؤقم لتجشب تعديل ديؾنيا أو التأثير على قدرتيا على سداد ديؾنيا. فدإذا كاندم الذدركات مرندة فدى 

ييا خظددل تشفيددذ الدياسددات السحاسددبية والتقددديرات السحاسددبية واإلفردداحات، فإنيددا تغيددر أيًزددا أن لددد
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أن الذدركات العدوانيدة مدؽ  Frank et al. (2009)ضدريبية مرندة. وتسذديا مدع ىدذه الحجدة، وجدد 
حيددددث سياسدددداتيا السحاسددددبية واشددددتقار التقددددديرات السحاسددددبية واإلفردددداحات تشخددددرط فددددى إدارة األربدددداح 
 الخاضددعة للزددريبة وتدددير بذددكل متددزامؽ دخددل دفتددرى أو محاسددبى مرتفددع، مددؽ خددبلل إصدددار تقددارير

ماليدددة صدددارمة، وتتددددرج فدددى عددددوانيتيا مدددؽ تجشدددب الزدددريبى عدددادى إلدددى ضدددار وتعددددفى ليردددل إلدددى 
 مدتؾى تيرب ضريبى.

ويسكؽ تفدير ذلػ بأن مسارسات الدلؾك االنتيازى السحاسبى لئلدارة علدى مددتؾى الدرب  الددفترى 
الذدركة، مثدل: األداء  أو السحاسبى بالقؾائؼ السالية لؽ تجدى نفًعا فى مؾاجيدة السذدكبلت التدى تؾاجيدا

السددالى الزددةيف الشدداتج عددؽ انخفدداض أرباحيددا أو وجددؾد خدددائر، وصددعؾبة الحرددؾل علددى التسؾيددل 
الخدارجى، كسدا أن تلدػ السسارسدات ليددا تدأثير سدلبى علدى الشذداط التذددغيلى للذدركة وأنيدا غيدر كاايددة. 

رب  الخاضع للزريبة، مؽ لذلػ، تلجأ إدارة الذركات إلى مسارسات الدلؾك االنتيازى على مدتؾى ال
أجدددل تدددؾفير مرددددر داخلدددى للتسؾيدددل، ليدددؾفر ليدددا الدددديؾلة البلزمدددة، وخاصدددة إذا كاندددم متعثدددرة مالًيدددا 

 . فكلسا كانم الذركة فى وضع رأسدسالى سدىء، 2021؛ سعيد وعلى، Nagar and Sen 2017ل
 زادت انخراط إدارتيا فى ىذه السسارسات.

الذدركات التدى تؾاجدو صدعؾبات ماليدة تقلدص االسدتثسار إلدى أن  Brondolo (2009)وقدد أشدار 
والتكشؾلؾجيا والتدؾيق والعسالة، وتزظر إلى استخدام جزء كبير مؽ مددخراتيا الشقديدة وتخفدض خظدة 
تؾزيع األرباح، ويحفز ىذا السأزر السدتسر اإلدارة على إيجاد طرر لخفض االلتزامات الزريبية على 

 ضددريبةتشخددرط اإلدارة فدى مسارسدات الدددلؾك االنتيدازى فددى تحديدد الذدركات. وبدذلػ، مددؽ السدرج  أن 
إلدى أن اإلدارة تتبدع سدلؾًكا  (e.g. Hussain et al., 2016)الددخل. كسدا أدددت دراسدات سدابقة 

  .2017انتيازًيا للتخلص مؽ اآلثار الدلبية للتعثر السالى للذركات لعلى، 

فدى تقييسدو لئليدرادات  International Monetary Fund (IMF)وقد أدد صشدور الشقد الدولى 
الزددددريبية السحرددددلة خددددبلل األزمددددة الساليددددة العالسيددددة أن الذددددركات السعثددددرة مالًيددددا تسيددددل إداراتيددددا إلددددى 

الددددخل كاليدددة ميسدددة لتسؾيدددل عسلياتيدددا  ضدددريبةاالنخدددراط فدددى مسارسدددات الددددلؾك االنتيدددازى فدددى تحديدددد 
إلفبلس أن تدرك أن التكاليف السحتسلة لئلفدبلس التجارية، حيث يسكؽ للذركات التى تؾاجو مخاطر ا

لدالعقؾبات واإلضرار بالدسعة  ض يلة مقارنة بالسشدافع السحتسلدة لدالقددرة علدى االسدتسرارية . وبدذلػ، 
الدددخل الرددارمة  ضددريبةتكددؾن علددى اسددتعداد لبلنخددراط فددى مسارسددات الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد 

مردلحة الزدرائب، حيدث يختلدف سدلؾك اإلدارة فدى ىدذه بغض الشغر عؽ مخاطر السراجعة مدؽ قبدل 
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الحالدة مدؽ أجدل إخفدداء أدائيدا الزدةيف، وذلددػ مدؽ خدبلل مسارسدات الدددلؾك االنتيدازى التدى تشتيجيددا 
(Brondolo, 2009; Richardson et al., 2015a) . 

بددالرب   قدددمم الدراسددات الدددابقة دلدديبًل علددى قدددرة إدارة الذددركة علددى التبلعددب وتأكيدددع لسددا تقدددم،
الخاضع للزريبة عشدما تؾاجو أرباًحا أقل اسدتسراًرا أو تقييسدات ائتسانيدة متؾقعدة مشخفزدة، نغدًرا لعددم 

 Kochقدرتيا على الؾفاء بالتزاماتيا وإعادة هيكلة ديؾنيا، خاصة عشدما كانم متعثرة مالًيا. فقد وجد 
مالًيدا تغيدر تحيدًزا ترداعدًيا أدبدر  أن تؾقعات أربداح اإلدارة الردادرة عدؽ الذدركات الستعثدرة (2000)

وُيشغر إلييا على أنيا أقل مرداقية مؽ التؾقعات السساثلة التدى قددمتيا الذدركات غيدر الستعثدرة، ويدتؼ 
 تفدير ذلػ بؾجؾد مسارسات إدارة األرباح بذكل انتيازى باإلضافة إلى إدارة الرب  الخاضع للزريبة.

ا عمى مدا سدبد، إلدى أن الدياسدة الزدريبية للذدركات  Edwards et al. (2013)أشدار  وتأكيدع
الستعثدرة مالًيددا ليدا العديددد مددؽ اآلثدار والشتددائج، مثدل ارتفدداع تكلفددة رأس السدال، والحددد مدؽ الؾصددؾل إلددى 
رأس السددال الخددارجى. حيش ددذ يكددؾن السدددير علددى اسددتعداد لتحسددل السخدداطر مددؽ خددبلل تغييددر سياسددة 

دخل السدددتخدمة. والذددركات التددى تعددانى مددؽ التعثددر السددالى الدد ضددريبةالدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد 
يكدددؾن لددددييا خيدددارات أقدددل، وتتحسدددل مخددداطر أدبدددر، وتتخدددذ مزيدددًدا مدددؽ مسارسدددات الددددلؾك االنتيدددازى 
دزددرورة لزيددادة التدددفق الشقدددى لالحددد مددؽ التدددفقات الشقديددة الخارجددة مددؽ الزددرائب  وتخظددى سددسعة 

إلدى أندو فدى أسدؾار الؾاليدات الستحددة وأسدتراليا  Richardson et al. (2013)الذركة. كسدا تؾصدل 
 ضددريبةخددبلل األزمددة الساليددة العالسيددة، ازدادت حدددة الزددائقة الساليددة والدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد 

 الدخل لتلػ الذركات.

إلددى أن تعثددر الذددركات االسددترالية مالًيددا أدى إلددى  Richardson et al. (2015a)وتؾصددل 
الدددددخل، أى أن التعثددددر السددددالى يددددؤثر إيجاًبددددا علددددى  ضددددريبةتيددددازى بذددددأن تحديددددد ارتفدددداع سددددلؾكيا االن

مسارسددات الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد الزددريبة، وخاصددة فددى عددل فتددرة األزمددة الساليددة العالسيددة عددام 
تدأثير تعثدر الذدركات األمريكيدة مالًيدا  Richardson et al. (2015b). كسدا تشاولدم دراسدة 2008

علددى مسارسددات الدددلؾك االنتيددازى. وأعيددرت الشتددائج أن التعثددر السددالى يددؤثر إيجاًبددا علددى مسارسددات 
الدلؾك االنتيازى، كسا وجد تأثير إيجدابى أيَزدا للتفاعدل بديؽ اسدتقبللية مجلدس اإلدارة والتعثدر السدالى 

 على مسارسات الدلؾك االنتيازى.

دلدديبًل تجريبًيددا يفيددد بددأن الذددركات الستعثددرة مالًيددا تتبشددى  Edwards et al. (2016) دسددا قدددم
إجراءات لزيادة الشقدية الستاحة لدييا مؽ خبلل مسارسات الدلؾك االنتيازى. وبالتالى، تدتخدم اإلدارة 

 التخظيل الزريبى كاستراتيجية لتخ يض ضريبة الدخل، وخاصة عشد تعرضيا لتعثر مالى. 
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إلى أن التعثر السدالى يدؤثر إيجاًبدا علدى مسارسدات الددلؾك  Muttaqin et al. (2020)ل وتؾص
 ، وىدذا 2018-2016االنتيازى فى جسيع شركات ترشيع الدلع االستيبلدية الساليزية خبلل الفترة ل

ات يعشى أن الرعؾبات السالية التى واجيم ىذه الذركات تعد دافًعا قؾًيا لئلدارة لبلنخدراط فدى مسارسد
 سلؾك انتيازى للتغلب على السذكبلت السالية التى تؾاجييا. 

 ، تتؾسدع إدارة الذددركات غيدر الساليدة السرددرية التدى تعدانى مددؽ 2020ووفًقدا لشتدائج دراسددة فدؾدة ل
الددخل ومدا تتزدسشو  ضدريبةوجدؾد قيدؾد وصدعؾبات ماليدة فدى مسارسدات الددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد 

فى مؾاد قانؾن الزرائب، مؽ أجدل تحقيدق وفدؾرات ضدريبية ومؾاجيدة  مؽ استغبلل الجؾانب الغامزة
 احتياجاتيا الشقدية، نتيجة عجزىا مؽ تؾفير التسؾيل مؽ السرادر الخارجية بدبب القيؾد السالية.

دلدديبًل تجريبًيددا يفيددد ارتفدداع مسارسددات الدددلؾك  Dang and Tran (2021)وقدددمم دراسددة 
شدركة مقيددة فدى سدؾر األورار السدالى الفيتشدامى خدبلل  369لعدد الدخل  ضريبةاالنتيازى فى تحديد 

فددى حالدة تعثرىددا مالًيدا، أى تددأثير التعثددر السدالى إيجاًبددا علدى الدددلؾك االنتيددازى  2020-2008الفتدرة 
 فى تحديد الزريبة.

  إلى انخفاض مسارسات الدلؾك 2021تؾصلم دراسة سعيد وعلى ل فى مقامل الشتائج الدابقة،
ى إلدارة الذددركات غيددر الساليددة السقيدددة فددى البؾرصددة السرددرية فددى حدددابات ضددريبة الدددخل االنتيدداز 

بتعرض ىذه الذركات للعدر السالى. وقد فدرت الدراسة ىذه الشتدائج بدااللتزام الذدكلى باليدات حؾكسدة 
 الذركات الخارجية، والداخلية لدون االىتسام بسدى فاعليتيا مدؽ عدمدو ، والتدى تذدسل: ضدعف الددور

الرقدددابى واإلشدددرافى السشددداط باليي دددة العامدددة للرقابدددة الساليدددة، ضدددعف التشغددديؼ لسيشدددة السحاسدددبة وميشدددة 
السراجعددة الداخليددة، األمددر الددذى يددشعكس سددلًبا علددى كفدداءة السحاسددبيؽ والسددراجعيؽ الددداخلييؽ ومراقبددى 

تددؾافر الفرصددة  الحدددابات، وتددؤدى العؾامددل الدددابقة إذا مددا اقترنددم بتعقددد حدددابات ضددريبة الدددخل إلددى
لئلدارة لسسارسة سلؾكيا االنتيازى فى حدابات ضريبة الدخل دون الشغر إلى أدائيا السدالى، ومدؽ ثدؼ 
دلسددا تؾسددعم اإلدارة فددى مسارسدداتيا ليددذا الدددلؾك فددى الفتددرات الساليددة التددى تدددبق تعثرىددا مالًيددا كلسددا 

 ا.انخفزم قدرتيا على مسارستيا ليذا الدلؾك فى فترة تعثرىا ماليً 

إلدى عددم وجدؾد  Dhamara and Violita (2017)تؾصدلم دراسدة  وفدى اتجدا  ثالدث لمشتدائج،
تدددأثير معشدددؾى لتعددددرض الذدددركات الردددشاعية األندوندددددية للتعثدددر السدددالى علددددى نتددداج إداراتيدددا للدددددلؾك 

إلدى وجدؾد تدأثير  Tilehnouei et al. (2018)االنتيدازى فدى تحديدد الزدريبة. كسدا تؾصدلم دراسدة 
معشددؾى للتعثددر السددالى للذددركات السدرجددة فددى بؾرصددة طيددران لددؤلورار الساليددة خددبلل الفتددرة  سددلبى غيددر

   على انخراط إداراتيا فى مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل.2013-2003ل
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 وبتحميل الشتائج الدابقة يتبيؼ ما يمى:
يريددددة بدددديؽ التعثددددر السددددالى والدددددلؾك تشددددؾع البي ددددة التظبيقيددددة للدراسددددات التددددى تشاولددددم العبلقددددة التأث (أ )

االنتيازى فى تحديد الزريبة، تسثلم بعزيا فى الؾاليات الستحدة األمريكية مؽ الدول الستقدمة 
(e.g.: Richardson et al. 2015b) وأسدتراليا ،(e.g.: Richardson et al., 

2015a) وماليزيدا مددؽ الدددول الشاشدد ة ،(e.g.: Muttaqin et al., 2020) . مددؽ الدددول و
 ,.Tilehnouei et al)، إيدران (Dhamara and Violita, 2017)الشاميدة، أندونيدديا 

  2021، وكدذلػ مردر لمثدل: سدعيد وعلدى، (Dang and Tran, 2021)فيتشدام ، (2018
   التى تشاولم القيؾد السالية بداًل مؽ التعثر السالى.2020فؾدة لودراسة 

ولدم العبلقدة التأثيريدة السذدار إلييدا تبديؽ أنيدا اتبعدم مشيجيدة بسراجعة الدراسات الدابقة التدى تشا (ب )
قائسددة علددى الدراسددات التظبيقيددة معتسددًدة علددى البيانددات التددى تددؼ الحرددؾل علييددا إمددا جدداىزة مددؽ 

كسا فى الدول الستقدمة، وتسيزت ىذه الدراسدات  (e.g.: Compustst)قؾاعد البيانات العالسية 
ييا وطؾل فترة التظبيق ومؽ ثدؼ كبدر حجدؼ العيشدة، أو إعددادىا بارتفاع عدد الذركات السظبق عل

وتجييزىددا مددؽ السرددادر ذات العبلقددة كسددا فددى الدددول الشاميددة وىددؾ مددا أدى إلددى أن يكددؾن حجددؼ 
 العيشة مشخفًزا.

تسثلددددم نتددددائج العبلقددددة التأثيريددددة فددددى ثبلثددددة اتجاىددددات، تسثددددل االتجدددداه األول فددددى وجددددؾد تددددأثير  (ج )
 e.g.: Richardson et al, 2015a,b; Edwards et al, 2016; Muttaqin)إيجدابى

et al, 2020; Dang and Tran, 2021) وتسثدل االتجداه الثدانى فدى وجدؾد تدأثير سدلبى ،
 :.e.g) ، وتسثل االتجاه الثالث فى عدم وجؾد عبلقة تأثيرية معشؾية2021لمثل: سعيد وعلى، 

Dhamara and Violita, 2017; Tilehnouei et al., 2018). 

بالرجؾع إلى طريقة قياس متغير الددلؾك االنتيدازى فدى غالبيدة الدراسدات الددابقة تبديؽ أعتسادىدا  (د )
علددى معدددل الزددريبة الشقدددى الفعددال، والددذى يعكددس حجددؼ الؾفددؾرات الزددريبة نتيجددة مسارسددات 
ثبلثددة عشاصددر: التخظدديل الزددريبى والتجشددب الزددريبى لالعددادى والتعدددفى  والتيددرب الزددريبى، 

جة عشرر واحد فقل. ونتيجة لذلػ، يذير الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضدريبة الددخل وليس نتي
  إلددى السسارسددات الشاتجددة عددؽ عشرددر واحددد أو اثشدديؽ أو 2021لدسددا فددى دراسددة سددعيد وعلددى، 

 الثبلثة عشاصر مجتسعيؽ.

والسردرية ندرة الدراسات التى تشاولم العبلقة التأثيرية محدل الدراسدة فدى بي دة السحاسدبة العربيدة  (ه )
فدددى دراسددددة فددددؾدة  -علدددى حددددد اطدددبلع الباحددددث –علدددى حددددد سدددؾاء، وانحرددددرت ىدددذه الدراسددددات 
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 . وىدددؾ مدددا يؾجدددد وجدددؾد فجدددؾة بحثيدددة بخردددؾص ىدددذه العبلقدددة 2021 ؛ سدددعيد وعلدددى ل2020ل
 التأثيرية فى بي ة السحاسبية العربية والسررية، والتى يحاول البحث الحالى فى تزييقيا.

ا عمى ما سبد، ي  اشتقاق الفرض األول لمبحث عمى الشحؽ التالى:تػ وبشاءع

H1 ددا عمددى الدددمؽك : يؽجددد تددأثير ىيجددامى معشددؽى لتعثددر الذددركات السقيدددة بالبؽرصددة السرددرية ماليع
 النتهازى إلداراتها فى تحديد ضريبة الدخل.

تحميددل الدددور السعدددل لسراحددل دورة حيدداة الذددركة عمددى العاقددة التأثيريددة  -11
 واشتقاق الفرض الثانى وفروعىمحل الدراسة 

أن أداء الذددركة وتخردديص السددؾارد مددؽ السددرج  أن يتغيددر بذددكل  Dickinson (2011)يدددعى 
مشيجددى بشدداًء علددى السراحددل السختلفددة لدددورة حيدداة الذددركة. وتفتددرض نغريددة دورة الحيدداة أن الذددركات 
تخزع لتغييرات مشيجيدة فدى أنذدظة التذدغيل واالسدتثسار والتسؾيدل، وفدرة السدؾارد، القددرات التشغيسيدة، 

 ,Helfat and Peteraf)السدتراتيجيات خدبلل مراحدل دورة حياتيدا السختلفدة واالسدتعداد للسخداطر وا
2003) . 

أن التعثر السالى يتؾقف على دورة حياة الذدركة. وقدد أعيدرت  Al-Hadi et al. (2017)ويرى 
أن الذدركات فدى مرحلتدى التقدديؼ  (Dickinson, 2011; Habib and Hasan, 2015)دراسدة 

وتؾاجو مخاطر مرتفعة، فى حيؽ أن الذركات فى مرحلتدى الشسدؾ والشزدج  واالنحدار تكؾن أقل ربحية
أدثددر ربحيددة وتؾاجددو مخدداطر أقددل. وبالتددالى، مددؽ الستؾقددع أن تددؤثر ىددذه االختبلفددات علددى مدددتؾيات 
التعثر السالى خبلل كل مرحلة مؽ مراحل دورة حياة الذركة. كسا ُتديؼ نغريدة دورة حيداة الذدركة فدى 

ط اإلدارة فى تحديد الربحية أدثر مؽ غيرىا، فسدؽ السحتسدل أن تدؤدى مراحدل دورة تفدير أسباب انخرا
 .(Drake, 2012)حياة الذركة إلى اختبلفات فى مدتؾيات مسارسات الدلؾك االنتيازى 

ويقييؼ السدتثسرون قدرة الذركة على التعامل مع التعثر السالى واسدتعادة الربحيدة فدى السقدام األول 
. وعشددما تؾاجدو الذدركات (Black, 1998)لتدفقات الشقدية وإمكانيدة تحقيدق األربداح مؽ خبلل تؾليد ا

قيددددؾًدا ماليددددة، فسددددؽ السددددرج  أن تركددددز اإلدارة الذددددركات فددددى مراحليددددا السبكددددرة علددددى تحددددديؽ القدددددرات 
ة علدى واالحتفاف بالسؾارد التكشؾلؾجيدة والساديدة، إال أنيدا قدد تفتقدر إلدى السدؾارد الساليدة لالدديؾلة  والقددر 

-Dynamic Resourcedالتشافس بفعالية مع أقرانيا. فؾفًقا للشغرية الديشاميكية القائسة على السؾارد 
Based Theory مددؽ السدددرج  أن يكدددؾن رأس السدددال البذددرى ورأس السدددال االجتسددداعى والسعرفدددى ،
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. (Helfat and Peteraf, 2003)والسؾارد غير متؾفرة فى السراحل السبكرة مؽ دورة حياة الذركات 
إلدى أندو فدى السراحدل السبكدرة مدؽ دورة حيداة الذدركة، قدد تؾاجدو  (Hasan et al., 2015)دسا أشار 

الذدددركات تكلفدددة عاليدددة لدددرأس السدددال، بددددبب عددددم التأددددد بذدددأن التددددفقات الشقديدددة السددددتقبلية واألربددداح 
 .(Al-Hadi et al., 2017)والرعؾبة السحتسلة فى زيادة رأس السال اإلضافى 

تددؼ الدربل بدديؽ حالدة التدددفقات الشقديدة وحدددوث التعثدر السددالى للذددركات،  باإلضدافة عمددى مددا سددبد،
إلدى أن الذدركات التدى  Jantadej (2006)واعتبار األولى محدًدا ومؤشًرا أساسًيا للثانيدة. فقدد أشدار 

ظتيا تعددانى مددؽ التعثددر السددالى ىددى شددركات تعددانى مددؽ تحقيقيددا صددافى تدددفقات نقديددة سددالبة مددؽ أنذدد
بذددكل أدثددر تحديددًدا إلددى أن  Kim et al. (2015)التذددغيلية واالسددتثسارية والتسؾيليددة، كسددا أشددار 

الذركة الستعثدرة مالًيدا تلدػ التدى تحقدق صدافى تددفق نقددى تذدغيلى سدالب، وتؾصدل إلدى ارتفداع القددرة 
التفددديرية للتدددفقات الشقديددة مددؽ األنذددظة التذددغيلية للتشبددؤ بددالتعثر السددالى قبددل حدوثددو مباشددًرة بعددام أو 

 : تددؾفر التدددفقات الشقديددة 4السعدددل الفقددرة رقددؼ ل  4عدداميؽ. وطبًقددا لسةيددار السحاسددبة السرددرى رقددؼ ل
 : تدددؾفر 13معلؾمدددات عدددؽ السدددبلءة الساليدددة للذدددركة ومددددى تدددؾافر سددديؾلة لددددييا، وطبًقدددا للفقدددرة رقدددؼ ل

التدفقات الشقدية التذغيلية مؤشًرا أساسًيا عؽ تؾليد تدفقات نقدية مؽ عسليات األنذظة الرئيدة السؾلدة 
إلعددددادة اسددددتثسارىا فددددى العسليددددات التذددددغيلية وفددددى سددددداد القددددروض  إليددددرادات الذددددركة برددددؾرة تكفددددى

  . 2018؛ رجب، 2016والتؾزيعات لوزارة االستثسار، 

ويعتسدددد مددددى ارتبددداط مرحلدددة معيشدددة بسددددتؾى إدارة الذدددركة فدددى مسارسددداتيا االنتيازيدددة فدددى تحديدددد 
كدل مرحلدة. ونغدًرا ألن  الزريبة علدى االختبلفدات الشددبية فدى السدؾارد والحدؾافز والفدرص اإلداريدة فدى

الذددركة تذدددارك فدددى معددامبلت مختلفدددة وتؾاجدددو اإلدارة حددؾافز مختلفدددة، وتعتسدددد الفددرص والسدددؾارد علدددى 
مراحل دورة حياة الذركة، وأن ىذه العؾامل ترتبل بالدلؾك االنتيازى فدى تحديدد ضدريبة الددخل بذدكل 

ة الدخل بذدكل مشيجدى مدع مراحدل مختلف، فسؽ الستؾقع أن يتغير الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريب
 .(Drake, 2012)دورة حياة الذركة 

أندو مدؽ السدرج  أن يغيدر الددلؾك االنتيدازى لدئلدارة فدى تحديدد ضدريبة الددخل  ويتبيؼ مسا تقددم،
خدبلل مراحدل دورة حيداة الذدركة، وذلدػ اعتسداًدا علدى تشدؾع السدؾارد فدى كدل  Uنسًظا على شكل حدرم 

ى السددؾارد والحدؾافز اإلداريددة والفدرص االقترددادية خددبلل كدل مرحلددة إلددى مرحلدة. وتذددير االختبلفدات فدد
أنددو مددؽ الستؾقددع أن يكددؾن الدددلؾك االنتيددازى أدثددر وضددؾًحا فددى السراحددل السبكددرة لالتقددديؼ  والستددأخرة 
لالتذبدددذب واالنحددددار  مدددؽ دورة حيددداة الذدددركة، وأن يكدددؾن أقدددل وضدددؾًحا فدددى السراحدددل البيشيدددة لالشسدددؾ 

 والشزج .
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، تحتاج الذركات إلى تعغيؼ الشسؾ وتأميؽ االبتكارات، ولكؽ غالًبدا مدا يكدؾن مرحمة التقديػ فخال
لدددييا مددؾارد محدددودة لتحقيددق ىددذه األىدددام. ومددؽ السددرج  أن تبحددث ىددذه الذددركات بقددؾة عددؽ فددرص 

نسددؾ إلدارة التدددفقات الشقديددة التددى يسكددؽ اسددتخداميا لتسؾيددل االبتكددارات واالسددتثسارات البلزمددة لزددسان 
الذركة وزيدادة عؾائدد السدداىسيؽ، وقدد تتبدع مسارسدات الددلؾك االنتيدازى لتعغديؼ التددفقات الشقديدة بعدد 

وخدال الزرائب، وخاًصة فى عل ارتفداع احتسدال تعدرض الذدركات للتعثدر السدالى فدى تلدػ السرحلدة. 
الشقددى، قدد يتدؾفر  ومع استسرار نسؾ األربداح وارتفداع حالدة التأددد بذدأن أوضداع التددفق مرحمة الشسؽ،

لددددئلدارة الثقددددة لزيددددادة األربدددداح أو الحفدددداف علييددددا دون اللجددددؾء بالزددددرورة إلددددى السسارسددددات االنتيازيددددة، 
وخددال مرحمددة وخاصدة فدى عددل انخفداض احتسدال تعددرض الذدركات للتعثددر السدالى فدى تلددػ السرحلدة. 

تثسار ما لؼ تغير ابتكارات ، تدرك الذركات إمكاناتيا الكاملة ايسا يتعلق باستغبلل فرص االسالشزج
جديددة، ويذدير التأددد وانخفدداض فدرص إعدادة االسددتثسار فدى تلدػ السرحلددة إلدى أن إدارة ىدذه الذددركات 
لدييا ميل أقل لبلنخراط فدى سدلؾكيا االنتيدازى فدى تحديدد ضدريبة الددخل، وخاصدة فدى عدل انخفداض 

، ومدع تقلدص فدرص حمة النحدداروخال مر احتسال تعرض الذركات للتعثر السالى فى تلػ السرحلة. 
االبتكدددددار واالسدددددتثسار والتددددددفقات الشقديدددددة، مدددددؽ السدددددرج  أن تشخدددددرط اإلدارة فدددددى سدددددلؾكيا االنتيدددددازى 

، وخاصة فى عل (Hasan et al., 2016)واالستراتيجيات ذات الرلة لزيادة الدخل بعد الزرائب 
 ارتفاع احتسال تعرض الذركات للتعثر السالى فى تلػ السرحلة.

ا لسددا تقدددم، وت إلددى ارتفدداع مسارسددات الدددلؾك  Hasan et al. (2016)تؾصددلم دراسددة أكيدددع
االنتيددددازى لددددئلدارة فددددى تحديددددد الزددددريبة للذددددركات األمريكيددددة فددددى مرحلتددددى التقددددديؼ واالنحدددددار مقابددددل 
انخفاضددديا فدددى مرحلتدددى الشسدددؾ والشزدددج، وذلدددػ فدددى عدددل اسدددتخدام مرحلدددة التذبدددذب كسرحلدددة مرجةيدددة 

حيددداة. كسدددا تبددديؽ أيًزدددا أن الذدددركات صدددغيرة الحجدددؼ فدددى مرحلتدددى التقدددديؼ واالنحددددار لسراحدددل دورة ال
 مسارساتيا االنتيازية أعلى مقارنة بباقى السراحل. 

وقددددد أشددددارت تلددددػ الدراسددددة إلددددى تؾافددددق ىددددذه الشتددددائج مددددع نغريددددة االعتسدددداد السبشيددددة علددددى السددددؾارد 
Resource-Based Dependence Theory ى الدددلؾك االنتيددازى فددى حددداب االختبلفددات فدد

خبلل مراحل دورة حيداة الذدركة. أى أن القدرارات االسدتراتيجية السختلفدة التدى تتبشاىدا اإلدارة للحردؾل 
على ميزة تشافدية فى كل مرحلة مؽ مراحدل دورة حيداة الذدركة يأخدذ فدى االعتبدار مددى تدؾفر السدؾارد 

ات الددددلؾك االنتيدددازى فدددى تحديدددد التدددى تستلكيدددا، والدددذى يترتدددب عليدددو اخدددتبلم حجدددؼ احتسدددال مسارسددد
 الزريبة خبلل كل مرحلة مؽ مراحل دورة حياتيا. 
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إلدى أن الذدركات األندونددية تذدارك  Mangoting and Onggara (2019)وتؾصدلم دراسدة 
بذكل إيجابى فى مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديد الزريبة فدى مرحلتدى التقدديؼ واالنحددار لأى 

تذددارك بذددكل سددلبى فددى مراحددل الشسددؾ والشزددج لأى تدداثير سددلبى . كسددا تؾصددلم  تدداثير إيجددابى  بيشسددا
إلدى نتدائج تجريبيدة تتؾافدق مدع مشغدؾر نغريدة السدؾارد، فقدد تؾصدل  Abbas et al. (2020)دراسدة 

إلددى أن الذددركات غيددر الساليددة الباددددتانية تسيددل إلددى االنخددراط فددى مسارسددات الدددلؾك االنتيددازى فددى 
راحدددل: التقدددديؼ، التذبدددذب، واالنحددددار، فدددى حددديؽ تفدددى بالتزاماتيدددا الزدددريبية فدددى تحديدددد الزدددريبة فدددى م

مرحلتى: الشسؾ والشزدج، حيدث يكدؾن لددى تلدػ الذدركات قددر كبيدر مدؽ الشقديدة الستاحدة، وال تتعدرض 
 للتعثر السالى.

ايسا يتعلق بأثر التفاعل السذدترك  - Koh et al. (2015)تؾصل  وبالرغػ مؼ الشتائج الدابقة،
إلى أن ميل الذركات  -للتعثر السالى ومراحل دورة حياة الذركة على مجسؾعة مؽ الستغيرات التابعة 

األمريكيددة الستعثددرة لتغييددر الرؤسدداء التشفيددذييؽ ال عبلقددة لددو بسراحددل دورة حيدداة تلددػ الذددركات. كسددا أن 
. وأن ىدذه COGSسالية فى تخ يض تكلفة البزاعة السبيعة ىذه الذركات فى مرحلة التقديؼ أقل احت

الذدددركات الستعثدددرة فدددى مراحدددل: التقدددديؼ والشسدددؾ والشزدددج مدددؽ السدددرج  أن تخفدددض مدددؽ عددددد العدددامليؽ 
لتدددريحيؼ  وال تخفددض تؾزيعددات أرباحيددا. كسددا تحددتفظ الذددركات الستعثددرة فددى مراحددل: التقددديؼ والشسددؾ 

سكدؽ مدؽ األمدؾال مدؽ العسليدات الحاليدة، ويزدع دائشؾىدا قيدؾًدا واالنحدار بأصدؾليا، لجسدع أدبدر قددر م
على التخلص مؽ األصؾل خؾًفا مؽ عدم القدرة على اسدترداد الدديؾن. كسدا أن الذدركات الستعثدرة فدى 
مرحلددة التقدددديؼ أقدددل عرضدددة إلصددددار الدددديؾن، ألندددو مدددؽ غيدددر السدددرج  أن يقرضددديا الددددائشؾن، كسدددا أن 

 شزج أقل احتساال لزيادة رأس السال.الذركات الستعثرة فى مرحلة ال

تأثيًرا معشؾًيا لسراحل دورة حياة الذركات األندونيدية  Irawan and Afif (2020)دذلػ، لؼ يجد 
 على االنخراط فى مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديد الزريبة.

 وبتحميل الشتائج الدابقة يتبيؼ ما يمى:
تشدددؾع البي دددة التظبيقيدددة للدراسدددات التدددى تشاولدددم تدددأثير مراحدددل دورة حيددداة الذدددركة علدددى سدددلؾكيا  (أ )

االنتيازى فى تحديد الزريبة، تسثلم بعزيا فى الؾاليات الستحدة األمريكية مؽ الدول الستقدمة 
Hasan et al. (2016) ، مدؽ الددول الشاميدة، أندونيدديا وMangoting and Onggara 

(2019); Irawan and Afif (2020)  وباددتانAbbas et al. (2020). 

بسراجعة الدراسات الدابقة التدى تشاولدم العبلقدة التأثيريدة السذدار إلييدا تبديؽ أنيدا اتبعدم مشيجيدة  (ب )
قائسددة علددى الدراسددات التظبيقيددة معتسددًدة علددى البيانددات التددى تددؼ الحرددؾل علييددا إمددا جدداىزة مددؽ 
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كسا فدى الددول الستقدمدة وتسيدزت ىدذه الدراسدات  (e.g.: Compustst)قؾاعد البيانات العالسية 
بارتفاع عدد الذركات السظبق علييا وطؾل فترة التظبيق ومؽ ثدؼ كبدر حجدؼ العيشدة، أو إعددادىا 
وتجييزىددا مددؽ السرددادر ذات العبلقددة كسددا فددى الدددول الشاميددة وىددؾ مددا أدى إلددى أن يكددؾن حجددؼ 

 العيشة مشخفًزا.

الدددددابقة مرحلددددة التذبددددذب كسرحلددددة مرجةيددددة لسراحددددل دورة الذددددركة اسددددتخدمم غالبيددددة الدراسددددات  (ج )
(e.g.: Hasan et al., 2016) باعتبار أنيا ال تأخذ نسًظا محدًدا لرافى التددفقات الشقديدة ،

مددؽ األنذددظة التذددغيلية واالسددتثسارية والتسؾيليددة، وسددؾم يتبشددى الباحددث ىددذا االتجدداه فددى دراسددتو 
 التظبيقية.

 e.g.: Hasan et al., 2016; Mangoting)الدراسدات الددابقة انحردرت غالبيدة نتدائج (د )
and Onggara, 20189; Abbas et al.; 2020)  فددى ارتفدداع مسارسددات الدددلؾك

االنتيازى لئلدارة فدى تحديدد ضدريبة الددخل فدى مرحلتدى التقدديؼ واالنحددار مقابدل انخفاضديا فدى 
ئج بخددددبلم ذلددددػ، كدراسددددة مرحلتددددى الشسددددؾ والشزددددج. فددددى مقابددددل دراسددددات أخددددرى تؾصددددلم لشتددددا

Irawan and Afif (2020)  فددى بي ددة السحاسددبة األندونيدددية حيددث إنيددا لددؼ تتؾصددل لتددأثير
معشؾى لسراحل دورة حياة الذركات األندونيددية علدى االنخدراط فدى مسارسدات الددلؾك االنتيدازى 

 فى تحديد الزريبة.

السذدددترك بددديؽ مراحدددل دورة حيددداة  نددددرة الدراسدددات التدددى تشاولدددم بالتحليدددل والدراسدددة ألثدددر التفاعدددل (ه )
الذركة وتعثرىا مالًيا علدى مسارسدات سدلؾكيا االنتيدازى ايسدا يتعلدق بتحديدد ضدريبة الددخل، وإن 

وىدؾ مدا يؾجدد وجدؾد فجدؾة بحثيدة دان لؼ يتؼ إجراء مثل ىذه الدراسات البي دة العربيدة والسردرية، 
والسرددرية، والتددى تحدداول الدراسددة بخرددؾص ىددذه العبلقددة التأثيريددة فددى بي ددة السحاسددبية العربيددة 

 الحالية فى تزييقيا.

ا عمى ما سبد، يتػ   اشتقاق الفرض الثانى لمبحث عمى الشحؽ التالى:وبشاءع

H2 ددا عمددى : يختمددف التددأثير اإليجددامى السعشددؽى لتعثددر الذددركات السقيدددة بالبؽرصددة السرددرية ماليع
 باختاف مراحل دورة حياتها.الدمؽك النتهازى إلداراتها فى تحديد ضريبة الدخل 

يكددددؾن لدددددى الذددددركة مدددددتؾيات مرتفعددددة ندددددبًيا مددددؽ االسددددتثسار والشفقددددات خددددال مرحمددددة التقددددديػ، 
الرأسدددسالية ونفقدددات البحدددث والتظدددؾير واالسدددتحقاقات، ومدددؽ السدددرج  أن يترتدددب علييدددا ارتفددداع مددددتؾى 

ض الدددرب  الخاضدددع الزدددرائب السؤجلدددة، وتشظدددؾى ىدددذه السعدددامبلت علدددى تأجيدددل الددددخل لغدددرض تخ دددي
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للزددددريبة مقارنددددة بددددالرب  الدددددفترى لالسحاسددددبى ، مسددددا يددددؤدى إلددددى تكددددؾيؽ الفددددرور الزددددريبية الدفتريددددة 
Book-Tax Differences (BTDs) الدرب  السحاسددبى والدرب  قيسدة االخددتبلم بديؽ لنتيجددة 

 .(Drake, 2012)الزريبى ، والتى ُتعد انعكاًسا لسؾاقف ضريبية عدوانية أو غير شرعية 

وتعد زيادة التدفقات الشقدية بعد خرؼ قيسة الزدرائب الشقديدة السدفؾعدة أمدًرا ميًسدا بالشددبة للذدركة 
فى ىذه السرحلة، وبالتالى تؾجد حؾافز إداريدة السدتخدام الددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد ضدريبة الددخل، 

رحلدددة مدددؽ أجدددل تخ ددديض الزدددريبة، وخاصدددة فدددى عدددل وجدددؾد تعثدددر مدددالى يؾاجدددو الذدددركة فدددى ىدددذه الس
(Hasan et al., 2016). 

وفددى ضددؾء نغريددة االعتسدداد علددى السددؾارد، تدددتغل الذددركات السددؾارد الدتددداب ميددزة تشافدددية فددى 
الدؾر، بسا فى ذلػ الشقدية واالبتكار واالسدتثسار جشًبدا إلدى جشدب مدع مسارسداتيا االنتيازيدة فدى تحديدد 

ب، بدرجدة تددس  ليدا بالسشافددة فدى ضريبة الدخل بذكل مفرط لتؾليد صدافى ربد  بعدد الزدرائب مؾجد
. كسا أن االفتقدار إلدى السعرفدة حدؾل حالدة التأددد بذدأن التددفقات (Koester et al., 2013)الدؾر 

الشقديددددة واألربدددداح السدددددتقبلية فددددى تلددددػ السرحلددددة يددددديؼ فددددى مذدددداركة اإلدارة فددددى معددددامبلت احتياليددددة 
يبية، خاصددددة إذا كانددددم مرتبظددددة ومرددددظشعة لتخ دددديض الددددرب  الزددددريبى وتخ دددديض االلتزامددددات الزددددر 

 .(Desai and Dharmapala, 2006)بحؾافز إدارية 

يرتفدا أنو يسكؽ القدؾل بدأن الذدركات فدى مرحلدة التقدديؼ مدؽ السحتسدل أن  ويرى الباحث مسا تقدم،
، بدددبب ارتفدداع قيسددة االسددتحقاقات والقيسددة الدددالبة لرددافى التدددفقات مدددتؽى تعرضددها لمتعثددر السددالى

األنذددظة التذددغيلية. وبددذلػ، سددؾم تدددعى اإلدارة إلددى تخ دديض الددرب  الخاضددع للزددريبة، الشقديددة مددؽ 
مددؽ أجددل تخ دديض االلتزامددات الزددريبية، مسددا يعشددى ارتفدداع احتسددال انخراطيددا فددى مسارسددات الدددلؾك 

 االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل بدرجة كبيرة.

ا عمددى مددا تقدددم، يددتػ  الفددرض الثددانى لمبحددث عمددى الشحددؽ  اشددتقاق الفددرض الفرعددى األول مددؼوبشدداءع
 التالى:

H2/a ددا عمددى : يختمدف التددأثير اإليجددامى السعشددؽى لتعثددر الذدركات السقيدددة بالبؽرصددة السرددرية ماليع
الدمؽك النتهازى إلداراتها فى تحديدد ضدريبة الددخل بحددب مدرور الذدركة بسرحمدة التقدديػ 

 مؼ عدمى.

لدى السدؾارد، مدؽ السدرج  أن يكدؾن لددى اإلدارة فيدؼ ووفًقدا لشغريدة االعتسداد ع خال مرحمة الشسدؽ،
أفزددل للبي ددة التددى تعسددل فييددا الذددركة ويكددؾن متدداح لدددييا مزيددًدا مددؽ السددؾارد الشقديددة، بدددبب التدددفقات 
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الشقديدددة وتعزيدددز فرصددديا االسدددتثسارية فدددى الددددؾر. كسدددا أن اإلدارة واثقدددة مدددؽ أداء الذدددركة والتدددى تدددزداد 
 Koester)يا حافز أقل لبلنخراط فدى تخ ديض الدرب  الخاضدع للزدريبة أرباحيا تدريجيًا، ويكؾن لدي

et al., 2013) كسدا تردب  اإلدارة قلقدة بذدأن عؾاقدب الددسعة إذا انخرطدم فدى مسارسدات الددلؾك .
االنتيددازى فددى تحديددد ضددريبة الدددخل، حيددث إنيددا تركددز فددى التؾسددع فددى أسددؾار وخظددؾط إنتدداج جديدددة، 
ألنيدددا تؾاجدددو تعرًضدددا أدبدددر مدددؽ أطدددرام خارجيدددة بسدددا فدددى ذلدددػ الددددلظات الزدددريبية، وقدددد تدددؤدى ىدددذه 

 دوافدع انخراطيدا فدى مسارسدات الددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد ضدريبة الددخل السخاوم إلى انخفداض 
(Hasan et al., 2016). 

بدأن مخداوم الددسعة يددفع إدارة الذدركات إلدى التردرم  Abbas et al. (2020)وىذا ما أددده 
ى بسددد ؾلية أدبددر تجدداه إلتزاماتيددا الزددريبة السدددتحقة للدولددة، حيددث إنيددا تكددب  رغبتيددا فددى االنخددراط فدد

مسارساتيا االنتيازية فى تحديد ضريبة الدخل، وخاصدة فدى عدل تخ يدف حددة تعثرىدا السدالى فدى تلدػ 
 السرحلة.

أندو مدع انتقدال الذدركات مدؽ مرحلدة التقدديؼ  Ahmed and Jinan (2011)يدرى  فدى السقامدل،
تغيددر  إلددى مرحلددة الشسددؾ، فددإن إداراتيددا متدداح أماميددا فددرص للقيددام بددالتخظيل الزددريبى، بدددبب تدددارع

البي ددة السحيظددة بيددا وزيددادة الؾصددؾل إلددى األسددؾار والسشتجددات الدوليددة. ومددؽ السحتسددل أيًزددا أن يقبلددؾا 
مددددتؾيات أعلدددى نددددبًيا مدددؽ السخددداطر، حيدددث تقدددؾم الذدددركة بدددالتشؾيع فدددى مشتجدددات جديددددة وقظاعدددات 

الذددركات  جغراايددة وتتحددرك علددى طددؾل سلدددلة االبتكددار التددى بدددأتيا فددى مرحلددة التقددديؼ. ويكددؾن لدددى
أيًزا فى تلػ السرحلة ندبة أعلى مؽ رأس السال العامل واألصؾل غير السلسؾسة، والتى تشخفض مع 

 دخؾليا مرحلتى الشزج واالنحدار.

وتدددفع ىددذه التؾسددعات إدارة الذددركات إلددى االنخددراط فددى مزيددد مددؽ مسارسددات الدددلؾك االنتيددازى، 
ا فدى قظاعدات جغراايدة متعدددة وتشؾيدع خظدؾط وترب  مدتعدة لتحسل مزيًدا مؽ السخاطر مدع تؾسدعي

. وقدد تدؾفر قددرتيا علدى اسددتخدام األصدؾل غيدر السلسؾسدة فددى (Abbas et al., 2020)إنتاجيدا 
تحؾيددل الدددخل إلددى مشدداطق تتستددع بانخفدداض معدددل الزددريبة أو معفدداة الفرصددة فددى التيددرب الزددريبى 

(Hanlon and Heitzman, 2010). 

ندددو خدددبلل مرحلدددة الشسدددؾ يبددددأ صدددافى التددددفق الشقددددى مدددؽ األنذدددظة أ ويدددرجح الباحدددث مسدددا تقددددم،
التذدغيلية فددى التحددؾل مددؽ القيسددة الدددالبة لدسددا فدى مرحلددة التقددديؼ  إلددى القيسددة السؾجبددة، حيددث يحدددث 

انخفداض حددة نسؾ أدبر وباستسرار مؽ إيراد مبيعات السشتجات وإيدراد تقدديؼ الخددمات، مسدا يدديؼ فدى 
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جددو الذددركات فددى السرحلددة الدددابقة لمرحلددة التقددديؼ ، مسددا يددؤدى إلددى انخفدداض الددذى يؾا التعثددر السددالى
 دوافع انخراط اإلدارة فى مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل.

ا عمددى مددا تقدددم، يددتػ  اشددتقاق الفددرض الفرعددى الثددانى مددؼ الفددرض الثددانى لمبحددث عمددى الشحددؽ وبشدداءع
 التالى:

H2/bمى السعشدؽى لتعثدر الذددركات السقيددة بالبؽرصدة السرددرية ماليعدا عمددى : يختمدف التدأثير اإليجددا
الدمؽك النتهازى إلداراتها فى تحديد ضريبة الدخل بحدب مرور الذركة بسرحمة الشسؽ مؼ 

 عدمى.

تشخفض نفقات االستثسار واالبتكدارات والقددرات، وتيدتؼ اإلدارة أدثدر بتحقيدق  خال مرحمة الشزج،
. ونغدًرا الرتفداع (Helfat and Peteraf, 2003; Dickinson, 2011)ميدزة تشافددية فدى الددؾر 

مددؾارد الذددركة فددى تلددػ السرحلددة بدرجددة أدبددر مددؽ السرحلددة الدددابقة لمرحلددة الشسددؾ ، تركددز اإلدارة علددى 
 Koester)ل األساسية بداًل مؽ مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضدريبة الددخل قرارات التذغي

et al., 2013). 

وبشدداًءا عليددو، يكددؾن لدددى الذددركات ميددل أقددل لبلنخددراط فددى مسارسددات الدددلؾك االنتيددازى فددى تلددػ 
يدددتؼ  السرحلدددة مدددؽ دورة حياتيدددا مقارندددة ببددداقى السراحدددل. ومدددا لدددؼ تغيدددر ابتكدددارات واسدددتثسارات جديددددة،

االحتفدداف باألصددؾل واسددتبداليا فقددل أو إعددادة تقييسيددا حدددب الحاجددة، مسددا يشددتج عشددو ضددرائب مؤجلددة 
وفدرور ضدريبية أقدل. وتؾاجددو الذدركات فدى تلددػ السرحلدة أيًزدا نسدًؾا مشخفًزددا فدى السبيعدات، وصددافى 

علددى األربدداح دخددل أدثددر ثباتًددا، وتقلبددات مشخفزددة فددى التدددفقات الشقديددة، لددذلػ سددتكؾن أدثددر اعتسدداًدا 
السحتجزة. وبالتدالى، فدإن انخفداض حالدة التأددد والسخداطر الستعلقدة باألربداح والتددفقات الشقديدة الحاليدة 
لوربسدددا السدددددتقبلية  تعشدددى أن اإلدارة لدددددييا حددددافز أقدددل لبلنخددددراط فددددى مسارسدددات الدددددلؾك االنتيددددازى، 

. كسدا أن اإلدارة (Hasan et al., 2016)وخاصة فى عل الدور الرقابى للحؾكسة فى تلػ السرحلة 
حددذرة أيًزددا مددؽ مخدداطر الدددسعة والتكلفددة السحتسلددة السرتبظددة بيددا، مسددا يجعليددا حددذرة فددى مسارسدداتيا 

 .(Abbas et al., 2020)االنتيازية فى تحديد الزريبة، وخاصة مع عدم تعثرىا السالى 

مددؽ خددبلل اسددتغبلل ، أن الذددركات تتستددع خددبلل مرحلددة الشزددج بسيددزة تشافدددية، ويتددبؼ مسددا سددبد
. ويكؾن لدى الذدركات مدؾارد كاايدة تجعليدا (Helfat and Peteraf, 2003)مؾاردىا وإدارة قدراتيا 

أقل عرضة للتعثر السالى، وتركز إداراتيا فى تلػ السرحلة على الؾصؾل إلى مؾارد أدبر بسا فى ذلػ 
. ويعشدى (Hasan and Habib, 2017)الخبرة، كسا تركز على الحفاف على الدسعة واالسدتثسارات 
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الحفددداف علدددى التددددفقات الشقديدددة التذدددغيلية والتأددددد السددددتسر ايسدددا يتعلدددق بالتددددفقات الشقديدددة السددددتقبلية 
واألرباح واالبتكارات واالستثسارات وىامش الرب  أن ىذه الذركات أقل احتسااًل للتعرض للتعثر السالى 

(Al-Hadi et al., 2017). 

إلدى أن تستدع الذدركات فدى مرحلدة الشزدج بسددتؾيات  Al-Hadi et al. (2017)وقدد تؾصدل 
مرتفعة مؽ رأس السال واالستثسارات واألصؾل، وبالتدالى أقدل عرضدة للتعثدر السدالى، كسدا تؾصدل إلدى 
ارتبدددداط الذددددركات ذات األداء اإليجددددابى فددددى السددددد ؾلية االجتساعيددددة فددددى مرحلددددة الشزددددج بسدددددتؾيات 

 مشخفزة مؽ التعثر السالى.

أندو خدبلل مرحلدة الشزدج ترتفدع القيسدة السؾجبدة لردافى التددفق الشقددى  الباحث مسا تقددم،ويرجح 
مددؽ األنذددظة التذددغيلية، حيددث يحدددث نسددؾ أدبددر وباسددتسرار مددؽ إيددراد مبيعددات السشتجددات وإيددراد تقددديؼ 

الدذى يؾاجدو الذدركات بدرجدة كبيدرة، مسدا يدؤدى  انخفاض حدة التعثر السدالىالخدمات، مسا يديؼ فدى 
 ى انخفاض دوافع انخراط اإلدارة فى مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل.إل

ا عمددى مددا تقدددم، يددتػ  اشددتقاق الفددرض الفرعددى الثالددث مددؼ الفددرض الثددانى لمبحددث عمددى الشحددؽ وبشدداءع
 التالى:

H2/cددا ع مددى : يختمدف التددأثير اإليجددامى السعشددؽى لتعثددر الذدركات السقيدددة بالبؽرصددة السرددرية ماليع
الدمؽك النتهازى إلداراتها فى تحديدد ضدريبة الددخل بحددب مدرور الذدركة بسرحمدة الشزدج 

 مؼ عدمى.

يددتؼ الددتخلص مددؽ األصددؾل بذددكل تدددريجى ومتكددرر، وتددشخفض الربحيددة،  خددال مرحمددة النحدددار،
وتؾجددد اسددتحقاقات مرتفعددة، مسددا يترتددب عليددو ارتفدداع الددرب  الخاضددع للزددريبة مقارنددة بددالرب  الدددفترى، 

 . كسدا تتسيدز ىدذه السرحلدة بارتفداع Drake, 2012مسدا يدؤدى إلدى فدرور ضدريبية دفتريدة مشخفزدة ل
ثدر السدالى، بددبب تقلبدات تددفقاتيا الشقديدة وانخفداض الدديؾلة لددييا، مسدا احتسال تعرض الذركات للتع

يددؤدى علددى أن يكددؾن لدددى اإلدارة حددافز أدبددر لبلنخددراط فددى مسارسددات الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد 
 . (Richardson et al., 2015b; Edwards et al., 2016)الزريبة 

السسارسدددات االنتيازيدددة، والدددذى يتسثدددل فدددى دسدددا سدددبب أخدددر يددددفع اإلدارة إلدددى االنخدددراط فدددى تلدددػ 
انخفدداض التكدداليف السحتسلددة لمثددل: الغرامددات التددى تفرضدديا الدددلظات الزددريبية وتعددديبلت السراجعددة 
السحتسلددة  مقارنددة بالفؾائددد والسشددافع السحتسلددة لمثددل: الددديؾن السخفزددة والقدددرة علددى االسددتسرار كذددركة 

 .(Hasan et al., 2016)مدتسرة وتدفقات نقدية إيجابية  
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أن الذدركة السقيددة مالًيدا تتخدذ إجدراءات  Edwards et al. (2016)وجدد  واتداقعا ما ما تقددم،
 لخفض مدتؾى الزرائب الشقدية السدفؾعة، على عكس أنؾاع أخرى مؽ التدفقات الشقدية الخارجة.

حتسددل أن أنددو يسكددؽ القددؾل بددأن الذددركات فددى مرحلددة االنحدددار مددؽ الس ويددرى الباحددث مسددا تقدددم،
، بدبب تقلبات تدفقاتيا الشقدية وانخفاض الديؾلة لددييا. وبدذلػ، يرتفا مدتؽى تعرضها لمتعثر السالى

سؾم تددعى اإلدارة إلدى تخ ديض الدرب  الخاضدع للزدريبة، مدؽ أجدل تخ ديض االلتزامدات الزدريبية، 
بة الددخل بدرجدة مسا يعشى ارتفاع احتسدال انخراطيدا فدى مسارسدات الددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد ضدري

 دبيرة.

ا عمددى مددا تقدددم، يددتػ  اشددتقاق الفددرض الفرعددى الرابددا مددؼ الفددرض الثددانى لمبحددث عمددى الشحددؽ وبشدداءع
 التالى:

H2/d يختمدف التدأثير اإليجددامى السعشدؽى لتعثدر الذددركات السقيددة بالبؽرصدة السرددرية ماليعدا عمددى :
ور الذدركة بسرحمدة النحددار الدمؽك النتهازى إلداراتها فدى تحديدد ضدريبة الددخل بحددب مدر 

 مؼ عدمى.

 مشهجية البحث –12
تحقيًقدددا ليددددم البحددددث واختبدددار فروضددددو، يقدددؾم الباحدددث بدراسددددة تظبيقيدددة تتزددددسؽ مجسؾعدددة مددددؽ 
العشاصددددر، وتذددددسل: أىدددددام الدراسددددة التظبيقيددددة، مجتسددددع وعيشددددة الدراسددددة التظبيقيددددة، نسددددؾذج البحددددث 

الدراسدددة التظبيقيدددة، تحليدددل الشتدددائج واختبدددار فدددروض وتؾصددديف وقيددداس الستغيدددرات، أدوات وإجدددراءات 
 البحث.

 أهداف الدراسة التطبيكية –12-1
تدتيدم الدراسة التظبيقية اختبار الفروض الرئيدة والفرعية للبحث، مؽ خدبلل قيداس أثدر التعثدر 
 السددالى علددى الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد ضددريبة الدددخل علددى أربدداح الذددركات غيددر الساليددة السقيدددة

 e.g.: Richardson et)دراسات سابقة فى بي ات محاسبة مختلفة بالبؾرصة السررية، قياًسا على 
al., 2015a,b; Edwards et al., 2016; Muttaqin et al., 2020; Dang and Tran, 

سراحددل قيداس الددور لاألثدر  السعددل ل . باإلضدافة إلددى 2021؛ سدعيد وعلدى، 2020؛ فدؾدة، (2021
دراسدددددات سدددددابقة فدددددى بي دددددة محاسدددددبة ، قياًسدددددا علدددددى ذدددددركة علدددددى ىدددددذه العبلقدددددة التأثيريدددددةدورة حيددددداة ال
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 e.g.: Hasan et al., 2016; Mangoting and Onggara, 2019; Abbas et)مختلفدة
al., 2020 ،2021؛ الديد، 2020؛ حديؽ .  

 مجتسا وعيشة الدراسة التطبيكية -12-2
الذدركات غيدر الساليدة السقيددة ببؾرصدة األورار الساليدة يتسثل مجتسدع الدراسدة التظبيقيدة فدى جسيدع 

 . والختيددار العيشددة مددؽ ىددذا السجتسددع تددؼ اسددتبعاد السؤسدددات 2019-2008السرددرية خددبلل الفتددرة ل
السالية، لظبيعتيا الخاصة، حيث إنيدا تخزدع لقؾاعدد تشغيسيدة ومتظلبدات قيداس وافرداح خاصدة بيدا، 

س واالفراح لباقى القظاعات، وذلدػ قياًسدا علدى مدا قامدم بدو والتى ال تتدق مع باقى متظلبات القيا
 ;e.g.: Dhamara and Violita, 2017; Tilehnouei et al., 2018) دراسدات سدابقة

Irawan and Afif, 2020). 

باإلضددافة إلددى اسددتبعاد السذدداىدات التددى حققددم صددافى خدددارة قبددل الزددرائب وكددذلػ السعفدداة مددؽ 
  فدى بي دة السحاسدبة السردرية، 2021سعيد وعلدى لقياًسا على دراسة  الخزؾع للزريبة على الدخل

الذدركات غيدر الساليدة التدى تدزاول نذداطيا بشغدام السشداطق الحدرة العامدة والخاصدة، مثدل  ومؽ ضسشيا
الذددركات التددى تشتسددى لقظدداع االعددبلم، ألن ىددذه الذددركات معفدداة مددؽ الخزددؾع للزددريبة علددى الدددخل 

دددذلػ، تددؼ اسددتبعاد  . 2020فز االسددتثسار، قياًسددا علددى دراسددة أبؾسددالؼ لطبًقددا لقددانؾن ضددسانات وحددؾا
الذددددركات التددددى تعددددد قؾائسيددددا بعسلددددة بخددددبلم الجشيددددو السرددددرى، باإلضددددافة إلددددى اسددددتبعاد السذدددداىدات 

دسدددا تدددؼ تردددغير . لدددؼ يدددتؼ الدددتسكؽ مدددؽ الحردددؾل علدددى بياناتيدددا خدددبلل فتدددرة البحدددثلشدددركة/عام  التدددى 
Minsorized قياًسددا علددى دراسددات سددابقة لة، لتجشددب تددأثير القدديؼ الذدداذة والستظرفددة الستغيددرات الستردد

(e.g.: Richardson et al., 2015a,b).  

مذداىدة، وقدد تدؼ تردشيف ىدذه  1246تدؼ تجسيدع بياندات وبعد تظبيق الذروط والزؾابل الددابقة، 
 452اديدددة السذددداىدات حددددب حالتيدددا الساليدددة، وقدددد بلغدددم السذددداىدات التدددى وقعدددم فدددى السشظقدددة الرم

مؽ إجسالى السذاىدات، والتى تؼ اسدتبعادىا مدؽ التحليدل اإلحردائى، فدى حديؽ  %36مذاىدة بشدبة 
 316، والسذدددداىدات السدددددتقرة مالًيددددا %38مذدددداىدة بشدددددبة  478بلغددددم السذدددداىدات الستعثددددرة مالًيددددا 

وذلددػ ، (306+478)مذدداىدة  794تددؼ االعتسدداد علددى عيشددة بلغددم . وبالتددالى، %26مذدداىدة بشدددبة 
  .1الختبار فروض البحث. ويتسثل تؾزيع مذاىدات عيشة البحث كسا بالجدول رقؼ ل
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 : تؽزيا مذاهدات عيشة البحث حدب القطا  1جدول 

 القطاع م

 الوشاهداث قبل استبعاد

 الونطقت السهاديت

 الوشاهداث بعد استبعاد

 الونطقت السهاديت

 % عدد % عدد

 18.64 148 19.5 243 أغذَت ومشزوببث 1

 1.64 13 1.85 23 حجبرة و مىسعىن 2

 2.14 17 2.25 28 خذمبث الىمل والشحه 3

 1.26 10 1.85 23 خذمبث حعلُمُت 4

 2.14 17 3.29 41 خذمبث ومىخجبث صىبعُت وسُبراث 5

 6.68 53 7.22 90 رعبَت صحُت و ادوَت 6

 11.21 89 9.23 115 سُبحت وحزفُه 7

 2.39 19 1.69 21 طبلت وخذمبث مسبوذة 8

 17.76 141 17.09 213 عمبراث 9

 0.76 6 0.88 11 مزافك 10

 5.16 41 6.50 81 ممبوالث و إوشبءاث هىذسُت 11

 6.42 51 6.02 75 مىسىجبث و سلع معمزة 12

 8.31 66 9.15 114 مىاد البىبء 13

 12.22 97 10.91 136 مىارد أسبسُت 14

 3.27 26 2.57 32 ورق ومىاد حعبئت وحغلُف 15

   100 794 100 1246 إجمبلٍ
 

 : تؽزيا مذاهدات عيشة البحث حدب مراحل دورة حياة الذركة وحالتها السالية 2جدول 
 

 الوسحلت م

 هشاهداث

 هتعثسة هاليًا

 هشاهداث

 الونطقت السهاديت

 هشاهداث

 هستقسة هاليًا
 اإلجوالً

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 9.07 113 3.16 10 11.73 53 10.46 50 الخمذَم 1

 13.16 164 5.06 16 12.39 56 19.25 92 الىمى 2

 46.71 582 63.29 200 49.56 224 33.05 158 الىضج 3

 22.79 284 23.42 74 20.35 92 24.69 118 الخذبذة 4

 8.27 103 5.06 16 5.97 27 12.55 60 االوحذار 5

 100 1246 100 316 100 452 100 478 إجمبلٍ
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 نسؽذج البحث وتؽصيف وقياس متليرات الدراسة  –12-3
ج البحدث فدى عدل التحليدل األساسدى، وكدذلػ تؾصديف وقيداس متغيدرات ذيتؼ صياغة وعدرض نسدؾ 

 الدراسة على الشحؾ التالي:

 نسؽذج البحث  –12-3-1
  الشسدددؾذج السددددتخدم فدددى البحدددث، ويذدددسل: الستغيدددر السددددتقل، الستغيدددرات 1يؾضددد  الذدددكل رقدددؼ ل

 السعدلة، الستغيريؽ الرقابييؽ، والستغير التابع.

 
 الوتغيس التابع  H1  الوتغيس الوستقل

 السلىن االوخهبسي     الخعثزالمبلً

 لإلدارة ضزَبًُب

      
   الوتغيساث الوعدلت  
 الوتغيساى السقابياى  هساحل دوزة حياة الشسكت  

 الشزكتحجم   مزحلت الىمى مزحلت الخمذَم  

 الزافعت المبلُت  مزحلت االوحذار مزحلت الىضج  

 
 لبحثانسؽذج  :1شكل 

 

 تؽصيف وقياس متليرات الدراسة –12-3-2
 (CASH-ETRالدمؽك النتهازى فى تحديد ضريبة الدخل الستلير التابا ) (أ )

 يذددير الددددلؾك االنتيدددازى فدددى تحديدددد ضدددريبة الددددخل إلدددى مسارسدددات اإلدارة متسثلدددة فدددى مسارسدددات
التخظددديل الردددريبى والتجشدددب الزدددريبى لالعدددادى والتعددددفى  والتيدددرب الزدددريبى، والتدددى يترتدددب علدددى 

 جسيعيا انخفاض الزريبة السدفؾعة.

 Cash Effective Tax Rate بسؤشددر أو معدددل الزددريبة الفعددال الشقدددى ويددتػ قياسددى
(CASH-ETR) والذى يعكس بشدبة الزريبة الشقدية السدفؾعة لالتى يتؼ اإلفراح عشيا فدى قائسدة ،

H2 
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التدفقات الشقدية ضسؽ األنذظة التذغيلية  إلدى صداقى الدرب  قبدل الزدريبة لالدذى يدتؼ اإلفرداح عشدو 
 Dyreng et al., 2008; Richardson et)، وذلدػ قياًسدا علدى دراسدات سدابقةفى قائسدة الددخل 

al., 2015a,b; Edwards et al., 2016; Dhamara and Violita, 2017 ،؛ سدعيد وعلدى
  ، وذلػ كسا يلى:2021

  (1) ....... الزرائب قبل الربح صافى ÷ السدفؽعة الشقدية الزريبة الشقدى= الفعال الزريبة معدل 

إلدى أن انخفداض  Dyreng et al. (2010); Richardson et al. (2015a,b)وقدد أشدار 
قيسددة ىددذا السعدددل يدددل علددى ارتفدداع مدددتؾى مسارسددات الدددلؾك االنتيددازى لددئلدارة فددى تحديددد ضددريبة 

 ، ليعبدر ارتفاعدو عدؽ 1-ولذلػ، يتؼ ضدرب ىدذا السعددل فدى سدالب واحدد ل .، والعكس بالعكسالدخل
 ارتفاع السسارسات.

 (Z-Scoreالتعثر السالى الستلير السدتقل ) (ب )

سالى إلى الحالة التى ال تدتظيع بسؾجبيا الذركة سداد السبال  السدتحقة علييا فدى التعثر اليذير 
تدداريل اسددتحقاقيا، كالسبددال  السدددتحقة للدددائشؾن وفؾائددد القددروض، نغددًرا لعدددم تددؾافر تدددفقات نقديددة مددؽ 

نتيجدددة لعددددم وجدددؾد قاعددددة بياندددات لددددى و  .(Ozcan, 2016)األنذدددظة التذدددغيلية تكفدددى لدددددادىا 
الددذى  Z-Scoreالبؾرصددة السرددرية لتحديددد وترددشيف الذددركات مالًيددا، فدددؾم يددتؼ اسددتخدام مؤشددر 

 ;Altman (1968)باسددتخدام بالسعادلددة التاليددة  Z-Scoreانذددأه آلتسددان، ويددتؼ احتددداب درجددة 
Altman et al. (2017): 

Z = 1.2 X1 + 1.4 X2 + 3.3 X3 + 0.6 X4 + 0.999 X5 …………….....…………… (2)  

 :ىن حيث

X1=  إجسالى األصؾل، ÷ رأس السال العاملX2 =  إجسدالى األصدؾل، ÷ األرباح السحتجدزةX3 = 
القيسدة الددؾقية لحقدؾر  = X4إجسدالى األصدؾل، ÷ صافى رب  التذغيل قبدل الفؾائدد والزدرائب 

 األصؾل.إجسالى ÷ صافى السبيعات  =X5إجسالى الديؾن، ÷ السلكية 

، فإنددو يذددير إلددى السشظقددة الحسددراء، أى وجددؾد تعثددر 1.81أقددل مددؽ  Z-Scoreوإذا كانددم قيسددة 
فإنددو يذددير إلددى السشظقددة الخزددراء، أى وجددؾد ، 2.99أدبددر مددؽ  Z-Scoreمددالى. وإذا كانددم قيسددة 

، فإنو يذدير إلدى السشظقدة 2.99إلى  1.81تتراوح مؽ  Z-Scoreاستقرار مالى. وفى حالة أن قيسة 
الستعثدرة يتؼ االعتساد فى التحليل اإلحرائى على السذاىدات ، وسؾم الرمادية، أى غير محدد مالًيا

 .والسدتقرة ماليعا فقط
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 Altman et)عؽ وجدؾد تعثدر مدالى مدشخفض، والعكدس بدالعكس  Z-Scoreويعبر ارتفاع قيسة 
al., 2017) ، (1-)ولدذلػ يدتؼ ضدرب نداتج السؤشدر فدى سدالب واحدد (Richardson et al., 

2015b) . 

 ;e.g.: Richardson et al., 2015b)وقدد اسدتخدم ىدذا السقيداس فدى دراسدات سدابقة عديددة
Dhamara and Violita, 2017; Dang and Tran, 2021) ومدؽ الستؾقدع أن يكدؾن ليدذا .
 الستغير تأثير إيجابى على الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل.

 (FLCل دورة حياة الذركة مراحالستليرات السعدلة ) (ج )

مراحدددل دورة حيددداة الذدددركة التاليدددة: التقدددديؼ، الشسدددؾ، الشزدددج، التذبدددذب،  تذدددسل الستغيدددرات السعدلدددة
فددى حالدة تظددابق السذداىدة مددع أنسدداط  (1)كدل مرحلددة بستغيددر وىسدى يأخددذ القيسدة  وُتقدداس واالنحددار.

دا عمدى دراسدات سدابقةبخدبلم ذلدػ،  (0)التدفق الشقدى فدى كدل مرحلدة، ويأخدذ القيسدة   :.e.g)قياسع
Dickinson, 2011; Hasan and Habib, 2017; Shahzad et al., 2019 ،؛ حدديؽ

  .2021؛ الديد، 2020

 : ممخص أنساط صافى التدفقات الشقدية لسراحل دورة حياة الذركة3جدول 

 تصافً التدفقاث النقدي
 هساحل دوزة حياة الشسكت

 االنحداز )هسحلت هسجعيت( التربرب النضج النوى التقدين

 - - + + - + + - الخشغُلُتاألوشطت 

 + + + + - - - - االسخثمبرَتاألوشطت 

 - + - + - - + + الخمىَلُتاألوشطت 

 .Dickinson (2011)المصذر: 

أن تكددؾن لسرحلتددى التقددديؼ واالنحدددار تددأثير إيجددابى ولسرحلتددى الشسددؾ والشزددج تددأثير  ومددؼ الستؽقددا
سلبى على قدؾة و/أو اتجداه العبلقدة التأثيريدة بديؽ التعثدر السدالى والددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد ضدريبة 

 لسراحدل دورة حيداة الذدركة، حيدث إنيدا ال مرحمدة التذمدذب بسثابدة مرحمدة مرجعيدةمدع اعتبدار  الدخل.
 ,.Hasan et alترتبل بذكل واحد لبل ثبلثة  ألنساط التدفقات الشقديدة، قياًسدا علدى دراسدات سدابقة 

  .2020؛ حديؽ، (2016
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 (Controlsالستليران الرقاميان )  (د )

 يتسثل الستليران الرقاميان أو الزابطان فى العشرريؼ التالييؼ:

  حجػ الذركة(SIZE): 

. وقدددد وجددددت بعدددض الدراسدددات والسدددؾارد الستاحدددة لددددييا أصدددؾلياُيذدددار إلدددى حجدددؼ الذدددركة بحجدددؼ 
(e.g.: Richardson and Lanis, 2007; Richardson et al. 2015a; Tilehnouei et 

al., 2018; Mocanu et al., 2021)  أن إدارة الذددركات كبيددرة الحجددؼ تشخددرط فددى الدددلؾك
اقتردادية وسياسدية أدبدر مقارندة بالذدركات االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل، لسا تتسيدز بدو مدؽ قدؾة 

الردددغيرة، والتدددى تسكشيدددا مدددؽ اسدددتغبلل مؾاردىدددا وسدددلظاتيا للتفددداوض بذدددأن الزدددريبة أو التدددأثير علدددى 
التذددريعات لرددالحيا واسددتغبلل مؾاردىددا فددى تشغدديؼ أنذددظتيا بظددرر تخفددض مددؽ التزاماتيددا الزددريبية، 

 السراجعة.على الرغؼ مؽ أنيا قد تؾاجو مزيًدا مؽ الرقابة و 

 ,e.g.: Hasan et al., 2016; Dang and Tran)وجددت بعدض الدراسدات  فدى السقامدل،
أن إدارة الذدددركات صدددغيرة الحجدددؼ فدددى مرحلدددة التقدددديؼ واالنحددددار تشخدددرط بدرجدددة مرتفعدددة فدددى  (2021

مسارسدددات الددددلؾك االنتيدددازى فدددى تحديدددد ضدددريبة الددددخل مقارندددة ببددداقى السراحدددل، حيدددث إن الذدددركات 
الرددغيرة تيدديسؽ علييددا فددى كثيددر مددؽ األحيددان مجسؾعددة مددؽ أصددحاب العبلقددات األسددرية بسددا يسكشيددا 

مددؽ الستؾقددع أن ولددذلغ، فددى اآلراء بذددأن األنذددظة غيددر القانؾنيددة لتحقيددق أىدددام الددرب .  إيجدداد تؾافددق
باللؾغددداريتؼ الظبيعدددى  ويقددداس حجدددػ الذدددركة يكددؾن لدددو تدددأثير إيجدددابى أو سدددلبى علدددى الستغيدددر التدددابع.

 :.e.g)اسدددتخدم كستغيدددر رقدددابى فدددى دراسدددات عديددددة قدددد إلجسدددالى األصدددؾل فدددى نيايدددة العدددام. و 
Richardson and Lanis, 2007; Dhamara and Violita, 2017; Tilehnouei et al., 

2018; Dang and Tran, 2021) . 

   الرافعة السالية(LEV): 

تعبدر الرافعددة الساليددة عددؽ مددى اعتسدداد الذددركة علددى السرددادر الخارجيدة فددى تسؾيددل أصددؾليا، وقددد 
تدأثير إيجدابى علدى االنخدراط إلدى أن الرافعدة الساليدة ليدا   Stickney and McGee (1982)أشدار

فددددى مسارسددددات الدددددلؾك االنتيددددازى فددددى تحديددددد الزددددريبة، نغددددًرا ألن مرددددروفات الفائدددددة معفدددداة مددددؽ 
 Dang)الزرائب، حيدث تعتبدر درًعدا ضدريبًيا لسدداعدة الذدركة علدى تخ ديض مدد ؾلياتيا الزدريبية 

and Tran, 2021) ويتددق ىدذا مدع الشتيجدة التدى تؾصدل إلييدا دراسدة .Richardson et al. 
(2015a) .اسدتخدم كستغيدر قدد بشدبة إجسالى الديؾن إلى إجسالى األصؾل. و  وتقاس الرافعة السالية
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 ;e.g.: Richardson et al.; 2015a; Tilehnouei et al., 2018)رقابى فى دراسات عديدة 
Dang and Tran, 2021). 

 أدوات وإجراءات الدراسة التطبيكية واختبار فروض البحث  -12-4
 تتزسؽ الدراسة التظبيقية مجسؾعة مؽ األدوات واإلجراءات، الختبار فرضى البحث، وذلػ كسا يلى:

 أدوات وإجراءات الدراسة التطبيكية  -12-4-1
 e.g. Richardson et)تؼ إجراء الدراسة التظبيقية قياًسا على مشيجية غالبية الدراسات الدابقة

al., 2015a,b; Edwards et al., 2016; Dhamara and Violita, 2017; Tilehnouei 
et al., 2018; Irawan and Afif, 2020; Dang and Tran, 2021) ؛ ودراسدة سدعيد وعلدى

  .2021ل

الؾاردة بالقؾائؼ السالية لقائسة الثانؾية فى االعتساد على البيانات  أدوات الدراسة التطبيكيةوتسثلم 
الدخل، قائسة السركز السالى، وقائسة التددفق الشقددى  للذدركات السدرجدة بالعيشدة واإليزداحات الستسسدة 
ليا، باإلضافة إلى الحرؾل علدى بياندات غيدر واردة بدالقؾائؼ الساليدة لدددعر إقفدال الدديؼ  مدؽ خدبلل 

مرادر البيانات ىذه، تدؼ االعتسداد علدى السؾاقدع  مؾاقع وباستخدام برامج متخررة. وللحرؾل على
، بسدا يحتؾيدو http://www.mubasher.inf.comمؾقدع مباشدر للسعلؾمدات  )أ(اإللكترونية التالية: 

ت مؾقدددع شدددركة مردددر لشذدددر السعلؾمدددا )ب(مددؽ تقدددارير ماليدددة للذدددركات السقيددددة بالبؾرصدددة السرددرية. 
، بخردددؾص الذددركات السقيددددة بيدددا. http://www.egidegypt.comالسسلؾكددة للبؾرصدددة السرددرية 

، بسددددددددا https://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspxمؾقددددددددع البؾرصددددددددة السرددددددددرية  )ج(
بياندددات ترسدددليا الذدددركات السقيددددة بيدددا إلدارة اإلفرددداح بالبؾرصدددة بسؾجدددب قؾاعدددد القيدددد  يتزدددسشو مدددؽ

السؾقع اإللكترونى للذركات السدرجة بالعيشة وما يؾفره قدؼ عبلقات السدتثسرن بالسؾقع  )د( .والذظب
مؾقددددددددددددددددع اليي ددددددددددددددددة العامددددددددددددددددة للرقابددددددددددددددددة الساليددددددددددددددددة  )ه(مددددددددددددددددؽ إفردددددددددددددددداحات وتقددددددددددددددددارير دوريددددددددددددددددة، 

http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/index.jsp. 

 ىجددراءات الدراسددةونغددًرا لعدددم تددؾافر قاعدددة بيانددات جدداىزة لقيدداس متغيددرات الدراسددة، فقددد تسثلددم 
فددددى الحرددددؾل علددددى قدددديؼ عشاصددددر متغيددددرات الدراسددددة مددددؽ السرددددادر الدددددابقة، ثددددؼ قيدددداس  التطبيكيددددة

مدددؽ خدددبلل اسدددتخدام االعتسددداد علدددى دوال  الستغيدددرات، سدددؾاء بذدددكل مباشدددر، أو بذدددكل غيدددر مباشدددر
اإلددددديل لقيددداس ىدددذه الستغيدددرات وتجييزييدددا قبدددل تذدددغيليا عدددؽ طريدددق البدددرامج واألسددداليب اإلحردددائية 

 السبلئسة.

http://www.mubasher.inf.com/
http://www.egidegypt.com/
https://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx
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 أدوات التحميل اإلحرائى –12-4-2
ترتكز الدراسة التظبيقية على أدوات متشؾعة مؽ أجل القيام بالتحليل اإلحرائى لبياندات الدراسدة، 
حيث تؼ استخدام أساليب اإلحراء الؾصفى لالستؾسل الحدابى واإلنحرام السةيارى والحديؽ األدنى 

تدؼ اسدتخدام  واألقرى  وذلػ للسذاىدات التى تسثدل التعثدر السدالى ومذداىدات االسدتقرار السدالى. كسدا
بالتحليل الؾصفى للسذاىدات فى حالتى التعثر السالى للتحقق مؽ معشؾية الفرور السؾجؾدة  Tاختبار 

واالسددددتقرار السددددالى. كسددددا تددددؼ اسددددتخدام مرددددفؾفة االرتبدددداط لبيرسددددؾن لقيدددداس االرتبدددداط بدددديؽ الستغيددددرات 
وبعزددديا الدددبعض. باإلضدددافى إلدددى اسدددتخدام اختبدددار االزدواج الخظدددى الستعددددد بددديؽ الستغيدددر السددددتقل 

 Collinearityبييؽ وبعزدددديا الددددبعض باسددددتخدام مقيدددداس والستغيددددرات السعدلددددة والستغيددددريؽ الرقددددا
Diagnosticsفزددبًل عددؽ اسددتخدام اختبددار . Durban - Watson  لتحديددد مدددى وجددؾد مذددكلة

 بدديؽ أخظدداء نسددؾذج االنحدددار. وأخيددًرا تددؼ اختبددار فددروض البحددث Multi-Collinearityارتبدداط ذاتددى 
ظدى الستعددد، والدذى تدؼ تشفيدذه باسدتخدام برندامج تحليل الشتائج، وذلػ باالعتساد أسلؾب االنحددار الخو

 .SPSS 15.0اإلحرائى 

 اإلحراءات الؽصفية –12-4-2-1
 أولع: نتائج اإلحراءات الؽصفية فى ظل مذاهدات التعثر السالى والستقرار السالى

يتؼ اجراء إحراءات وص ية لكل متغيرات البحث فى عل حدالتى السذداىدات ذات التعثدر السدالى 
  ، وذلػ كسا يلى:3واالستقرار السالى، وتغير الخرائص األساسية لستغيرات البحث بالجدول رقؼ ل

 %40، مقارنددة بشدددبة (794/478) %60تبلدد  ندددبة السذدداىدات التددى تعددانى مددؽ التعثددر السددالى   -
للسذدداىدات التددى تتسيددز باالسددتقرار السددالى. أى أن أدثددر مددؽ نرددف السذدداىدات تعددانى مددؽ التعثددر 

 الى.الس

يبل  الستؾسل الحدابى للدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل فى السذاىدات التى تعدانى مدؽ   -
، مسددا 0.152مقارنددة بشغيددره فددى السذدداىدات ذات االسددتقرار السددالى البددال   0.141التعثددر السددالى 

جددة أدبددر يعكددس انتذددار الدددلؾك االنتيددازى فددى السذدداىدات التددى تعددانى مددؽ حالددة التعثددر السددالى بدر 
مقارنة بالسذاىدات ذات االستقرار السالى ليذير انخفاض السعدل الشقدى الفعال إلى ارتفاع الدلؾك 
االنتيددازى ، وُيفدددر ىددذا بددأن التعثددر السددالى يعددد محدددًدا ودافًعددا أساسددًيا مددؽ دوافددع مسارسددات الدددلؾك 

 .Richardson et alسة االنتيازى لئلدارة فى تحديد ضريبة الدخل. ويقترب ىذا الستؾسل مؽ درا
(2015a)   ودراسة 0.158الذى بل ،Tilehnouei et al. (2018)   0.152الذى بل. 
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للسذددداىدات التدددى  0.126ومرحلدددة االنحددددار  0.105ارتفددداع الستؾسدددل الحددددابى لسرحلدددة التقدددديؼ   -
ؾالى، علدى التد 0.051 ,0.032تتعدرض للتعثدر السدالى مقارندة بتلدػ التدى تتسيدز باالسدتقرار السدالى 

ويعددد ىددذا مشظقًيددا، ألن الذددركات فددى ىدداتيؽ السددرحلتيؽ أدثددر عرضددة للتعثددر السددالى مقارنددة ببدداقى 
 السراحل األخرى.

للسذدداىدات التددى تتعددرض للتعثددر السددالى مقارنددة  0.193ارتفدداع الستؾسددل الحدددابى لسرحلددة الشسددؾ   -
كات إلى تعثر مدالى بدرجدة ، مسا يذير إلى تعرض الذر 0.051بتلػ التى تتسيز باالستقرار السالى 

بأنيا امتداد لسرحلة التقديؼ والتدى قدد تكدؾن تلدػ الذدركات لدؼ  ويسكؼ تفديرهاادبر فى تلػ السرحلة، 
 فى تحقيق استقرار مالى. –بدرجة كااية  –تبدأ بعد 

للسذددداىدات التدددى تتعدددرض للتعثدددر السدددالى  0.331انخفددداض الستؾسدددل الحددددابى لسرحلدددة الشزدددج   -
، ويعدد ىدذا مشظقًيدا، حيدث إن الذدركات فدى تلدػ 0.633تى تتسيدز باالسدتقرار السدالى مقارنة بتلػ ال

 السرحلة أقل عرضة للتعثر السالى.

 2.177يبلددد  الستؾسدددل الحددددابى لحجدددؼ الذدددركة فدددى السذددداىدات التدددى تعدددانى مدددؽ التعثدددر السدددالى   -
يذدددير إلدددى تعدددرض ، مسدددا 20.669مقارندددة بشغيدددره فدددى السذددداىدات ذات االسدددتقرار السدددالى البدددال  

الذدددركات صدددغيرة الحجدددؼ للتعثدددر السدددالى بدرجدددة أدبدددر مقارندددة بالذدددركات كبيدددرة الحجدددؼ التدددى تتسيدددز 
باالسدددتقرار السدددالى. ويسكدددؽ تفددددير ىدددذا بدددأن الذدددركات صدددغيرة الحجدددؼ تيددديسؽ علييدددا مجسؾعدددة مدددؽ 

نؾنيدة لتحقيدق أصحاب العبلقات األسرية بسا يسكشيا إيجاد تؾافدق فدى اآلراء بذدأن األنذدظة غيدر القا
 أىدام الرب ، ومشيا األنذظة الستعلقة بالزريبة.

مقارنددة بالسذدداىدات  0.519ارتفدداع الستؾسددل الحدددابى للرافعددة الساليددة للسذدداىدات الستعثددرة مالًيددا   -
، ويعددد ىددذا االرتفدداع مشظقًيددا، ألن ارتفدداع الرافعددة الساليددة أحددد أسددباب التعثددر 0.344السدددتقرة مالًيددا 
 ت.السالى للذركا

مددا عدددا متغيددر حجددؼ الذددركة، فالقيسددة أقددل مددؽ  –انخفدداض االنحددرام السةيددارى لجسيددع الستغيددرات   -
واحد صحي ، مسا يذير إلى انخفداض درجدة تذدتتيا، وانخفداض القديؼ الذداذة والستظرفدة للستغيدرات، 
حيدددث تددددؼ اسددددتبعادىا قبددددل االسددددتقرار علددددى حجددددؼ العيشددددة الشيددددائى، مسددددا يحدددددؽ مددددؽ نتددددائج التحليددددل 

 حرائى.اإل
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 فى حالتى التعثر السالى والستقرار السالىاإلحراءات الؽصفية : 4جدول 

 الوتغيساث

 الوشاهداث ذاث االستقساز الوالً الوشاهداث ذاث التعثس الوالً

 هشاهداث
 الوتىسط

 الحسابً

 االنحساف

 الوعيازي

 الحد

 األدنً

 الحد

 األقصً
 هشاهداث

 الوتىسط

 الحسابً

 االنحساف

 الوعيازي

 الحد

 األدنً

 الحد

 األقصً

السلىك 

 االنتهاشي
478 0.141

(*)
 0.140 0.000 0.596 316 0.152 0.135 0.000 0.599 

هسحلت 

 التقدين
478 0.105 0.306 0.000 1.000 316 0.032 0.175 0.000 1.000 

هسحلت 

 النوى
478 0.193 0.395 0.000 1.000 316 0.051 0.220 0.000 1.000 

هسحلت 

 النضج
478 0.331 0.741 0.000 1.000 316 0.633 0.483 0.000 1.000 

هسحلت 

 االنحداز
478 0.126 0.332 0.000 1.000 316 0.051 0.220 0.000 1.000 

حجن 

 الشسكت
478 20.177 1.541 17.317 24.246 316 20.669 1.482 16.887 24.558 

السافعت 

 الواليت
478 0.519 0.218 0.007 0.987 316 0.344 0.197 0.038 0.885 

 )*(
فاً حبلات  0.141اوخفبض المعذل الىمذي الفعبل َشُز إلً ارحفبع السلىن االوخهابسي فاً ححذَاذ الضازَبت  أي أن وسابت 

 فً حبلت االسخمزار الضزَبً. 0.152مه وسبت  الخعثز المبلً أعلً

 لمفرق ميؼ متؽسطى متليرات البحث Tاختبار  ثانيعا:
للتحقق مؽ معشؾية الفدرور السؾجدؾدة بالتحليدل الؾصدفى للسذداىدات فدى حدالتى  Tيدتخدم اختبار 

   ما يلى:4التعثر السالى واالستقرار السالى، ويتبيؽ مؽ نتائج الجدول رقؼ ل
الزددريبة للسذدداىدات ذات معشؾيددة ارتفدداع الستؾسددل الحدددابى للدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد  -

، مسدا يؤكدد (t-s= 3.569, Sig.= 0.000)السدالى التعثر السالى مقارنة بحالة االستقرار 
أن حالددددة التعثددددر السددددالى للذددددركات ُيعددددد محرًكددددا أساسددددًيا لددددئلدارة نحددددؾ مسارسدددداتيا للدددددلؾك 

 االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل.

للسذداىدات ذات التعثدر السدالى  معشؾية ارتفاع الستؾسل الحدابى لسرحلتى التقديؼ واالنحددار -
قرار السدددالى، مسدددا يؤكدددد أن الذدددركات فدددى ىددداتيؽ السدددرحلتيؽ يتعرضدددان مقارندددة بحالدددة االسدددت

للتعثدددر السدددالى، والدددذى قدددد يزدددظرىا إلدددى مسارسدددات الددددلؾك االنتيدددازى فدددى تحديدددد ضدددريبة 
 الدخل.

للسذاىدات ذات التعثر السدالى مقارندة بحالدة  معشؾية ارتفاع الستؾسل الحدابى لسرحلة الشسؾ -
ى أن ىذه السرحلة تعد امتداًدا لسرحلة التقديؼ، ولؼ تخرج مؽ االستقرار السالى، ويذير ىذا إل

 حالة التعثر السالى.
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للسذدداىدات ذات التعثددر السددالى مقارنددة  معشؾيددة انخفدداض الستؾسددل الحدددابى لسرحلددة الشزددج -
بحالة االستقرار السالى، مسا يؤكد أن تلػ السرحلة ال تتعرض فييا الذدركات للتعثدر السدالى، 

ىدددذه الحالدددة انخفددداض مسارسدددات الددددلؾك االنتيدددازى فدددى تحديدددد ضدددريبة ومدددؽ السحتسدددل فدددى 
 الدخل.

للسذدداىدات ذات  معشؾيددة انخفدداض الستؾسددل الحدددابى لحجددؼ الذددركة وارتفدداع الرافعددة الساليددة -
التعثر السالى مقارندة بحالدة االسدتقرار السدالى، ويذدير ىدذا إلدى أن انخفداض حجدؼ الذدركات 

 عرضيا للتعثر السالى.وارتفاع ندبة ديؾنيا ُيديؼ فى ت

لستؽسط السذاهدات ذات التعثر السالى والسذاهدات ذات  Tنتائج اختبار : 5جدول 
 الستقرار السالى

 الوتغيس

 الوعنىيت الفسوق االستقساز الوالً التعثس الوالً

 عدد

 الوشاهداث

 الوتىسط

 الحسابً

 عدد

 الوشاهداث

 الوتىسط

 الحسابً

Mean 

Difference 
t- statistic Sig. 

السلىك 

 االنتهاشي
478 0.141 316 0.152 0.011 3.569 0.000 

 0.000 4.258 0.073 0.032 316 0.105 478 هسحلت التقدين

 0.000 6.484 0.142 0.051 316 0.193 478 هسحلت النوى

 0.000 8.723- 0.302- 0.633 316 0.331 478 هسحلت النضج

هسحلت 

 االنحداز
478 0.126 316 0.051 0.075 3.828 0.000 

 0.000 4.466- 0.492- 20.669 316 20.177 478 حجن الشسكت

السافعت 

 الواليت
478 0.519 316 0.344 0.175 11.695 0.000 

 

 تحميل نتائج الرتباط - 12-4-2-2
وجدؾد عبلقدة ارتبداط مؾجبدة عشدد ( 5الجددول رقدػ )مرفؽفة الرتبداط لبيرسدؽن بيتبيؼ مؼ نتائج 

بيؽ التعثر السالى والدلؾك االنتيازى فى تحديد الزريبة، ووجدؾد عبلقدة  %1مدتؾى معشؾية أقل مؽ 
بددديؽ حجدددؼ الذدددركة والددددلؾك االنتيدددازى فدددى تحديدددد  %1ارتبددداط سدددالبة عشدددد مددددتؾى معشؾيدددة أقدددل مدددؽ 

بيؽ الرافعة السالية والدلؾك  %10 الزريبة، ووجؾد عبلقة ارتباط مؾجبة عشد مدتؾى معشؾية أقل مؽ
االنتيدددازى فدددى تحديدددد الزدددريبة. كسدددا يتبددديؽ أن أقردددى قيسدددة لسعامدددل االرتبددداط بددديؽ الستغيدددر السددددتقل 

وفًقدا  0.8، وطالسدا أنيدا لدؼ تتجداوز 0.376والستغيرات الُسعدلة والستغيريؽ الرقابييؽ وبعزديا الدبعض 
 Tabachnickوفًقدا لدرأى  0.9و لدؼ تتجداوز ، أGujarati (2003); Rani et al. (2018)لدرأى 

and Fidell (2013) بيؽ متغيرات البحث. ، فإنو ال تؾجد مذكلة إزدواج خظى 



 أثر التعثر المالى فى ظل الدور المعدل لدورة حياة الشركة..........                                 عبد هللا حسني يونسد/

933 

 

وال يتؼ التدليؼ بردحة عبلقدات االرتبداط الدؾاردة بسردفؾفة االرتبداط، حتدى يدتؼ التؾصدل إلدى نتدائج 
ديددد قددؾة واتجدداه ىددذه العبلقددات، تذددغيل الفرضدديؽ اإلحرددائييؽ باسددتخدام نسددؾذج االنحدددار الستعدددد، لتح

 ومدى تأثير الستغير السدتقل والستغيرات السعدلة والستغيريؽ الرقابييؽ على الستغير التابع.

 : نتائج الرتباط ميرسؽن 6جدول 

 (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) الوتغيساث

 السلىن االوخهبسٌ (3)
1        

-----        

 الخعثز المبلً (2)
0.126 1       

0.000 -----       

 مزحلت الخمذَم (9)
0.021 0.135 1      

0.554 0.000 -----      

 مزحلت الىمى (3)
-0.044 -0.203 -0.113 1     

0.192 0.000 0.001 -----     

 مزحلت الىضج (3)
-0.045 -0.297 -0.259 -0.360 1    

0.210 0.000 0.000 0.000 -----    

 مزحلت االوحذار (3)
0.065 0.125 -0.093 -0.129 -0.295 1   

0.066 0.001 0.009 0.000 0.000 -----   

 حجم الشزكت (3)
-0.156 0.158 0.034 0.122 0.111 0.002 1  

0.000 0.000 0.337 0.001 0.002 0.951 -----  

 الزافعت المبلُت (3)
0.078 0.376 0.114 0.101 -0.068 0.062 0.235 1 

0.029 0.000 0.001 0.004 -0.054 0.022 0.000 ----- 
 

 تحميل الشتائج واختبار فروض البحث فى ظل التحميل األساسى –12-4-2-3

 تتشاول ىذه الجزئية اختبار صبلحية بيانات فرضى البحث واختبار نتائجيسا، وذلػ كسا يلى:

 (H1)أولع: نتيجة اختبار الفرض األول 

 ضريبة الدخلالفرض األول اختبار أثر التعثر السالى على الدلؾك االنتيازى فى تحديد  يدتيدم
علددى أربدداح الذددركات غيددر الساليددة السقيدددة بالبؾرصددة السرددرية، وفًقددا لسعادلددة االنحدددار التاليددة لسددعيد 

  :;e.g.: Richardson et al., 2015a,b; Dang and Trann 2021 2021وعلى، 

CASH-ETR i,t = β0 + β1 Z-SCOREi,t + β2 SIZEi,t + β3 LEVi,t + i,t ………..(3) 
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   حيث ىن:

CASH-ETR  .يذير إلى الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل = 
Z-SCORE .يذير إلى الحالة السالية = 
SIZE, LEV . الستغيران الرقابيان بالشسؾذج لحجؼ الذركة والرافعة السالية = 

 االنحدار الستعدد. = بؾاقى نسؾذج 

 ولختبار الفرض األول يتػ تحؽيمى لفرض عدم كالتالى:

H0 ل يؽجد تأثير ىيجامى معشؽى لتعثر الذركات السقيددة بالبؽرصدة السردرية ماليعدا عمدى الددمؽك :
 النتهازى إلداراتها فى تحديد ضريبة الدخل.

 الدؤال التالى:الستليريؼ الرقامييؼ، يدعى البحث لإلجابة عمى وبخرؽص 

حجؼ الذركة، والرافعة الساليدة علدى الددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد ضدريبة الددخل، فدى سديار  ىل يؤثر
 العبلقة مجال الدراسة بالفرض بالشسؾذج األول؟

 ( ىلى ما يمى:6وتذير نتائج تذليل الشسؽذج األول بالجدول رقػ )
مددؽ التغيدددر  %6، أى ُيفدددر معامدددل التحديددد السعددددل Adj.R2 6%بلدد  معامدددل التحديددد السعددددل  -

إلدى الخظدأ  (%94)الكلى فى الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل، وترجع الشدبة الباقيدة 
العذؾائى فى نسؾذج االنحدار، أو لعددم إدراج متغيدرات مددتقلة أخدرى كدان يجدب إدراجيدا ضدسؽ 

الدذى  Richardson et al. (2015a)دراسدة الشسؾذج. ويعتبدر ىدذا السعامدل مشخفًزدا مقارندة ب
تقريًبدا. فدى  %7.7الدذى بلد   Richardson et al. (2015b)تقريًبدا، ودراسدة  %20.5بلد  

الدذى  Dhamara and Violita (2017)السقابدل، يعتبدر ىدذا السعامدل مرتفًعدا مقارندة بدراسدة 
 .%2.8  الذى بل  2021تقريًبا، ودراسة سعيد وعلى ل %4.5بل  

معشؾيدددددة جدددددؾدة نسدددددؾذج االنحددددددار الستعددددددد، ، مدددددؽ أجدددددل اختبدددددار F-Testم قيسدددددة اختبدددددار بلغددددد -
، والذى يذير إلى تدأثير متغيدرات الشسدؾذج علدى الستغيدر %1بسدتؾى معشؾية أقل مؽ  17.961

 .18.950التى بلغم  Richardson et al. (2015a)التابع. وتقترب ىذه القيسة فى دراسة 

، مددؽ أجددل قيدداس االزدواج الخظددى أو العبلقددة الخظيددة VIFتبددايؽ تددؼ اسددتخدام معامددل تزددخؼ ال -
التامددة بدديؽ الستغيددر السدددتقل والرقابيددة السكؾنددة لشسددؾذج االنحدددار وبعزدديا الددبعض، وقددد تبدديؽ أن 

، أى ال تؾجدددد (10)وجسيدددع ىدددذه القددديؼ لدددؼ تتجددداوز القيسدددة . 1.214أدبدددر قيسدددة للسعامدددل بلغدددم 
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زدواج الخظدى، مسدا يددل علدى قدؾة الشسدؾذج فدى تفددير تدأثير مذكلة العبلقة الخظيدة التامدة أو اإل
 . (O'Brien, 2007)الستغير السدتقل والستغيريؽ الرقابييؽ على الستغير التابع 

، لقيداس االرتبداط الدذاتى بديؽ أخظداء نسدؾذج االنحددار،  Durbin-Watsonبلغدم قيسدة اختبدار -
مسا يذير إلى عددم وجدؾد ارتبداط ، (2.5-1.5)، وتقع ىذه القيسة داخل السدى السقبؾل 1.691

أخظداء الشسدؾذج مددتقلة عدؽ بعزديا الدبعض، بحيدث إذا وجدد  ، أى أنذاتى بيؽ أخظاء الشسؾذج
خظددددأ فددددى مذدددداىدة معيشددددة، ال يجددددب أن يددددؤثر ىددددذا الخظددددأ علددددى السذدددداىدات األخددددرى الدددددابقة 

 .والبلحقة

 نتيجة اختبار الفرض األول:  -

على الدلؾك االنتيدازى فدى تحديدد ضدريبة الددخل علدى أربداح الذدركات  اىيجابع يؤثر التعثر السالى 
عشدد مددتؾى معشؾيدة أقدل مدؽ  0.009غير السالية السقيدة بالبؾرصة السررية، بسعامل انحددار قيستدو 

 يتؼ رفض فرض العدم وقبؾل الفرض البديل. وبشاءع عميى،. 1%

السقيددددة بالبؾرصدددة السردددرية للتعثدددر ىدددذه الشتيجدددة إلدددى أن تعدددرض الذدددركات غيدددر الساليدددة  وتذدددير
 السالى يؤدى إلى انخراط إداراتيا فى مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل. 

بدددأن الذدددركات الستعثدددرة مالًيدددا لوخاصدددة فدددى حالدددة تحقيقيدددا خددددائر  ويسكدددؼ تفددددير هدددذ  الشتيجدددة
ليدة نفًعدا فدى تعدديل وضدعيا الددىء، تذغيلية  لؽ تجدى مسارساتيا االنتيازية على مددتؾى القدؾائؼ السا

ولدددذلػ تلجدددأ إدارة ىدددذه الذدددركات إلدددى مسارسدددات انتيازيدددة أخدددرى علدددى مددددتؾى تحديدددد الزدددريبة علدددى 
الدددخل، مددؽ أجددل خفددض التدددفقات الشقديددة الخارجددة مددؽ األنذددظة التذددغيلية لأى زيددادة صددافى التدددفق 

السحتسلدة لمثدل: الغرامدات التدى تفرضديا  الشقدى ، وخاًصة أنو فى حالة التعثر السالى تكدؾن التكداليف
الدددلظات الزددريبية، تعددديبلت السراجعددة السحتسلددة، واإلضددرار بالدددسعة  الشاتجددة عددؽ ىددذه السسارسددات 
أقل مقارنة بالفؾائد والسشافع السحتسلة لمثل: الديؾن السخفزة، القدرة على االسدتسرار كذدركة مددتسرة، 

 وتحقيق صافى تدفقات نقدية مؾجبة .

 .Richardson et al ؽافد هذ  الشتيجة ما ما تؽصمب ىليى دراسدات عديددة، مشهدا دراسدةوتت
(2015a)  ،ودراسدةفدى اسدتراليا Richardson et al. (2015b)  ،ودراسدةفدى الؾاليدات الستحددة 

Muttaqin et al. (2020)  ،ودراسةفى ماليزيا Dang and Tran (2021) ،ودراسدة فى فيتشدام 
  فى بي ة السحاسبة السررية، فقد أفادت نتائج دراسدتو أن الذدركات السقيددة مالًيدا تؾسدع 2020فؾدة ل

 فى مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل.
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فددى  Dhamara and Violita (2017) وتختمدف تمدغ الشتيجددة مدا مددا تؽصدمب ىليدى دراسددة
إيددران، وتؾصدلم الدراسددتان إلدى وجددؾد تددأثير فدى  Tilehnouei et al. (2018) ودراسددةماليزيدا، 

  فدى بي دة السحاسدبة 2021سدعيد وعلدى ل دراسدة، كسا تختلف مع ما تؾصدلم إليدو سلبى غير معشؾى 
 السررية، التى تؾصلم إلى وجؾد تأثير سلبى معشؾى.

 تأثير الستليران الرقاميان عمى الستلير التابا: -

  تأثير سلبى لحجؼ الذركة على الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل، فسع ارتفاع حجؼ  يؾجد
الذددركة تددشخفض مسارسددات اإلدارة بذددأن الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد ضددريبة الدددخل. وتتفددق ىددذه 

 Dhamara and Violita (2017); Dang and Tranالشتيجدة مدع مدا تؾصدلم إلدى دراسدة 
شتيجددة قدددرة الذددركات كبيددرة الحجددؼ علددى الحددد مددؽ معالجددة حالددة التعثددر . وتعكددس ىددذه ال(2021)

السالى التى تتعرض ليا عدؽ طريدق إرتكابيدا لسسارسدات انتيازيدة فدى تحديدد الزدريبة، نغدًرا الرتفداع 
حجددؼ السددؾارد الستاحددة لدددييا وخؾًفددا مددؽ التكدداليف الدياسددية التددى تتحسليددا إذا أقدددمم علددى مثددل ىددذه 

فدى كثيدر  -الردغيرة تيديسؽ علييدا وأن الذركات  كس الذركات صغيرة الحجؼ.السسارسات، على ع
مجسؾعة مؽ أصحاب العبلقات األسرية الدذيؽ يسكدشيؼ إيجداد تؾافدق فدى اآلراء بذدأن  -مؽ األحيان 

 األنذظة غير القانؾنية لتحقيق أىدام الرب .

   يددد ضددريبة الدددخل، فسددع ارتفدداع تددأثير إيجددابى للرافعددة الساليددة علددى الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديؾجددد
ديدددؾن الذدددركة ترتفدددع مسارسدددات اإلدارة بذدددأن الددددلؾك االنتيدددازى فدددى تحديدددد الزدددريبة. وتتفدددق ىدددذه 

 Richardson et al. (2015a); Dang and Tranالشتيجدة مدع مدا تؾصدلم إلدى دراسدة
ىدذه الدديؾن   لومدا يترتدب علييدا مدؽ فؾائدد . ويسكؽ تفدير ىدذه الشتيجدة بدأن ارتفداع الدديؾن (2021)

بالذددركات يجعليددا أدثددر عرضددة للتعثددر السددالى، مسددا يزيددد مددؽ لجددؾء إداراتيددا إلددى مسارسددات انتيازيددة 
فددى تحديددد ضددريبة الدددخل علددى ربحيددا الددذى تحققددو. كسددا أن مرددروفات الفائدددة الشاتجددة عددؽ ارتفدداع 

 الرافعة السالية معفاة مؽ الزرائب، مسا تخفض مؽ االلتزامات الزريبية.
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 (H1): نتائج اختبار الفرض األول 7جدول 
CASH-ETR i,t = β0 + β1 Z-SCOREi,t + β2 SIZEi,t + β3 LEVi,t + i,t 

 الوتغيساث
 العالقت

 الوتىقعت

 βهعاهل 

 (t)قيوت 

 الوعنىيت

Sig. 

 قيوت

VIF 

β0ثببج االوحذار : ..... 
0.107 

(5.125) 
0.000 - 

β1ًالخعثز المبل : + 
0.009 

(5.637) 
0.000 1.160 

β2حجم الشزكت : +/- 
0.015- 

4.248)-( 
0.000 1.059 

β3الزافعت المبلُت : + 
0.034 

(3.160) 
0.002 1.214 

Adj.Rالمعذل معبمل الخحذَذ 
2

 0.060 

 F-Test (Sig.) 17.961(0.000) )وداللخهب(  Fلُمت 

 Durban Watson 1.691لُمت اخخببر 

 Observations 794المشبهذاث 
 

  نتيجة اختبار الفرض الثانى وفروعى –12-4-6-2
الفرض الثانى اختبار أثر التفاعل السذترك بيؽ التعثر السالى ومراحل دورة حياة الذركة  يدتيدم

علدى أربداح الذدركات غيدر الساليدة السقيددة بالبؾرصدة  ضريبة الددخلعلى الدلؾك االنتيازى فى تحديد 
 السررية، وفًقا لسعادلة االنحدار التالية:

CASH-ETR i,t = β0 + β1 Z-SCOREi,t + β2 FLCi,t + β3 (Z-SCOREi,t*FLCi,t)  

+ β4 SIZEi,t + β5 LEVi,t + i,t ……………………...…….…(4) 

  حيث ىن:

FLC  ،تذددير إلددى مراحددل دورة حيدداة الذددركة: التقددديؼ، الشسددؾ، الشزددج، واالنحدددار =
 مع اعتبار مرحلة التذبذب كسرحلة مرجةية. 

Z-SCORE*FLC  تذددير إلددى التفاعددل السذددترك بدديؽ متغيددرى التعثددر السددالى وكددل مرحلددة مددؽ =
 مراحل دورة حياة الذركة.

 كالتالى:ولختبار الفرض الثانى يتػ تحؽيمى لفرض عدم 

H0 ددا عمددى : ل يختمدف التددأثير اإليجددامى السعشددؽى لتعثددر الذددركات السقيدددة بالبؽرصددة السرددرية ماليع
 الدمؽك النتهازى إلداراتها فى تحديد ضريبة الدخل باختاف مراحل دورة حياتها.
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 الستليريؼ الرقامييؼ، يدعى البحث لإلجابة عمى الدؤال التالى:وبخرؽص 

الذددركة، والرافعددة الساليددة علددى الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد ضددريبة الدددخل، فددى حجددؼ  ىددل يددؤثر
 سيار العبلقة مجال الدراسة بالفرض بالشسؾذج الثانى؟

 ( ىلى ما يمى:7تذير نتائج تذليل الشسؽذج الثانى بالجدول رقػ )
تيدازى مدؽ التغيدر الكلدى فدى مسارسدات الددلؾك االن Adj.R2 7.4%بل  معامدل التحديدد السعددل  -

 %1.4فدددى تحديدددد ضدددريبة الددددخل. أى ارتفددداع القددددرة التفدددديرية ليدددذا الشسدددؾذج لالثدددانى  بسقددددار 
 عؽ الشسؾذج األصلى لاألول . (6%-7.4%)

 6.757معشؾيددة جددؾدة نسددؾذج االنحدددار الستعدددد، ، وذلددػ الختبددار F-Testبلغددم قيسددة اختبددار  -
 غيرات الشسؾذج على الستغير التابع.، ويذير كل ىذا إلى تأثير مت%1بسدتؾى معشؾية أقل مؽ 

، أى ال تؾجدددد مذدددكلة العبلقدددة الخظيدددة 5.577بلغدددم  VIFأدبدددر قيسدددة لسعامدددل تزدددخؼ التبدددايؽ  -
التامددة أو اإلزدواج الخظدددى، مسددا يددددل علدددى قددؾة كدددل نسددؾذج فدددى تفددددير تددأثير الستغيدددر السددددتقل 

 والستغيرات السعدلة والستغيريؽ الرقابييؽ على الستغير التابع.

، وتقددع ىددذه 1.765، لقيدداس االرتبدداط الددذاتى بدديؽ أخظدداء الشسددؾذج  D-Wبلغددم قيسددة اختبددار -
مسددا يذددير إلددى عدددم وجددؾد ارتبدداط ذاتددى بدديؽ أخظدداء  ،(1.5-2.5)القيسددة داخددل السدددى السقبددؾل 

 . نساذج االنحدار

راحدل وفروعى، بالتركيز عمى التفاعل ميؼ التعثدر السدالى وم (H2)نتيجة اختبار الفرض الثانى  -
 دورة حياة الذركة وتأثير  عمى الدمؽك النتهازى فى تحديد ضريبة الدخل يتبيؼ ما يمى:

   نتيجة اختبار الفرض الفرعى األول(H2/a): 

على الدلؾك االنتيدازى فدى تحديدد  ىيجابعايؤثر التفاعل السذترك بيؽ التعثر السالى ومرحلة التقديؼ 
ضريبة الدخل على أرباح الذركات غير السالية السقيدة بالبؾرصة السررية، عشدد مددتؾى معشؾيدة أقدل 

، والددذى يعددد مرتفًعددا مقارنددة بسعامددل االنحدددار 0.026لتددأثير معشددؾى  وبسعامددل انحدددار بلدد   %1مددؽ 
عميددى، يددتػ رفددا فددرض العدددم وقبددؽل  وبشدداءع . 0.009محددل الدراسددة فددى الفددرض األول الددذى بلدد  

 .(*)الفرض البديل

                                                 
مرحلدة التقدديؼ  أقدل مدؽ أو × كفدرض بدديل إذا كدان مددتؾى السعشؾيدة للستغيدر التفداعلى لالتعثدر السدالى  (H2/a)سيتؼ قبؾل الفرض   *ل

 .0.1 ، ويتؼ رفزو لأى قبؾل الفرض العدم  إذا كان قيستو أدبر مؽ %10لأى   0.1يداوى 
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إلددى أنددو فددى مرحلددة التقددديؼ، يرتفددع احتسددال تعددرض الذددركات غيددر الساليددة  وتذددير هددذ  الشتيجددة
السقيدددة فددى البؾرصددة الساليددة لتعثددر مددالى، والددذى يقددؾد إداراتيددا إلددى االنخددراط فددى مسارسددات الدددلؾك 

 الدبب فى ىذا إلى: دروُيفاالنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل. 

تتعدددرض الذدددركات فدددى مرحلدددة التقدددديؼ للتعثدددر السدددالى، بددددبب ارتفددداع قيسدددة االسدددتحقاقات والقيسدددة  )أ(
الددددالبة لردددافى التددددفقات الشقديدددة التذدددغيلية. وبدددذلػ، سدددؾم تددددعى اإلدارة إلدددى تخ ددديض الدددرب  

 الخاضع للزريبة، مؽ أجل تخ يض االلتزامات الزريبية.

ليف السحتسلددددة لمثددددل: الغرامددددات التددددى تفرضدددديا الدددددلظات الزددددريبية وتعددددديبلت انخفدددداض التكددددا )ب(
السراجعددة السحتسلددة  نتيجددة االنخددراط فددى ىددذه السسارسددات مقارنددة بالفؾائددد والسشددافع السحتسلددة مشيددا 

 لمثل: الديؾن السخفزة والقدرة على االستسرار كذركة مدتسرة وتدفقات نقدية إيجابية 

  لفرعى الثانى نتيجة اختبار الفرض ا(H2/b): 

علدى الددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد  سدمبعايؤثر التفاعدل السذدترك بديؽ التعثدر السدالى ومرحلدة الشسدؾ 
ضددريبة الدددخل علددى أربدداح الذددركات غيددر الساليددة السقيدددة بالبؾرصددة السرددرية، عشددد مدددتؾى معشؾيددة 

 ورفا الفرض البديل. وبشاءع عميى، يتػ قبؽل فرض العدم% لتأثير غير معشؾى . 10أدبر مؽ 

إلددى أنددو فددى مرحلددة الشسددؾ، يددشخفض احتسددال تعددرض الذددركات غيددر الساليددة  وتذددير هددذ  الشتيجددة
السقيددددة فدددى البؾرصدددة الساليدددة لتعثدددر مدددالى، والدددذى يدددديؼ فدددى انخفددداض مسارسدددات إداراتيدددا للدددددلؾك 

 االنتيازى فى تحديد الزريبة، ولكؽ بدرجة غير معشؾية. 

   الفرعى الثالث نتيجة اختبار الفرض(H2/c): 

علدى الددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد  سمبعايؤثر التفاعل السذترك بيؽ التعثر السالى ومرحلة الشزدج 
ضريبة الدخل على أرباح الذركات غير السالية السقيدة بالبؾرصة السررية، عشدد مددتؾى معشؾيدة أقدل 

 الفرض البديل. وبشاءع عميى، يتػ رفا فرض العدم وقبؽللتأثير معشؾى .  %1مؽ 

إلدى أندو فدى مرحلدة الشزدج، يدشخفض احتسدال تعدرض الذدركات غيدر الساليدة  وتذير هذ  الشتيجدة
السقيددددة فدددى البؾرصدددة الساليدددة لتعثدددر مدددالى، والدددذى يدددديؼ فدددى انخفددداض مسارسدددات إداراتيدددا للدددددلؾك 

 ذه السرحلة.االنتيازى فى تحديد الزريبة، وذلػ لتؾافر التدفقات الشقدية لدى ىذه الذركات فى ى
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   نتيجة اختبار الفرض الفرعى الرابا(H2/d): 

ددايددؤثر التفاعددل السذددترك بدديؽ التعثددر السددالى ومرحلددة االنحدددار  علددى الدددلؾك االنتيددازى فددى  ىيجابع
تحديددد ضدددريبة الددددخل علددى أربددداح الذدددركات غيددر الساليدددة السقيددددة بالبؾرصددة السردددرية، عشدددد مددددتؾى 

وبشدداءع عميددى، يددتػ قبددؽل فددرض العدددم ورفددا الفددرض لتددأثير غيدر معشددؾى .  %10معشؾيدة أدبددر مددؽ 
إلى أنو فى مرحلة االنحدار، يرتفع احتسال تعرض الذركات غير السالية  ذير هذ  الشتيجةتالبديل. و 

السقيدددة فددى البؾرصددة الساليددة لتعثددر مددالى، والددذى يقددؾد إداراتيددا إلددى االنخددراط فددى مسارسددات الدددلؾك 
 تحديد الزريبة، ولكؽ بدرجة غير معشؾية.  االنتيازى فى

نتدددائج التدددأثير اإليجدددابى لسرحلدددة التقدددديؼ والتدددأثير الددددلبى لسرحلدددة الشزدددج علدددى مسارسدددات  وتتفدددد
فدى  Hasan et al. (2016)الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل مع ما تؾصلم إليو دراسة 

 Mangoting and Onggaraصلم إليو دراسة الؾاليات الستحدة كأحد الدول الستقدمة، ومع ما تؾ 
فدى فى باددتان كشسؾذجيؽ للدول الشامية.  Abbas et al. (2020)فى أندونيديا ودراسة  (2019)

فى أندونيدديا،  Irawan and Afif (2020)ىذه الشتائج مع ما تؾصلم إليو دراسة  السقامل، تختمف
 حيث إنيا تؾصلم إلى وجؾد تأثير غير معشؾى.

نتددائج التددأثير الددلبى لسرحلددة الشسددؾ والتددأثير اإليجدابى لسرحلددة االنحدددار لوكبلىسددا غيددر  تتفدددكسددا 
معشدددؾى  علدددى مسارسدددات الددددلؾك االنتيدددازى فدددى تحديدددد ضدددريبة الددددخل مدددع مدددا تؾصدددلم إليدددو دراسدددة 

Irawan and Afif (2020)  .فددى فددى أندونيدديا فدى أنيدا تؾصددلم إلدى وجدؾد تددأثير غيدر معشدؾى
فى الؾاليات الستحدة، ومدع مدا  Hasan et al. (2016)مع ما تؾصلم إليو دراسة تمف السقامل، تخ

 Abbas etفدى أندونيدديا ودراسدة  Mangoting and Onggara (2019)تؾصدلم إليدو دراسدة 
al. (2020) .فى باددتان، فى أن ىذه الدراسات الثبلث تؾصلم إلى وجؾد تأثير معشؾى 

ا عمددى نتددائج اختبددار الفددر   – Uيتبدديؽ وجدؾد تددأثير معشددؾى علدى شددكل حددرم وض الفرعيددة، وبشداءع
لتعثددر الذددركات السقيدددة بالبؾرصددة السرددرية مالًيددا علددى سددلؾكيا االنتيددازى فددى  -ولددؾ بذددكل جزئددى 

تحديد ضريبة الدخل خبلل مراحل دورة حياتيا. حيث إن القدرارات االسدتراتيجية السختلفدة التدى تتبشاىدا 
ؾل علددى ميددزة تشافدددية فددى كددل مرحلددة مددؽ مراحددل دورة حيدداة الذددركة إدارة الذددركات السرددرية للحردد

تأخذ فى االعتبار مدى تؾفر السؾارد التى تستلكيدا، والدذى يترتدب عليدو احتساليدة مسارسداتيا االنتيازيدة 
 .فى تحديد الزريبة خبلل ىذه السراحل
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كة لسددلًبا  والرافعددة الساليددة يؾجددد تددأثير للستغيددريؽ الرقددابييؽ: حجددؼ الذددر تددأثير الستليددريؼ الرقددامييؼ:   -
 لإيجاًبا  على الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل.

 (H2/a, b, c, d): نتائج اختبار الفرض الثانى وفروعى 8جدول 
CASH-ETR i,t = β0 + β1 Z-SCOREi,t + β2 FLCi,t + β3 (ZSCOREi,t*FLCi,t) + 

β4 SIZEi,t + β5 LEVi,t + i,t 

 الوتغيساث
 العالقت

 الوتىقعت

 βهعاهل 

 (t)قيوت 

 الوعنىيت

Sig. 

 قيوت

VIF 

β0ثببج االوحذار : ..... 
0.144 

(5.318) 
0.000 - 

β1ًالخعثز المبل : + 
0.008 

(2.922) 
0.004 4.032 

β 2مزحلت الخمذَم : + 
0.035 

(2.278) 
0.023 4.119 

β 3مزحلت الىمى : - 
-0.012 

(-0.994) 
0.320 4.600 

β4 :مزحلت الىضج - 
-0.009 

(-1.081) 
0.280 5.577 

β5مزحلت االوحذار : + 
0.012 

(0.872) 
0.383 5.245 

β6الخمذَم×: الخعثز + 
0.026 

(3.297) 
0.001 3.668 

β7الىمى× : الخعثز - 
-0.003 

(-0.516) 
0.606 3.738 

β8الىضج× : الخعثز - 
-0.006 

(-4.498) 
0.000 3.895 

β9االوحذار× : الخعثز + 
0.001 

(0.147) 
0.884 3.774 

β10حجم الشزكت : +/- 
-0.018 

(-4.907) 
0.000 1.152 

β11الزافعت المبلُت : + 
0.035 

(3.315) 
0.001 1.233 

Adj.Rالمعذل معبمل الخحذَذ 
2

 0.074 

 F-Test (Sig.) 6.757(0.000) )وداللخهب(  Fلُمت 

 Durban Watson 1.765لُمت اخخببر 

 Observations 794المشبهذاث 
 

 اختبار الحداسية –12-4-7
يتشدداول اختبددار الحداسددية إعددادة اختبددار الفددرض األول والفددرض الثددانى وفروعددو فددى عددل اسددتخدام 

للتعبيددر  (1)مؤشددر بددديل لقيدداس الستغيددر السدددتقل خالتعثددر السددالىخ، وذلددػ مددؽ خددبلل اسددتخدام القيسددة 
، فدى حديؽ يدتؼ اسدتخدام القيسدة 1.81عؽ  Z-Scoreعؽ السذاىدات الستعثرة مالًيا، والتى تقل قيسة 
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. وذلددػ قياًسددا 2.99عددؽ  Z-Scoreللتعبيددر عددؽ السذدداىدات السدددتقرة مالًيددا، والتددى تزيددد قيسددة  (0)
  .2021؛ سعيد وعلى، 2017على دراسات سابقة لمثل: على، 

 اختبار الفرض األولىعادة  –12-4-7-1
 ( ىلى ما يمى:8األول بالجدول رقػ )ىعادة اختبار الفرض تذير نتائج 

، ويعددد مشخفًزددا إذا مددا تددؼ %5.5فددى عددل السؤشددر البددديل  Adj.R2يبلدد  معامددل التحديددد السعدددل   -
 .%6مقارنتو بقيسة السعامل فى عل السؤشر األساسى الذى بل  

، وُتعدددد %1بسددددتؾى معشؾيدددة أقدددل مدددؽ  16.261فدددى عدددل السؤشدددر البدددديل  Fبلغدددم قيسدددة اختبدددار   -
 .17.961مشخفًزة إذا ما تؼ مقارنتيا بقيسة االختبار فى عل السؤشر األساسى التى بلغم 

-2.5)، وتقددع ضددسؽ الشظددار السبلئددؼ 1.685فددى عددل السؤشددر البددديل   D-Wتبلد  قيسددة اختبددار  -
 ضسؽ الشظار السبلئؼ أيًزا. 1.961شر األساسى ، مثلسا تقع قيؼ االختبار فى عل السؤ (1.5

ال تؾجددددد مذددددكلة اإلزدواج الخظددددى أو العبلقددددة الخظيددددة التامددددة بدددديؽ الستغيددددر السدددددتقل والستغيددددريؽ   -
 .1.209 بلغم VIFفى عل السؤشر البديل، حيث إن أدبر قيسة لسعامل الرقابييؽ 

 :(H1)نتيجة ىعادة اختبار الفرض األول   -
دداُيددؤثر التعثددر السددالى  علددى مسارسددات الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد الزددريبة، بقيسددة معامددل  ىيجابع

. فسددع تعثددر الذددركات غيددر الساليددة السقيدددة %1، عشددد مدددتؾى معشؾيددة أقددل مددؽ 0.026انحدددار بلغددم 
يددتػ وبشدداءع عميددى، . مسارسدداتيا االنتيازيددة فددى تحديددد ضددريبة الدددخلبالبؾرصددة السرددرية يرتفددع مدددتؾى 

ويتذدابو ىدذا التدأثير مدع التدأثير اإليجدابى فدى عدل السؤشدر  رفا فرض العدم وقبؽل الفرض البدديل.
إلدى  -مدع وجدؾد أفزدلية للشتدائج فدى عدل اسدتخدام السؤشدر األساسدى –ويذير ىذا التذابو . األساسى

 قؾة الشتائج التى تؼ التؾصل إلييا ومتانتيا.

 تأثير الستليريؼ الرقامييؼ:  -
السسارسددات لستغيددر الرافعددة الساليددة علددى  ىيجددامىلستغيددر حجددؼ الذددركة، وتددأثير  سددمبىيؾجددد تددأثير 

، تساًمدا كسدا فدى غير السالية السقيدة بالبؾرصدة السردرية فدى تحديدد ضدريبة الددخلاالنتيازية للذركات 
 ا.حالة السؤشر األساسى، وىؾ ما يدعؼ قؾة الشتائج التى تؼ التؾصل إلييا ومتانتيا أيًز 
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 (H1): نتائج اختبار الحداسية لمفرض األول 9جدول 
CASH-ETR i,t = β0 + β1 Z-SCOREi,t + β2 SIZEi,t + β3 LEVi,t + i,t 

 الوتغيساث
 العالقت

 الوتىقعت

 βهعاهل 

 (t)قيوت 

 الوعنىيت

Sig. 

 قيوت

VIF 

β0ثببج االوحذار : ..... 
0.075 

(3.769) 
0.000 - 

β1ًالخعثز المبل : + 
0.026 

(5.178) 
0.000 1.172 

β2حجم الشزكت : +/- 
-0.016 

(-4.502) 
0.000 1.065 

β3الزافعت المبلُت : + 
0.032 

(2.970) 
0.003 1.209 

Adj.Rالمعذل معبمل الخحذَذ 
2

 0.055 

 F-Test (Sig.) 16.261(0.000) )وداللخهب(  Fلُمت 

 Durban Watson 1.685لُمت اخخببر 

 Observations 794المشبهذاث 

 

 ىعادة اختبار الفرض الثانى –12-4-7-2
 ( ىلى ما يمى:9الثانى بالجدول رقػ )ىعادة اختبار الفرض تذير نتائج 

، ويعددد مشخفًزددا إذا مددا تددؼ %6.4فددى عددل السؤشددر البددديل  Adj.R2يبلدد  معامددل التحديددد السعدددل   -
 .%7.4مقارنتو بقيسة السعامل فى عل السؤشر األساسى الذى بل  

، وُتعدددد %1بسددددتؾى معشؾيدددة أقدددل مدددؽ  5.908فدددى عدددل السؤشدددر البدددديل  Fبلغدددم قيسدددة اختبدددار   -
بسددتؾى  6.757مشخفًزة إذا ما تؼ مقارنتيا بقيسة االختبار فى عل السؤشدر األساسدى التدى بلغدم 

 .%1معشؾية أقل مؽ 

-2.5)، وتقددع ضددسؽ الشظددار السبلئددؼ 1.731فددى عددل السؤشددر البددديل   D-Wتبلد  قيسددة اختبددار  -
 ضسؽ الشظار السبلئؼ أيًزا. 1.757، مثلسا تقع قيؼ االختبار فى عل السؤشر األساسى (1.5

ال تؾجددددد مذددددكلة اإلزدواج الخظددددى أو العبلقددددة الخظيددددة التامددددة بدددديؽ الستغيددددر السدددددتقل والستغيددددريؽ   -
وىددى أقددل مددؽ  6.518 بلغددم VIFفددى عددل السؤشددر البددديل، حيددث إن أدبددر قيسددة لسعامددل الرقدابييؽ 

مسدددا يذدددير إلدددى قدددؾة الشسدددؾذج فدددى تفددددير تدددأثير الستغيدددر السددددتقل والستغيدددرات ، 10القيسدددة الحرجدددة 
 السعدلة والستغيريؽ الرقابييؽ على الستغير التابع.
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 :(H2)ىعادة اختبار الفرض الثانى   -

على مسارسات الدلؾك االنتيازى فى تحديدد الزدريبة  ىيجابعاُيؤثر التعثر السالى فى مرحلة التقديؼ 
على مسارسدات الددلؾك  سمبعاوُيؤثر التعثر السالى فى مرحلة الشسؾ . %5عشد مدتؾى معشؾية أقل مؽ 

علدى  سدمبعاُيؤثر التعثر السالى فدى مرحلدة الشزدج . و االنتيازى فى تحديد الزريبة بدرجة غير معشؾية
وُيددؤثر التعثددر . %5حديددد الزددريبة عشددد مدددتؾى معشؾيددة أقددل مددؽ مسارسددات الدددلؾك االنتيددازى فددى ت

علدى مسارسدات الددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد الزدريبة بدرجدة غيدر  ىيجابعاالسالى فى مرحلة االنحددار 
 معشؾية.

ا عمى نتائج اختبار الفروض الفرعية األربعدة،  يتبديؽ وجدؾد تدأثير معشدؾى علدى شدكل حدرم وبشاءع
U –  لتعثر الذركات السقيدة بالبؾرصة السررية مالًيا على سلؾكيا االنتيازى فى  -ولؾ بذكل جزئى

تحديدددد الزدددريبة خدددبلل مراحدددل دورة حياتيدددا. وتتذدددابو ىدددذه الشتدددائج مدددع مدددا تدددؼ التؾصدددل إليدددو فدددى عدددل 
مددع وجددؾد أفزددلية للشتددائج فددى عددل اسددتخدام السؤشددر األساسددى، ويذددير  –اسددتخدام السؤشددر األساسددى 

 ئج التى تؼ التؾصل إلييا ومتانتيا.ىذا إلى قؾة الشتا

 تأثير الستليريؼ الرقامييؼ:  -

السسارسددات لستغيددر الرافعددة الساليددة علددى  ىيجددامىلستغيددر حجددؼ الذددركة، وتددأثير  سددمبىيؾجددد تددأثير 
تساًمدا كسدا فدى  غير السالية السقيدة بالبؾرصدة السردرية فدى تحديدد ضدريبة الددخل،االنتيازية للذركات 

 حالة السؤشر األساسى، وىؾ ما يدعؼ قؾة الشتائج التى تؼ التؾصل إلييا ومتانتيا أيًزا.

 (H2/a, b, c, d): نتائج اختبار الحداسية لمفرض الثانى وفروعى 10جدول 
CASH-ETR i,t = β0 + β1 Z-SCOREi,t + β2 FLCi,t + β3 (ZSCOREi,t*FLCi,t)     

+ β4 SIZEi,t + β5 LEVi,t + i,t 

 الوتغيساث
 العالقت

 الوتىقعت

 βهعاهل 

 (t)قيوت 

 الوعنىيت

Sig. 

 قيوت

VIF 

β0ثببج االوحذار : ..... 
0.080 

(3.793) 
0.000 - 

β1ًالخعثز المبل : + 
0.031 

(3.314) 
0.001 4.327 

β2مزحلت الخمذَم : + 
0.049 

(2.408) 
0.16 5.754 

β3مزحلت الىمى : - 
0.000 

(-0.013) 
0.990 6.161 

β4مزحلت الىضج : - 
-0.017 

(-2.221) 
0.027 2.778 
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β5مزحلت االوحذار : + 
0.010 

(0.628) 
0.530 4.563 

β6الخمذَم×: الخعثز + 
0.051 

(2.262) 
0.024 5.917 

β7الىمى× : الخعثز - 
-0.009 

(-0.598) 
0.153 6.518 

β8الىضج× : الخعثز - 
-0.022 

(-2.291) 
0.022 2.955 

β9االوحذار× : الخعثز + 
0.001 

(0.079) 
0.937 4.742 

β10حجم الشزكت : +/- 
-0.018 

(-5.102) 
0.000 1.162 

β11الزافعت المبلُت : + 
0.034 

(3.136) 
0.002 1.229 

Adj.Rالمعذل معبمل الخحذَذ 
2

 0.063 

 F-Test (Sig.) 5.908(0.000) )وداللخهب(  Fلُمت 

 Durban Watson 1.731لُمت اخخببر 

 Observations 794المشبهذاث 

 

 نتائج البحث وإسهاماتى وتؽصياتى ومجالتى السقترحة  -13
 نتائج البحث  -13-1

  Z-Scoreفى تحليلو األساسى دراسة واختبار أثر التعثر السالى لمقاًسا بقيسدة  استهدف البحث
مذاىدة  794على الدلؾك االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل، وذلػ بالتظبيق على عيشة مكؾنة مؽ 

مددؽ الذددركات غيددر الساليددة السقيدددة بالبؾرصددة السرددرية. ومددؽ خددبلل دراسددة األدبيددات الدددابقة وتحليددل 
ضدريبة الددخل نتائجيا، تؾقع البحث أن يؤثر التعثر السدالى إيجاًبدا علدى الددلؾك االنتيدازى فدى تحديدد 

على أرباح الذركات غير السالية السقيدة بالبؾرصة السررية. وقد دعسم الشتائج ما تؼ تؾقعو، وتذدير 
ُيدددديؼ فدددى انخدددراط إداراتيدددا فدددى مسارسدددات الدددددلؾك  مالًيدددداىدددذه الشتدددائج إلدددى أن تعثدددر تلدددػ الذدددركات 

االنتيازى فى تحديد ضريبة الدخل لالتخظيل الزريبى، التجشب الزريبى السقبدؾل والزدار، والتيدرب 
الزريبى ، مؽ أجل تخ يض التدفقات الشقديدة الخارجدة، مسدا يخفدض مدؽ حرديلة الزدريبة السدفؾعدة 

 للخزانة العامة للدولة.
دراسددة واختبددار األثددر السعدددل لسراحددل دورة حيدداة الذددركة لمددع اتخدداذ مرحلددة  كسددا اسددتهدف البحددث

التذبددذب كسرحلددة مرجةيددة  علددى العبلقددة التأثيريددة بدديؽ التعثددر السددالى والدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد 
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ضددريبة الدددخل. ومددؽ خددبلل دراسددة األدبيددات الدددابقة وتحليددل نتائجيددا، تؾقددع البحددث أن تددؤثر مرحلتددى 
نحدددار إيجاًبددا وتددؤثر مرحلتددى الشسددؾ والشزددج سددلًبا علددى ىددذه العبلقددة التأثيريددة. وقددد دعسددم التقددديؼ واال

الشتائج وجؾد تأثير إيجابى لسرحلة التقديؼ وتدأثير سدلبى لسرحلدة الشزدج لوكبلىسدا معشدؾى ، فدى مقابدل 
ى تلددػ وجددؾد تددأثير سددلبى لسرحلددة الشسددؾ وتددأثير إيجددابى لسرحلددة االنحدددار لوكبلىسددا غيددر معشددؾى ، علدد

العبلقة التأثيرية. وتذير ىذه الشتائج إلى أنو خبلل مرحلدة التقدديؼ تقابدل الذدركة صدعؾبات ماليدة لعددم 
وجددؾد تدددفقات نقديددة مددؽ األنذددظة التذددغيلية، مسددا يدددفع إدارتيددا إلددى االنخددراط فددى مسارسددات انتيازيددة 

سسارسدات فدى مرحلدة لتخ يض االلتزامدات الزدريبة، وذلدػ علدى عكدس انخفداض انخراطيدا فدى ىدذه ال
 الشزج، وذلػ النخفاض احتسال تعثر الذركة مالًيا.

 ، وتددؼ إعددادة 0، 1، بإعددادة قيدداس التعثددر السددالى بسؤشددر بددديل لوقددد تددػ ىجددراء اختبددار حداسددية
اختبار فرضى البحث. وأشارت الشتائج إلى وجؾد تأثير إيجابى للتعثر السدالى علدى الددلؾك االنتيدازى 

الدخل، كسا تؼ التؾصل إلى وجؾد تأثير إيجدابى لسرحلدة التقدديؼ ووجدؾد تدأثير سدلبى فى تحديد ضريبة 
لسرحلة الشزج لوكبلىسا معشؾى  على ىذه العبلقدة التأثيريدة. وبدذلػ، تتذدابو نتدائج اختبدار الحداسدية 

 مع نتائج التحليل األساسى، مسا يذير إلى قؾة الشتائج التى تؼ التؾصل إلييا ومتانتيا.

 سهامات البحث وتؽصياتىى -13-2
تزيف الدراسة الحالية إلى الدراسات الدابقة فى مجال الدراسدة مؾضدؾع البحدث مدؽ خدبلل تقدديؼ 
دليل تظبيقى علدى تدأثير تعدرض الذدركات غيدر الساليدة السقيددة بالبؾرصدة السردرية لتعثدر مدالى علدى 

كددذلػ مددؽ خددبلل تقددديؼ دليددل انخددراط إداراتيددا فددى مسارسددات الدددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد الزددريبة، و 
تظبيقى آخر على تأثير مراحل دورة حياة الذركة على ىذه العبلقة التأثيريدة. ويشددر اختبدار مثدل ىدذه 

علدى حدد سدؾاء. وقدد اسدتخدم فدى تقدديؼ ىدذا  –العبلقات التأثيرية فى بي دة األعسدال العربيدة والسردرية 
 ؤشر بديل للستغير السدتقل.الدليل تحليل أساسى، وكذلػ اختبار حداسية باستخدم م

ومدؽ  .ويحاول البحث تزييق الفجؾة البحثية فى األدب السحاسدبى بذدأن الستغيدرات مجدال البحدث
الستؾقع أن تكؾن نتائج البحث مفيدة ألطرام عديدة، تذسل: اإلدارة، السدتثسريؽ، مدأمؾرى الزدرائب، 

 وأصحاب السرال  اآلخريؽ.
 الدراسة، يسكؼ اقتراح التؽصيات التالية: وفى ضؽء الشتائج التى تؽصمب ىليها

   إجراء تعديل على التذريع الزريبى يغلظ العقؾبات والغرامات فى حالة ثبؾت تؾرط إدارة الذدركات
 فى التجشب الزريبى الزار والتيرب الزريبى. 
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   إجددراء تعددديل علددى التذددريع الزددريبى للتفرقددة بدديؽ مددا يترتددب علددى أنذددظة التخظدديل الزددريبى مددؽ
مسارسددات تجشددب ضددريبى مقبؾلددة، ومددا يترتددب علييددا مددؽ مسارسددات تجشددب ضددريبى ضددارة وتيددرب 

 ضريبى.
   إصدار دليل استرشادى مؽ قبدل الجيدات السعشيدة بخردؾص مخداطر مسارسدات الددلؾك االنتيدازى

 فى تحديد ضريبة دخل الذركات والعؾاقب الدلبية السترتبة علييا.لئلدارة 
  ورار الساليدددة السردددرى، لتدددؾفير معلؾمدددات مفيددددة لسردددلحة الزدددرائب تفعيدددل الرقابدددة علدددى سدددؾر األ

السررية، إليجاد آليات تحد مؽ انخراط إدارة الذركات فى مسارسات الددلؾك االنتيدازى وتردرفاتيا 
 غير القانؾنية بذأن تحديد الزريبة على دخل تلػ الذركات.

  دددلؾك االنتيددازى فددى تحديددد ضددريبة معالجددة إدارة الذددركات للتعثددر السددالى بعيددًدا عددؽ مسارسددات ال
الددخل، لسدا ليدا مددؽ آثدار سدلبية علدى سددسعة الذدركة، مسدا يدؤثر سددلًبا علدى قيستيدا الددؾقية. كسددا أن 

 ليذه السسارسات تأثير سلبى على حريلة مؾارد الدولة، مسا يؤثر سلًبا على كافة نؾاحى التشسية.
  ازى فى تحديد ضدريبة الددخل، نغدًرا ألىسيتيدا إجراء مزيد مؽ الدراسات التى تتشاول محددات االنتي

 دسؾرد مالى يزيد الحريلة السالية للخزانة العامة للدولة.
   إجراء مزيد مؽ الدراسات التى تتشاول األثر لسراحل دورة حياة الذركة على محددات االنتيدازى فدى

 تحديد ضريبة الدخل.

 مجالت البحث السقترحة –13-3
دراسدة وتحميدل واختبدار ده، يسكدؽ اقتدراح السقترحدات البحثيدة التاليدة: فى ضؾء نتائج البحدث وحددو 

، مثدل: حؾكسدة الذدركات، قابليدة القدؾائؼ الساليدة محددات الدمؽك النتهدازى فدى تحديدد ضدريبة الددخل
 Bigللسقارنددة، جددؾدة التقددارير الساليددة، جددؾدة السراجعددة، فعاليددة الرقابددة الداخليددة، البيانددات الزددخسة 

Data الحؾسدبة الددحابية ،Cloud Computing والتحدؾل الرقسدى ،Digital Transformation .
، مثددل: دراسددة وتحميددل واختبددار عؽاقددب ونتددائج الدددمؽك النتهددازى فددى تحديددد ضددريبة الدددخلدددذلػ، 

 دفاءة االستثسار، تكلفة حقؾر السلكية، تكلفة الديؾن، وخظر انييار أسعار األسيؼ.
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 السراجا
 السراجا بالملة العربيةأولع: 

 . العبلقدددة بدديؽ حجددؼ الذدددركة والتجشددب الزدددريبي: نغريددة التكلفدددة 2020. لأبددؾ سددالؼ، سددديد سددالؼ دمحم
الدياسدددية أم نغريدددة القدددؾة الدياسدددية: دراسدددة اختباريدددة علدددى الذدددركات السدددداىسة السردددرية. 

 .411-371 ، 3ل24جامعة عيؽ شسس، كلية التجارة،  ،الفكر السحاسبي

 . تددأثير الخرددائص السحاسددبية لسراحددل دورة حيدداة السشذددأة علددى 2020ل .عددبلء علددى أحسدددحددديؽ، 
ار علدى البحدث والتظدؾير وتقلبدات عؾائدد األسديؼ: دليدل تظبيقدى مدؽ العبلقة بديؽ ثثافدة اإلنفد

، مجمة الفكر السحاسبى. EGX 100الذرثات غير السالية الستداول أسيسيا ضسؽ مؤشر 
 .994-942 ، 2ل24دلية التجارة، جامعة عيؽ شسس، 

لسلكيدة  . قيداس أثدر التجشدب الزدريبى للذدركات علدى تكلفدة حقدؾر ا2021. لعسر دمحم حذاد، طارر 
مجمدددة األسدددكشدرية الؾكالدددة: دراسدددة علسيدددة فدددى بي دددة األعسدددال السردددرية.  نغريدددةفدددى ضدددؾء 

 .72-1 ، 1ل5كلية التجارة، جامعة األسكشدرية،  لمبحؽث السحاسبية،
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