
١ 
 

القيمة السوقية القيمة السوقية ووالفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبية الفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبية   اتساقاتساققياس أثر قياس أثر 
  دراسة عمليةدراسة عملية: : للمنشأةللمنشأة

  عارف محمود كامل عيسىعارف محمود كامل عيسى//دد

aarreeff__mmaahhmmoouudd__iissssaa@@ffoocc..ccuu..eedduu..eegg  

القاهرةالقاهرةأستاذ مساعد بقسم المحاسبة، كلية التجارة، جامعة أستاذ مساعد بقسم المحاسبة، كلية التجارة، جامعة    

السعوديةالسعودية، المملكة العربية ، المملكة العربية جامعة المجمعةجامعة المجمعة  ،،ٌمعار إلى كلية إدارة األعمالٌمعار إلى كلية إدارة األعمال   

  :المستخلص

الفروق الضريبية على جودة األرباح  اتساقأثر  قياسيتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في 

المنشأة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بفحص عينة من المنشآت السوقية قيمة الوالمحاسبية، 

 ٢٠١٨حتى  ٢٠١٤عام منشأة خالل الفترة من  ٦٧بلغت  ،EGX100المصرية المدرجة على مؤشر 

من باإلعتماد على خمسة  EQIndexقام الباحث ببناء مؤشر لجودة األرباح المحاسبية  وقد). مشاهدة ٣٣٥(

 Abnormalاإلستحقاق غير العادي  ،في تمثلت الشائع إستخدامها لقياس جودة األرباح متغيراتال

Accruals تمهيد الدخل ،Income Smoothing إستمرارية األرباح ،Earnings Persistence القدرة ،

الحظ ، وقد Timelinessاإلفصاح في التوقيت المناسب و، Earnings Predictabilityالتنبؤية لألرباح 

الفروق الضريبية  اتساقدرجة جودة األرباح المحاسبية بشكل معنوي مع إنخفاض إنخفاض لباحث ا

Consistency of BTDs،  الدائمةوالفروق الضريبية اإلجمالية،  اتساق فحصوقد تأكدت تلك النتيجة عند 

المؤقتة على جودة  الفروق الضريبية تساقالتأثير معنوي أي  الباحث يجدلم  بينما ،اإلختبارات جميعفي 

على القيمة  كذلك لم يجد الباحث أي تأثير معنوي التساق الفروق الضريبية بأنواعها. األرباح المحاسبية

الفروق  مستوى زيادة معلمنشأة السوقية لقيمة الإنخفاض الحظ الباحث  ،في المقابل .السوقية للمنشأة

سلبي لمستوى التأثير العلى الرغم من أن  ،اإلختبارات جميعفي والدائمة  والمؤقتةاإلجمالية الضريبية 

 لفروق الضريبية اإلجمالية والدائمةفقط بالنسبة لقد تأكد على جودة األرباح المحاسبية الضريبية  الفروق

بأنواعها  مستويات الفروق الضريبية تزايدتزايد قلق المستثمرين من تؤكد على النتائج  تلك .بصورة جزئية

للباحثين مفيدة  النتائج تلكتُعد لذلك . بغض النظر عن درجة اتساقها، قراراتهم اإلستثماريةعند إتخاذ 

حول اآلخرين والمراجعين ومنشآت األعمال وأصحاب المصالح  والجهات التنظيميةوالمستثمرين 

      . على جودة األرباح المحاسبية والقيمة السوقية للمنشأة اإلنعكاسات المحتملة للفروق الضريبية
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  :اإلطار العام للدراسة  - ١

 :مقدمة  ١-١

الربح  قيمة نتيجة اإلختالف بين Book-Tax Differences (BTDs)تنشأ الفروق الضريبية 

للتقارير المالية الدولية  ، حيث يتحدد الربح المحاسبي نتيجة تطبيق المعاييرالضريبيالربح والمحاسبي 

)IFRS(، على الرغم من حتمية و .بينما يتحدد الربح الضريبي في ضوء التشريعات والقواعد الضريبية

تحمل العديد من المعلومات للمستثمرين وأصحاب إال أنها  ،في الكثير من األحيانالضريبية الفروق 

بل قد تنشأ  ،التشريعات الضريبيةوالمحاسبية  بين المعايير اإلختالفلى ها عوجودال يقتصر المصالح، حيث 

دارة إوممارسات الضريبي  التجنب كما في حالةالمحاسبية؛ المالية وو نتيجة العديد من القرارات اإلدارية

عند  لديهاوالمرونة المتاحة لإلدارة الفروق الضريبية في سياق الحكم الشخصي تفسير فإن  لذلك .األرباح

التي يتم المعلومات جودة حول عدم اليقين ويخلق حالة من أكثر تعقيدًا  يجعل األمر الماليةالتقارير إعداد 

 Comprix(المعلومات لتلك على المحتوى اإلعالمي سلباً وهو ما يؤثر ، اإلفصاح عنها في القوائم المالية

et al. 2011; Hanlon 2005; Moore and Xu 2018; Abdullaev and Park 2019(.     

وعلى الرغم من ظهور بعض الدعوات لتحقيق التطابق أو التقارب بين الربح المحاسبي والربح 

؛ إال أن هناك العديد من )١()Book-Tax Conformity )Desai 2005; Whitaker 2005الضريبي 

التطابق لن اآلراء لإلبقاء على الوضع الحالي والمحافظة على مرونة المعايير المحاسبية بدعوى أن مثل هذا 

بل قد يؤدي إلى فقدان أسواق رأس المال العديد من المزايا التي تتحقق  ،يحد من ممارسات التجنب الضريبي

ينعكس بشكل سلبي على جودة اإلفصاح في األمر الذي نتيجة المرونة المتاحة في المعايير المحاسبية، 

 Hanlon and Shevlin 2003; Hanlon et al. 2008; Abdul Wahab and(التقارير المالية 

Holland 2015; Dhaliwal et al. 2017  .(  

 Book Tax Differencesالفروق الضريبية على أهمية فحص الباحثين من  أكد العديدوقد هذا؛ 

(BTDs)  جودة األرباح المحاسبيةعند تقييم )Lev and Nissim 2004; Hanlon 2005; Desai 

2005; Abdul Wahab and Holland 2012; Blaylock et al. 2012( ، لذلك تمثل الفروق

 نوالمستثمرويعتمد عليها الوكالة في منشآت األعمال،  التي تعكس مشاكلالمؤشرات المهمة الضريبية أحد 

 ;Hanlon 2005; Dhaliwal et al. 2009; Comprix et al. 2011(اإلستثمارية  قراراتهمعند إتخاذ 

Hanlon and Heitzman 2010; Dhaliwal et al. 2017.(   

معنوي للفروق  ثيرأتوجود من المتوقع فإنه  Agency Theoryالوكالة وفي ضوء نظرية 

مخاطر غش القوائم الضريبية على القيمة السوقية للمنشأة، نظراً لما تحمله تلك الفروق من معلومات حول 

 Hanlon and Slemrod( في منشآت األعمال الضريبية ومخاطر التعثر الماليالمخاطر ، والمالية

2009; Blaylock et al. 2012; Noga and Schnader 2013; Huang and Wang 2013; 

                                                           
الضريبية والتشريعات المحاسبي أو إعادة كتابة المعايير المحاسبية  الربحيرى أصحاب هذا الرأي ضرورة إحتساب الضريبة مباشرة من  (١)

الخاضع للضريبة وزيادة مصداقية  الربحالمحاسبي غير المدرج في  الربحلتحقيق درجة أكبر من التقارب بينهما، أو من خالل اإلفصاح عن 
على غرار التشريعات الضريبية  IFRS)(المحاسبي الذي يتم اإلفصاح عنه بإزالة المرونة المتاحة في المعايير الدولية للتقارير المالية  الربح

  ).Desai 2005; Ayers et al. 2009; Abdul Wahab and Holland 2015؛ لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى كل من(
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Balakrishnan et al. 2019( تشغيل من خاللها ، هذا األثر المعنوي يتوقف على الطريقة التي يتم

لين الماليين والتي ينتج عنها في كثير من المستثمرين والمحل من قِبلالضريبية ومعالجة معلومات الفروق 

 ;Weber 2009; Lev and Nissim 2004(األحيان تباين كبير في آرائهم وتفسيرهم لتلك الفروق 

Comprix et al. 2011 .( للمستثمرين كأحد  الفروق الضريبيةمستوى  أهميةعلى  الباحثينفقد أكد بعض

 e.g., Hanlon 2005; Desai and Dharmapala 2009; Tang and( محددات القرار اإلستثماري

Firth 2012( من  ريبيةالفروق الض اتساق أهمية إلىالدراسات الحديثة في الباحثين بعض  أشار، في حين

معلومات أكثر مالئمة عن جودة األرباح المحاسبية هذا االتساق  يعكسحيث ، وجهة نظر المستثمرين

 Dhaliwal et al. 2009; Chen et al. 2012; Moore and(والمخاطر الضريبية في منشآت األعمال 

Xu 2018; Kim 2020; Choi et al. 2020    .(  

 :طبيعة المشكلة ٢-١

في  للمستثمرينالضريبي والفروق الضريبية  الربح معلوماتعلى أهمية الباحثين  العديد منيؤكد 

 Hanlon et al. 2005; 2008; Lev and Nissim, 2004; Deslandes and( المال رأس أسواق

Landry 2007; Dhaliwal et al. 2017; Kim 2020(،  ال تنعكس بشكل كامل تلك المعلومات إال أن

في أسواق حالة عدم اليقين بل ينتج عنها في كثير من األحيان تزايد في أسعار األسهم وتوقعات المستثمرين، 

الحظ بعض  وقد). Weber 2009; Lev and Nissim 2004; Comprix et al. 2011(رأس المال 

والقيمة  ،جودة األرباح المحاسبيةكل من وجود تأثير سلبي معنوي لمستوى الفروق الضريبية على الباحثين 

 ;Hanlon 2005; Abdul Wahab and Holland 2012; Blaylock et al. 2012(السوقية للمنشأة 

Abdullaev and Park 2019; Luo 2019.(   

ً في اإلعتماد عليها من قِ  بل وعلى الرغم من أن مستويات الفروق الضريبية تٌعد األكثر شيوعا

 ;Wilson 2009( عمالفي منشآت األ الباحثين عند فحص اإلنعكاسات المترتبة على الفروق الضريبية

Badertscher et al. 2009; Desai and Dharmapala 2006; Hanlon 2005(،  إال أنها تخضع

يوفر  في حين ،Snapshot Measures للعديد من القيود لكونها توفر معلومات عن فترة زمنية واحدة

 فترةعبر القرارات واألنشطة اإلدارية  العديد منحول العديد من المعلومات الفروق الضريبية  اتساق فحص

رباح بأن جودة األ Chen et al. (2012)جادل كل من  كما، )Comprix et al. 2011(أكبر  زمنية

الفروق الضريبية، بغض النظر  اتساقالمحاسبية والممارسات الضريبية التعسفية ترتبط بشكل رئيس بدرجة 

والتي تركزت غالبيتها في الواليات - الدراسات الحديثةمن دت نتائج العديد أكعن مستوى تلك الفروق، كما 

في المخاطر المحاسبية والضريبية عند تقييم الفروق الضريبية  اتساقفحص  أهميةعلى  -المتحدة األمريكية

من قبل المستثمرين الضريبية  الفروق تساقالدراسات على التقييم اإليجابي ال تلك، كما أكدت نتائج المنشأة

 Dhaliwal et al. 2009; Ayers et al. 2010; Chen et al. 2012; Moore(في أسواق رأس المال 

and Xu 2018; Choi et al. 2020; Kim 2020 .(  

القيمة السوقية وجودة األرباح المحاسبية على الفروق الضريبية  اتساق قياس أثريٌعد  ،وعلى هذا

نظراً لندرة ، الفروق الضريبية اتساقمجال للمنشأة أحد المجاالت البحثية المهمة لعالج الفجوة البحثية في 
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عني صعوبة تعميم تلك وهو ما ي وتركزها في الواليات المتحدة األمريكيةهذا المجال الدراسات السابقة في 

إلى دليل عملي من البيئة للتوصل يفتح الباب أمام الباحث مر الذي النتائج على مستوى األسواق الناشئة، األ

الفروق  اتساقفي مجال الفروق الضريبية بصفة عامة وفي مجال  يدعم نتائج الدراسات السابقةالمصرية 

    :وعلى هذا تتمثل التساؤالت البحثية لهذه الدراسة فيما يلي، بصفة خاصة الضريبية

في منشآت األعمال  المحاسبيةالفروق الضريبية على جودة األرباح  اتساقإلى أي مدى يؤثر  -

 .المصرية؟

 .الفروق الضريبية على القيمة السوقية لمنشآت األعمال المصرية؟ اتساقإلى أي مدى يؤثر  -

 :أهمية الدراسة  ٣-١

ها اب م أه ي م األس ها للع راسة أه ه ال   : ت ه

إنخفاض جودة  ليس من الضروري أكدت على أنهالدراسة إمتداداً للدراسات الحديثة والتي  تلكتُعد  :أوالً 

تلك الفروق  اتساقاألرباح المحاسبية مع زيادة الفروق الضريبية، وأن األمر مرهون بشكل أكبر بمدى 

 ;Dhaliwal et al. 2009; Chen et al. 2012; Noga and Schnader 2013(عبر الزمن 

Kim 2020 .(الفروق  اتساقحول أثر  من بيئة األعمال المصرية سيقوم الباحث بتقديم دليل عملي لذلك

  . عتبار مستوى تلك الفروقمع األخذ في اإل، جودة األرباح المحاسبيةالضريبية على 

تُعد تلك الدراسة امتداداً للدراسات المحاسبية التي تبحث في اإلنعكاسات المحتملة للفروق  :اً نيثا

الدراسة األولى التي تبحث في  - في حدود علم الباحث - ، كما تُعدعلى القيمة السوقية للمنشأة الضريبية

ة كنموذج لألسواق الفروق الضريبية على القيمة السوقية للمنشأة في بيئة األعمال المصري اتساقأثر 

  . الناشئة

ً لثثا في سوق رأس  المستثمرونفيما إذا كان  السابقة التي تبحثتُعد تلك الدراسة إمتداداً للدراسات : ا

أشار بعض حيث ، عند إتخاذ القرارات اإلستثماريةمعلومات الفروق الضريبية  نالمال يستخدمو

ة بشكل كامل يمعلومات الفروق الضريب يقومون بدمجال  لى أن المستثمرين والمحللين الماليينالباحثين إ

 ;Weber 2009( لتلك الفروقتباين كبير في آرائهم وتفسيرهم  يحدث كمااألسهم وتوقعاتهم،  في أسعار

Lev and Nissim 2004; Comprix et al. 2011(.  

  ً  ،والمستثمرين ،والمراجعين، الفروق الضريبية مجالفي  تُعد نتائج تلك الدراسة مفيدة للباحثين :رابعا

حول وأصحاب المصالح اآلخرين منشآت األعمال الجهات التنظيمية، ومصلحة الضرائب، وو

  .اإلنعكاسات المحتملة للفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبية والقيمة السوقية للمنشأة

 : الهدف من الدراسة ٤-١

يبية على جودة األرباح اتساق الفروق الضرأثر  قياسيتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في 

الدراسات  بعض ت نتائجأشارحيث  ،في بيئة األعمال المصرية والقيمة السوقية للمنشأة ،المحاسبية

كما أكدت نتائج عند تقييم جودة األرباح المحاسبية، اتساق الفروق الضريبية إلى أهمية فحص  السابقة
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التساق الفروق الضريبية من ِقبل المستثمرين في أسواق رأس تقييم إيجابي وجود على  الدراسات هذه

   . المال

 :فروض الدراسة ٥-١

  : تتمثل الفروض الرئيسة للدراسة فيما يلي

ً الفروق الضريبية  اتساقيؤثر ): H1(الفرض األول  في المحاسبية  على جودة األرباحتأثيراً معنويا

  . منشآت األعمال المصرية

ً على  اتساقيؤثر ): H2( الثانيالفرض  القيمة السوقية لمنشآت األعمال الفروق الضريبية تأثيراً معنويا

   . المصرية

   : منهج الدراسة  ٦-١

 Deductive على المنهج االستنباطي الباحثمن أجل تحقيق أهداف الدراسة سيعتمد 

Approach  ،لفروض للتوصل لللدراسات السابقة  إنتقادية دراسة تحليلية الباحث بإجراء يبدأس حيث

الباحث بفحص عينة من المنشآت  وسيقومتمهيداً إلختبارها في الجزء العملي من الدراسة، ، األساسية

لفحص مدى تحقق  ٢٠١٨حتى  ٢٠١٤خالل الفترة من عام   EGX100المساهمة المدرجة على مؤشر

  . التوصل إليها التي سبقالفروض 

  : خطة الدراسة  ٧-١

تم تنظيم خطة الدراسة سيفي إطار مشكلة الدراسة وأهدافها ولإلجابة على التساؤالت البحثية، 

  :لتشتمل على العناصر اآلتية

 .خلفية نظرية ؛الفروق الضريبية  -

 . الدراسات السابقة وصياغة الفروض  -

 .الدراسة العملية  -

  . مناقشة النتائج  -

  .الخالصة والنتائج والتوصيات  -

 .ألبحاث مستقبليةمقترحات   -

     :خلفية نظرية ؛الفروق الضريبية - ٢

الضريبي، وتنشأ تلك الربح والربح المحاسبي قيمة الفرق بين  BTDs)( تعني الفروق الضريبية

 Moore 2012; Tang and Firth(القواعد المطبقة للوصول لكل منهما طبيعية إلختالف نتيجة الفروق ك

من الضريبي والعالقة بين الربح المحاسبي  اتساقالفروق الضريبية إلى  اتساقيشير مفهوم  بينما ).2012

الثبات على تطبيق نفس السياسات والقواعد المحاسبية  في حالة االتساقهذا لذلك ينشأ ، فترة ألخرى

  ). Chen et al. 2012, p. 94(ا موالضريبية من فترة ألخرى، حتى مع إختالف طبيعة كل منه
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 Temporary Book-Tax Differencesمؤقتةريبية إلى فروق ضريبية وتنقسم الفروق الض

(TBTDs)  دائمةضريبية وفروق Permanent Book-Tax Differences (PBTDs) وتنشأ ،

المصروفات وبنود اإليرادات عض ببفي توقيت اإلعتراف اإلختالف المؤقتة نتيجة الضريبية الفروق 

حيث يصبح بفي الفترات التالية الضريبية، وتنعكس الفروق المؤقتة  األغراضالمحاسبية مقابل  لألغراض

إهالك األصول شائعة للفروق الضريبية المؤقتة المن األمثلة وتأثيرها التراكمي بمرور الوقت صفر، 

فإذا كان المعدل الضريبي،  المعدلختلف عن يإهالك محاسبي  معدلالمنشأة  تستخدمالثابتة، حيث قد 

من المعدل الضريبي فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الربح المحاسبي وتخفيض الربح الضريبي المحاسبي أقل 

ً بالكامل، ثم ينعكس األثر   باإلهالك المحاسبيحيث يتم اإلعتراف بعد ذلك؛ حتى إستهالك األصل ضريبيا

وينخفض  ، وبالتالي يتزايد الربح الضريبيصفر في الوقت الذي يكون فيه اإلهالك الضريبي لهذا األصل

ال  الفروق المؤقتةلذلك فإن  .الوقت يصبح األثر النهائي صفر وبمرور ،الربح المحاسبي نتيجة هذا اإلجراء

لبنود اإليرادات والمصروفات؛ بل تعكس الضريبية  والمعالجةالمحاسبية  المعالجة بيناإلختالف  فقط تعكس

اإلهالك وطرق  توتحديد معدال المختلفة لولألصأيضاً الحكم الشخصي لإلدارة عن تقدير العمر اإلنتاجي 

  ). Comprix et al. 2011(المستخدمة  ةالمحاسبي

المحاسبة والتشريعات معايير كل من عندما تحدد  الدائمةالضريبية  الفروقتنشأ  ،في المقابل

يتم بما يؤدي إلى وجود فروق دائمة لن المصروفات، لبعض بنود اإليرادات والضريبية معالجات مختلفة 

ً ولن بر الزمن، ع هاعكس كما في حالة اإليرادات المعفاة من الضريبة والتي يتم اإلعتراف بها محاسبيا

 .قابلة للخصم من وجهة النظر الضريبيةالوكذلك المصروفات المعتمدة محاسبياً وغير يعترف بها ضريبياً، 

لبعض  المعالجة الضريبيةعن المعالجة المحاسبية  نتيجة إلختالفكشأ تنوعلى الرغم من أن تلك الفروق 

كما في حالة القرارات اإلستثمارية في المجاالت المعفاة تتأثر ببعض القرارات اإلدارية، ها إال أن ،البنود

والقرارات المرتبطة بتحديد توقيت ومقدار بعض المخصصات غير المعتمدة ضريبياً وحجم هذا اإلستثمار، 

  ). Moore and Xu 2018(ضريبياً تطبيقاً لمبدأ الحيطة والحذر 

 المعاييربين تيجة اإلختالفات المتأصلة ن، تنشأ الفروق الضريبية ألسباب مشروعة ،وعلى هذا

 والتجنب، ممارسات إدارة األرباح نتيجة ؛فيهاألسباب مشكوك  أو ،الضريبية والتشريعاتالمحاسبية 

مؤشرات توفر الضريبية الفروق المستويات غير العادية من أشار بعض الباحثين إلى أن  لذلك، الضريبي

المالية والمحاسبية  مخاطرال العديد من تحمل كما، Agency Costعلى إرتفاع تكاليف الوكالة قوية 

 Desai and Dharmapala 2006; Blaylock et al. 2012; Noga(في منشآت األعمال  والضريبية

and Schnader 2013 .(  

وعلى الرغم من تأكيد العديد من الباحثين في الدراسات السابقة على وجود تأثير سلبي معنوي 

 e.g., Hanlon(القيمة السوقية للمنشأة و ،جودة األرباح المحاسبية كل من لمستوى الفروق الضريبية على

2005; Desai and Dharmapala 2009; Santa and Rezende 2016; Luo 2019( إال أن ؛

، الفروق الضريبية من فترة ألخرى اتساقعلى أهمية جاءت لتؤكد هناك العديد من الدراسات الحديثة قد 

الفروق الضريبية إلى حالة من  اتساقدرجة حيث يشير إنخفاض بغض النظر عن مستوى تلك الفروق، 
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العدوانية المحاسبية والضريبية، ويؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين في أسواق رأس المال وينعكس بشكل 

 e.g., Comprix et al. 2011; Chen et al. 2012; Moore and( لمنشأةالسوقية ل قيمةالسلبي على 

Xu 2018; Kim 2020 .(  

    :وصياغة الفروضالدراسات السابقة  - ٣

ورد ، جودة األرباح المحاسبيةفحص أثر مستوى الفروق الضريبية على بالعديد من الباحثين  قام

وجود تأثير سلبي معنوي لمستوى الفروق الضريبية الباحثين وقد الحظ بعض ، فعل المستثمرين تجاه ذلك

 .Hanlon 2005; Tang and Firth 2012; Martinez et  al( على إستمرارية األرباح المحاسبية

2016; Widiatmoko and Indarti 2019( كل من  الحظ، كماLev and Nissim (2004)  وجود

إلرتباط المستويات ، نظراً ألرباح المستقبليةمعدل نمو اعلى الفروق الضريبية مستوى تأثير سلبي ل

، وهو ما أكدته العديد من األرباحممارسات إدارة  بمستويات مرتفعة منالمرتفعة من الفروق الضريبية 

 Frank et al. 2009; Blaylock et al. 2012; Abdullaev and( الدراسات السابقة في هذا المجال

Park 2019(. عدتُ الضريبية  المستويات المرتفعة من الفروقأشار بعض الباحثين إلى أن  ،وعلى هذا 

ً مؤشر بشكل سلبي من يتم تقييمها ، وAgency Problems المنشآتتزايد مشاكل الوكالة في  على اً مهما

 ;Hanlon 2005; Desai and Dharmapala 2009(عند إتخاذ القرارات اإلستثمارية  قبل المستثمرين

Chen et al. 2014; Santa and Rezende 2016; Luo 2019(.  ً يستخدم المراجعون  أيضا

 Red Flags القوائم الماليةالغش في على تزايد مخاطر  مؤشركالضريبية المستويات المرتفعة من الفروق 

)Hanlon et al. 2012; Martinez and Lessa 2014; Heltzer and Shelton 2015;  Kuo 

and Lee 2016(.   

الفروق  اتساقبفحص اإلنعكاسات المترتبة على الباحثين وكإمتداد لتلك الدراسات قام بعض 

 بفحص أثر الفروق الضريبية على تكلفة رأس المال Dhaliwal et al. (2009)قام كل من  فقدالضريبية، 

، بالتطبيق على عينة من المنشآت األمريكية التي تطرح أسهمها لإلكتتاب العام خالل الفترة من عام المملوك

زيادة يترتب عليه  الفروق الضريبية اتساقإنخفاض درجة الباحثون أن  الحظ، وقد ٢٠٠٦حتى  ١٩٨٢

أن التغيرات الكبيرة في الفروق  Ayers et al. (2010)الحظ كل من  ذاته، في السياقو. لفة رأس المالتك

الضريبية ينتج عنها تغيرات سلبية في الترتيب اإلئتماني للمنشأة، وذلك عند فحص عينة من المنشآت 

فإن إنخفاض لذلك . ٢٠٠٤حتى  ١٩٩٤األمريكية التي تطرح أسهمها لإلكتتاب العام خالل الفترة من عام 

تلك النتيجة تأكدت بواسطة  ،تكلفة الديون بشكل معنوي إرتفاعإلى يؤدي  الفروق الضريبية اتساقدرجة 

Moore and Xu (2018)  عند فحص عينة من المنشآت األمريكية التي تطرح أسهمها لإلكتتاب العام

   . ٢٠١٢حتى  ١٩٩٦خالل الفترة من عام 

الفروق الضريبية يساهم  اتساقأن إنخفاض درجة  Comprix et al. (2011)كل من  توقعكما 

حول جودة المعلومات المحاسبية التي يتم  أسواق رأس المالفي  المستثمرينفي زيادة عدم اليقين لدى 

قام الباحثون بفحص عينة من  لذلك، وتفسيرهم لتلك الفروق آرائهماإلفصاح عنها، ويساهم في تباين 

 ، وقد٢٠٠٨حتى  ١٩٩١لفترة من عام الل اطرح أسهمها لإلكتتاب العام ختالمنشآت األمريكية التي 
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تزايد معدل دوران األسهم، وتشتت توقعات توافقت نتائجهم مع تلك التوقعات، حيث الحظ الباحثون 

  . الفروق الضريبية اتساقدرجة المحللين الماليين، وتباين عوائد األسهم، مع إنخفاض 

 درجة اتساقتحسُّن مع  المحاسبية زيادة جودة األرباح Chen et al. (2012)كل من  الحظكما 

فحص عينة من المنشآت األمريكية التي تطرح أسهمها لإلكتتاب العام خالل عند  ، وذلكالفروق الضريبية

ً  ،٢٠١٠حتى  ١٩٩٢الفترة من عام  الفروق الضريبية  تساقوجود تأثير إيجابي ال الحظ الباحثون أيضا

في تحسين المحتوى اإلعالمي لهما، حيث الحظ  يساهم بما ةوالضريبي ةالمحاسبي األرباحعلى إستمرارية 

الربح المحاسبي والضريبي بعوائد عالقة كل من في تحسين ساهم يالفروق الضريبية  اتساقالباحثون أن 

فحص عينة من المنشآت األمريكية التي تطرح أسهمها ب Choi et al. (2020)كل من  كذلك قام  .األسهم

الفروق  اتساقتحسُّن درجة أن ، وقد الحظ الباحثون ٢٠١٤حتى  ١٩٩٤الل الفترة من عام لإلكتتاب العام خ

دقة توقعات المحللين الماليين والمحتوى اإلعالمي لتلك التوقعات، حيث الحظ الضريبية يساهم في تحقيق 

   .وعوائد األسهمالفروق الضريبية على العالقة بين توقعات المحللين  تساقالباحثون وجود تأثير إيجابي ال

بفحص عينة من المنشآت التي تطرح أسهمها لإلكتتاب  Kim (2020)قام  ،وفي كوريا الجنوبية

الفروق  تساقالحظ الباحث وجود تأثير إيجابي ال وقد، ٢٠١٥حتى  ٢٠٠٤عام العام خالل الفترة من 

وجود تأثير  الباحثالضريبي، حيث الحظ  الربحالمحتوى اإلعالمي للربح المحاسبي والضريبية على 

وعوائد ، الضريبي الربحالمحاسبي و الربحالفروق الضريبية على العالقة بين كل من  تساقإيجابي ال

  .  األسهم

الحظ الباحث ندرة الدراسات السابقة وتركزها في الواليات المتحدة يُ  ،في ضوء ما تقدم

فعلى مستوى العالقة بين األمر الذي يعني صعوبة تعميم النتائج على مستوى األسواق الناشئة، األمريكية، 

 جادلوالتي  Chen et al. (2012) سوى دراسة ال توجدالفروق الضريبية وجودة األرباح المحاسبية 

ألمر مرهون وأن ا ،مستوى الفروق الضريبية ال يعكس جودة األرباح المحاسبية بأنالباحثون من خاللها 

ركز الباحثون في هذه الدراسة على فحص أثر اتساق الفروق ، وقد تلك الفروق عبر الزمناتساق بمدى 

وفي مجال تقييم المستثمرين التساق الفروق  .إستمرارية األرباحو ممارسات إدارة األرباحالضريبية على 

 Dhaliwal(الفروق الضريبية على تكلفة رأس المال  اتساقفحص أثر ب الباحثينبعض  قام الضريبية، فقد

et al. 2009; Ayers et al. 2010; Moore and Xu 2018( ،أثر اتساق فحص بينما قام آخرون ب

، )Chen et al. 2012; Kim 2020(على المحتوى اإلعالمي لألرباح المحاسبية الفروق الضريبية 

في  لقيمة السوقية للمنشأةعلى االضريبية الفروق  اتساقأثر وكإمتداد لهذه الدراسات سيقوم الباحث بفحص 

يبية على جودة الفروق الضر تساقال معنوييتوقع الباحث وجود تأثير  ؛وعلى هذا. بيئة األعمال المصرية

  : سيقوم الباحث بصياغة الفروض التاليةلذلك القيمة السوقية للمنشأة، واألرباح المحاسبية، 

ً على جودة األرباح المحاسبية  اتساقيؤثر ): H1( الفرض األول في الفروق الضريبية تأثيراً معنويا

  . منشآت األعمال المصرية

ً على القيمة السوقية لمنشآت األعمال  اتساقيؤثر ): H2( الثانيالفرض  الفروق الضريبية تأثيراً معنويا

  .  المصرية
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    :الدراسة العملية - ٤

  :على البياناتعينة الدراسة ومصادر الحصول  ١-٤

على عينة من المنشآت المساهمة المدرجة ببورصة األوراق المالية المصرية على الباحث اعتمد 

، وقد تم الحصول على التقارير السنوية من ٢٠١٨حتى  ٢٠١٤خالل الفترة من عام  EGX100مؤشر 

، Thomson Reuters Eikon، وأسعار األسهم للمنشآت من قاعدة بيانات شركة مصر لنشر المعلومات

وقد تم إستبعاد  ،ل خمس سنواتخال مدرجة على هذا المؤشر منشأة ١٠٠وقد بلغت حجم العينة األولية 

، نظراً للطبيعة الخاصة لهذين القطاعين، والتي من الممكن قطاع البنوك والخدمات المالية غير المصرفية

قانون من ) ٤٩(المنشآت المستثناه في ضوء نص المادة جميع أن تؤثر على دقة النتائج، كما تم إستبعاد 

التي ال المعفاة من الضريبة وتلك  المنشآتإستبعاد ، كذلك تم )٢(٢٠٠٥ لسنة ٥١رقم  الدخلعلى  الضريبة

حيث يتطلب قياس بعض المتغيرات ، ٢٠١٩حتى  ٢٠١٠من  الفترةيتوافر لها التقارير السنوية خالل 

كما يتطلب قياس بعض قبل فترة الدراسة، سنوات البحثية وجود القوائم المالية للمنشأة خالل أربع 

 ٣٣وبتطبيق الشروط السابقة فقد تم إستبعاد ، ٢٠١٩ لسنةمتاحة القوائم المالية  المتغيرات األخرى أن تكون

  . مشاهدة خالل فترة الدراسة ٣٣٥، بواقع منشأة ٦٧ليبلغ حجم العينة النهائية  منشأة

  :التالي) ١(ويمكن حصر عينة الدراسة وتبويبها إلى قطاعات في الجدول رقم 
  تبويب العينة حسب القطاعات): ١(جدول رقم     

  النسبة  عدد المشاهدات  عدد الشركات  سم القطاع إ  رقم
 %١٦.٤٢  ٥٥  ١١ األغذية والمشروبات ١
 %١٣.٤٣  ٤٥  ٩ ومواد البناءالتشييد  ٢
 % ٨.٩٦  ٣٠  ٦ خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ٣
 %٧.٤٦  ٢٥  ٥ السياحة والترفيه ٤
 %١٦.٤٢  ٥٥  ١١ اإلسكان والعقارات ٥
 % ٨.٩٦  ٣٠  ٦ منتجات منزلية وشخصية ٦
 % ٨.٩٦  ٣٠  ٦ الموارد األساسية ٧
 %١٠.٤٥  ٣٥  ٧ الكيماويات ٨
  %٤.٤٧  ١٥  ٣  اإلتصاالت والتكنولوجيا  ٩

  %٢.٩٨  ١٠  ٢  رعاية صحية وأدوية  ١٠
  % ١.٤٩  ٥  ١  التجزئة  ١١

  %١٠٠  ٣٣٥  ٦٧  اإلجمالي 

    : قياس المتغيرات البحثية ٢-٤

  : الفروق الضريبية اتساققياس  ١-٢-٤

عن طريق نسبة الفرق بين الربح المحاسبي والربح اإلجمالية قام الباحث بقياس الفروق الضريبية 

 Hanlon et( كما يلي الدراسات السابقة بعضكما ورد في الضريبي إلى إجمالي األصول في بداية العام، 

al. 2005; 2012; Ayers et al. 2009; Lei et al. 2020  :(  

BTD = [(NI − (
CTE

TaxRate
− ∆Loss )]/TA   Model (1)  

                                                           
من وعاء الضريبة، فيما عدا % ٢٢.٥، يبلغ معدل الضريبة ٢٠٠٥لسنة  ٥١رقم  الضريبة على الدخلمن قانون ) ٤٩(في ضوء نص المادة  (٢)

كما تخضع أرباح منشآت % ٤٠أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي للضريبة تخضع لضريبة بمعدل 
ً من تلك الحاالت المستثناه ضمن عينة %٤٠.٥٥لغاز وإنتاجها للضريبة بسعر البحث عن البترول وا ، لذلك فقد راعى الباحث عدم وجود أيا

  .البحث
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     :إنحيث 

- BTDit :للمنشأة اإلجمالية  الفروق الضريبية)i( في السنة ،)t .(  

- NIit : للمنشأة صافي الربح قبل الضرائب)i( في السنة ،)t  .( 

- CTEit : للمنشأة مصروف الضريبة)i( في السنة ،)t  .( 

- TaxRateit : في السنة معدل الضريبة السائد)t .( 

- ΔLossit :في السنة  التغير في الخسائر المرحلة)t .( 

- TAit-1 : إجمالي األصول للمنشأة)(i  بداية السنةفي.   

 ،TBTDit)(إلى فروق ضريبية مؤقتة  اإلجمالية الضريبية كما سيقوم الباحث بتقسيم الفروق

تم حسابها عن طريق قسمة مصروف الضريبة المؤجلة على معدل الضريبة السائد خالل العام، والباقي سيو

حيث ). PBTDit) (Comprix et al. 2011; Moore and Xu 2018(دائمة الضريبية الفروق يمثل ال

فحص األنواع  على أهمية، Graham et al. (2012); Hanlon and Heitzman (2010) أكد كل من

اإلنعكاسات المترتبة على الفروق الضريبية نظراً إلمكانية تباين  فحصعند لفروق الضريبية، لالمختلفة 

  . النتائج بين األنواع المختلفة من الفروق

 لفروقلاإلنحراف المعياري  في ضوءالفروق الضريبية  اتساققياس بالباحث  سيقومكما 

اتساق الفروق درجة زيادة اإلنحراف المعياري للفروق الضريبية إلى إنخفاض  ريويشالضريبية بأنواعها، 

حتى ) t-4(ويُحسب اإلنحراف المعياري خالل مدة خمس سنوات تبدأ من السنة الضريبية والعكس صحيح، 

 .Dhaliwal et al. 2009; Comprix et al( ، كما ورد في العديد من الدراسات السابقة)t(السنة 

2011; Chen et al. 2012; Moore and Xu 2018; Choi et al. 2020.(    

    : القيمة السوقية للمنشأة ٢-٢-٤

التغير في  الباحث على سيعتمدأثر اتساق الفروق الضريبية على القيمة السوقية للمنشأة،  لفحص

العالقة السببية العكسية المحتملة و التحيز بعض المشاكل الناتجة عنلتالفي  )ΔQit( للمنشأة القيمة السوقية

Endogeneity and Reverse-Causality Concerns بعض المتغيرات تجاهل تنشأ نتيجة ؛ والتي

وجود تأثير أو عند صياغة نموذج اإلنحدار، والقيمة السوقية للمنشأة المؤثرة على اتساق الفروق الضريبية 

 سوقية للمنشأةالقيمة الوسيعتمد الباحث عند قياس  ،)٣(الفروق الضريبيةولقيمة السوقية للمنشأة تبادلي بين ا

 Desai and Dharmapala 2009; Abdul Wahab and(كما يلي  Tobin's Qطريقة على 

Holland 2012; Santa and Rezende 2016; Latif et al. 2017( :  

Tobin s Q =  
 

 
     Model (2)       

                                                           
 –ممارسات التجنب الضريبي في المنشآت الكبرى  تزايد، فإنه من المتوقع Political Power Theoryفي ضوء نظرية النفوذ السياسي  (٣)

مستوى (الفروق الضريبية  القيمة السوقية للمنشأة قد تؤثر بشكل معنوي على فإنلذلك  -سواء من حيث حجم األصول أو رأس المال السوقي
فقد الحظ الباحث وجود العالقة  ؛Bivariate Granger Causalityلفحص العالقة السببية  جرانجر تحليلوفي ضوء نتائج ). واتساق الفروق

ولم تتأكد تلك العالقة التبادلية بالنسبة إلتساق الفروق الضريبية،  بأنواعها،الفروق الضريبية ومستوى  )Qit(بين القيمة السوقية للمنشأة  التبادلية
 استخدامكمتغير رقابي أو  )Qit-1(دخال القيمة السوقية للمنشأة في العام السابق لتحسين اإلعتمادية على نتائج نموذج اإلنحدار يجب إفإنه لذلك 

 Dezsö and Ross 2012; Chang andلمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى ( ، كمتغير تابع)ΔQit(التغير في القيمة السوقية للمنشأة 
Zhang 2015; Belz et al. 2019 .(  
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  :نإحيث 

- MVEit  = لمنشأة الحقوق الملكية في القيمة السوقية)i( في السنة ،)t( ،عن طريق  هاوسيتم حساب

في متوسط سعر السهم األسبوعي  البورصة في نهاية السنة المالية ضرب عدد األسهم المتداولة في

 .  السنة المالية بثالثة أشهر بدايةشهر تبدأ بعد  ١٢خالل 

- BVLit  =المنشأة في الدفترية إلجمالي اإللتزامات  القيمة)i( في السنة ،)t .( 

- BVAit  = للمنشأة  إلجمالي ألصولالقيمة الدفترية)i( في السنة ،)t.(  

  : جودة األرباح المحاسبية ٣-٢-٤

الشائع  لمتغيراتمن اخمسة  باإلعتماد علىسيقوم الباحث ببناء مؤشر لجودة األرباح المحاسبية 

  : فيما يلي لمتغيرات، وتتمثل تلك اجودة األرباحإستخدامها في مجال 

 : Abnormal Accrualsالعادي  غيراإلستحقاق : األول المتغير

 اإلجماليالقيمة المطلقة للتغير في اإلستحقاق  في ضوءسيتم قياس اإلستحقاق غير العادي 

 DeAngelo et al. 1994; Bauwhede et(كما ورد في بعض الدراسات السابقة لسنتين متتاليتين، 

al. 2003( :  
|AbnAcc | = TAC − TAC     Model (3) 

  :حيث إن

- |AbnAccit| :إلستحقاق غير العادي للمنشأة القيمة المطلقة ل)i ( في السنة)t.(   

- TACit : للمنشأة اإلجمالي اإلستحقاق نسبة)i ( في السنة)t(  ،إلى إجمالي األصول في بداية السنة

من طريق الفرق بين صافي الربح قبل الضرائب والتدفقات النقدية  اإلستحقاق اإلجمالي عنويحسب 

  . التشغيل

- TACit-1 : للمنشأة اإلجمالي اإلستحقاق نسبة)i ( في السنة السابقة)t-1( ، إجمالي األصول في بداية إلى

   .السنة

من الصفر كلما دل  توإقترب |AbnAccit| إلستحقاق غير العاديت القيمة المطلقة لإنخفض وكلما

 والعكس صحيح وزيادة جودة األرباح المحاسبية، ،األرباحممارسات إدارة إنخفاض إحتمالية ذلك على 

)DeAngelo et al. 1994; Bauwhede et al. 2003( ،بإعادة ترتيب المنشآت الباحث  سيقوم لذلك

تأخذ المنشآت في أعلى مستوى القيمة  تبعاً للقيمة المطلقة لإلستحقاق غير العادي، إلى عشر مستويات بحيث

  . )١٠(تأخذ القيمة مستوى  أدنىوفي ) ١(

   : Income  Smoothing الدخلممارسات تمهيد : الثاني المتغير

التباين الطبيعي في أحد أساليب التالعب التي تقوم بها اإلدارة للحد من  الدخلتُعد ممارسات تمهيد 

فإن تزايد ممارسات تمهيد  ،، وفي ضوء وجهة النظر هذهNatural Earnings Variability األرباح

-Krishnan and Parsons 2008; Parte(المحاسبية  نخفاض جودة األرباحإ الدخل يشير إلى

Estebanand García 2014(اإلنحرافطريق نسبة  عن الدخلسيقوم الباحث بقياس ممارسات تمهيد ، و 

ويُحسب اإلنحراف ري للتدفقات النقدية من التشغيل، المعياري لألرباح قبل الضرائب إلى اإلنحراف المعيا
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 ;Leuz et al. 2003(كما يلي  ،)t(حتى السنة ) t-4(مدة خمس سنوات تبدأ من السنة المعياري خالل 

Francis et al. 2004; Dou et al. 2013; Parte-Estebanand García 2014 :(  

Smoothing = σ(NI /TA )/σ(CFO /TA )  Model (4) 

  :حيث إن

-  :Smoothingit للمنشأة  الربحمستوى تمهيد)i ( خالل السنة)t.( 

- NIit : صافي الربح قبل الضرائب للمنشأة)i ( خالل السنة)t  .(  

- TAit-1:  إجمالي األصول للمنشأة)i (في بداية السنة .  

- CFOit =التشغيل للمنشأة  التدفقات النقدية من)i ( خالل السنة)t.( 

ابقة  ة الس ن المعادل ة م ة الناتج ت القيم ا إرتفع ا  Smoothingit)(وكلم ت كلم ات إدارة قل ممارس

دخل األرباح ل بيةتمهيد ال اح المحاس ودة األرب ادة ج ى زي ا يشير إل  ;Krishnan and Parsons 2008( بم

Parte-Estebanand García 2014( ،يقومذلك ل تويات  س ر مس ى عش ب المنشآت إل ادة ترتي ث بإع الباح

  .  )١(مستوى تأخذ القيمة  أدنىوفي ) ١٠(بحيث تأخذ المنشآت في أعلى مستوى القيمة 

 :   Earnings Persistence إستمرارية األرباح المحاسبية: الثالث المتغير

اب اإلستمرارية  ،المحاسبيةألرباح المهمة لجودة ا لمتغيراتتُعد إستمرارية األرباح أحد ا تم حس وي

دار ، مدة الدراسةبتشغيل نموذج اإلنحدار التالي لكل منشأة خالل  ل إنح وء معام ي ض تمرارية ف اس اإلس وتق

(B1) لكل منشأة على حدة )Francis et al. 2004; Eliwa et al. 2016 :(   

ROA  = α + B (ROA )+ε       Model (5) 

  :حيث إن

- ROAit+1:  للمنشأةصافي الربح قبل الضرائب معدل العائد على األصول ويحسب في ضوء نسبة )i (

  .  ، إلى إجمالي األصول في بداية السنة)t+1(السنة في 

- ROAit : للمنشأةصافي الربح قبل الضرائب )i ( في السنة)t( إلى إجمالي األصول في بداية ً ، منسوبا

  .  السنة

دار و ل اإلنح ة معام ت قيم ا إرتفع ا دل (β1)كلم ى  كلم ك عل نذل ادة  تحسٌّ اح وزي تمرارية األرب إس

ا  ك، )Francis et al. 2004; Eliwa et al. 2016(جودته ى ذل اًء عل ب ، وبن ادة ترتي ث بإع يقوم الباح س

ة  ى مستوى القيم ي أعل آت ف ذ المنش ث تأخ تويات بحي ي ) ١٠(المنشآت إلى عشر مس ىوف ذ  أدن مستوى تأخ

  ).١(القيمة 

 : Earnings Predictability القدرة التنبؤية لألرباح المحاسبية: الرابع المتغير

واقي  القدرة التنبؤية يتم حسابس وب للب تالف المحس ل اإلخ ي لمعام ذر التربيع اد الج من خالل إيج

ل لالسابق،  )٥(النموذج رقم الناتجة من  ةك الل سنوات الدراس أة خ اض منش ى إنخف ة إل ادة القيم ، وتشير زي

درة  ةالق بية التنبؤي اح المحاس اض  لألرب الي إنخف اوبالت  .Francis et al. 2004; Eliwa et al( جودته
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ك، )2016 تويات  ،وبناًء على ذل ر مس ى عش ة إل ر التنبؤي اً لمؤش آت تبع ب المنش ادة ترتي ث بإع يقوم الباح س

  ).١٠(مستوى تأخذ القيمة  أدنىوفي ) ١( بحيث تأخذ المنشآت في أعلى مستوى القيمة

 : Timeliness اإلفصاح في التوقيت المناسب: الخامس المتغير

ه  اإلطار الزمني خالل المحاسبية المعلومات تقديم المناسب يعني اإلفصاح في التوقيت ذي تفرض ال

ن المستخدم من إتخاذ ة )FASB1980(القرار  الهيئات التنظيمية والذي يُمّكِ ، كما يُعد أحد الخصائص النوعي

د  ي ق ائعات الت ريبات والش هم، والتس ة باألس اجرة الداخلي ن المت د م التي يجب توافرها في القوائم المالية، للح

الي  األسواقتنتشر في  ا الم ي . (Owusu-Ansah 2000)الناشئة حول المنشآت وأدائه أخر ف وفر الت ا ي كم

ع واإلدارة عن وجود خالفات  التحذيرية اإلشاراتالعديد من رير المالية اصدور التق ض بين المراج ول بع ح

ي المحاسبية المعالجات ة ف اكل الوكال د مش ة تزاي ن إحتمالي ، وهو ما يعطي مؤشرات تحذيرية للمستثمرين ع

  .)Asthana 2014; Bae and Woo 2015( المنشأة

ة كمؤشس وبالتالي ر المراجع دور تقري ت ص ى توقي ت يعتمد الباحث عل ي التوقي اح ف ن اإلفص ر ع

ع  ر المراج دور تقري اريخ ص ة وت نة المالي اء الس اريخ انته ين ت الفترة ب ي المناسب، وسيتم قياسه ب ا ورد ف كم

ى  ،بعض الدراسات السابقة ة وبالتالي كلما إنخفضت تلك الفترة كلما دل ذلك عل ادة إحتمالي اح زي ودة األرب ج

بية  ذلك). Asthana 2014; Achek and Gallali 2015; Samaha and Khlif 2017(المحاس  ل

بسيقوم الباحث بإعادة ترتيب المنشآت تبعاً لمؤشر  ت المناس ث  اإلفصاح في التوقي تويات بحي ر مس ى عش إل

    ).١٠(مستوى تأخذ القيمة  أدنىوفي ) ١(تأخذ المنشآت في أعلى مستوى القيمة 

  :صياغة النماذج البحثية الختبار الفروض ٣-٤

اح  تساقإلختبار الفرض األول والخاص بوجود تأثير معنوي ال ودة األرب الفروق الضريبية على ج

  :  التالي )٦(رقم  بصياغة النموذجالمحاسبية في منشآت األعمال المصرية، سيقوم الباحث 
EQIndex = α + B (σDifferences ) +  B (Differences ) + B (AQ ) +  B (CFO ) 

+  B (FSize ) +  B (FGrowth ) +  B (LEV ) + B (ROA )
+  B (Industry Dummies)+ B (Year Dummies) + ε       Model (6) 

إلى ) σDifferencesit(إلى مؤشر جودة األرباح المحاسبية، بينما يشير ) EQIndex(حيث يشير 

نوات  س س الل خم ريبية خ روق الض اري للف راف المعي ريبيةا(اإلنح روق الض اق الف ام )تس ا ق ث ، كم الباح

بية-بإدراج بعض المتغيرات الرقابية  اح المحاس ودة األرب ى ج أثير عل ا ت ون له وذج  -التي قد يك ذا النم ي ه ف

ابقة  ن الدراسات الس د م ي العدي ا ورد ف  ;Huang and Wang 2013; Latif et al. 2017(لتحييدها كم

Abdullaeva and Park 2019(، رات ك المتغي م تل ن أه ة ؛وم ة المطلق ريبية  القيم روق الض للف

)Differencesit( جودة المراجعة الخارجية ،)AQit( غيل ن التش ة م م )CFOit(، نسبة التدفقات النقدي ، حج

أة  أة )FSizeit(المنش و المنش دل نم ة )FGrowthit(، مع ة المالي ى )LEVit(، والرافع د عل دل العائ ، ومع

  . )Year Dummies(، والسنة )Industry Dummies(، وأخيراً نوع الصناعة )ROAit(األصول 

وقية  تساقإلختبار الفرض الثاني والخاص بوجود تأثير معنوي ال الفروق الضريبية على القيمة الس

  :  التالي) ٧(رقم بصياغة النموذج سيقوم الباحث  لمنشآت األعمال المصرية،
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∆Q = α + B (σDifferences ) + B (Differences ) + B (EQIndex ) + B (FSize )
+  B (FGrowth ) +  B (LEV ) +  B (DIV ) +  B (ROA )
+  B (Industry Dummies)+ B (Year Dummies) + ε       Model (7) 

ير  ث يش ى ) ΔQit(حي يإل ر ف أة التغي وقية للمنش ة الس ير القيم ا يش ى ) σDifferencesit(، بينم إل

نوات  س س الل خم ريبية خ روق الض اري للف راف المعي ريبيةا(اإلنح روق الض اق الف ث ، )تس يقوم الباح وس

ة رات الرقابي ض المتغي إدراج بع ى -ب أثير عل ا ت ون له د يك ي ق أةالت وقية للمنش ة الس وذج  -القيم ذا النم ي ه ف

ابقة  ن الدراسات الس د م  Abdul Wahab and Holland 2012; Chen et(لتحييدها كما ورد في العدي

al. 2014; Santa and Rezende 2016; Latif et al. 2017; Dang et al. 2020(.  ك م تل ن أه وم

ريبية  ؛المتغيرات روق الض بية )Differencesit(مستوى الف اح المحاس ودة األرب م )EQIndexit(، ج ، حج

أة  أة )FSizeit(المنش و المنش دل نم ة )FGrowthit(، مع ة المالي ة )LEVit(، والرافع ات النقدي ، والتوزيع

)DIVit(األصول  ، ومعدل العائد على)ROAit( وأخيراً نوع الصناعة ،)Industry Dummies( والسنة ،

)Year Dummies(.  

م  دول رق ح الج رات )  ٢(ويوض اس المتغي ة قي الي طريق وذجالت ي النم واردة ف ة ال م  ينالبحثي رق

   : السابقين )٦،٧(

  قياس المتغيرات البحثية): ٢(جدول رقم 

   طريقة القياس المتغير 

EQIndexit  جودة األرباح المحاسبية ويحسب بإيجاد المتوسط الحسابي لمتغيرات جودة األرباح  مؤشر

  ). ٣-٢-٤(المحاسبية السابق اإلشارة إليها في القسم السابق رقم 

ΔQit   التغير في القيمة السوقية للمنشأة وتحسب عن طريق الفرق بين القيمة السوقية للمنشأة في

، وقد قام الباحث بقياس )Qit-1(السوقية للمنشأة في العام السابق والقيمة ) Qit(العام الحالي 

 يف) ٢(كما سبق إيضاحه في النموذج رقم  Tobin's Qالقيمة السوقية باإلعتماد على طريقة 

  ).  ٢- ٢-٤(القسم رقم 

𝛔Differencesit   للمنشأة  الضريبيةاإلنحراف المعياري للفروق)i( ، خالل مدة ويُحسب اإلنحراف المعياري

كما ورد في بعض الدراسات السابقة ، )t(حتى السنة ) t-4(خمس سنوات تبدأ من السنة 

)Comprix et al. 2011, Moore 2012; Chen et al. 2012; Moore and Xu 

إنخفاض درجة اتساقها  إلىزيادة اإلنحراف المعياري للفروق الضريبية  وتشير، )2018

والعكس صحيح، وسيقوم الباحث بإدخال اإلنحراف المعياري للفروق الضريبية اإلجمالية 

)σBTDit ( في المرحلة األولى من التحليل، ثم إعادة إدخال اإلنحراف المعياري للفروق

    . في المرحلة الثانية من التحليل) σPBTDit(الدائمة و) σTBTDit(الضريبية المؤقتة 

Differencesit   مستوى الفروق الضريبية وسيتم قياسها عن طريق اللوغاريتم الطبيعي للقيمة المطلقة للفروق

 Dhaliwal( ، كما ورد في العديد من الدراسات السابقة)t(في السنة ) i(الضريبية للمنشأة 

et al. 2009; Moore 2012; Hanlon et al. 2012; Martinez and Lessa 2014; 

Moore and Xu 2018.(  وسيقوم الباحث بإدخال اللوغاريتم الطبيعي للقيمة المطلقة

في المرحلة األولى من التحليل، ثم إعادة إدخال  BTDit)(للفروق الضريبية اإلجمالية 

والدائمة  ،TBTDit)(اللوغاريتم الطبيعي للقيمة المطلقة للفروق الضريبية المؤقتة 

)(TBTDit ،انية من التحليلفي المرحلة الث.  

AQit   متغير وهمي يأخذ القيمة واحد إذا كانت المنشأة)i ( تراجع في السنة)t ( عن طريق أحد
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  قياس المتغيرات البحثية): ٢(جدول رقم 

   طريقة القياس المتغير 

  . ، ويأخذ القيمة صفر في خالف ذلك Big4مكاتب المراجعة الكبرى

CFOit   نسبة التدفقات النقدية من التشغيل للمنشأة)i ( في السنة)t ( إلى إجمالي األصول في بداية

  . السنة

FSIZEit   حجم المنشأة ويتحدد عن طريق إيجاد اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي أصول المنشأة)i ( في

 ). t(السنة 

FGrowthit   معدل نمو المنشأة)i ( في السنة)t( ،عن طريق الفرق بين مبيعات العام الحالي  قياسه وسيتم

  . ومبيعات العام السابق منسوباً لمبيعات العام السابق

LEVit    الرافعة المالية، وسيتم قياسها في ضوء نسبة إجمالي االلتزامات إلى إجمالي أصول المنشأة

)i ( في السنة)t.(  

DIVit   أرباح للمنشأة متغير وهمي يأخذ القيمة واحد في حالة وجود توزيعات)i ( في السنة)t( ،

 .وصفر في خالف ذلك

ROAit  ويتحدد في ضوء نسبة صافي الربح قبل الضرائب إلى إجمالي  ،معدل العائد على األصول

 .  في بداية السنة) i(أصول المنشأة 

Industry 

Dummies  

  . متغير يعبر كل منها عن قطاع محدد ١١متغير وهمي لكل صناعة وتم إدخال عدد 

Year Dummies   متغيرات يعبر كل منها عن سنة  ٥متغير وهمي لكل سنة من سنوات الدراسة وتم إدخال عدد

  .محددة من سنوات الدراسة

  : اإلحصاء الوصفي للمتغيرات البحثية ٤-٤

التالي اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة والتي وردت في النماذج ) ٣(يوضح الجدول رقم 

  . البحثية المختلفة
  اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدارسة ): ٣(جدول رقم 

الخطأ المعياري   المتوسط    المتغير  
  للمتوسط

االنحراف   الوسيط
  المعياري

  أعلى قيمة  أقل قيمة

EQIndexit ٨.٦٠  ٢.٦٠ ١.٢١١ ٥.٦٠٠ ٠.٠٦٦ ٥.٥٠٦ 
ΔQit   ٢.٧٠  ٢.٣٦٠-  ٠.٢٦٥  ٠.٠٤٠  ٠.٠٣٠  ٠.١٦٣  

𝛔 BTDit  ٠.٢٠  ٠.٠٠ ٠.٠٥٥ ٠.٠٣٩ ٠.٠٠٣ ٠.٠٦٢ 
BTDit -٢.٠٠  ٧.٧٥- ١.٧١٦ ٣.٦٢٣- ٠.٠٩٣ ٣.٧٨٨  

𝛔 TBTDit  ٠.٠٤  ٠.٠٤- ٠.٠١٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ 
TBTDit -٢.٣٣  ١١.٨٩٠- ٣.١٩٢ ٤.٩٨٩- ٠.١٧٤ ٤.٨٤٦  

𝛔 PBTDit  ٠.١٩  ٠.٠٠٠ ٠.٠٥٢ ٠.٠٣٨ ٠.٠٠٢ ٠.٠٦٠ 
PBTDit -٠.٣٩  ٨.١٢- ١.٧٥٦ ٣.٥٧٨- ٠.٠٩٥ ٣.٨١٨  
CFOit  ٠.٢٣  ٠.١٦٠- ٠.١٠١ ٠.٠٢٢ ٠.٠٠٥  ٠.٠٣٢ 
FSizeit  ٢٥.٤٧  ١٧.٠٤ ١.٨٥٢ ٢٠.٨٤ ٠.١٠١ ٢٠.٩٨ 

FGrowthit  ١.٠٢  ٠.٧٥٠- ٠.٤٤٦ ٠.٠٨٣ ٠.٠٢٤ ٠.١١٩ 
LEVit  ١.٠٠  ٠.٠٠ ٠.٢٥٨ ٠.٣٨٦ ٠.٠١٤ ٠.٤١٦ 
ROAit  ٠.٢٩  ٠.١٧- ٠.١١٢ ٠.٠٤١ ٠.٠٠٦ ٠.٠٥٨ 

  
 AQitالتوزيع التكراري لجودة المراجعة 

   Dummy Variableكمتغير رقابي 
 Divitالتوزيع التكراري للتوزيعات النقدية 

  Dummy Variableكمتغير رقابي 
Big4 Non_Big4 ال توجد توزيعات  توجد توزيعات  

 ١٥٨ ١٧٧ ٢٠٣ ١٣٢ التكرارات
 %٤٧.٢ %٥٢.٨ %٦٠.٦ %٣٩.٤   النسبة 

بلغ  السابق أن متوسط مؤشر جودة األرباح المحاسبية) ٣(يُالحظ الباحث تعليقاً على الجدول رقم 

؛ وهو ما يشير )٨.٦٠(وأعلى قيمة ) ٢.٦(، وكانت أقل قيمة )١.٢١١(معياري قدره  بإنحراف) ٥.٥٠٦(
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قيمة المنشأة التغير في كذلك بلغ متوسط ، على مستوى العينةإنخفاض جودة األرباح المحاسبية إلى 

كما بلغ  .)٢.٧٠(واعلى قيمة ) ٢.٣٦٠-(، وقد بلغت أقل قيمة )٠.٢٦٥(بإنحراف معياري قدره  ،)٠.١٦٣(

كما بلغت ، )٠.٠٥٥(بإنحراف معياري ) ٠.٠٦٢( اإلجمالية متوسط اإلنحراف المعياري للفروق الضريبية 

 اإلنحراف المعياري للفروق الضريبية زيادةاألمر الذي يشير إلى ، )٠.٢٠(وأعلى قيمة ) ٠.٠٠٠(أقل قيمة 

بلغ متوسط اللوغاريتم الطبيعي للقيمة المطلقة  ، كماعلى مستوى العينة -هااتساقدرجة  إنخفاض- اإلجمالية

وأعلى ) ٧.٧٥-(، كما بلغت أقل قيمة )١.٧١٦(بإنحراف معياري ) ٣.٧٨٨-( اإلجمالية للفروق الضريبية

  .)٢(قيمة 

، )٠.٠١٠(بإنحراف معياري ) ٠.٠٠٠( المؤقتةبلغ متوسط اإلنحراف المعياري للفروق الضريبية 

المعياري  إنخفاض اإلنحراف، األمر الذي يشير إلى )٠.٠٤(وأعلى قيمة ) ٠.٠٤- (كما بلغت أقل قيمة 

بلغ متوسط اللوغاريتم الطبيعي  كما ،على مستوى العينة -هااتساقدرجة  تحسٌّن –المؤقتةللفروق الضريبية 

-(أقل قيمة  بلغت، كما )٣.١٩٢(بإنحراف معياري ) ٤.٨٤٦-( المؤقتةللقيمة المطلقة للفروق الضريبية 

) ٠.٠٦٠( الدائمةبلغ متوسط اإلنحراف المعياري للفروق الضريبية بينما  .)٢.٣٣٠(وأعلى قيمة ) ١١.٨٩٠

، األمر الذي يشير إلى )٠.١٩(وأعلى قيمة ) ٠.٠٠٠( ، كما بلغت أقل قيمة)٠.٠٥٢(بإنحراف معياري 

بلغ متوسط ، كما على مستوى العينة -هااتساقدرجة  إنخفاض- اإلنحراف المعياري للفروق الضريبية زيادة

، كما )١.٧٥٦(بإنحراف معياري ) ٣.٨١٨-( الدائمةاللوغاريتم الطبيعي للقيمة المطلقة للفروق الضريبية 

    .)٠.٣٩(وأعلى قيمة ) ٨.١٢- (بلغت أقل قيمة 

، كما بلغت )٠.١٠١(، بإنحراف معياري )٠.٠٣٢(بلغ متوسط نسبة التدفقات النقدية من التشغيل 

على ، وهو ما يشير إلى إنخفاض التدفقات النقدية من التشغيل )٠.٢٣٠(وأعلى قيمة ) ٠.١٦٠- (أقل قيمة 

كما ، الدراسةالمشاهدات في عينة شكل ملحوظ بين العينة، فضالً عن تباين مستوى التدفقات النقدية بمستوى 

وأعلى قيمة ) ١٧.٠٤(، كما بلغت أقل قيمة )١.٨٥٢(، بإنحراف معياري )٢٠.٩٨( حجم المنشأةبلغ متوسط 

، كما بلغت أقل قيمة )٠.٤٤٦(، بإنحراف معياري )٠.١١٩( معدل نمو المنشأة، كما بلغ متوسط )٢٥.٤٧(

ه ، فضالً عن تباينمعدل نمو المنشآت في العينة تحسُّن، وهو ما يشير إلى )١.٠٢(وأعلى قيمة ) ٠.٧٥٠- (

   .بين المشاهدات في عينة الدراسةبشكل ملحوظ 

) ٠.٠٠٠(، كما بلغت أقل قيمة )٠.٢٥٨(، بإنحراف معياري )٠.٤١٦( الرافعة الماليةبلغ متوسط 

. إلى إجمالي األصول في عينة الدراسة اإللتزاماتإجمالي ، وهو ما يشير إلى تزايد نسبة )١(وأعلى قيمة 

، )٠.١٧- (وبلغت أقل قيمة ) ٠.١١٢(، بإنحراف معياري )٠.٠٥٨(بلغ متوسط العائد على األصول كما 

المشاهدات في عينة ، وهو ما يشير إلى إنخفاض األداء المالي وتباينه بشكل ملحوظ بين )٠.٢٩(وأعلى قيمة 

يتم مراجعتها المشاهدات في عينة الدراسة من % ٣٩.٤الجدول السابق أن  أخيراً يُالحظ من. الدراسة

الدراسة المشاهدات في عينة من  %٥٢.٨أجرت كما ، Big4بواسطة أحد مكاتب المراجعة الكبرى 

    .  توزيعات أرباح خالل فترة الدراسة

وجودة بأنواعها التالي مصفوفة اإلرتباط بين الفروق الضريبية ) ٤(كما يوضح الجدول رقم 

  :والقيمة السوقية للمنشأة المحاسبية األرباح
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  مصفوفة اإلرتباط بين متغيرات الدراسة) ٤(جدول رقم 

 8 7 6 5 4 3 2 1 المتغيرات

1- EQIndexit ١        

2- ΔQit  ١ ٠.٠٥١       

3- 𝛔BTDit -١ ٠.٠١٩- ***٠.٣٩٩      

4- BTDit -١ ***٠.٣٩٠ ***٠.١٤٤- ***٠.٢٦٥     

5- 𝛔TBTDit -١ **٠.١٣٠ *٠.١٠٣ ٠.٠٥٩- ٠.٠٢٥    

6- TBTDit -١ ٠.٠٥٧ ***٠.٢٤٨ ***٠.١٦٣ **٠.١١٥- ***٠.١٤٠   

7- 𝛔PBTDit -١ ***٠.١٦٣ **٠.١١١ ***٠.٣٧٣  ***٠.٩٦٨ ٠.٠٢٣-  ***٠.٣٦٦  

8- PBTDit -١ ***٠.٣٩٥ ***٠.٢٤٥ ***٠.١٥٨ ***٠.٩١٨ ***٠.٣٩٢ ***٠.١٥٦- ***٠.٢٧٥ 

 ).Sign. 2-Tailed% (١< دالة عند مستوى معنوية *** ، %٥< عند مستوى معنوية  دالة** ، % ١٠< دالة عند مستوى معنوية :  * حيث إن  

جودة األرباح  ما يلي؛ توجد عالقة عكسية معنوية بين) ٤(الحظ الباحث تعليقاً على الجدول رقم يُ 

 ،)σBTDit( جماليةإلالضريبية ا المعياري للفروقاإلنحراف  وبين كل من EQIndex)(المحاسبية 

يشير إلى إنخفاض جودة األرباح المحاسبية بشكل معنوي مع زيادة األمر الذي ، )σPBTDit(والدائمة 

 تمعامال ت، حيث بلغ)هااتساقإنخفاض درجة (اإلجمالية والدائمة اإلنحراف المعياري للفروق الضريبية 

في  %١وهذه العالقة دالة عند مستوى معنوية أقل من  على التوالي، )٠.٣٦٦-(، )٠.٣٩٩-(اإلرتباط 

اإلنحراف ، وEQIndex)(معنوية بين جودة األرباح المحاسبية غير توجد عالقة عكسية بينما  .الحالتين

  ).٠.٠٢٥- ( حيث بلغ معامل اإلرتباط ،)σTBTDit(المؤقتة المعياري للفروق الضريبية 

 القيمة المطلقة وبين كل من EQIndex)(جودة األرباح المحاسبية توجد عالقة عكسية معنوية بين 

 تمعامال تحيث بلغ، )PBTDit( الدائمة، و)TBTDit(المؤقتة و ،)BTDit( جماليةإلللفروق الضريبية ا

معنوية أقل من وهذه العالقة دالة عند مستوى  ،على التوالي )٠.٢٧٥-(، )٠.١٤٠- (، )٠.٢٦٥-(اإلرتباط 

األمر الذي يشير إلى إنخفاض جودة األرباح المحاسبية بشكل معنوي مع زيادة  في جميع الحاالت، %١

   .بأنواعها الضريبيةالقيمة المطلقة للفروق 

اإلنحراف  ، وبين كل منΔQit)(التغير في القيمة السوقية معنوية بين غير توجد عالقة عكسية 

، حيث )σPBTDit( والدائمة، )σTBTDit(والمؤقتة ، )σBTDit( جماليةإلالمعياري للفروق الضريبية ا

توجد عالقة عكسية على التوالي، بينما  )٠.٠٢٣- (، )٠.٠٥٩-(، )٠.٠١٩-(اإلرتباط  تمعامال تبلغ

 جماليةإلللفروق الضريبية ا القيمة المطلقة ، وبين كل منΔQit)(التغير في القيمة السوقية معنوية بين 

)BTDit(،  والمؤقتة)TBTDit(والدائمة ، )PBTDit( ،اإلرتباط  تمعامال تحيث بلغ)-٠.١٤٤( ،)-

، على التوالي% ١، %٥، %١دالة عند مستوى معنوية  العالقة، وهذه على التوالي )٠.١٥٦- (، )٠.١١٥

     . لفروق الضريبية بأنواعهاالقيمة المطلقة لاألمر الذي يشير إلى إنخفاض القيمة السوقية للمنشأة مع تزايد 

  :  فروض الدراسةاإلختبارات األساسية ل ٥-٤

   : الفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبية اتساقأثر  قياس: أوالً 

جودة األرباح الفرض األول والخاص بوجود تأثير معنوي التساق الفروق الضريبية على إلختبار 

 Ordinaryوفقاً لطريقة المربعات الصغرى  )٦(االنحدار رقم  نموذجتشغيل الباحث بالمحاسبية، سيقوم 

Least Squares (OLS)،  التالي نتائج تشغيل نموذج اإلنحدار) ٥(ويوضح الجدول رقم:  
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  )EQIndex(الفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبية اتساق قياس أثر ) ٥(جدول رقم 

 
  تساق الفروق اإلجمالية ا  

𝛔BTDit)( 

والدائمة ) 𝛔TBTDit(تساق الفروق المؤقتة ا
)𝛔PBTDit(  

   Coefficient t-value C oefficient  t-value 
 Constant  ٤.٦٢٩  ٣.٦٣٥      ***٤.٩٤١  ٣.٧٦٥***  

𝛔BTDit -٤.٥٦٧-  ٥.٨١٩***      
BTDit -٢.٧٣٩-  ٠.١٠٦***      

𝛔TBTDit      ٠.٥٧٥  ٣.٤٥٢  
TBTDit     ٠.٠٨٥  ٠.٠٠٢  

𝛔PBTDit      -٣.٧٣٥-  ٤.٩٨٦***  
PBTDit     -٢.٩٦٦-  ٠.١١٦***  

AQit -١.٦٤٣-  ٠.٢٤٧-  ١.٤٦٨-  ٠.٢٠٥  
CFOit  ١.٢٠٤  ٠.٨٥٣  ١.٠٩٣  ٠.٧٥٢  
FSizeit  ٢.٩٥١  ٠.١٠٩  ***٢.٩٦٣  ٠.١٠٣***  

FGrowthit  ٠.٩٢٤  ٠.١٢٤  ١.٠٠٧  ٠.١٣٢  
LEVit  -٢.٢٣٥-  ٠.٦٠٠-  **٢.٠٤٩-  ٠.٥٣٥**  
ROAit  -٢.٦٥٠-  ١.٧٧٠-  ***٢.٨٥٩-  ١.٨٣٢***  

Industry Dummies Yes  Yes  
Year Dummies Yes  Yes  

F. Test  ٥.٦٤١  ***٦.٨٤٥***  
R2 ٠.٣١٠  ٠.٣٢٨  

Adjusted R2  ٠.٢٥٥  ٠.٢٨٠  
VIF   ٤أقل من   ٤أقل من  

ار t. testهذا الجدول يوضح معلمات نماذج االنحدار ونتيجة اختبار   - ة اختب ث إن t. test، كما يوضح مستوى معنوي ة : * حي دال
  %. ١< دالة عند مستوى معنوية *** ، %٥< دالة عند مستوى معنوية ** ، %١٠< عند مستوى معنوية 

ً على الجدول رقم تع الباحثالحظ يُ  قد  Adjusted R2معامل التحديد المعدل أن السابق ) ٥(ليقا

، %٢٨وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة تفسر للنموذج الثاني،  )٠.٢٥٥(، لنموذج األولل) ٠.٢٨٠(بلغ 

كما . والثاني على التواليفي النموذج األول،  )EQIndex( مؤشر جودة األرباحن التغير في م% ٢٥.٥

. النموذجين، بما يدل على جودة توفيق %١عند مستوى أقل من ين معنوي ااالنحدار كان ينموذجيُالحظ أن 

، )٤(كانت أقل من (VIF) أن قيمة  Variance Inflation Factor (VIF)نتائج إختبار أوضحتكذلك 

 ,Sekaran and Bougie, 2016(في النموذجين السابقين االزدواج الخطي  مشكلة عدم وجودوهذا يعني 

p.316.(  

اإلنحراف  وجود تأثير سلبي معنوي لكل منفإنه يُالحظ  نتائج نموذجي اإلنحداروبالنظر ل

على جودة األرباح المحاسبية ) σPBTDit( الدائمة، وσBTDit)( المعياري للفروق الضريبية اإلجمالية

)EQIndex( إنخفاض جودة األرباح  يشير إلىاألمر الذي  في الحالتين، %١، وذلك عند مستوى معنوية

، )تساقهااإنخفاض درجة ( والدائمةفروق الضريبية اإلجمالية لزيادة اإلنحراف المعياري لالمحاسبية مع 

على جودة  )σTBTDit(المؤقتة إلنحراف المعياري للفروق الضريبية لبينما يُالحظ وجود تأثير إيجابي 

  . إال أن هذا التأثير غير معنوي ،األرباح المحاسبية

القيمة المطلقة يُالحظ الباحث وجود تأثير سلبي معنوي لكل من  ،بالنسبة ألثر المتغيرات الرقابية

، )EQIndex(على جودة األرباح المحاسبية ) (PBTDitالدائمة و، )(BTDit اإلجمالية للفروق الضريبية

األمر الذي يعني إنخفاض جودة األرباح المحاسبية مع زيادة  في الحالتين، %١وذلك عند مستوى معنوية 

للقيمة المطلقة للفروق بينما يُالحظ وجود تأثير إيجابي ، القيمة المطلقة للفروق الضريبية اإلجمالية والدائمة

  . على جودة األرباح المحاسبية، إال أن هذا التأثير غير معنوي TBTDit)(الضريبية المؤقتة 
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على جودة األرباح ) AQit(جودة المراجعة الخارجية تأثير سلبي لالباحث وجود كما يُالحظ 

، وهو ما يعني أن المنشآت التي يتم مراجعتها ، إال أن هذا التأثير غير معنوي)EQIndex(المحاسبية 

عن المنشآت التي يتم  مختلفةال تقدم جودة أرباح محاسبية  Big4 بواسطة مكاتب المراجعة الكبرى

نسبة التدفقات يوجد تأثير إيجابي لكل من . Non Big4 الصغرىمراجعتها بواسطة مكاتب المراجعة 

على جودة األرباح المحاسبية، إأل أن ) FGrowthit(ومعدل نمو المنشأة ، )CFOit( النقدية من التشغيل

على ) FSizeit(لحجم المنشأة بينما يُالحظ وجود تأثير إيجابي معنوي . هذا التأثير غير معنوي في الحالتين

األمر الذي يعني زيادة جودة األرباح المحاسبية  ،%١وذلك عند مستوى معنوية جودة األرباح المحاسبية، 

  .   حجم المنشأة مع زيادة

 )ROAit(معدل العائد على األصول ، و)LEVit( الرافعة الماليةيوجد تأثير سلبي معنوي لكل من 

 يشير إلىاألمر الذي  ،على التوالي% ١، %٥وذلك عند مستوى معنوية  على جودة األرباح المحاسبية،

  .الماليةالرافعة معدل العائد على األصول وزيادة  جودة األرباح المحاسبية مع زيادة إنخفاض

 ً   :الفروق الضريبية على القيمة السوقية لمنشأة األعمال اتساقأثر  قياس: ثانيا

الفرض الثاني والخاص بوجود تأثير معنوي التساق الفروق الضريبية على القيمة السوقية إلختبار 

، ويوضح (OLS)وفقاً لطريقة المربعات الصغرى  )٧(االنحدار رقم  نموذجالباحث بتشغيل للمنشأة، سيقوم 

   :التالي نتائج تشغيل نموذج اإلنحدار) ٦(الجدول رقم 

  )ΔQit+12 Months( الفروق الضريبية على القيمة السوقية للمنشأةاتساق قياس أثر ) ٦(جدول رقم 

  
    اتساق الفروق اإلجمالية   

𝛔BTDit)( 

والدائمة ) 𝛔TBTDit(اتساق الفروق المؤقتة 
)𝛔PBTDit(  

   Coefficient  t-value Coefficient  t-value 
  Constant  -٠.٢٢٦-  ٠.٠٨٨-  ٠.٥٤٢-  ٠.٢١١  

𝛔BTDit  -١.٢٥٩-  ٠.٨٢٧      
BTDit -٢.٧٨١-  ٠.٠٥٣***     

𝛔TBTDit      -٠.٩٣٤-  ٢.٧٣١  
TBTDit     -٢.٢٧٦-  ٠.٠٢٣**  

𝛔PBTDit      -١.٢٨٠-  ٠.٨٥٤  
PBTDit     -١.٩٥٦-  ٠.٠٣٨*  

EQIndexit ٠.٨٦٧  ٠.٠٢٤  ٠.٦٧٠  ٠.٠١٩  
FSizeit  -١.٤٥٦-  ٠.٠٢٥-  ٠.٧٨٨-  ٠.٠١٣  

FGrowthit  -٣.٢٥١-  ٠.٢١٢-  ***٣.٥٢٢-  ٠.٢٢٩***  
LEVit  ٤.٢٥٢  ٠.٥٦٠  ***٣.٩٣٥  ٠.٥١٢***  
DIVit  ٠.٠٧٣  ٠.٠٠٥  ٠.٥٤٣  ٠.٠٣٩  
ROAit  ٢.٣٢٤  ٠.٧٦٣  **٢.١٤٩  ٠.٦٨٩**  

Industry Dummies Yes  Yes  
Year Dummies Yes   Yes  

F. Test  ٤.٢١٤  ***٤.٣٢٦***  
R2 ٠.٢٥٢  ٠.٢٣٦  

Adjusted R2  ٠.١٩٢  ٠.١٨١  
VIF  ٤أقل من   ٤أقل من  

ار t. testهذا الجدول يوضح معلمات نماذج االنحدار ونتيجة اختبار   - ة اختب ث إن t. test، كما يوضح مستوى معنوي ة : * حي دال
  %. ١< دالة عند مستوى معنوية *** ، %٥ <دالة عند مستوى معنوية ** ، %١٠< عند مستوى معنوية 

م تع الباحثالحظ يُ  دول رق ابق ) ٦(ليقاً على الج دل  أنالس د المع ل التحدي د  Adjusted R2معام ق

غ وذج األولل) ٠.١٨١( بل انيل) ٠.١٩٢(، لنم وذج الث ر ، لنم تقلة تفس رات المس ي أن المتغي ا يعن و م وه

ي م% ١٩.٢، %١٨.١ ر ف ر ن التغي ة مؤش أة القيم وقية للمنش ى ، )ΔQit(الس اني عل وذج األول والث ي النم ف
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ق %١عند مستوى أقل من ين معنوي ااالنحدار كاننموذجي يُالحظ أن كما . التوالي ودة توفي ى ج دل عل ، بما ي

ة  Variance Inflation Factor (VIF)نتائج إختبار أوضحتكذلك . النموذجين ل (VIF) أن قيم ت أق كان

 Sekaran and Bougie(في النموذجين السابقين االزدواج الخطي  مشكلة عدم وجود، وهذا يعني )٤(من 

2016, p.316.(  

دار وذجي اإلنح ائج نم النظر لنت ظ  وب ه يُالح نفإن ل م لبي لك أثير س ود ت اري  وج راف المعي اإلنح

ر على ) σPBTDit( الدائمةو، )σTBTDit( المؤقتةو، σBTDit)(للفروق الضريبية اإلجمالية  ة مؤش القيم

ي ، )ΔQit(السوقية للمنشأة  وي ف ر معن أثير غي ذا الت ع الحاالتإال أن ه ي  ،جمي ذي يعن ر ال دم واألم ود ع ج

   . على القيمة السوقية للمنشأة بأنواعهاالفروق الضريبية إلنحراف المعياري تأثير معنوي ل

ة  ة المطلق ن القيم ل م وي لك لبي معن أثير س ود ت ث وج بالنسبة ألثر المتغيرات الرقابية يُالحظ الباح

ة  ريبية اإلجمالي روق الض ة و، )(BTDitللف ة و، TBTDit)(المؤقت ى ) (PBTDitالدائم ة عل ر القيم مؤش

أة  وقية للمنش ة ، )ΔQit(الس توى معنوي د مس ك عن والي، % ١٠، %٥، %١وذل ى الت ذي عل ر ال ياألم  يعن

   . بأنواعهامع زيادة القيمة المطلقة للفروق الضريبية  القيمة السوقية للمنشأةإنخفاض 

ة ) EQIndexit(األرباح المحاسبية جودة كل من لإيجابي يوجد تأثير  ، )DIVit(والتوزيعات النقدي

أة  وقية للمنش ي ، )ΔQit(على مؤشر القيمة الس وي ف ر معن أثير غي ذا الت التينإال أن ه ي أن الح ا يعن و م ، وه

لحجم  سلبي معنوييوجد تأثير . القيمة السوقية للمنشأة ال تتأثر بجودة األرباح المحاسبية أو التوزيعات النقدية

أة ) FSizeit(المنشأة  وقية للمنش وي)ΔQit(على مؤشر القيمة الس ر معن أثير غي ذا الت ا .، إال أن ه د ي بينم وج

د  ،)ΔQit(مؤشر القيمة السوقية للمنشأة على ) FGrowthit(معدل نمو المنشأة تأثير سلبي معنوي ل وذلك عن

ى ، و)LEVit( الرافعة المالية معنوي لكل من إيجابيأخيراً يوجد تأثير . %١مستوى معنوية  د عل معدل العائ

ة ، )ΔQit(مؤشر القيمة السوقية للمنشأة على ) ROAit(األصول  د مستوى معنوي ى % ٥، %١وذلك عن عل

والي ذي  ،الت ر ال ىاألم ير إل أة يش وقية للمنش ة الس ادة القيم ادة زي ع زي ادة  م ول وزي ى األص د عل دل العائ مع

    .الرافعة المالية

  : Additional Analyses اإلختبارات اإلضافية ٦-٤

  : الفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبية اتساقأثر  اإلختبار اإلضافي لقياس: أوالً 

بية  ادة ) EQIndex(أعاد الباحث حساب مؤشر جودة األرباح المحاس اب بإع رات حس ض متغي بع

ادي على اإلنحراف المعياري ل اعتمد الباحثفقد  .جودة األرباح المحاسبية ر الع  Abnormalإلستحقاق غي
(٤)Accruals  م وذج رق وء النم نة ) ٣(المحسوب في ض ن الس دأ م نوات تب س س دة خم نة ) t-4(لم ى الس حت

)t( ،ى تلك المنهجية إعتمدت عليها بعض الدراسات السابقة ك عل ، وكلما زاد اإلنحراف المعياري كلما دل ذل

بية اح المحاس ودة األرب اض ج ذلك أ .)Eliwa et al. 2016; Di Narzo et al. 2018( إنخف ب ل اد ترتي ع

                                                           
إلستحقاق غير العادي بإستخدام القيم األصلية للتغير في اإلستحقاق اإلجمالي في ضوء قام الباحث بقياس اإلنحراف المعياري ل (٤)

  . وليس القيم المطلقة) ٣(النموذج رقم 
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ة ) ١(المنشآت إلى عشر مستويات بحيث تأخذ المنشآت في أعلى مستوى القيمة  وفي أدنى مستوى تأخذ القيم

)١٠  .(  

د مقياس  بإعادة الباحث كما قام ات تمهي دخلمارس ن Income Smoothing ال ق ع ل طري  معام

ي التغيرنسبة  من كل بين (Spearman) سبيرمان إرتباط ال اإلستحقاق ف ي  ياإلجم ول ف الي األص ى إجم إل

ك التشغيل من النقدية التدفقات في التغيرنسبة و ،بداية السنة ة السنة، وذل الل  إلى إجمالي األصول في بداي خ

س سنوات نة  خم ن الس دأ م نة ) t-4(تب ى الس ابقة ، )t(حت ض الدراسات الس ي بع ا ورد ف  .Dou et al(كم

2013; Baik et al. 2020 .( ير دخلوتش د ال ات تمهي اض ممارس ى إنخف اط إل ل اإلرتب ة معام اع قيم  إرتف

ي تم ذلك ل .زيادة جودة األرباح المحاسبيةو آت ف ذ المنش ث تأخ تويات بحي ر مس ى عش إعادة ترتيب المنشآت إل

   ).  ١(مستوى تأخذ القيمة  أدنىوفي ) ١٠(أعلى مستوى القيمة 

بية  الباحثأعاد  أخيراً  اح المحاس م حساب القدرة التنبؤية لألرب وذج رق ي النم م ) ٥(ف م رق ي القس ف

ور) ٣-٢-٤( ة  من منظ اح الحالي درة األرب ى )ROAit(ق ؤ  عل ة بالتنب دفقات النقدي تقبلية الت  CFOit+1)(المس

)Velury and Jenkins 2006( اب تالف المحسوب ، وقد قام الباحث بحس ل اإلخ ي لمعام ذر التربيع الج

ن  ة م واقي الناتج وذج لللب درة النم اض الق ى إنخف ة إل ادة القيم ير زي ة، وتش نوات الدراس الل س أة خ ل منش ك

اض لألرباح  التنبؤية الي إنخف اوبالت م ذلك ل. جودته ر ت ى عش ة إل ر التنبؤي اً لمؤش آت تبع ب المنش ادة ترتي إع

  ).١٠(مستوى تأخذ القيمة  أدنىوفي ) ١(في أعلى مستوى القيمة  مستويات بحيث تأخذ المنشآت

ً لطريقة ) ٦(تشغيل نموذج اإلنحدار رقم إعادة التالي نتائج ) ٧(ويوضح الجدول رقم  وفقا

  : جودة األرباحل لالمؤشر المعدَّ لقياس أثر اتساق الفروق الضريبية على ، (OLS)المربعات الصغرى 

  EQIndexModifiedجودة األرباح ل لالمؤشر المعدَّ الفروق الضريبية على اتساق قياس أثر ) ٧(جدول رقم 

 
  اتساق الفروق اإلجمالية   

𝛔BTDit 

والدائمة ) 𝛔TBTDit(اتساق الفروق المؤقتة 
)𝛔PBTDit(  

    Coefficient t-value Coefficient t-value 
Constant ٢.٢٢٢  ٢.١٤٩  **٢.٠٠٣  ١.٨٨٢**  
 𝛔BTDit -٥.٣٣٨-  ٨.٣٩٣***      
BTDit -١.٣٨٠-  ٠.٠٦٦      

 𝛔TBTDit     ٠.٢٥٩  ١.١٩٨  
TBTDit     -٠.٠٩٤-  ٠.٠٠٢  

𝛔PBTDit     -٤.٨٧٩-  ٨.٠٢٧***  
PBTDit     -١.٢٠٠-  ٠.٠٥٨  

AQit -٠.٢٢١-  ٠.٠٤١-  ٠.٧٣١-  ٠.١٢٦  
CFOit ١.٩٠٢  ١.٦٦٤  *١.٧٣١  ١.٤٧٢*  
FSizeit ٣.٠٤٧  ٠.١٣٩  ***٣.٥٤٩  ٠.١٥٣***  

FGrowthit ٠.٥٨٧  ٠.٠٩٧  ٠.٦٠١  ٠.٠٩٧  
LEVit ١.١٧٠  ٠.٣٩٠  ١.١٨٠  ٠.٣٨٣  
ROAit -٢.٦١٠-  ٢.١٤٦-  ***٢.٦٨٤-  ٢.١١٩***  

Industry Dummies Yes  Yes 
Year Dummies Yes  Yes 

F. Test ٥.٦١٤  ***٦.٥٠٢***  
R2 ٠.٣١١  ٠.٣١٩  

Adjusted R2 ٠.٢٥٥  ٠.٢٧٠  
VIF  ٤أقل من   ٤أقل من  

ار t. testهذا الجدول يوضح معلمات نماذج االنحدار ونتيجة اختبار   - ة اختب ث إن t. test، كما يوضح مستوى معنوي ة : * حي دال
  %. ١< دالة عند مستوى معنوية *** ، %٥< دالة عند مستوى معنوية ** ، %١٠< عند مستوى معنوية 

ائج النتائج تشابه السابق ) ٧(يُالحظ الباحث تعليقاً على الجدول رقم  ي سبق إلى حد كبير مع النت الت

د ،التوصل إليها في اإلختبار األساسي ث يوج ن حي ل م وي لك لبي معن أثير س روق  ت اري للف راف المعي اإلنح
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بية ) σPBTDit( الدائمةو σBTDit)(الضريبية اإلجمالية  اح المحاس ك )EQIndex(على جودة األرب ، وذل

ة  ا%. ١عند مستوى معنوي أثير  كم ود ت ظ وج ابي يُالح وي إيج ريبية لمعن روق الض اري للف راف المعي إلنح

   .، إال أن هذا التأثير غير معنويعلى جودة األرباح المحاسبية )σTBTDit(المؤقتة 

القيمة المطلقة للفروق لكل من سلبي بالنسبة ألثر المتغيرات الرقابية يُالحظ الباحث وجود تأثير 

على جودة األرباح المحاسبية ) (PBTDitالدائمة ، و)(TBTDit المؤقتةو، )(BTDit الضريبية اإلجمالية

)EQIndex( ،يوجد تأثير سلبي لجودة المراجعة . إال أن هذا التأثير غير معنوي في جميع الحاالت

يوجد  ، بينماإال أن هذا التأثير غير معنوي ،)EQIndex(على جودة األرباح المحاسبية ) AQit(الخارجية 

على ) FSizeit(المنشأة  وحجم، )CFOit( نسبة التدفقات النقدية من التشغيللكل من معنوي تأثير إيجابي 

 تأثير وجوديُالحظ  كما. على التوالي% ١، %١٠ وذلك عند مستوى معنويةجودة األرباح المحاسبية، 

على جودة األرباح المحاسبية، )LEVit( والرافعة المالية، )FGrowthit( معدل نمو المنشأةإيجابي لكل من 

معدل العائد على األصول لأخيراً يوجد تأثير سلبي معنوي  .إال أن هذا التاثير غير معنوي في الحالتين

)ROAit (،١وذلك عند مستوى معنوية  على جودة األرباح المحاسبية%.    

 ً   : السوقية للمنشأةالقيمة اتساق الفروق الضريبية على أثر اإلختبار اإلضافي لقياس : ثانيا

قياس القيمة  حيث تم، )ΔQit+3 Months( بإعادة قياس مؤشر القيمة السوقية للمنشأة قام الباحث

ضرب عدد األسهم  عن طريق) ٢-٢-٤(في القسم ) ٢(في النموذج رقم  )MVEit( لحقوق الملكيةالسوقية 

شهور بعد نهاية  ٣المتداولة في البورصة في نهاية السنة المالية في متوسط سعر السهم األسبوعي خالل 

ويوضح الجدول رقم . ) Abdul Wahab and Holland 2012( دراسة السنة المالية للمنشأة كما ورد في

لقياس أثر ، (OLS)وفقاً لطريقة المربعات الصغرى ) ٧(التالي نتائج إعادة تشغيل نموذج اإلنحدار رقم ) ٨(

  : اتساق الفروق الضريبية على القيمة السوقية للمنشأة

  )ΔQit+3 Months( الفروق الضريبية على القيمة السوقية للمنشأةاتساق قياس أثر ) ٨(جدول رقم 

  اتساق الفروق اإلجمالية    

𝛔BTDit)( 

والدائمة ) 𝛔TBTDit(اتساق الفروق المؤقتة 
)𝛔PBTDit(  

  Coefficient t-value Coefficient t-value 
 Constant -٠.٢٢٤-  ٠.٠٩٤-  ٠.٥٢٥-  ٠.٢٢٠  
 𝛔BTDit -١.١٥١-  ٠.٨١٤      
BTDit -٢.٥٧٦-  ٠.٠٥٣***     

 𝛔TBTDit     -٠.٧٨٩-  ٢.٤٩٢  
TBTDit     -٢.٠٦٠-  ٠.٠٢٢**  

𝛔PBTDit     -١.١٨٦-  ٠.٨٥٤  
PBTDit     -١.٨٢٣-  ٠.٠٣٨*  

EQIndexit ٠.٣٣١  ٠.٠١٠  ٠.١٨٧  ٠.٠٠٦  
FSizeit -١.٣٧١-  ٠.٠٢٦-  ٠.٧٨٦-  ٠.٠١٤  

FGrowthit -٣.٠٧٠-  ٠.٢١٦-  ***٣.٢٧٢-  ٠.٢٢٩***  
LEVit ٤.٣٣٧  ٠.٦١٦  ***٤.٠٦٤  ٠.٥٧٠***  
DIVit ٠.١٩٤  ٠.٠١٥  ٠.٦٠٣  ٠.٠٤٦  
ROAit ١.٨٥٤  ٠.٦٥٧  *١.٦٥٥  ٠.٥٧١*  

Industry Dummies Yes  Yes  
Year Dummies Yes   Yes  

F. Test ٤.٤٠٩  ***٤.٦٦٠***  
R2 ٠.٢٦٠  ٠.٢٥٠  

Adjusted R2 ٠.٢٠١  ٠.١٩٦  
VIF  ٤أقل من   ٤أقل من  

ار t. testهذا الجدول يوضح معلمات نماذج االنحدار ونتيجة اختبار   - ة اختب ث إن t. test، كما يوضح مستوى معنوي ة : * حي دال
  %. ١< دالة عند مستوى معنوية *** ، %٥< دالة عند مستوى معنوية ** ، %١٠ <عند مستوى معنوية 



٢٣ 
 

ع النتائج إلى  تشابه الباحثالحظ يُ السابق ) ٨(في ضوء نتائج الجدول رقم   ائجحد كبير م ي  النت الت

روق إلنحراف المعياري لسلبي حيث الحظ الباحث وجود تأثير  ،سبق التوصل إليها في اإلختبار األساسي للف

وقية على  )σPBTDit( الدائمةو، )σTBTDit( المؤقتةو، σBTDit)(الضريبية اإلجمالية  ة الس مؤشر القيم

)ΔQit( ،اق معنوي األمر الذي يعني عدم وجود تأثير . إال أن هذا التأثير غير معنوي في جميع الحاالت التس

ة بينما الحظ الباحث . على القيمة السوقية للمنشأةلفروق الضريبية ا ن القيم ل م وي لك لبي معن أثير س ود ت وج

ة  ريبية اإلجمالي روق الض ة للف ة و، )(BTDitالمطلق ة و، TBTDit)(المؤقت ى ) (PBTDitالدائم ر عل مؤش

يؤكد على التوالي، األمر الذي % ١٠، %٥، %١وذلك عند مستوى معنوية ، )ΔQit(القيمة السوقية للمنشأة 

     .بأنواعهاإنخفاض القيمة السوقية للمنشأة مع زيادة القيمة المطلقة للفروق الضريبية على 

د  أثير   يوج ابيت ن ل إيج ل م بية ك اح المحاس ودة األرب ة ) EQIndexit(ج ات النقدي والتوزيع

)DIVit( على مؤشر القيمة السوقية للمنشأة ،)ΔQit(، د  .إال أن هذا التأثير غير معنوي في الحالتين كما يوج

لبي ل أثير س أة ت م المنش أة  )FSizeit(حج وقية للمنش ة الس ر القيم ى مؤش ر  ،)ΔQit(عل أثير غي ذا الت إال أن ه

أة ) FGrowthit(بينما يوجد تأثير سلبي معنوي لمعدل نمو المنشأة . معنوي وقية للمنش ة الس على مؤشر القيم

)ΔQit( ، ة توى معنوي د مس ك عن ن%. ١وذل ل م وي لك ابي معن أثير إيج د ت راً يوج ة أخي ة المالي  الرافع

)LEVit(ول ، و ى األص ى ) ROAit(معدل العائد عل أة عل وقية للمنش ة الس ر القيم د )ΔQit(مؤش ك عن ، وذل

   .على التوالي% ١٠، %١مستوى معنوية 

  :Sensitivity Analysisتحليل الحساسية  ٧-٤

ث القياس   Time Horizonبتغيير األفق الزمني قام الباحث  تخدماتساق الفروق الضريبية، حي  س

س  الل خم روق خ اري للف راف المعي ن اإلنح دالً م اليتين ب نتين متت ريبية لس روق الض ي الف ر ف ث التغي الباح

ابقة  ض الدراسات الس ام )Ayers et al. 2010; Comprix et al. 2011(سنوات كما ورد في بع د ق ، وق

روق قيمة المطلقة لللباإلعتماد على اللوغاريتم الطبيعي لالباحث بإعادة جميع اإلختبارات السابقة  ي الف تغير ف

  .)ΔPBTDit(الدائمة و، )ΔTBTDit(المؤقتة و) ΔBTDit(الضريبية اإلجمالية 

  : المحاسبيةجودة األرباح اتساق الفروق الضريبية على ختبار أثر تحليل الحساسية إل: أوالً 

ات  )٦(رقم اإلنحدار نموذج  تشغيلإعادة التالي نتائج ) ٩(يوضح الجدول رقم  ة المربع اً لطريق وفق

  : التغير في الفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبيةلقياس أثر ، (OLS)الصغرى 

  الفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبية التغير في تحليل الحساسية لقياس أثر ) ٩(دول رقم ج
  EQIndexModifiedالمتغير التابع    EQIndexالمتغير التابع    

 
 الفروق اإلجمالية التغير في
)(ΔBTDit 

الفروق المؤقتة  التغير في
)ΔTBTDit ( والدائمة)ΔPBTDit(  

 الفروق اإلجمالية التغير في
)(ΔBTDit 

) ΔTBTDit(الفروق المؤقتة  التغير في
  )ΔPBTDit(والدائمة 

   Coefficient t-value Coefficient t-value Coefficient t-value Coefficient t-value 
Constant ٠.٤٥٦  ٠.٤٤٤  ٠.٣٢٢  ٠.٣٢٥  ***٣.٠٤٢  ٢.٢٩٢  ***٢.٧٩٢  ٢.١٢٦  
ΔBTDit -٢.٣٩٤-  ٠.١٢٢-      ***٤.٤٨٠-  ٠.١٩١**      
BTDit -١.٧٣٠-  ٠.٠٨٤-      **٢.٣٥٨-  ٠.٠٩٤*      

ΔTBTDit     -٠.٢٧٨  ٠.٠٠٩      ٠.٢١٣-  ٠.٠٠٥  
TBTDit     ٠.٣٥٢-  ٠.٠١٢-      ٠.٢٢٣  ٠.٠٠٦  

ΔPBTDit     -٢.٠٣٥-  ٠.١٠٢-      ***٤.٦٧٠-  ٠.٢٠٣**  
PBTDit     -١.٧٢٤-  ٠.٠٩٨-      **٢.٣٣١-  ٠.٠٩١*  

AQit -٠.٧٥٤-  ٠.١٣٧-  ٠.٦٦٥-  ٠.١١٩-  ١.٥٤٢-  ٠.٢١٧-  ١.٤٨٦-  ٠.٢٠٨  
CFOit ٢.٢٦٨  ٢.٠٠٢  **٢.٢٨٤  ٢.٠٠٩  ١.٣٩٣  ٠.٩٥٢  ١.٤١٤  ٠.٩٦٧**  
FSizeit ٣.٨٩٦  ٠.١٧٩  ***٤.١٤١  ٠.١٨٤  ***٣.٣٤٨  ٠.١٢٠  ***٣.٦٨٧  ٠.١٢٨***  

FGrowthit ٠.٥٤٩  ٠.٠٩٤  ٠.٥٩٩  ٠.١٠١  ٠.٧٢٢  ٠.٠٩٥  ٠.٩٢٢  ٠.١٢١  



٢٤ 
 

  الفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبية التغير في تحليل الحساسية لقياس أثر ) ٩(دول رقم ج
  EQIndexModifiedالمتغير التابع    EQIndexالمتغير التابع    

 
 الفروق اإلجمالية التغير في
)(ΔBTDit 

الفروق المؤقتة  التغير في
)ΔTBTDit ( والدائمة)ΔPBTDit(  

 الفروق اإلجمالية التغير في
)(ΔBTDit 

) ΔTBTDit(الفروق المؤقتة  التغير في
  )ΔPBTDit(والدائمة 

   Coefficient t-value Coefficient t-value Coefficient t-value Coefficient t-value 
LEVit -٠٣٧٠  ٠.١٢٦  ٠.٣٢٢  ٠.١٠٨  **٢.١٤٥-  ٠.٥٦٠-  **٢.١٣٤-  ٠.٥٥٦  
ROAit -٣.١٤٣-  ٢.٥٨٧-  ***٣.٢٣٩-  ٢.٦٤١-  ***٣.١٣٠-  ٢.٠٠١-  ***٣.٢٩٠-  ٢.٠٩٢***  

Industry 
Dummies 

Yes  Yes  Yes Yes 

Year Dummies Yes  Yes  Yes Yes 
 F. Test ٤.٤٥١  ***٤.٩٠٦  ***٦.٣٣٧  ***٦.٧٩٥**  

R2 ٠.٢٦٠  ٠.٢٦١  ٠.٣٣٢  ٠.٣٢٧  
Adjusted R2 ٠.٢٠٢  ٠.٢٠٨  ٠.٢٨٠  ٠.٢٧٩  

VIF  ٤أقل من   ٤أقل من   ٤أقل من   ٤أقل من  
د مستوى ** ، %١٠< دالة عند مستوى معنوية : * حيث إن t. test، كما يوضح مستوى معنوية اختبار t. testهذا الجدول يوضح معلمات نماذج االنحدار ونتيجة اختبار   - دالة عن

  %. ١< دالة عند مستوى معنوية *** ، %٥< معنوية 

 السابق أن القيمة المطلقة للتغير في الفروق الضريبية) ٩(يالحظ الباحث تعليقاً على الجدول رقم 

والمؤشر المعدّل ) EQIndex( األساسيتؤثر بشكل سلبي معنوي على المؤشر ) ΔBTDit( اإلجمالية

)EQIndexModified ( ،كما  .على التوالي% ٥، %١مستوى معنوية وذلك عند لجودة األرباح المحاسبية

على المؤشر ) ΔPBTDit( الدائمة المطلقة للتغير في الفروق الضريبيةلقيمة يوجد تأثير سلبي معنوي ل

تأثير أي ال يوجد  بينما. على التوالي% ٥، %١مستوى معنوية والمؤشر المعدّل للجودة وذلك عند  األساسي

المؤشر و، األساسيعلى المؤشر  )ΔTBTDit(المؤقتة  لقيمة المطلقة للتغير في الفروق الضريبيةمعنوي ل

ويُالحظ الباحث أن تلك النتائج تتشابه إلى حد كبير مع النتائج التي سبق  .لجودة األرباح المحاسبيةالمعدّل 

  . التوصل إليها في التحليل األساسي والتحليل اإلضافي

 اإلجمالية لفروق الضريبيةلالمطلقة كذلك يُالحظ الباحث وجود تأثير سلبي معنوي للقيمة 

)BTDit ( ٥مستوى معنوية وذلك عند  لجودة األرباح المحاسبيةوالمؤشر المعدّل  األساسيعلى المؤشر% ،

 الدائمة لفروق الضريبيةلالمطلقة كما يُالحظ وجود تأثير سلبي معنوي للقيمة  ،على التوالي% ١٠

)PBTDit ( مستوى معنوية والمؤشر المعدّل لجودة األرباح المحاسبية وذلك عند  األساسيعلى المؤشر

 المؤقتة لفروق الضريبيةللمطلقة ي تأثير معنوي للقيمة اأبينما لم يجد الباحث . على التوالي% ١٠، %٥

)TBTDit (أو المؤشر المعدّل لجودة األرباح المحاسبية األساسي على المؤشر.   

  : للمنشأةالقيمة السوقية اتساق الفروق الضريبية على ختبار أثر تحليل الحساسية إل: ثانياً 

ً لطريقة  )٧(رقم اإلنحدار نموذج  تشغيلإعادة التالي نتائج ) ١٠(يوضح الجدول رقم  وفقا

  :القيمة السوقية للمنشأةالتغير في الفروق الضريبية على لقياس أثر ، (OLS)المربعات الصغرى 

  الفروق الضريبية على القيمة السوقية للمنشأة التغير في تحليل الحساسية لقياس أثر ) ١٠(جدول رقم 
  ΔQit+3 Monthsالمتغير التابع    ΔQit+12 Monthsالمتغير التابع    

 
 الفروق اإلجمالية التغير في
)(ΔBTDit 

الفروق المؤقتة  التغير في
)ΔTBTDit ( والدائمة)ΔPBTDit(  

 الفروق اإلجمالية التغير في
)(ΔBTDit 

) ΔTBTDit(الفروق المؤقتة  التغير في
  )ΔPBTDit(والدائمة 

   Coefficient t-value Coefficient t-value Coefficient t-value Coefficient t-value 

Constant -٠.٤١٤-  ٠.١٦٨-  ٠.٧٩٦-  ٠.٣٢٨-  ٠.٤٧٨-  ٠.١٧٩-  ٠.٨٤٩-  ٠.٣٢٤  
ΔBTDit ٠.٣٧٥  ٠.٠٠٩      ٠.٣٥٨  ٠.٠٠٨      
BTDit -٢.٩٥٤-  ٠.٠٦٣-     ***٣.١٧٥-  ٠.٠٦٣***     

ΔTBTDit     ٠.٨٩٦  ٠.٠١٢      ١.٤٠٠  ٠.٠١٨  
TBTDit     -٢.٢٣٩-  ٠.٠٣١-      ***٢.٦٩٥-  ٠.٠٣٤**  

ΔPBTDit     ١.٤٢٦  ٠.٠٣٥      ١.٣٢٦  ٠.٠٣٠  
PBTDit     -٢.٧٦٣-  ٠.٠٥٧-      ***٢.٩١٧-  ٠.٠٥٦***  

EQit ٠.٩٠٧  ٠.٠٢٧  ٠.٥٦٩  ٠.٠١٧  ١.٣٩٥  ٠.٠٣٩  ١.٠٧٥  ٠.٠٣٠  
FSizeit -١.٢٣١-  ٠.٠٢٣-  ٠.٧٣٧-  ٠.٠١٤-  ١.٢٠٦-  ٠.٠٢١-  ٠.٧٢٨-  ٠.٠١٢  

FGrowthit -٢.٩٥٨-  ٠.٢٠٧-  ***٣.٢٥٥-  ٠.٢٢٨-  ***٣.١٨٢-  ٠.٢٠٧-  ***٣.٥٠٣-  ٠.٢٢٨***  



٢٥ 
 

  الفروق الضريبية على القيمة السوقية للمنشأة التغير في تحليل الحساسية لقياس أثر ) ١٠(جدول رقم 
  ΔQit+3 Monthsالمتغير التابع    ΔQit+12 Monthsالمتغير التابع    

 
 الفروق اإلجمالية التغير في
)(ΔBTDit 

الفروق المؤقتة  التغير في
)ΔTBTDit ( والدائمة)ΔPBTDit(  

 الفروق اإلجمالية التغير في
)(ΔBTDit 

) ΔTBTDit(الفروق المؤقتة  التغير في
  )ΔPBTDit(والدائمة 

   Coefficient t-value Coefficient t-value Coefficient t-value Coefficient t-value 

LEVit ٣.٨٣٥  ٠.٥٣٦  ***٣.٧٦٨  ٠.٥٢٨  ***٣.٧١٨  ٠.٤٨١  ***٣.٦١٩  ٠.٤٧١***  
DIVit ٠.٩٣١  ٠.٠٧٢  ٠.٨٧٢  ٠.٠٦٨  ٠.٨٨٠  ٠.٠٦٣  ٠.٨٢٧  ٠.٠٦٠  
ROAit ١.٤٣٢  ٠.٤٩١  ١.٤٩٥  ٠.٥١٥  *١.٩٣٤  ٠.٦١٤  **١.٩٧٨  ٠.٦٣٣  

Industry 
Dummies 

Yes  Yes  Yes  Yes  

Year Dummies Yes  Yes  Yes   Yes  
F. Test ٤.٥١٥  ***٤.٥٨٩  ***٤.٢٨٧  ***٤.٢٤٠***  

R2 ٠.٢٦٢  ٠.٢٤٧  ٠.٢٥٢  ٠.٢٣٢  
Adjusted R2 ٠.٢٠٤  ٠.١٩٣  ٠.١٩٣  ٠.١٧٨  

VIF  ٤أقل من   ٤ أقل من  ٤أقل من   ٤أقل من  

د مستوى ** ، %١٠< دالة عند مستوى معنوية : * حيث إن t. test، كما يوضح مستوى معنوية اختبار t. testهذا الجدول يوضح معلمات نماذج االنحدار ونتيجة اختبار   - دالة عن
  %. ١< دالة عند مستوى معنوية *** ، %٥< معنوية 

لتغير في لللقيمة المطلقة إيجابي وجود تأثير السابق ) ١٠(الحظ الباحث تعليقاً على الجدول رقم يُ 

المؤشر على ) ΔPBTDit( الدائمةو ،)ΔTBTDit( المؤقتةو ،)ΔBTDit(الفروق الضريبية اإلجمالية 

األمر الذي  ،إال أن هذا التأثير غير معنوي في جميع الحاالت، )ΔQit( للقيمة السوقية للمنشأةوالثاني  األول

بينما يُالحظ  .وجود أي تاثير معنوي التساق الفروق الضريبية على القيمة السوقية للمنشأةيشير إلى عدم 

)  PBTDit( والدائمة )BTDit( اإلجمالية لفروق الضريبيةلالمطلقة الباحث وجود تأثير سلبي معنوي للقيمة 

في جميع الحاالت، كذلك يوجد % ١مستوى معنوية وذلك عند  والثاني للقيمة السوقية،على المؤشر األول 

األول والثاني للقيمة  على المؤشر) TBTDit( المؤقتة لفروق الضريبيةلالمطلقة تأثير سلبي معنوي للقيمة 

، وهو ما يؤكد على النتائج التي سبق التوصل على التوالي% ٥، %١مستوى معنوية وذلك عند السوقية 

حيث يظهر األثر السلبي للفروق الضريبية على القيمة السوقية  األساسية واإلضافية،إليها في اإلختبارات 

تساق الفروق يوجد أي تأثير معنوي الال  في حينللمنشأة مع مؤشر القيمة المطلقة للفروق الضريبية، 

  .   الضريبية على القيمة السوقية للمنشأة

ريبية الفروق يبية بعد تعديل طريقة قياس اتساق الفروق الضر الباحث بإعادة حسابقام أخيراً  الض

واردة  م ال وذج رق ي النم م )١(ف م رق ي القس ربح ، )١-٢-٤(، ف بي وال ربح المحاس ين ال رق ب وء الف ي ض ف

ابقة، الضريبي دون خصم التغير في الخسائر المرحلة ض الدراسات الس ي بع ا ورد ف  Manzon and( كم

Plesko 2002; Frank et al. 2009; Comprix et al. 2011; Moore and Xu 2018( ،د  وق

د ائج  إعتم حة النت ن ص ق م دي للتحق دخل تأكي ة كم ذه الطريق ى ه ث عل ةالباح ارات المختلف ي اإلختب د  ،ف وق

    .التي سبق التوصل إليها في جميع اإلختبارات السابقة النتائجمع جاءت النتائج متشابهة إلى حد كبير 

    :   مناقشة النتائج - ٥

لتحقيق الهدف األول من الدراسة، والخاص بقياس أثر اتساق الفروق الضريبية على جودة األرباح 

، باإلعتماد على نموذج اإلنحدار الخطي وفقاً )٦(المحاسبية، قام الباحث بتشغيل نموذج اإلنحدار رقم 

إلنحراف ا لكل منوجود تأثير سلبي معنوي ، وقد الحظ الباحث (OLS)لطريقة المربعات الصغرى 

تلك النتيجة تتوافق مع على جودة األرباح المحاسبية، ) σBTDit(للفروق الضريبية اإلجمالية  المعياري

أكدت على أن زيادة اإلنحراف المعياري والتي  Chen et al. (2012(النتائج التي توصل إليها كل من 

كذلك الحظ الباحث ، األرباح المحاسبيةيعكس إنخفاض جودة ) إنخفاض درجة اتساقها(للفروق الضريبية 
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إلنحراف المعياري للفروق لوجود تأثير سلبي معنوي  ،عند فحص أثر األنواع المختلفة للفروق الضريبية

بينما لم يجد الباحث أي تأثير معنوي  على جودة األرباح المحاسبية،) σPBTDit( الدائمةالضريبية 

 تلكوقد تأكدت ، على جودة األرباح المحاسبية) σTBTDit(المؤقتة إلنحراف المعياري للفروق الضريبية ل

النتائج على مستوى التحليل األساسي واإلضافي، كما أعاد الباحث حساب اتساق الفروق الضريبية بتغيير 

قام الباحث بإعادة جميع اإلختبارات باإلعتماد  حيثللفروق الضريبية،  Time Horizonاألفق الزمني 

، والدائمة ΔTBTDit)(، والمؤقتة ΔBTDit)(على القيمة المطلقة للتغير في الفروق الضريبية اإلجمالية 

)(ΔPBTDit قبول الفرض األول لذلك سيتم  يُالحظ الباحث أي إختالف جوهري في النتائج،، ولم)H1 (

تساق الفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبية لمنشآت األعمال ال معنويوالخاص بوجود تأثير 

ً ، المصرية   . قبوالً جزئيا

للفروق الضريبية اإلجمالية القيمة المطلقة وجود تأثير سلبي معنوي لكل من كذلك الحظ الباحث 

)BTDit(، الدائمةو )PBTDit(  ،جزئية على بصورة تلك النتائج تأكدت على جودة األرباح المحاسبية

للقيمة المطلقة معنوي تأثير ، بينما لم يٌالحظ الباحث أي فقط مستوى التحليل األساسي وتحليل الحساسية

تلك النتيجة تؤكد  ،في جميع اإلختبارات على جودة األرباح المحاسبية) TBTDit(للفروق الضريبية المؤقتة 

ً إلى جنب مع مؤشر اتساق الفروق فروق الضريبية أهمية القيمة المطلقة للعلى  اإلجمالية والدائمة جنبا

  . المحاسبية جودة األرباحالضريبية لقياس 

القيمة من الدراسة، والخاص بقياس أثر اتساق الفروق الضريبية على  الثانيلتحقيق الهدف  

، باإلعتماد على نموذج اإلنحدار الخطي وفقاً )٧(، قام الباحث بتشغيل نموذج اإلنحدار رقم السوقية للمنشأة

إلنحراف المعياري لعدم وجود تأثير معنوي ، وقد الحظ الباحث (OLS)لطريقة المربعات الصغرى 

على القيمة  )σPBTDit( الدائمة، و)σTBTDit( المؤقتةو ،)σBTDit(اإلجمالية للفروق الضريبية 

اإلختبارات باإلعتماد على القيمة المطلقة للتغير في الفروق عاد الباحث جميع كما أ السوقية للمنشأة،

تختلف النتائج بشكل ، ولم ΔPBTDit)(، والدائمة ΔTBTDit)(، والمؤقتة ΔBTDit)(الضريبية اإلجمالية 

النتائج غير متوافقة مع الدراسات السابقة والتي أكدت على إنخفاض تكلفة رأس تلك  تٌعدلذلك . جوهري

 اتساق الفروق الضريبيةن المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبية مع تحسُّن درجة المال وتحسٌّ 

)Dhaliwal et al. 2009; Moore and Xu 2018; Choi et al. 2020; Kim 2020( ، وعلى هذا

تساق الفروق الضريبية على والخاص بوجود تأثير معنوي ال) H2( الثانيالفرض  برفضيقوم الباحث س

   .لمنشآت األعمال المصرية السوقيةالقيمة 

للفروق الضريبية القيمة المطلقة وجود تأثير سلبي معنوي لكل من الحظ الباحث  ،في المقابل

في جميع  القيمة السوقية للمنشأةعلى  )PBTDit(والدائمة  ،)TBTDit(والمؤقتة ) BTDit(اإلجمالية 

 الفروق الضريبية ياتمستو زيادةل - من قبل المستثمرين - تقييم السلبيالاألمر الذي يشير إلى ، اإلختبارات

نتائج بعض الدراسات السابقة التي أكدت  تلك النتائج تتوافق مع . تساقهاا، بغض النظر عن درجة بأنواعها

 Hanlon 2005; Desai(على القيمة السوقية للمنشأة  لزيادة مستوى الفروق الضريبيةعلى التأثير السلبي 

and Dharmapala 2009; Chen et al. 2014; Santa and Rezende 2016; Luo 2019.(  
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التأثير غير المعنوي التساق الفروق الضريبية على القيمة  يرى الباحث أن ،في ضوء ما تقدم

قياس اتساق الفروق الالزمة لالمستثمرين يفتقرون إلى القدرة المعرفية السوقية للمنشأة قد يرجع إلى أن 

جودة األرباح إدراكهم ألهمية اتساق الفروق الضريبية كمؤشر يعكس بشكل أفضل  معدأو  ،الضريبية

القيمة المطلقة للفروق يعتمد المستثمرون على  في المقابل، .وتكلفة الوكالة في منشآت األعمالالمحاسبية 

للقيم المطلقة حيث الحظ الباحث وجود تأثير معنوي ، الضريبية في نهاية السنة عند تقييم منشآت األعمال

  . بأنواعها على القيمة السوقية للمنشأة للفروق الضريبية

     : الخالصة والنتائج والتوصيات -٦

 Agencyعن مشاكل الوكالة  اإلشارات التحذيرية للمستثمرينالفروق الضريبية بعض  توفر

Problems  ويُعد فحص أثر الفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبية وتقييم ، منشآت األعمالفي

فحص اإلنعكاسات المترتبة على تزايد ببعض الباحثين  قام وقد، البحثية المهمةالمستثمرين لها أحد المجاالت 

 ;Hanlon 2005; Frank et al. 2009; Desai and Dharmapala 2009(مستوى الفروق الضريبية 

Blaylock et al. 2012; Tang and Firth 2012; Chen et al. 2014; Santa and Rezende 

2016; Martinez et  al. 2016; Widiatmoko and Indarti 2019; Abdullaev and Park 

2019;; Luo 2019( ،تساق الفروق الفحص اإلنعكاسات المترتبة على اآلخرين  بعض الباحثيناتجه  بينما

تعكس بشكل أفضل مشاكل الوكالة والمخاطر المحاسبية والضريبية في منشآت األعمال الضريبية، لكونها 

)Dhaliwal et al. 2009; Ayers et al. 2010; Comprix et al. 2011; Chen et al. 2012; 

Moore and Xu 2018; Choi et al. 2020; Kim 2020  .(   

لذلك تمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في قياس أثر اتساق الفروق الضريبية على جودة األرباح 

مع األخذ في المحاسبية والقيمة السوقية للمنشأة في بيئة األعمال المصرية كنموذج لألسواق الناشئة، 

 ة الدراسات السابقة وتركزهاساهم في معالجة الفجوة البحثية المتعلقة بندربما ي، اإلعتبار مستوى تلك الفروق

نظرية الوكالة إعتماداً على  فروض الدراسةوقد تمت صياغة  ،هذا. في الواليات المتحدة األمريكية

Agency Theory ،عن المخاطر المحاسبية قوية توفر مؤشرات  الفروق الضريبيةأن  والتي تفترض

   .قراراتهم اإلستثماريةن عند إتخاذ والمستثمر ويعتمد عليها، والضريبية في المنشأة

وقد أوضحت النتائج وجود تأثير سلبي معنوي لإلنحراف المعياري للفروق الضريبية اإلجمالية 

والدائمة على جودة األرباح المحاسبية، وهو ما يعني إنخفاض جودة األرباح المحاسبية مع إنخفاض درجة 

ينما لم يجد الباحث أي تأثير معنوي التساق الفروق الضريبية اتساق الفروق الضريبية اإلجمالية والدائمة، ب

كدت تلك النتائج على مستوى اإلختبارات األساسية واإلضافية أوقد ت .المؤقتة على جودة األرباح المحاسبية

قبوالً جزئياً، بينما لم ) H1(لذلك فقد تم قبول الفرض األول . Sensitivity Analysisوتحليل الحساسية 

الباحث أي تأثير معنوي لإلنحراف المعياري للفروق الضريبية اإلجمالية والدائمة والمؤقتة على القيمة يجد 

بينما الحظ الباحث  .)H2( للدراسة الفرض الثاني رفضلذلك فقد تم ، في جميع اإلختبارات السوقية للمنشأة

على القيمة السوقية والدائمة والمؤقتة، وجود تأثير سلبي معنوي للقيمة المطلقة للفروق الضريبية اإلجمالية، 

على الرغم من أن التأثير السلبي للقيمة المطلقة للفروق الضريبية على جودة األرباح المحاسبية قد  ،للمنشأة
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األمر الذي يشير إلى تركيز المستثمرين . تأكد بصورة جزئية على مستوى الفروق اإلجمالية والدائمة فقط

  . ة على القيمة المطلقة للفروق الضريبية بغض النظر عن درجة اتساقهافي بيئة األعمال المصري

في بيئة األعمال  باتساق الفروق الضريبيةاإلهتمام في ضوء ما تقدم يوصي الباحث بمزيد من 

  :المصرية، ويمكن تحقيق ذلك من خالل ما يلي

والمراجعين ومصلحة الضرائب والجهات التنظيمية وأصحاب المصالح  المستثمرينيجب على  -

اآلخرين استخدام اتساق الفروق الضريبية جنباً إلى جنب مع مستوى الفروق الضريبية عند تقييم جودة 

تعكس اإلجمالية والدائمة اتساق الفروق الضريبية أن درجة الباحث  ، حيث الحظاألرباح المحاسبية

  . ودة األرباح المحاسبيةج بشكل أفضل مدى

لم يُالحظ الباحث أي إختالف جوهري عند تغيير األفق الزمني لقياس اتساق الفروق الضريبية،  -

نحراف المعياري للفروق وبالتالي فإن المستثمرين الذين يفتقرون إلى القدرة المعرفية على قياس اإل

الفروق الضريبية لسنتين متتاليتين كمؤشر االعتماد على القيمة المطلقة للتغير في يمكنهم ، الضريبية

   . لجودة األرباح المحاسبية

يجب على المنشآت أن تدرك اآلثار السلبية لعدم اتساق الفروق الضريبية على جودة األرباح  -

نفس القواعد المحاسبيىة  الثبات على تطبيقلذلك يجب على اإلدارة في هذه المنشآت  المحاسبية،

  . تحسين جودة األرباح المحاسبيةبما يساهم في  خرىمن فترة أل والضريبية

على الرغم من عدم وجود تأثير معنوي التساق الفروق الضريبية على القيمة السوقية للمنشأة؛ إال أن  -

مستوى تلك الفروق يؤثر بشكل سلبي معنوي على القيمة السوقية للمنشأة، األمر الذي يشير إلى  زيادة

. بغض النظر عن درجة اتساقهاتركيز المستثمرين بشكل رئيس على مستوى الفروق في نهاية السنة 

على المحتملة اآلثار السلبية يجب على المنشآت خفض مستوى الفروق الضريبية لديها لتجنب لذلك 

 . القيمة السوقية للمنشأة

نتيجة اإلختالفات المتأصلة بين المعايير المحاسبية لديها الفروق الضريبية  تتزايديمكن للمنشآت التي  -

والتشريعات الضريبية مراعاة اتساق الفروق الضريبية من فترة ألخرى مع توفير إفصاحات إضافية 

للحد من اآلثار السلبية المحتملة على القيمة تزايد الفروق لديها عن أسباب في اإليضاحات المتممة 

  .  السوقية للمنشأة

      :مقترحات لدراسات مستقبلية - ٧

  :العديد من الدراسات المستقبلية إمتداداً لهذه الدراسة ومن هذه الدراسات ما يلي الباحثيقترح 

 . اتساق الفروق الضريبية على تكلفة رأس المالأثر قياس  -

 . اتساق الفروق الضريبية على المحتوى اإلعالمي للتقارير الماليةأثر قياس  -

 . اتساق الفروق الضريبية على أتعاب عملية المراجعةأثر قياس  -

 . عوائد األسهماتساق الفروق الضريبية على أثر قياس  -

 . اتساق الفروق الضريبية على مخاطر إنهيار أسعار األسهمأثر قياس  -

  . حوكمة الشركات على اتساق الفروق الضريبيةأثر قياس  -
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