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ملخص: 

اإدارة  مم�ر�سة  مدى  تعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الع�ملة  الفل�سطينية  ال�رصك�ت  من  �رصيبية  لدوافع  الأرب�ح 
ودور  ا�ستخدامً�،  الأرب�ح  اإدارة  اأ�س�ليب  واأكرث  غزة،  قط�ع  يف 
ولتحقيق  منه�.  واحلد  اكت�س�فه�  يف  الدخل  �رصيبة  موظفي 
الدرا�سة  على جمتمع  وزعت  ا�ستب�نة  ت�سميم  الهدف جرى  هذا 
يف  واملوظفني  الدخل  �رصيبة  يف  الدوائر  مدراء  من  املكون 
 ،  )35( عددهم  بلغ  التي  وال�رصك�ت  املكلفني  كب�ر  ق�سمي 
املجتمع،  حجم  ل�سغر  ب�لك�مل  الدرا�سة  جمتمع  انح�رص  وقد 
ال�ستب�نة  حتليل  جرى  وقد  ا�ستب�نة،   )32( ا�سرتداد  وجرى 
 .SPSS الإح�س�ئي  الربن�مج  ب��ستخدام  الفر�سي�ت  واختب�ر 
الأرب�ح  لإدارة  مم�ر�سة  وجود  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
قط�ع  يف  الع�ملة  الفل�سطينية  ال�رصك�ت  يف  �رصيبية  لدوافع 
واأن  ال�رصكة،  اإليه  تنتمي  الذي  القط�ع  النظر عن  غزة، ب�رصف 
اأكرث مم�ر�سة لإدارة الأرب�ح لدوافع  �رصك�ت امل�س�همة الع�مة 
اأق�س�ط  حتميل  يف  التالعب  حدوث  اإىل  تو�سلت  كم�  �رصيبية. 
ب�أ�سع�ر  والتالعب  امل�لية،  الفرتات  على  وفوائده�  القرو�س 
اأ�س�ليب  اأكرث  من  امل�لية  القوائم  يف  الأجنبية  العمالت  �رصف 
وقد  ال�رصك�ت.  تلك  قبل  من  ا�ستخدام�  الأرب�ح  اإدارة  مم�ر�سة 
املح��سبني  لدى  الوعي  زي�دة  على  ب�لعمل  الدرا�سة،  اأو�ست 
الأرب�ح  اإدارة  مم�ر�سة  عن  تنتج  التي  ال�س�رة  الآث�ر  من 
من  خ��س  ب�سكل  �رصيبية  لدوافع  ومم�ر�سته�  ع�م  ب�سكل 
ب�سكل  واملراجعني  للمح��سبني  تدريبية  دورات  اإق�مة  خالل 
دوري، بهدف تر�سيخ قواعد واآداب و�سلوك املهنة، كم� اأو�ست 
ب�لعمل  الدولة  يف  املخت�سة  اجله�ت  قي�م  ب�رصورة  الدرا�سة 
واأدبية  م�دية  عقوب�ت  بفر�س  ت�سمح  قوانني  ا�ست�سدار  على 
يف حق ال�رصك�ت التي يثبت مم�ر�سته� لإدارة الأرب�ح، اإ�س�فة 
اإدارة  الك�سف عن  الدخل يف  اإىل زي�دة قدرات موظفي �رصيبة 

تدريبية متخ�س�سة.  برامج  الأرب�ح من خالل 
ال�رصيبية  الدوافع  الأرب�ح  اإدارة  املفتاحية:  الكلمات 

لإدارة الأرب�ح �رصيبة الدخل. 

The extent of the practice of earnings manage-
ment for tax motives by Palestinian companies 
from the standpoint of income tax officials in 

Gaza Strip- a field study. 

Abstract: 

This study aims to identify the extent of the 
practice of earnings management for tax motives 
by Palestinian companies in the Gaza Strip and 
most commonly used techniques of earnings 
management and the role of the income tax officials 
to discover and reduce them. To achieve this goal, 
a questionnaire designed and distributed to the 
population of the study consisting of directors of 
departments in income tax and employees in the 
sections of senior financiers and companies and 
their number is (35) . The population of the study was 
limited because of the small size of the community. 
) 32) of the questionnaires have been returned. The 
questionnaire and test hypotheses have been analyzed 
by statistical program SPSS. The most important 
findings of this study were: there is a practice 
for the earnings management for tax motives by 
Palestinian companies in the Gaza strip regardless 
of ownership type. And most public shareholding 
companies practice for the management of profits 
for motives of tax. The manipulation in putting loans 
premiums and benefits on the financial periods, 
and manipulation in foreign exchange rates in the 
financial statements is the practice of earnings 
management techniques commonly used by those 
companies. This study recommended to work in 
order to increase awareness of the accountants 
for harmful effects that result from the practice of 
earnings management in general and its practice for 
motives of tax in particular through training courses 
for accountants and auditors to establish the rules 
and etiquette and behavior of the profession. The 
authorities in the must work on issuing laws that 
allow the imposition of material and moral sanctions 
against companies that practice the management of 
the profits. In addition, increasing the capacity of 
income tax staff in detecting earnings management 
through specialized training programs. Important 
findings of this study were, there is a practice for the 
earnings management for tax motives by Palestinian 
companies in the Gaza strip regardless of ownership 
type. 

Key Words: earnings management, earnings 
management for tax motives, income tax. 
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مقدمة: 
اأو  الأك�دميي  امل�ستوى  على  �سواء  الأرب�ح  اإدارة  اإن 
زاد  قد  الدرا�س�ت  من  العديد  ذكرت  م�  وفق  املهنية،  املنظم�ت 
املتع�رف  املح��سبية  وال�سي��س�ت  الطرق  تعدد  ب�سبب  حجمه� 
القوائم امل�لية حرية الختي�ر بني  التي تتيح ملعدي  عليه� تلك 
هذه ال�سي��س�ت يف املع�جل�ت املح��سبية مب� يتن��سب مع رغب�ت 
ذكرت  وقد  م�س�حله�.  يحقق  الذي  الربح  رقم  اإظه�ر  يف  الإدارة 
 ،  )Desai, Dharmapala,2006( كدرا�سة  الدرا�س�ت  من  العديد 
 )Amidu, et al, 016( ودرا�سة )2013 ودرا�سة )البدوي، بخيتة 
ودرا�سة )Yorke,et al,2016( اأن من �سمن دوافع مم�ر�سة اإدارات 
ال�رصك�ت لعملية اإدارة الأرب�ح، دوافع �رصيبية تهدف لتخفي�س 
قيمة ال�رصيبة امل�ستحقة عن طريق اختي�ر �سي��س�ت ومع�جل�ت 
حم��سبية متكن اإدارة ال�رصكة من تخفي�س اأرب�حه� املدرجة يف 
متتع  ف�إن  لذلك  الدخل.  �رصيبة  لدائرة  املقدمة  امل�لية  القوائم 
الأرب�ح  اإدارة  ب�أ�س�ليب  جيدة  ومعرفة  بخربة  ال�رصيبة  مفت�س 
وطرق الك�سف عنه� ميكن اأن مينع ا�ستغالل هذه املرونة وحرية 
ال�رصيبي،  للتهرب  املح��سبية  والطرق  ال�سي��س�ت  بني  الختي�ر 
م�س�در  من  ه�مً�  م�سدراً  الفل�سطينية  الدولة  يحرم خزينة  الذي 
الإيرادات الع�مة، الأمر الذي يعني املزيد من العجز يف املوازنة 
الع�مة التي تع�ين من عجز دائم ب�سبب ال�سح ال�سديد يف املوارد، 
واملزيد من مع�ن�ة املجتمع الفل�سطيني الذي �سيتحمل هذا العجز 
�سواء من خالل تقلي�س النفق�ت الع�مة اأو بفر�س ر�سوم و�رصائب 
مرتاكمة  ومت�أخرات  جديدة  ع�مة  ديون  اأعب�ء  بتحمل  اأو  جديدة 
لذا  وامل�ستقبل.  احل��رص  يف  الفل�سطيني  املجتمع  بحمله�  ينوء 
ج�ءت هذه الدرا�سة لقي��س مدى مم�ر�سة ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح 
�رصيبة  موظفي  ودور  ا�ستخدامً�،  الأرب�ح  اإدارة  اأ�س�ليب  واأكرث 

الدخل يف اكت�س�فه� واحلد منه�. 

مشكلة الدراسة: 
ال�رصك�ت مبم�ر�سة  الدرا�سة يف قي�م بع�س  تتمثل م�سكلة 
�رصيبة  لدائرة  املقدمة  امل�لية  القوائم  يف  الأرب�ح  اإدارة  عملية 
بني  الختي�ر  حرية  م�ستغلة  ال�رصيبي،  التهرب  بهدف  الدخل 
وال�سي��س�ت  الطرق  على  بن�ًء  املح��سبية  للمع�جل�ت  البدائل 
املح��سبية املتع�رف عليه�. الأمر الذي يت�سبب ب�لإ�رصار مبوارد 
الدولة ويوؤثر �سلب� يف �سمعة ال�رصكة ومو�سوعية نت�ئج اأعم�له�. 
وعلية ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف عدة اأ�سئلة على 

النحو الآتي: 
�رصيبية  ♦ لدوافع  الأرب�ح  لإدارة  مم�ر�سة  توجد  هل 

الدخل  لدائرة �رصيبة  ال�رصك�ت  تقدمه�  التي  امل�لية  القوائم  يف 
الفل�سطينية؟ 

بتطبيق  ♦ فل�سطني  يف  الدخل  ب�رصيبة  مفت�س  يقوم  هل 

لدوافع  الأرب�ح  اإدارة  مم�ر�سة  عن  للك�سف  املن��سبة  الإجراءات 
من  للحد  املن��سبة  الإجراءات  واتخ�ذ  ال�رصك�ت  من  �رصيبية 

اآث�ره� على القوائم امل�لية؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�س�ئية يف درجة مم�ر�سة  ♦

ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبية تعزى للمتغريات )ال�سكل 
الق�نوين لل�رصكة، حجم راأ�س امل�ل، القط�ع الذي تنتمي اإليه( .؟ 

أهمية الدراسة: 
تتن�وله  الذي  املو�سوع  اأهمية  من  الدرا�سة  اأهمية  تنبع 
وهو )اإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبية( وذلك على م�ستوى كل من 
الدولة  فقدان  خالل  من  يت�رصر  ف�ملجتمع  وال�رصك�ت،  املجتمع 
جلزء مهم من موارده� امل�لية التي تعتمد عليه� فيم� تقدمه من 
لعملية  مب��رصة  كنتيجة  املج�لت،  جميع  يف  للمجتمع  خدم�ت 
التهرب ال�رصيبي الذي يتنج عن مم�ر�سة ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح، 
وكذلك تت�رصر ال�رصك�ت من خالل م� ينتج عن تلك املم�ر�س�ت 
من معلوم�ت م�سللة ل تخدم الأطراف اأ�سح�ب العالقة ب�ل�رصكة، 
اإ�س�فة اإىل ندرة الدرا�س�ت التي تن�ولت مو�سوع الدرا�سة )ح�سب 

علم الب�حثنِي واطالعهم�( . 

أهداف الدراسة: 
ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

تعرف مفهوم ودوافع مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح.  ♦
لإدارة  ♦ فل�سطني  يف  ال�رصك�ت  مم�ر�سة  مدى  تعرف 

املقدمة  امل�لية  للقوائم  اإعداده�  عند  �رصيبية  لدوافع  الأرب�ح 
ل�رصيبة الدخل الفل�سطينية. 

تعرف اأ�س�ليب مم�ر�سة ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح لدوافع  ♦
�رصيبية، وحتديد الأ�س�ليب الأكرث ا�ستخدام� يف هذا املج�ل. 

لل�رصك�ت  ♦ التنظيمية  املتغريات  ت�أثري  مدى  تعرف 
)ال�سكل الق�نوين، حجم راأ�س امل�ل، القط�ع الذي تنتمي اإليه( على 

درجة مم�ر�سته� لإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبية. 
الدخل  ♦ التي يتخذه� مفت�سي �رصيبة  الإجراءات  تعرف 

يف فل�سطني ملع�جلة اآث�ر اإدارة الأرب�ح يف القوائم امل�لية املقدمة 
لدائرة �رصيبة الدخل. 

فرضيات الدراسة: 
تخترب الدرا�سة الفر�سيات الآتية: 

الفر�سية الأوىل: HO: ل توجد مم�ر�سة لإدارة الأرب�ح  ●
لدوافع �رصيبية يف القوائم امل�لية التي تقدمه� ال�رصك�ت لدائرة 

�رصيبة الدخل. 
HO: ل يقوم مفت�سي �رصيبة الدخل  ● الثانية:  الفر�سية 

الأرب�ح  اإدارة  مم�ر�سة  عن  للك�سف  املن��سبة  الإجراءات  بتطبيق 
للحد  املن��سبة  الإجراءات  ال�رصك�ت واتخ�ذ  لدوافع �رصيبية من 
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من اآث�ره� على القوائم امل�لية. 
دللة  ● ذات  فروق  توجد  ل   :HO الثالثة:  الفر�سية 

لدوافع  الأرب�ح  لإدارة  ال�رصك�ت  مم�ر�سة  درجة  يف  اإح�س�ئية 
الق�نوين لل�رصكة ، حجم راأ�س  �رصيبية تعزى للمتغريات )ال�سكل 

امل�ل، القط�ع الذي تنتمي اإليه( . 
الثالثة، ثالث فر�سيات فرعية على  الفر�سية  ويتفرع من 

النحو الآتي: 
درجة  - يف  اإح�س�ئية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   :HO1

تعزى ملتغري  لدوافع �رصيبية  الأرب�ح  لإدارة  ال�رصك�ت  مم�ر�سة 
ال�سكل الق�نوين لل�رصكة. 

درجة  - يف  اإح�س�ئية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   :HO2

تعزى ملتغري  لدوافع �رصيبية  الأرب�ح  لإدارة  ال�رصك�ت  مم�ر�سة 
حجم راأ�س م�ل ال�رصكة. 

درجة  - يف  اإح�س�ئية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   :HO3

تعزى ملتغري  لدوافع �رصيبية  الأرب�ح  لإدارة  ال�رصك�ت  مم�ر�سة 
القط�ع الذي تنتمي اإليه ال�رصكة. 

حدود الدراسة: 
تقت�رص هذه الدرا�سة على تن�ول اإحدى دوافع مم�ر�سة  ♦

لب�قي  التطرق  ال�رصيبية ومل يحدث  الدوافع  الأرب�ح وهي  اإدارة 
الدوافع ملم�ر�سة اإدارة الأرب�ح. 

يف  ♦ الدخل  �رصيبة  دائرة  على  الدرا�سة  هذه  تقت�رص 
قط�ع غزة فقط ل�سعوبة الو�سول اإىل مديري�ت �رصيبة الدخل يف 

ال�سفة الغربية. 

منهج وأسلوب الدراسة: 
يف  الب�حث�ن  اعتمد  الدرا�سة،  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 
تن�ولهم� ملو�سوع الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي، نظراً 
الدرا�س�ت  بتحليل  خ��س  نظري  اأولهم�  �سق�ن  له�  الدرا�سة  لأن 
دوافع  طبيعة  جم�ل  يف  ال�س�بقة،  والأجنبية  العربية  والكت�ب�ت 
قد  التي  وامل�س�كل  الأرب�ح  اإدارة  مم�ر�س�ت  ومداخل  واأ�سب�ب 
اأ�سلوب  خالل  من  ُيغطي  ال�سق  وهذا  املم�ر�س�ت،  تلك  عن  تنجم 
الدرا�سة النظرية، وث�نيهم� ميداين يكون عن طريق توجيه ق�ئمة 
ال�ستبي�ن ملجتمع الدرا�سة، ف�ساًل عن املق�بالت ال�سخ�سية وذلك 

بهدف اختب�ر �سحة اأو خط�أ الفرو�س التي يقوم عليه� البحث. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة/ إدارة األرباح: 
اإدارة   )Pan, K, 2006,p. 3( عرف  الأرباح:  اإدارة  مفهوم 
التي ت�أخذ بدائل مق�سودة داخل نط�ق  “ العملية  الأرب�ح ب�أنه� 
اإىل امل�ستوى  للو�سول  املب�دئ املح��سبية املقبولة قبوًل ع�مً�، 
بغر�س  وذلك  عنه�،  التقرير  يح�سل  التي  الأرب�ح  من  املرغوب 

احل�سول على بع�س املك��سب اخل��سة لالإدارة. ”

ب�أنه�  الأرب�ح  اإدارة  �س90(   ،2004 )ح�مد،  عرف  كم� 
“عب�رة عن تدخل متعمد من قبل الإدارة اأو معدي القوائم امل�لية 
عند و�سع املع�يري اأو تعديله� اأو تطبيقه�، اأو عند اتخ�ذ قرارات 
متويلية اأو ت�سغيلية، وذلك بهدف الو�سول اإىل رقم الربح املرغوب 

فيه والذي يحقق امل�س�لح الذاتية له�. ”
كم� عرفه� )خليل، 2006، �س 492( ب�أنه� “جمموعة من 
الأن�سطة والأحك�م اخل��سة، وامل�ستمدة من حرية الختي�ر للطرق 
والأ�س�ليب املح��سبية، والتي تقوم به� الإدارة للتدخل يف التقرير 
امل�يل، بهدف التقرير عن رقم لالأرب�ح املح��سبية يت�سق مع رقم 

حمدد اأو م�ستهدف. ”
تتفق  اأنه�  الأرب�ح  لإدارة  ال�س�بقة  التعريف�ت  من  يالحظ 
يف الهدف من مم�ر�سته� وهي ت�سليل م�ستخدمي القوائم امل�لية، 

للو�سول لتحقيق م�س�لح ذاتية لل�رصكة ح�سب روؤية الإدارة. 
لإدارة  دوافع  عدة  توجد  الأرباح:  اإدارة  ممار�سة  دوافع 

الأرباح هي: )هالل، 2012، �س، 52( 
الإدارة . 1 لت�سجيع  احلوافز  هذه  ووجدت  الإدارة،  حوافز 

املالك،  م�سلحة  حتقيق  �سبيل  يف  ممكن  جهد  اأق�سى  بذل  على 
الأدنى  احلد  هم�  حدين  على  الإدارة  حوافز  تت�سمن  م�  وغ�لبً� 
واحلد الأق�سى، الأمر الذي قد يدفع الإدارة اإىل ا�ستخدام اأ�س�ليب 

من �س�أنه� الت�أثري على الدخل. 
مق�بلة توقع�ت املحللني امل�ليني: تعد تنبوؤات الأرب�ح . 2

مبث�بة ر�س�لة تر�سله� الإدارة لالأ�سواق امل�لية تت�سمن معلوم�ت 
متعلقة ب�لتوقع�ت اخل��سة ب�أرب�ح املن�س�أة يف امل�ستقبل، ومتثل 
على  ت�س�عد  اإنه�  اإذ  ب�مل�ستثمرين،  خ��سة  اأهمية  التنبوؤات  هذه 

تقييم الأ�سهم واتخ�ذ قرار الحتف�ظ به� اأو التخل�س منه�. 
الإدارة . 3 على  تعهداً  املديونية  عقود  متثل  املديونية: 

يت�سمن فر�س قيود على ت�رصف�ت الإدارة منه� و�سع قيود على 
م�ستوى  على  واملح�فظة  املديونية،  ون�سبة  الأرب�ح،  توزيع�ت 

معني لراأ�س امل�ل الع�مل. 
تتحمله� . 4 التي  التك�ليف  تلك  هي  ال�سي��سية:  التك�ليف 

والهيئ�ت  احلكومة  من  اخل�رجية  التدخالت  نتيجة  ال�رصكة 
واملنظم�ت التي توؤثر على قيمة ال�رصكة، مثل الأعب�ء الجتم�عية، 
ومنع  ال�رصكة  على  اإ�س�فية  ر�سوم  اأو  �رصائب  فر�س  اإمك�نية 
الحتك�ر، والرق�بة على قرارات الت�سعري، وزي�دة اأجور الع�ملني. 

ملم�ر�سة . 5 الدوافع  �سمن  من  ال�رصيبية:  املدفوع�ت 
هو  الدافع  وهذا  ال�رصيبية  املدفوع�ت  الأرب�ح،  لإدارة  الإدارة 
على  التف�سيل  من  بنوع  �سنتن�وله  لذلك  هذه  درا�ستن�  مو�سوع 

النحو الآتي: 
تعتمد ال�رصائب على م� يتحقق من اأرب�ح فكلم� زادت هذه 
الأرب�ح زاد مقدار ال�رصيبة املفرو�سة، واإذا انخف�ست الأرب�ح قل 
الدوافع  اأهم  من  ال�رصيبية  املدفوع�ت  تعد  لذا  ال�رصيبة.  مقدار 
اأو لتخفي�سه� قدر  ال�رصائب  اإم� لتجنب  الأرب�ح،  اإدارة  ملم�ر�سة 
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الإمك�ن، اأو لت�أجيله� اإىل فرتة ق�دمة. 
وعلى ذلك ميكن القول، اإن العتب�رات ال�رصيبية توؤثر يف 
اختي�ر الإدارة ل�سي��سته� املح��سبية لإظه�ر ربحية م�ستهدفة يف 
قوائمه� امل�لية لتحقيق من�فع خ��سة. ففي ح�لة متتع املن�س�أة 
اأو  حمددة  من�طق  اأو  معينة  لأن�سطة  �سواء  �رصيبية  ب�إعف�ءات 
اأو حل�لت  اأو مبوجب اتف�قي�ت دولية  لفرتات عند بداية الن�س�ط 
خ��سة ف�إن املن�س�أة متيل اإىل زي�دة اأرب�حه� جلذب امل�ستثمرين، 
متتع  عدم  اأو  ال�رصيبية  الإعف�ءات  فرتة  انته�ء  ح�لة  يف  اأم� 
تخفي�س  اإىل  متيل  املن�س�أة  ف�إن  الإعف�ءات  هذه  مبثل  املن�س�أة 
 )Phillips,2002( ذكر  وقد  ال�رصيبي.  العبء  لتخفي�س  اأرب�حه� 
اأن بع�س ال�رصك�ت يكون لديه� دافع اإم� تخفي�س الأرب�ح بهدف 
يف  الأرب�ح  هذه  قيمة  يف  املب�لغة  اأو  �رصيبية،  من�فع  حتقيق 
ال�رصيبي،  ب�لأثر  اخل��سة  التكلفة  من  اأكرب  من�فع  حتقيق  ح�لة 
واأن ال�رصك�ت التي حتقق �س�يف خ�س�رة من العملي�ت، ف�إنه يقل 
لديه� الدافع اإىل تخفي�س الأرب�ح لتحقيق وفورات �رصيبية لأنه� 

حققت �س�يف خ�س�رة. 

أساليب ممارسات إدارة األرباح: 
القوائم  ال�ستحق�ق، تتطلب من معدي  اإن تطبيق حم��سبة 
الإيرادات واملدفوع�ت  توزيع  املهني يف  امل�لية مم�ر�سة احلكم 
ا�ستخدام ذلك  الفرتات املح��سبية املن��سبة، وميكن لالإدارة  على 
الإدارة  من  تتدرج  اأن  ميكن  التي  تلك  الأرب�ح،  ب�إدارة  للقي�م 
اإعداد  يف  تالعبً�  متثل  التي  الأرب�ح  اإدارة  اإىل  لالأرب�ح  املقبولة 
 Nelson( وقد ذكر . )وعر�س القوائم امل�لية. )م�زن، 2013، 75
اأن تتالعب من خالل املم�ر�س�ت  ال�رصكة ميكن  اأن   )et al,2003

املح��سبية اخل�طئة والتي يتم متريره� اأي�سً� مبم�ر�س�ت مراجعة 
خ�طئة، ومن اأهم هذه املم�ر�س�ت م� ي�أتي: 

التالعب يف توقيت العرتاف ب�لإيراد.  -
ر�سملة وت�أجيل امل�رصوف�ت لفرتات لحقة.  -
التالعب يف العمر الإنت�جي لالأ�سول الث�بتة.  -
عمره  - انته�ء  بعد  الأ�سل  قيمة  تقدير  يف  التالعب 

الإنت�جي. 
التالعب يف قيمة املخزون ال�سلعي اآخر الفرتة.  -
التالعب يف تكوين وا�ستخدام املخ�س�س�ت.  -
البحوث  - تك�ليف  وتوزيع  تخ�سي�س  يف  التالعب 

والتطوير ح�ل الندم�ج. 
اأهم  من  اأن  �س826(   ،2009 وع�بد،  )الداعور  ذكر  قد 
من  وذلك  الدخل،  �رصيبة  دافع  الأرب�ح  لإدارة  املديرين  دوافع 
القيمة  من  تقلل  التي  املح��سبية  للطرق  املديرين  اختي�ر  خالل 
الطرق  تلك  اإحدى  ومن  ال�رصائب،  ملدفوع�ت  املتوقعة  احل�لية 
ال�سلعي  الغر�س طريقة تقييم املخزون  امل�ستخدمة لتحقيق ذلك 
اختي�ر  عند  املث�ل  �سبيل  فعلى   )FIFO & LIFO( وبخ��سة 

يف  تغريات  اإىل  �سيوؤدي  ذلك   LIFO اأو   FIFO لطريقة  املديرين 
التدفق�ت النقدية للوحدات القت�س�دية نتيجة لت�أثري طرق تقييم 
املخزون يف الأرب�ح اخل��سعة لل�رصيبة. ف�لوحدات القت�س�دية 
ع�دة م� ت�ستخدم طريقة FIFO عند زي�دة الأ�سع�ر، لزي�دة الدخل 
زي�دة  اإىل  �سيوؤدي  بدوره  الذي  ذاك  امل�لية  القوائم  يف  الظ�هر 
 )LIFO( ال�رصائب وانخف��س التدفق�ت النقدية. ويف املق�بل ف�إن
قد ت�ستخدم لتخفي�س الدخل الظ�هر يف القوائم امل�لية، م� يوؤدي 
اإىل انخف��س يف ال�رصائب وزي�دة التدفق النقدي، لذلك ف�ن دافع 
ال�رصيبة لتعظيم قيمة الوحدة القت�س�دية هو دافع رئي�سي يوؤثر 

يف قرارات املديرين عند تطبيق طرق تقييم املخزون. 
الإدارة ي�أخذ  اأن �سلوك   )102 2013 �س  )الداعور،  وذكر 
عدة اجت�ه�ت للت�أثري على الدخل منه�، تخفي�س الدخل بغر�س 
اأع�س�ء  مك�ف�أة  زي�دة  بغر�س  زي�دته  اأو  ال�رصائب،  تخفي�س 
مرتفعً�،  ك�ن  اإذا  تخفي�سه  طريق  عن  متهيده  اأو  الإدارة،  جمل�س 
اأو زي�دته اإذا ك�ن منخف�سً�، وذلك لتخفي�س التقلب�ت احل�دة يف 

م�ستوى الربح وحتقيق ال�ستقرار يف اأ�سع�ر الأ�سهم يف ال�سوق. 

الدراسات السابقة: 
هذه  هدفت   :  )Desai, Dharmapala, 2006( درا�سة 
من  والتهرب  الأرب�ح  اإدارة  بني  العالقة  يف  البحث  اإىل  الدرا�سة 
املالجئ  املدراء  ا�ستخدام  ومدى  ال�رصك�ت،  يف  ال�رصائب  دفع 
املتحدة  الولي�ت  يف  املعلنة،  الأرب�ح  يف  للتالعب  ال�رصيبية 
ي�ستخدمون  املديرين  اأن  اإىل  الدرا�سة  هذه  تو�سلت  الأمريكية. 
اأجل خدمة  ال�رصك�ت من  اأرب�ح  ال�رصيبية للتالعب يف  املالجئ 
�سلبية  عالقة  هن�ك  واأن  امل�س�همني،  من  بدًل  الإدارة  م�س�لح 
وهو  ال�رصائب  دفع  من  التهرب  واإجراءات  احلوافز  تعوي�س  بني 
م� يتن�ق�س مع وجهة النظر التقليدية للتهرب من دفع ال�رصائب 
لل�رصك�ت واأنه� لي�ست جمرد و�سيلة خلف�س اللتزام�ت ال�رصيبية، 
بل للتالعب يف التق�رير امل�لية واأنه يجري نقل الأرب�ح من الفرتة 
احل�لية اإىل فرتة اأخرى. واأن خطط التعوي�س على اأ�س��س خي�رات 
الأرب�ح وذلك يقلل  اإدارة  الأ�سهم يقلل احل�فز على النخراط يف 

فوائد املدير من ا�ستخدام املالجئ ال�رصيبية. 
واأو�ست هذه الدرا�سة ب�أنه يجب على املدراء وامل�س�همني 
من  للحد  املبذولة  الإدارية  اجلهود  عر�س  الإدارات  وجم�ل�س 

اللتزام�ت ال�رصيبية لل�رصك�ت. 
البحث يف  اإىل  الدرا�سة  : هدفت هذه   )2012 )هالل،  درا�سة 
اأثر هيكل امللكية وخ�س�ئ�س جلنة املراجعة على مم�ر�س�ت اإدارة 
القوائم  طريق  عن  البي�ن�ت  على  احل�سول  جرى  وقد  الأرب�ح. 
امل�سجلة  امل�س�همة  ال�رصك�ت  من  �رصكة   )42( لعدد  امل�لية 
ال�سخ�سية،  واملق�بالت  امل�رصية،  امل�لية  الأوراق  بور�سة  يف 
املحتوى.  حتليل  منهج  على  درا�سته  تطبيق  يف  الب�حث  واعتمد 
من  كل  بني  طردية  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�سة  هذه  تو�سلت  وقد 
اإدارة  ومم�ر�س�ت  امل�س�همني  كب�ر  وملكية  املوؤ�س�سية  امللكية 
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التي  اإدارة الأرب�ح تزداد يف ال�رصك�ت  اإن مم�ر�س�ت  اإذ  الأرب�ح، 
يتميز هيكل ملكيته� بوجود م�ستثمر موؤ�س�سي اأو وجود جمموعة 
امللكية  بني  عك�سية  عالقة  توجد  وكذلك  امل�س�همني،  كب�ر  من 
الدرا�سة  هذه  اأو�ست  وقد  الأرب�ح.  اإدارة  ومم�ر�س�ت  الع�ئلية 
ب�أن  امل�لية  الأوراق  �سوق  امل�سجلة يف  ال�رصك�ت  اإلزام  ب�رصورة 
يكون لديهم جلنة مراجعة واأن يكون جميع اأع�س�ئه� م�ستقلني اأو 
غري تنفيذيني، يحدث تعيينهم من اجلمعية العمومية للم�س�همني 
عن  يف�سح  واأن  ا�ستقاللهم،  لتدعيم  الإدارة  جمل�س  من  ولي�س 

هويتهم وخرباتهم. 
اختب�ر  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   :  )2013 )رم�سان،  درا�سة 
الأرب�ح  اإدارة  نحو مم�ر�سة  الإدارة  ميل  ال�رصكة يف  ت�أثري حجم 
الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  الأردنية،  ال�سن�عية  ال�رصك�ت  يف 
يف  املدرجة  الأردنية  ال�سن�عية  ال�رصك�ت  جميع  اختي�ر  جرى 
2011م،   -  2000 ع�مي  بني  امل�لية  لالأوراق  عم�ن  بور�سة 
للبي�ن�ت  الحتم�يل  النحدار  منوذج  الدرا�سة  هذه  وا�ستخدمت 
الثن�ئية، ومنوذج جونز املعدل لع�م 1991 حل�س�ب امل�ستحق�ت 
اإدارة الأرب�ح. وقد  الختي�رية بدياًل لنزعة الإدارة نحو مم�ر�سة 
الإدارة  ال�رصكة يوؤثر يف ميل  اأن حجم  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت هذه 
ال�رصكة يزيد من  اإن زي�دة حجم  اإذ  الأرب�ح،  اإدارة  نحو مم�ر�سة 
ال�رصك�ت  99.92% يف  اإدارة الأرب�ح بن�سبة  احتم�لية مم�ر�سة 
ال�سن�عية الأردنية. كذلك خل�ست الدرا�سة اإىل اأن ال�رصك�ت الكبرية 
احلجم اأكرث ميل نحو مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح من ال�رصك�ت �سغرية 
مم�ر�س�ت  مع  عك�سية  بعالقة  ترتبط  الإدارة  كف�ءة  واأن  احلجم. 
نزعة  انخف�ست  الإدارة،  كف�ءة  زادت  كلم�  اإنه  اإذ  الأرب�ح،  اإدارة 

الإدارة نحو مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح. 
اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   :  )2013 بخيتة  )البدوي،  درا�سة 
تعرف دوافع واأ�س�ليب وطرق اإدارة الأرب�ح وتو�سيح اأثر مم�ر�سة 
اإدارة الأرب�ح يف التهرب ال�رصيبي. يتمثل يف جمتمع الدرا�سة يف 
فرتة  عن  امل�لية  لالأوراق  اخلرطوم  �سوق  يف  املدرجة  ال�رصك�ت 
الدرا�سة  هذه  واعتمدت   .  )2011  -  2007( من  �سنوات  خم�س 
املح�ور  حتديد  يف  ال�ستنب�طي  املنهج  الآتية:  املن�هج  على 
اختب�ر  يف  ال�ستقرائي  املنهج  الدرا�سة.  فر�سي�ت  و�سي�غة 
املن�سورة  امل�لية  القوائم  بتحليل  الو�سفي  واملنهج  الفر�سي�ت. 
لبع�س املن�س�آت لختب�ر مدى مم�ر�سته� لأ�س�ليب اإدارة الأرب�ح. 
قد  الدرا�سة  �سملته�  التي  ال�رصك�ت  اأن  اإىل  الدرا�سة  هذه  تو�سلت 
اأو�ست  ال�رصيبة.  دفع  من  التهرب  بهدف  الأرب�ح  اإدارة  م�ر�ست 
عقوب�ت  تت�سمن  ت�رصيع�ت  اإ�سدار  على  ب�لعمل  الدرا�سة  هذه 
رادعة حل�لت التالعب والغ�س التي قد حتدث يف القوائم امل�لية 
لل�رصك�ت نتيجة ل�ستخدام �سي��س�ت اإدارة الأرب�ح وذلك للتهرب 

من دفع ال�رصائب. 
اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   :  )Fodio. et. al,2013( درا�سة 
الأرب�ح  جودة  يف  واأثره�  ال�رصك�ت  حوكمة  اآلي�ت  يف  البحث 
جمتمع  تكون  وقد  نيجريي�.  يف  الت�أمني  �رصك�ت  يف  املعلنة 
الدرا�سة من )25( �رصكة من �رصك�ت الت�أمني املدرجة يف �سوق 
2010م.   -  2007 من  الفرتة  عن  نيجريي�  يف  امل�لية  الأوراق 

كم�  الأرب�ح.  اإدارة  لقي��س   Jones منوذج  الب�حث  ا�ستخدم  وقد 
وا�ستقاللية  املجل�س  حجم  من  كاًل  اأن  اإىل  الدرا�سة  هذه  تو�سلت 
الأرب�ح  يف  �سلبي  ت�أثري  له�  املراجعة  جلنة  وحجم  املجل�س 
املعلنة، ومم�ر�سة اإدارة الأرب�ح يف �رصك�ت الت�أمني يف نيجريي�، 
له�  املراجعة  جلنة  وا�ستقالل  اخل�رجي  املراجع  ا�ستقالل  بينم� 

ت�أثري اإيج�بي يف جودة الأرب�ح املعلنة. 
درا�سة )مازن، 2013( : هدفت هذه الدرا�سة اإىل ت�سليط ال�سوء 
ودوافع  امل�رصية،  ال�رصك�ت  يف  الأرب�ح  اإدارة  مم�ر�س�ت  على 
اكت�س�فه�، والو�س�ئل امل�س�عدة  لتلك املم�ر�س�ت، وكيفية  اللجوء 
ملن�س�آت  امل�يل  الأداء  يف  الأرب�ح  اإدارة  وت�أثري  منه�،  من  للحد 
امل�س�همة  ال�رصك�ت  يف  الدرا�سة  جمتمع  متثل  وقد  الأعم�ل. 
عدده�  بلغ  والتي  امل�لية  الأوراق  �سوق  يف  املقيدة  امل�رصية 
ا�ستخدام  وجرى  �رصكة،   )47( عدده�  والعينة  �رصكة   )235(
الدرا�سة  هذه  وتو�سلت  البي�ن�ت.  على  للح�سول  اأداة  ال�ستب�نة 
اإىل ارتف�ع درجة مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح يف ال�رصك�ت امل�س�همة 
امل�رصية، اإذ بلغت ن�سبة ال�رصك�ت املم�ر�سة لإدارة الأرب�ح 60% 
التي  التو�سي�ت  اأهم  ومن  العينة.  �سملته�  التي  ال�رصك�ت  من 
والهيئ�ت  اجلمعي�ت  قي�م  �رصورة  الدرا�سة،  هذه  اإليه�  تو�سلت 
ب�إق�مة  امل�لية  للرق�بة  الع�مة  الهيئة  مع  ب�لتن�سيق  املح��سبية 
بهدف  دوري  ب�سكل  واملراجعني  للمح��سبني  تدريبية  دورات 
واآدابه� و�سلوكه�، م� ي�س�عد على احلد من  تر�سيخ قواعد املهنة 
مم�ر�س�ت اإدارة الأرب�ح وزي�دة م�سداقية املعلوم�ت املح��سبية. 
تعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   :  )2014 )املبا�رش،  درا�سة 
العوامل املرتبطة بجودة التدقيق الداخلي للحد من اإدارة الأرب�ح 
جمتمع  ومتثل  فل�سطني،  بور�سة  يف  املدرجة  ال�رصك�ت  يف 
الدرا�سة يف )49( �رصكة مدرجة يف بور�سة فل�سطني، وا�ستخِدمت 
وقد  للدرا�سة.  الالزمة  البي�ن�ت  على  للح�سول  اأداة  ال�ستب�نة 
بور�سة  يف  املدرجة  ال�رصك�ت  جميع  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
فل�سطني مت�ر�س اإدارة الأرب�ح، كم� توجد عالقة عك�سية بني حجم 
الوحيد  املتغري  وهو  الأرب�ح  اإدارة  وبني  الداخلي  التدقيق  ق�سم 
الدرا�سة  هذه  اأو�ست  وقد  الأرب�ح.  اإدارة  من  احلد  يف  يوؤثر  الذي 
ورفده�  الداخلي  التدقيق  وظيفة  دعم  يف  ال�ستمرار  ب�رصورة 
ب�لك�در الب�رصي املوؤهل علميً� وعمليً�، و�رصورة تر�سيد ال�رصك�ت 
التنمية  يف  خطرية  اآث�ر  من  له�  مل�  الأرب�ح  اإدارة  ا�ستخدام  من 

القت�س�دية. 
تعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   :  )2015 )نفاع،  درا�سة 
من  احلد  يف  التحليلية  ب�لإجراءات  اخل�رجي  املدقق  التزام  اأثر 
الإبداعية من وجهة نظر مدققي احل�س�ب�ت  مم�ر�س�ت املح��سبة 
اخل�رجيني يف الأردن. متثل جمتمع الدرا�سة يف مك�تب و�رصك�ت 
التدقيق يف الأردن وا�ستخدمت ال�ستب�نة للح�سول على البي�ن�ت 
وقد  ح�س�ب�ت.  مدقق   )80( عدد  على  وزعت  التي  ال�رصورية 
يعتربون  اخل�رجيني  املدققني  اأن  اإىل  الدرا�سة  هذه  تو�سلت 
مم�ر�سة  من  يحد  التحليلية  ب�لإجراءات  اخل�رجي  املدقق  التزام 
املح��سبة الإبداعية بدرجة ع�لية عند اللتزام يف تطبيقه� على 
القوائم امل�لية. واأو�ست هذه الدرا�سة ب�إجراء املزيد من الدرا�س�ت 
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الإبداعية  واملح��سبة  التحليلية  ب�لإجراءات  تت�سل  امل�ستقبلية 
مثل املح��سبة الإبداعية واأثره� يف �سلوك امل�ستثمر. 

اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   :  )Amidu,et al,2016( درا�سة 
ال�رصك�ت من دفع  الأرب�ح وتهرب  اإدارة  العالقة بني  البحث يف 
غ�ن�.  يف  لل�رصك�ت  الجتم�عية  امل�سئولية  لتمويل  ال�رصائب 
غ�ن�  �سوق  يف  املدرجة  ال�رصك�ت  يف  الدرا�سة  جمتمع  يتمثل 
لالأوراق امل�لية التي �سملت )119( �رصكة عن الفرتة من )2010 
- 2013( . واأظهرت النت�ئج اأن معظم ال�رصك�ت التي ك�نت �سمن 
عينة الدرا�سة قد م�ر�ست اإدارة الأرب�ح للتهرب ال�رصيبي لتمويل 
قد  ال�رصك�ت  هذه  اأن  يوحي  م�  الجتم�عية،  امل�سئولية  اأن�سطة 
الأرب�ح  اإدارة  ملم�ر�سة  غط�ء  الجتم�عية  امل�سئولية  ا�ستخدمت 
توجد  اأنه  اإىل  الدرا�سة  هذه  تو�سلت  وكذلك  ال�رصيبي.  للتهرب 
عالقة طردية بني اأن�سطة امل�سئولية الجتم�عية لل�رصك�ت واإدارة 
الجتم�عية  امل�سوؤولية  اأن�سطة  ت�ستخدم  الإدارة  واأن  الأرب�ح، 
لل�رصك�ت غط�ء لل�سلوك النته�زي مثل اإدارة الأرب�ح. واأنه توجد 
الأرب�ح والتهرب  اإدارة  اإيج�بية بني  اإح�س�ئية  عالقة ذات دللة 

من دفع ال�رصائب. 
اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   :  )Yorke,et al, 2016( درا�سة 
ال�رصائب،  دفع  من  والتهرب  الأرب�ح  اإدارة  بني  العالقة  حتليل 
وقد �سملت الدرا�سة ال�رصك�ت غري امل�لية املدرجة يف �سوق غ�ن� 
 )2012  - لالأوراق امل�لية خالل مدة ع�رص �سنوات من )2003 
ال�رصكة.  قيمة  املتغريين على  التف�عل بني  ت�أثري  اختب�ر  وكذلك 
بني  الأرب�ح  اإدارة  مم�ر�سة  انت�س�ر  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتو�سلت 
ال�رصك�ت التي �سملته� العينة، واأن التف�عل بني التهرب ال�رصيبي 

واإدارة الأرب�ح يوؤثر �سلبً� على قيمة ال�رصكة. 

تعليق على الدراسات السابقة: 

الدوافع  تن�ول  عدم  ال�س�بقة  الدرا�س�ت  خالل  من  يالحظ 
الب�حثني  جلهود  وا�ستكم�ًل  الأرب�ح  اإدارة  ملم�ر�سة  ال�رصيبية 
ال�س�بقني يف هذا املج�ل ف�سوف نتن�ول يف درا�ستن� هذه الدوافع 
ال�رصيبية ملم�ر�سة اإدارة الأرب�ح للوقوف على حجم هذه الق�سية 

وحم�ولة و�سع حلول للحد منه�. 

إجراءات الدراسة: 

جمتمع الدراسة: 

يف  الدخل  �رصيبة  موظفي  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
قط�ع غزة وبخ��سة املديرين ومفت�سي �رصيبة الدخل يف ق�سمي 
ال�رصك�ت وكب�ر املكلفني، مل� لهم من عالقة مب��رصة يف فح�س 
القوائم امل�لية لل�رصك�ت وحم��سبته� �رصيبيً�، لذلك جرى ح�رص 
الدرا�سة ب�لك�مل ل�سغر املجتمع، وقد بلغ حجم جمتمع  جمتمع 
احل�سول  وجرى  ا�ستب�نة   )35( وُوّزعْت  موظف�،   )35( الدرا�سة 

على )32( ا�ستب�نة، وثالث ا�ستب�ن�ت غري م�سرتدة. 

مصادر مجع املعلومات: 

قد ا�ستخدم الباحثان م�سدرين اأ�سا�سني للمعلومات: 

Ú  الإط�ر مع�جلة  يف  الب�حث�ن  اجته  الثانوية:  امل�سادر 
النظري للبحث اإىل م�س�در البي�ن�ت الث�نوية التي تتمثل يف الكتب 
واملراجع العربية والأجنبية ذات العالقة، والدوري�ت واملق�لت 
مو�سوع  تن�ولت  التي  ال�س�بقة  والدرا�س�ت  والأبح�ث  والتق�رير، 

الدار�سة، والبحث واملط�لعة يف مواقع الإنرتنت املختلفة. 
Ú  امل�سادر الأولية: ملع�جلة اجلوانب التحليلية ملو�سوع

خالل  من  الأولية  البي�ن�ت  جمع  اإىل  الب�حث�ن  جل�أ  البحث 
لهذا  خ�سي�س� ً �سممت  للبحث،  رئي�سية  اأداة  بو�سفه�  ال�ستب�نة 
الغر�س، ووزعت على موظفي �رصيبة الدخل يف قط�ع غزة، ول 

�سيم� املديرين وموظفي ق�سمي ال�رصك�ت. 

أداة الدراسة: 

ال�ستب�نة  على  التطبيقي  اجل�نب  يف  الب�حث�ن  اعتمد 
ب�عتب�ره� م�سدرا مهم� للح�سول على البي�ن�ت الالزمة لإجراء 
وفر�سي�ته  البحث  اأهداف  �سوء  يف  ال�ستب�نة  و�سممت  البحث، 
ا�ستمل على مقدمة تعريفية  الأول:  الق�سم  ، وتكونت من ق�سمني، 
فيه،  الواردة  امل�سطلح�ت  لبع�س  وتعريف�  البحث  طبيعة  بينت 
البحث  جوانب  غطت  التي  الفقرات  على  وا�ستمل  الث�ين:  والق�سم 
فر�سي�ته،  واختب�ر  البحث  اأهداف  مع  يتن��سب  مب�  الرئي�سة 
ت�سمنت  الأوىل  املجموعة  جمموعتني:  اإىل  الفقرات  وق�سمت 
البحث،  مبجتمع  اخل��سة  )الدميغرافية(  الع�مة  املعلوم�ت 
فر�سي�ت  ب�ختب�ر  اخل��سة  الفقرات  تن�ولت  الث�نية  واملجموعة 
)ليكرت( املكون من خم�س  الأ�سئلة على مقي��س  البحث، ورتبت 

نق�ط. 

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث: 

البحث  جمتمع  لإج�ب�ت  حتليل  ب�إجراء  الب�حث�ن  ق�م 
اأ�س��س  وعلى   )SPSS( الإح�س�ئي  التحليل  برن�مج  ب��ستخدام 
التحليل  لأغرا�س  القي��س  واأ�س�ليب  البحث  متغريات  طبيعة 

وا�ستخِدمْت الأ�ساليب الإح�سائية الآتية: 
ملقي��س . 1 العظمى  للقيمة  من�سوب�  احل�س�بي  الو�سط 

ليكرت، اإ�س�فة اإىل النحراف املعي�ري والن�سب املئوية والتكرار 
يف�رص  البحث.وبذلك  جمتمع  اأفراد  لإج�ب�ت  اأويل  حتليل  لعمل 
احل�س�بية  املتو�سط�ت  املتبع(  املقي��س  )وفق  الن�سبي  الوزن 
الأرب�ح  اإدارة  البحث حول مدى مم�ر�سة  اأفراد جمتمع  لإج�ب�ت 
نظر  وجهة  من  الفل�سطينية  ال�رصك�ت  قبل  من  �رصيبية  لدوافع 

موظفي �رصيبة الدخل كم� ي�أتي: 
املتو�سط  - ك�ن  اإذا  منخف�سة  املم�ر�سة  درجة  تكون 

احل�س�بي من 1 - 2.33
املتو�سط  - ك�ن  اإذا  متو�سطة  املم�ر�سة  درجة  تكون 

احل�س�بي من 2.34 - 3.67
املتو�سط  - ك�ن  اإذا  مرتفعة  املم�ر�سة  درجة  تكون 

احل�س�بي من 3.68 - 5.
ملعرفة . 2  )Cronbach′s Alpha( كرونب�خ  األف�  اختب�ر 
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ثب�ت فقرات ال�ستب�نة. 
3 .person Correlation Coef- بري�سون  ارتب�ط  )عع�مل 

ficient( لقي��س درجة الرتب�ط. 

فر�سي�ت . 4 لختب�ر   )one sample T- test( اختب�ر 
البحث الأوىل والث�ين. 

الث�لثة . 5 الفر�سية  اختب�ر )one way anova ( لختب�ر 
للبحث واإيج�د الفروق. 

صدق أداة الدراسة وثباتها: 

ال�ستب�نة  اأ�سئلة  تقي�س  اأن  ال�ستب�نة  ب�سدق  يق�سد 
بعر�س  الب�حث�ن  ق�م  ذلك  من  وللتحقق  لقي��سه،  و�سعت  م� 
الخت�س��س  ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة  على  ال�ستب�نة 
واخلربة يف جم�ل املح��سبة وامل�لية وال�رصيبة، لإبداء راأيهم يف 
مدى �سموليته� ومالءمته� لقي��س الغر�س الذي اأعدت من اأجله، 
وقد اأجمع املحكمون على اأن اأ�سئلة اأداة الدرا�سة تقي�س م� و�سعت 
لقي��سه، وقد ا�ستج�ب الب�حث�ن لآراء املحكمني وق�م� ب�إجراء م� 
ق�م  كم�  املقدمة،  املقرتح�ت  �سوء  يف  وتعديل  حذف  من  يلزم 
الب�حث�ن ب�لتحقق من �سدق الت�س�ق الداخلي لال�ستب�نة وكذلك 
كل  بني  الرتب�ط  مع�مالت  ح�س�ب  خالل  من  البن�ئي  ال�سدق 
فقرة من فقرات جم�لت ال�ستب�نة والدرجة الكلية للمج�ل نف�سه 
وكذلك مع�مالت ارتب�ط كل جم�ل من جم�لت الدرا�سة ب�لدرجة 
اأن جميع مع�مالت  الب�حث�ن  اإذ وجد   ، ال�ستب�نة  الكلية لفقرات 
الرتب�ط يف جميع جم�لت ال�ستب�نة دالة اإح�س�ئيً� عند م�ستوى 
ال�ستب�نة �س�دقة  α≤0.05 وبذلك تعد جميع جم�لت  معنوية 
ا�ستخدام  جرى  الأداة  ثب�ت  من  لقي��سه.وللتحقق  و�سعت  مل� 
جميع  على  الثب�ت  مع�مل  ل�ستخراج  كرونب�خ(  )الف�  طريقة 
اأن  على  يدلل  وهذا   )95.6%( اإىل  و�سل  اإذ   ، ال�ستب�نة  فقرات 
ال�ستب�نة تتمتع بدرجة ثب�ت مرتفعة، وبذلك يكون الب�حث�ن قد 
ت�أكدا من �سدق ا�ستب�نة الدرا�سة وثب�ته�، م� يجعلهم� على ثقة 

ت�مة ب�سحة ال�ستب�نة و�سالحية تطبيقه� على عينة الدرا�سة.

عرض النتائج وحتليلها واختبار الفرضيات: 

-1 حتليل خصائص جمتمع الدراسة: 

جدول )1( : 
خصائص مجتمع الدراسة

رقم 
الن�سبة العددالبيانبدائل الإجابةال�سوؤال

املئوية %

املوؤهل العلمي1

00دبلوم

3093.8بك�لوريو�س

26.2درا�س�ت علي�

%32100املجموع

رقم 
الن�سبة العددالبيانبدائل الإجابةال�سوؤال

املئوية %

2
التخ�س�س 

العلمي

%32100حم��سبة

00اإدارة اأعم�ل

00اقت�س�د

علوم م�لية 
00وم�رصفية 

00اأخرى

%32100املجموع

�سنوات اخلربة3

1031.3اأقل من 10 �سنوات

2062.5من 20 -10 �سنة

26.2اأكرث من 20 �سنة

%32100املجموع

4
امل�سمى 
الوظيفي

515.6مدير دائرة

928.1رئي�س ق�سم

1856.3مفت�س �رصيبة

%32100املجموع

5

الدورات 
التدريبية 

املتخ�س�سة

دورات يف 
2475التحليل امل�يل

دورات يف الك�سف 
عن التالعب يف 

القوائم امل�لية
412.5

دورات يف جم�ل 
13.1حوكمة ال�رصك�ت

39.4اأخرى

%32100املجموع

يالحظ من اجلدول )1( اأن م� ن�سبته %93.8 من جمتمع 
جميعهم  اأن  وكذلك  البك�لوريو�س  درجة  يحملون  الدرا�سة 
تخ�س�سهم العلمي حم��سبة.وهذا الأمر يعزز من ثقة الب�حثني يف 
دقة ومو�سوعية اإج�ب�ت اأفراد جمتمع الدرا�سة، نظرا لأن فقرات 
اأن  تت�سل مبو�سوع حم��سبي متخ�س�س، كم� يالحظ  ال�ستب�نة 
10�سنوات.واأن اأكرث من  ن�سبة%68.7 خربتهم العملية اأكرب من 
مفت�س  وظيفة  ي�سغلون   )56.3%( الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  ن�سف 
اأفراد  معرفة  ن�حية  من  الب�حثني  يطمئن  الأمر  وهذا  �رصيبة، 
يف  ال�رصك�ت  تتبعه�  التي  لالأ�س�ليب  واإدراكهم  الدرا�سة  جمتمع 
عملي�ت اإدارة الأرب�ح نتيجة اخلربة التي يتمتعون به� والحتك�ك 
اأن  اأي�س�  ويالحظ  لل�رصيبة،  كمفت�سني  ال�رصك�ت  مع  املب��رص 
يف  دورات  على  ح��سلون   )75%( الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  معظم 
مع  التع�مل  على  قدرتهم  من  يعزز  الذي  الأمر  امل�يل  التحليل 
امل�لية  والتق�رير  القوائم  ال�رصك�ت عرب  التي تقدمه�  املعلوم�ت 
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تلك  و�سف�فية  مو�سوعية  مدى  حول  دقيقة  ملوؤ�رصات  و�سول 
املعلوم�ت، اأم� الدورات املتخ�س�سة فمن الوا�سح اأن هن�ك نق�س� 
كبريا يف هذه الدورات، اإذ مل يتج�وز عدد احل��سلني عليه� ن�سبة 
اأفراد جمتمع  �سك قد يحد من تطور قدرات  )%15.6( وهذا بال 
ي�ستجد  قد  م�  اكت�س�ف  يف  الدخل(  �رصيبة  )موظفي  الدرا�سة 
الدخل  ويظهر ح�جة موظفي �رصيبة  الأرب�ح  اإدارة  اأ�س�ليب  من 
للح�سول على هذا النوع من الدورات، ويعزو الب�حث�ن هذا الأمر 
واإجراء  املتخ�س�سة  الدورات  من  النوع  هذا  تكلفة  ارتف�ع  اإىل 
معظمه� خ�رج قط�ع غزة الأمر الذي يتعذر معه امل�س�ركة ب�سبب 
اخلربة  �سنوات  اأن  الب�حث�ن  ويرى  غزة،  لقط�ع  احل�س�ر  ظروف 
التي يتمتع به� غ�لبية موظفي �رصيبة الدخل يف قط�ع غزة قد 
ال�سلبية للنق�س يف عدد هذا النوع من  ت�سهم يف احلد من الآث�ر 

الدورات املتخ�س�سة.

2 - اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها: 

لإدارة  ◄ ممار�سة  توجد  هل  الأول:  ال�سوؤال 
املالية  القوائم  يف  �رشيبية  لدوافع  الأرباح 

التي تقدمها ال�رشكات لدائرة �رشيبة الدخل؟ 
املتو�سط�ت  اإيج�د  جرى  الأول  ال�سوؤال  عن  لالإج�بة 
احل�س�بية والنحراف املعي�ري والن�سبة املئوية والرتب لإج�ب�ت 
اأفراد جمتمع الدرا�سة حول وجود مم�ر�سة لإدارة الأرب�ح لدوافع 
�رصيبية يف القوائم امل�لية التي تقدمه� ال�رصك�ت ل�رصيبة الدخل 

ودرجة هذه املم�ر�سة وذلك على النحو الآتي: 
جدول )2( : 

نتائج إجابا	 مجتمع الدراسة حول وجود ممارسة إلدارة األرباح 
لدوافع ضريبية.

املتو�سط الفقرةم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية%

الرتتيب 
ح�سب

املمار�سة

1

يتم تغيري طريقة 
تقييم املخزون 

ال�سلعي من فرتة 
م�لية لأخرى.

3.591.3471.86

2

يتم تغيري 
معدلت وطرق 

ا�ستهالك الأ�سول 
الث�بتة من فرتة 

م�لية لأخرى.

3.501.217010

املتو�سط الفقرةم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية%

الرتتيب 
ح�سب

املمار�سة

3

التالعب مبب�لغ 
الذمم املدينة 

وخم�س�س�ت يتم 
الديون امل�سكوك 
فيه� يف القوائم 

امل�لية.

3.681.1773.64

4

يتم التالعب 
ب�أ�سع�ر �رصف 

العمالت الأجنبية 
يف القوائم 

امل�لية.

3.711.0574.22

5

يتم التالعب يف 
تقييم حمفظة 

الأوراق امل�لية.
3.210.9064.212

6

يتم التالعب يف 
قيم الأ�سول 

غري امللمو�سة، 
وطرق ومعدلت 

اإطف�ءه�.

3.561.1371.27

7

يتم التالعب 
يف حتميل 

اأق�س�ط القرو�س 
وفوائده� على 
الفرتات م�لية.

3.710.7774.21

8

اإثب�ت التزام�ت 
على ال�رصكة 

قبل حتققه� مثل 
التعوي�س�ت عن 
ق�س�ي� مرفوعة 

على ال�رصكة

3.400.876811

9

ت�سجيل عملي�ت 
�رصاء وبيع 
وهمية يتم 
تعديله� يف 

الفرتة امل�لية 
الق�دمة.

3.151.016313

10

التالعب يف 
مك��سب �سنوات 

�س�بقة �سمن 
ك�سف الدخل.

3.500.84709
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املتو�سط الفقرةم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية%

الرتتيب 
ح�سب

املمار�سة

11.

املب�لغة 
يف تكوين 

خم�س�س�ت 
هبوط الأ�سع�ر 

لالأوراق امل�لية.

3.590.8371.85

12.

اخللط بني 
امل�رصوف�ت 

الراأ�سم�لية 
وامل�رصوف�ت 

الإيرادية.

3.700.76743

13.

التالعب يف 
ت�سنيف الذمم 

الق�سرية وطويلة 
الأجل.

3.530.8770.68

3.530.5770.6لكل املجال

يرون  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  اأن   )2( جدول  من  يالحظ 
وجود مم�ر�سة لإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبية يف القوائم امل�لية 
بلغ  اإذ  متو�سطة،  بدرجة  الدخل  ل�رصيبة  ال�رصك�ت  تقدمه�  التي 
املتو�سط احل�س�بي الع�م )3.53( وبن�سبة مئوية )%70.6( .وقد 
يف  التالعب  »يتم  اأنه  على  تن�س  التي  ال�س�بعة  الفقرة  ح�سلت 
حتميل اأق�س�ط القرو�س وفوائده� على الفرتات امل�لية » وكذلك 
الفقرة الرابعة التي تن�س على اأنه »يتم التالعب ب�أ�سع�ر �رصف 
موافقة،  ن�سبة  اأعلى  على  امل�لية«  القوائم  الأجنبية يف  العمالت 
وبن�سبة   )3.71( الفقرتني  من  لكل  احل�س�بي  املتو�سط  بلغ  فقد 
مم�ر�سة  هن�ك  اأن  يعني  م�  التوايل،  على   )%  74.2( مئوية 
بدرجة مرتفعة لإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبية يف القوائم امل�لية 
اأق�س�ط  لل�رصك�ت من خالل ا�ستخدام طريقة التالعب يف حتميل 
القرو�س وفوائده� على الفرتات امل�لية، وكذلك ا�ستخدام طريقة 
امل�لية،  القوائم  يف  الأجنبية  العمالت  �رصف  ب�أ�سع�ر  التالعب 
الفقرتني  تلت  لل�رصيبة.وقد  اخل��سع  الربح  تخفي�س  بهدف 
تن�س  التي  ع�رص  الث�نية  الفقرة  املوافقة  ن�سبة  يف  ال�س�بقتني 
الراأ�سم�لية وامل�رصوف�ت  على ح�سول »اخللط بني امل�رصوف�ت 
مئوية  وبن�سية   )3.7( احل�س�بي  متو�سطه�  بلغ  »اإذ  الإيرادية 
)%74( ، وكذلك الفقرة الث�لثة التي تن�س على وقوع »التالعب 
يف  فيه�  امل�سكوك  الديون  وخم�س�س�ت  املدينة  الذمم  مبب�لغ 
وبن�سبة   )3.68( احل�س�بي  متو�سطه�  بلغ  اإذ  امل�لية«  القوائم 
ال�س�بقة  الأربع  للفقرات  املوافقة  ن�سب  وتعد   )73.6%( مئوية 
ن�سب مرتفعة ح�سب املقي��س الذي و�سع لهذه الدرا�سة، م� يعني 
مم�ر�سة  يف  كبرية  بدرجة  الطرق  هذه  على  تعتمد  ال�رصك�ت  اأن 
اخل��سع  الربح  قيمة  يف  التالعب  بهدف  الأرب�ح  اإدارة  عملية 
لل�رصيبة.ويعزو الب�حث�ن ذلك اإىل اأن الطرق املذكورة يف الفقرات 
الأربع ال�س�بقة تعتمد بدرجة كبرية على التقدير ال�سخ�سي ملعد 
القوائم امل�لية الأمر الذي يتيح له مزيدا من احلرية يف مم�ر�سة 

اإدارة الأرب�ح.وقد ج�ءت الفقرة الت��سعة التي تن�س على »ت�سجيل 
عملي�ت �رصاء وبيع وهمية يتم تعديله� يف الفرتة امل�لية الق�دمة 
»يف املرتبة الأخرية يف ن�سب املوافقة اإذ بلغ متو�سطه� احل�س�بي 
)3.15( وبن�سبة مئوية )%63( ، وهي تعد ن�سبة متو�سطة ح�سب 
الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  اتف�ق  يوؤكد  الذي  الأمر  الدرا�سة،  مقي��س 
يف  �رصيبية  لدوافع  الأرب�ح  لإدارة  فعلية  مم�ر�سة  وجود  على 
الدخل.وللتحقق  ل�رصيبة  ال�رصك�ت  تقدمه�  التي  امل�لية  القوائم 
من اأن الو�سط احل�س�بي الذي اأبداه امل�ستجيبون من اأفراد جمتمع 
و�سط  من  معنوية  بدرجة  اأكرب  الأوىل  الفر�سية  لفقرات  الدرا�سة 
اأداة القي��س ق�م الب�حث�ن ب�ختب�ر �سحة الفر�سية الأوىل على 

النحو الآتي: 
Ú  لإدارة توجد مم�ر�سة  ل   :HO الأوىل  الفر�سية  اختب�ر 

الأرب�ح لدوافع �رصيبية يف القوائم امل�لية التي تقدمه� ال�رصك�ت 
لدائرة �رصيبة الدخل.

الب�حث�ن  ا�ستخدم  الأوىل  الفر�سية  متغريات  لختب�ر 
الدرا�سة،  جمتمع  لإج�ب�ت   )one sample T- test( اختب�ر 
يو�سح   )3( الآتي  واجلدول  الفر�سية،  هذه  بفقرات  واخل��سة 

النت�ئج التي تو�سلت اإليه� فقرات الفر�سية جمتمعة.
جدول )3( : 

اختبار one sample T- test لفقرا	 الفرضية الثانية

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
م�ستوى الدللةقيمة Tاملعياري

3.5330.5775.223*0.000

يت�سح من اجلدول )3( اأن قيمة T املح�سوبة هي )5.223( 
وهي اأكرب من قيمة T اجلدولية الب�لغة )2.042( ، وهي معنوية 
عند م�ستوى0.00، ومب� اأن ق�عدة القرار يف قبول الفر�سية هي 
 T اأكرب من  T اجلدولية  الفر�سية ال�سفرية عندم� تكون  ُتقبل  اأن 
املح�سوبة، ومب� اأن T املح�سوبة اأكرب من اجلدولية، لذلك نرف�س 
مم�ر�سة  “توجد  البديلة:  الفر�سية  ونقبل  ال�سفرية  الفر�سية 
التي تقدمه�  القوائم امل�لية  لدوافع �رصيبية يف  الأرب�ح  لإدارة 
ال�رصك�ت لدائرة �رصيبة الدخل”.ويتفق ذلك مع م� تو�سلت اإليه 
درا�سة كل من )Desai, Dharmapala, 2006( ، و )البدوي، بخيتة 

 )Yorke,et al, 2016( و ، )Amidu, etal, 2016( و ، )2013

�رشيبة  ◄ مفت�سو  يقوم  هل  الث�ين:  ال�سوؤال 
الدخل بتطبيق الإجراءات املنا�سبة للك�سف عن 
ممار�سة اإدارة الأرباح لدوافع �رشيبية من قبل 
ال�رشكات واتخاذ الإجراءات املنا�سبة للحد من 

اآثارها يف القوائم املالية؟ 
املتو�سط�ت  اإيج�د  جرى  الث�ين،  ال�سوؤال  عن  لالإج�بة 
احل�س�بية والنحراف املعي�ري والن�سبة املئوية والرتب لإج�ب�ت 
الدخل  �رصيبة  موظفي  قي�م  مدى  حول  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد 
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بتطبيق الإجراءات املن��سبة للك�سف عن مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبية من ال�رصك�ت واتخ�ذ الإجراءات املن��سبة للحد من اآث�ره� 
يف القوائم امل�لية وذلك على النحو الآتي: 

جدول )4( : 
نتائج إجابا	 مجتمع الدراسة حول مدى قيام موظفي ضريبة الدخل بتطبيق اإلجراءا	 المناسبة للكشف عن ممارسة إدارة األرباح لدوافع 

ضريبية من الشركا	 واتخاذ اإلجراءا	 المناسبة للحد من آثارها في القوائم المالية.

املتو�سط الفقرةم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

الرتتيب 
ح�سب 
املمار�سة

4.211.0984.23مراجعة ك�سوف اجلرد والتحقق الفعلي من اأ�سن�ف املخزون ال�سلعي.1

2

الرجوع اإىل تقرير مدقق احل�س�ب�ت للوقوف على راأيه يف تغيري الطريقة املتبعة يف تقييم 
املخزون ال�سلعي ومدى ت�سمني تقريره اإي�س�ح�ت حول اأثر هذا التغيري يف البي�ن�ت 

امل�لية.
3.561.2971.216

4.091.1781.86التحقق من عدالة تقييم املخزون ال�سلعي مق�رنة مع قوائم الأ�سع�ر اجل�رية.3

4

التحقق من راأي مدقق احل�س�ب�ت حول التغيري يف طريقة ح�س�ب ق�سط ال�ستهالك 
لالأ�سول الث�بتة، والأ�سول غري امللمو�سة، والت�أكد من اإظه�ر الأثر املرتاكم املرتتب يف 

هذا التغيري على البي�ن�ت امل�لية لل�رصكة.
3.621.3172.413

5
اإع�دة ح�س�ب م�رصوف ال�ستهالك وفقً� ملعدلت ال�ستهالك املعمول به� يف �رصيبة 

4.431.0788.62الدخل.

6
التحقق من اللتزام مببداأ التكلفة الت�ريخية، مع مراع�ة الإف�س�ح عن القيم ال�ستبدالية 

4.181.1483.64لالأ�سول الث�بتة، والتحقق من �سحة التقييم.

7
التحقق من �سحة ومربرات ت�سنيف الأ�سول الث�بتة ودرا�سة ت�أثري ذلك على م�رصوف 

4.061.1681.27الإهالك، واأثر ذلك يف بي�ن�ت ق�ئمتي الدخل واملركز امل�يل.

8
درا�سة اأثر القرو�س يف ن�سب الرفع امل�يل، وعلى م�رصوف الفوائد وعلى الأ�سول املقدمة 

3.431.0468.617ك�سم�ن�ت.

9
مراجعة ك�سوف الذمم املدينة والتحقق من ا�ستبع�د الذمم املدينة لل�رصك�ت الت�بعة 

3.561.2471.215والزميلة من الر�سيد الإجم�يل للذمم والإف�س�ح عنه� يف بند م�ستقل.

10
طلب ك�سف ب�لديون للت�أكد من مالءمة قيمة خم�س�س الديون امل�سكوك فيه�، اإىل اإجم�يل 

3.931.3178.610قيمة الذمم املدينة.

4.031.1280.68الت�أكد من اأن �سفق�ت ال�رصاء والبيع حقيقية ولي�ست �سورية.11

3.901.227811اإع�دة ح�س�ب الربح الن�جت عن املك��سب الن�جتة عن بنود ا�ستثن�ئية اأو غري ع�دية.12

13
التحقق من �سحة اأ�سع�ر ال�رصف وت�سحيح اخلط�أ يف ترجمة بنود النقدية من العمالت 

4.121.1882.45الأجنبية اإن وجد.

4.01.16809التحقق من �سحة اأ�سع�ر ال�سوق امل�ستخدمة يف تقييم بنود حمفظة الأوراق امل�لية.14

3.901.447812التحقق من مدى توافر �رصوط الر�سملة للم�رصوف�ت الراأ�سم�لية15

16

الرجوع اإىل تقرير مدقق احل�س�ب�ت للوقوف على راأيه يف مربرات تغيري الطريقة املتبعة 
يف املح��سبة عن ال�ستثم�رات طويلة الأجل، ومدى ت�سمني تقريره اإي�س�ح�ت حول اأثر 

هذا التغيري يف البي�ن�ت امل�لية.
3.281.3765.618

3.281.5465.619اإع�دة تعديل رقم الربح بقيمة ن�سيب ال�رصكة الأم من اأرب�ح وخ�س�ئر ال�رصكة الت�بعة.17

18
الت�أكد من العرتاف ب�لأ�سول غري امللمو�سة مب� ين�سجم مع املع�يري املح��سبة الدولية، 

3.621.3372.414ودرا�سة اأثر ذلك يف املركز امل�يل للمن�س�أة.

19
اإع�دة ح�س�ب م�رصوف الإطف�ء وفق� ملعدلت اإطف�ء الأ�سول غري امللمو�سة املتع�رف 

4.871.2697.41عليه� يف ال�سن�عة التي تنتمي اإليه� املن�س�أة.

3.851.0077لكل املجال
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اأن  يرون  الدرا�سة  اأفراد جمتمع  اأن   )4( يالحظ من جدول 
املن��سبة  الإجراءات  بتطبيق  يقومون  الدخل  �رصيبة  موظفي 
للك�سف عن مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبية من ال�رصك�ت 
القوائم امل�لية  اآث�ره� يف  الإجراءات املن��سبة للحد من  واتخ�ذ 
بدرجة مرتفعة، اإذ بلغ املتو�سط احل�س�بي الع�م )3.85( وبن�سبة 
مئوية )%77( .وقد ح�سلت الفقرة الت��سعة ع�رص التي تن�س على 
الأ�سول  اإطف�ء  ملعدلت  وفق�  الإطف�ء  م�رصوف  ح�س�ب  »اإع�دة 
اإليه�  تنتمي  التي  ال�سن�عة  يف  عليه�  املتع�رف  امللمو�سة  غري 
احل�س�بي  املتو�سط  بلغ  اإذ  موافقة،  ن�سبة  اأعلى  على  املن�س�أة« 
التي  اخل�م�سة  الفقرة  تليه�   )97.4%( مئوية  وبن�سبة   )4.87(
ملعدلت  وفقً�  ال�ستهالك  م�رصوف  ح�س�ب  »اإع�دة  على  تن�س 
ح�س�بي  مبتو�سط  الدخل«  �رصيبة  يف  به�  املعمول  ال�ستهالك 
ن�سب  ال�س�بقة  الن�سب  وتعد   )88.6%( مئوية  وب�سبة   )4.43(
مرتفعة الأهمية ح�سب مقي��س الدرا�سة ، م� يعني اأن اأفراد جمتمع 
اإع�دة  اإجراء  اأن  اعتب�ر  على  ع�لية  وبدرجة  متفقون  الدرا�سة 
وم�رصوف  امللمو�سة،  غري  لالأ�سول  الإطف�ء  م�رصوف  ح�س�ب 
الالزمة،  الإجراءات  اأهم  من  امللمو�سة،  لالأ�سول  ال�ستهالك 
 ، لدوافع �رصيبية  الأرب�ح  اإدارة  للك�سف عن مم�ر�سة  واملن��سبة 
الب�حث�ن  امل�لية، ويرجع  القوائم  ت�أثريه� يف  ثم احلد من  ومن 
القوائم  ال�سخ�سي ملعدي  التقدير  ذلك لوجود م�س�حة كبرية من 
امل�لية يف مع�جلة الأ�سول ب�سفة ع�مة وت�أثري ذلك يف القوائم 

امل�لية وب�لطبع على الأرب�ح اخل��سعة لل�رصيبة.
وقد ح�سلت الفقرة الث�لثة ع�رص والفقرة الع��رصة اخل��ستني 
لكت�س�ف  الدخل  �رصيبة  موظفو  مي�ر�سه�  التي  ب�لإجراءات 
مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح من خالل التالعب ب�أ�سع�ر �رصف العمالت 
الأجنبية يف القوائم امل�لية، وكذلك التالعب مبب�لغ الذمم املدينة 
بهدف  امل�لية  القوائم  يف  فيه�  امل�سكوك  الديون  وخم�س�س�ت 
مرتفعة  موافقة  درجة  على  لل�رصيبة،  اخل��سع  الربح  تخفي�س 
 )3.93( و   ،  )4.12( ح�س�بي  مبتو�سط  الدرا�سة،  مقي��س  وفق 
يدلل  م�  التوايل،  على   )78.6%(  ،  )82.4%( مئوية  وبن�سبة 
الإجراءات  اتخ�ذ  على  ال�رصيبة  موظفي  وتركيز  اهتم�م  على 
الالزمة لكت�س�ف اأكرث طرق مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح التي مت�ر�سه� 
ال�رصك�ت لدوافع �رصيبية واحلد من اآث�ره� على القوائم امل�لية 
الأول  ال�سوؤال  عن  الدرا�سة  جمتمع  اإج�ب�ت  حتليل  لنت�ئج  وفق� 

وفق اجلدول )2( .
تعديل  »اإع�دة  على  تن�س  التي  ع�رص  ال�س�بعة  الفقرة  اأم� 
رقم الربح بقيمة ن�سيب ال�رصكة الأم من اأرب�ح وخ�س�ئر ال�رصكة 
الت�بعة« فقد ج�ت يف املرتبة الأخرية يف ن�سب املوافقة مبتو�سط 
تعد  وهي   ،  )65.6%( مئوية  وبن�سبة   )3.28( بلغ  ح�س�بي 
اتف�ق  يوؤكد  الذي  الأمر  الدرا�سة،  مقي��س  ح�سب  متو�سطة  ن�سبة 
الدخل بتطبيق  الدرا�سة على قي�م موظفي �رصيبة  اأفراد جمتمع 
لدوافع  الأرب�ح  اإدارة  مم�ر�سة  عن  للك�سف  املن��سبة  الإجراءات 
�رصيبية من قبل ال�رصك�ت واتخ�ذ الإجراءات املن��سبة للحد من 
اآث�ره� يف القوائم امل�لية.وللتحقق من اأن الو�سط احل�س�بي الذي 

الفر�سية  لفقرات  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  من  امل�ستجيبون  اأبداه 
الث�نية اأكرب بدرجة معنوية من و�سط اأداة القي��س ق�م الب�حث�ن 

ب�ختب�ر �سحة الفر�سية الث�نية على النحو الآتي: 
Ú  يقوم مفت�سو �رصيبة HO: ل  الث�نية  الفر�سية  اختب�ر 

اإدارة  مم�ر�سة  عن  للك�سف  املن��سبة  الإجراءات  بتطبيق  الدخل 
الإجراءات  واتخ�ذ  ال�رصك�ت  من  �رصيبية  لدوافع  الأرب�ح 

املن��سبة للحد من اآث�ره� يف القوائم امل�لية.
الب�حث�ن  ا�ستخدم  الث�نية  الفر�سية  متغريات  لختب�ر 
الدرا�سة،  جمتمع  لإج�ب�ت   )one sample T- test( اختب�ر 
يو�سح   )5( الآتي  واجلدول  الفر�سية،  هذه  بفقرات  واخل��سة 

النت�ئج التي تو�سلت اإليه� فقرات الفر�سية جمتمعة.
جدول )5( : 

اختبارone sample T- testلفقرا	 الفرضية الثانية

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
م�ستوى الدللةقيمة Tاملعياري

3.851.004.78*0.000

يت�سح من اجلدول )5( اأن قيمة T املح�سوبة هي )4.78( 
وهي اأكرب من قيمة T اجلدولية الب�لغة )2.042( ، وهي معنوية 
الفر�سية  قبول  يف  القرار  ق�عدة  اأن  ومب�  م�ستوى0.00،  عند 
من  اأكرب  اجلدولية   T تكون  عندم�  ال�سفرية  الفر�سية  قبول  هي 
لذلك  اجلدولية،  من  اأكرب  املح�سوبة   T اأن  ومب�  املح�سوبة،   T
يقوم   “ البديلة:  الفر�سية  ونقبل  ال�سفرية  الفر�سية  نرف�س 
عن  للك�سف  املن��سبة  الإجراءات  بتطبيق  الدخل  �رصيبة  مفت�سو 
واتخ�ذ  ال�رصك�ت،  من  �رصيبية  لدوافع  الأرب�ح  اإدارة  مم�ر�سة 
امل�لية”.ول  القوائم  يف  اآث�ره�  من  للحد  املن��سبة  الإجراءات 
من  كل  درا�سة  اإليه  تو�سلت  م�  مع  �سمنيً�  النتيجة  هذه  تتفق 
و   ، بخيتة2013(  )البدوي،  و   ،  )Desai,Dharmapala,2006(
 )Amidu, et al, 2016( و ، )م�زن، 2013( ، و )املب��رص، 2014(
�سي��سة  مبم�ر�سة  ال�رصك�ت  قي�م  من   )Yorke,et al,2016( و   ،
املختلفة  الدرا�سة  جمتمع�ت  يف  �رصيبية  لدوافع  الأرب�ح  اإدارة 
يف�رصه  اأن  ميكن  الذي  الأمر  الدرا�س�ت،  تلك  عليه�  طبقت  التي 
الكبرية  )خ��سة  ال�رصك�ت  وقدرات  خربات  بزي�دة  الب�حث�ن 
منه�( على مترير مم�ر�س�ته� لإدارة الأرب�ح على موظفي دوائر 
�رصيبة الدخل اإم� ب�سبب عدم كف�ية اإجراءاتهم اأو �سعف قدراتهم 
على اكت�س�ف تلك املم�ر�س�ت، اأو عدم كف�ية الإجراءات العق�بية 
الواجب اتخ�ذه� بحق املخ�لفني ملنعهم من ال�ستمرار يف هذه 

املم�ر�س�ت، )اأو جميع م� �سبق( .

دللة  ◄ ذات  فروق  توجد  هل  الث�لث:  ال�سوؤال 
لإدارة  ال�رشكات  ممار�سة  درجة  يف  اإح�سائية 
للمتغريات  تعزى  �رشيبية  لدوافع  الأرباح 
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املال،  راأ�س  حجم  لل�رشكة،  القانوين  )ال�سكل 
القطاع الذي تنتمي اإليه(؟ 

نت�ئج  بتحليل  الب�حث�ن  ق�م  الث�لث  ال�سوؤال  عن  لالإج�بة 
اإج�ب�ت جمتمع الدرا�سة عن الأ�سئلة املتفرعة من ال�سوؤال الث�لث 

الرئي�سي على النحو الآتي: 

Ú  ذات فروق  توجد  هل  الأول:  الفرعي  ال�سوؤال 
ال�رشكات  ممار�سة  درجة  يف  اإح�سائية  دللة 
ملتغري  تعزى  �رشيبية  لدوافع  الأرباح  لإدارة 

ال�سكل القانوين لل�رشكة؟ 
بتحليل  الب�حث�ن  ق�م  الأول  الفرعي  ال�سوؤال  عن  لالإج�بة 
مم�ر�سة  الأكرث  ال�رصك�ت  حول  الدرا�سة  جمتمع  اإج�ب�ت  نت�ئج 
الق�نوين  ال�سكل  ملتغري  وفقً�  �رصيبية  لدوافع  الأرب�ح  لإدارة 

لل�رصكة، واجلدول )6( يو�سح ذلك.
جدول )6( : 

الشركا	 األكثر ممارسة إلدارة األرباح لدوافع ضريبية حسب 
الشكل القانوني للشركة.

الن�سبة املئويةالعددالفقرةالرقم

%1340.6�رصكة ع�دية.1

%39,4�رصكة م�س�همة حمدودة.2

%1650�رصكة م�س�همة ع�مة.3

%32100املجموع

جمتمع  من   )50%( اأن   )6( ال�س�بق  اجلدول  من  يت�سح 
الأكرث  هي  الع�مة  امل�س�همة  �رصك�ت  اأن  اإىل  مييلون  الدرا�سة 
مم�ر�سة لإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبية، تليه� ال�رصك�ت الع�دية 
بن�سبة )%40.6( من جمتمع الدرا�سة.ويتفق ذلك مع م� تو�سلت 
اإدارة  مم�ر�سة  درجة  ارتف�ع  من   )2013 )م�زن،  درا�سة  اإليه 
هذه  امل�رصية.وتتوافق  الع�مة  امل�س�همة  ال�رصك�ت  يف  الأرب�ح 
النت�ئج اأي�سً� مع م� تو�سلت اإليه درا�سة )هالل، 2012( بوجود 
الأرب�ح  اإدارة  ومم�ر�س�ت  الع�ئلية  امللكية  بني  عك�سية  عالقة 
�رصك�ت  اأن  اإىل  ذلك  الب�حث�ن  امل�رصية.ويرجع  ال�رصك�ت  يف 
اإدارة  ملم�ر�سة  اإداراته�  جم�ل�س  دوافع  تتعدد  الع�مة  امل�س�همة 
اإىل  اإ�س�فة  الأخرى،  ال�رصك�ت  من  غريه�  من  اأكرث  الأرب�ح 
املج�ل. هذا  يف  الولوج  من  متكنه�  حم��سبية  خربات  امتالكه� 
ق�م  الدرا�سة  جمتمع  اإج�ب�ت  حتليل  نت�ئج  �سحة  من  وللت�أكد 
ب��ستخدام  الأوىل  الفرعية  الفر�سية  �سحة  ب�ختب�ر  الب�حث�ن 
النحو  One Way ANOVA على  التب�ين الأح�دي  اأ�سلوب حتليل 

الآتي: 

ذات  - فروق  توجد  ل   :HO1 الأوىل  الفرعية  الفر�سية 
الأرب�ح  لإدارة  ال�رصك�ت  مم�ر�سة  درجة  يف  اإح�س�ئية  دللة 

لدوافع �رصيبية تعزى ملتغري ال�سكل الق�نوين لل�رصكة.
جدول )7( : 

تحليل التباين األحادي One Way ANOVA الختبار الفرضية 
الفرعية األولي

قيمة املجال
ف

م�ستوى 
الدللة

درجة مم�ر�سة ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح لدوافع 
5.8740.007�رصيبية تبع� لل�سكل الق�نوين لل�رصكة ً.

وهي  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن   )7( اجلدول  من  يت�سح 
 )3.3277( الب�لغة  اجلدولية  »ف«  قيمة  من  اأكرب   )5.874(
)0.05( م� يدلل على وجود فروق  اأقل من  الدللة  واأن م�ستوى 
ذات دللة اإح�س�ئية يف درجة مم�ر�سة ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح 
نظر  وجهة  )من  لل�رصكة  الق�نوين  لل�سكل  تبعً�  �رصيبة،  لدوافع 
الفرعية  ال�سفرية  الفر�سية  رف�س  جرى  .لذلك  الدرا�سة(  جمتمع 
فروق  »توجد  البديلة:  الأوىل  الفرعية  الفر�سية  »وقبول  الأوىل 
ذات دللة اإح�س�ئية يف درجة مم�ر�سة ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح 

لدوافع �رصيبة تبعً� لل�سكل الق�نوين لل�رصكة«.

Ú  ذات فروق  توجد  هل  الث�ين:  الفرعي  ال�سوؤال 
ال�رشكات  ممار�سة  درجة  يف  اإح�سائية  دللة 
ملتغري  تعزى  �رشيبية  لدوافع  الأرباح  لإدارة 

حجم راأ�س مال ال�رشكة؟ 
بتحليل  الب�حث�ن  ق�م  الأول  الفرعي  ال�سوؤال  عن  لالإج�بة 
مم�ر�سة  الأكرث  ال�رصك�ت  حول  الدرا�سة  جمتمع  اإج�ب�ت  نت�ئج 
م�ل  راأ�س  حجم  ملتغري  وفقً�  �رصيبية  لدوافع  الأرب�ح  لإدارة 

ال�رصكة، واجلدول )8( يو�سح ذلك.
جدول )8( : 

الشركا	 األكثر ممارسة إلدارة األرباح لدوافع ضريبية حسب 
حجم رأس مال الشركة

الن�سبة العددالفقرةالرقم
املئوية

%1340.6اأقل من مليون دولر1

%39.4من مليون 10 – مليون دولر2

%1650اأكرب من 10 مليون دولر3

%32100املجموع

جمتمع  من   )50%( اأن   )8( ال�س�بق  اجلدول  من  يت�سح 
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م�له�  راأ�س  يزيد  التي  الكبرية  ال�رصك�ت  اأن  اإىل  الدرا�سة مييلون 
عن10 مليون دولر اأكرث مم�ر�سة لإدارة الأرب�ح، ويتفق ذلك مع 
م� تو�سلت اإليه درا�سة )رم�س�ن، 2013( ، اأن ال�رصك�ت الكبرية 
احلجم اأكرث ميال نحو مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح من ال�رصك�ت �سغرية 
احلجم.ويرجع الب�حث�ن ذلك اإىل اأن ال�رصك�ت كبرية احلجم تت�أثر 
يدفع  قد  الذي  الأمر  امل�ليني،  املحللني  بتوقع�ت  كبرية  بدرجة 
ب�إدارة ال�رصكة جت�ه مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح، اإ�س�فة لدوافع اأخرى 
تت�سل بتوزيع اأرب�ح الأ�سهم ومدى ج�هزية الإدارة لذلك.وللت�أكد 
الب�حث�ن  ق�م  الدرا�سة  اإج�ب�ت جمتمع  نت�ئج حتليل  من �سحة 
ب�ختب�ر �سحة الفر�سية الفرعية الث�نية ب��ستخدام اأ�سلوب حتليل 

التب�ين الأح�دي One Way ANOVA على النحو الآتي: 
Ú  ذات فروق  توجد  ل   :HO2 الثانية  الفرعية  الفر�سية 

الأرب�ح  لإدارة  ال�رصك�ت  مم�ر�سة  درجة  يف  اإح�س�ئية  دللة 
لدوافع �رصيبية تعزى ملتغري حجم راأ�سم�ل ال�رصكة.

جدول )9( : 
تحليل التباين األحادي One Way ANOVA الختبار الفرضية 

الفرعية الثانية

قيمة املجال
ف

م�ستوى 
الدللة

درجة مم�ر�سة ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح لدوافع 
5.8740.007�رصيبة تبعً� حلجم راأ�س م�ل ال�رصكة.

وهي  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن   )9( اجلدول  من  يت�سح 
 )3.3277( الب�لغة  اجلدولية  »ف«  قيمة  من  اأكرب   )5.874(
)0.05( م� يدلل على وجود فروق  اأقل من  الدللة  واأن م�ستوى 
ذات دللة اإح�س�ئية يف درجة مم�ر�سة ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح 
لدوافع �رصيبة تبع� ًحلجم راأ�س م�ل ال�رصكة.لذلك يجري رف�س 
الفرعية  الفر�سية  وقبول   « الث�نية  الفرعية  ال�سفرية  الفر�سية 
درجة  يف  اإح�س�ئية  دللة  ذات  فروق  »توجد  البديلة:  الث�نية 
الأرب�ح لدوافع �رصيبية تعزى ملتغري  ال�رصك�ت لإدارة  مم�ر�سة 

حجم راأ�سم�ل ال�رصكة«.
Ú  ذات فروق  توجد  هل  الث�لث:  الفرعي  ال�سوؤال 

ال�رشكات  ممار�سة  درجة  يف  اإح�سائية  دللة 
ملتغري  تعزى  �رشيبية  لدوافع  الأرباح  لإدارة 

القطاع الذي تنتمي اإليه ال�رشكة؟ 
لالإج�بة عن ال�سوؤال الفرعي الث�لث ق�م الب�حث�ن بتحليل 
مم�ر�سة  الأكرث  ال�رصك�ت  حول  الدرا�سة  جمتمع  اإج�ب�ت  نت�ئج 
لإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبية وفقً� ملتغري القط�ع الذي تنتمي 

اإليه ال�رصكة واجلدول )10( يو�سح ذلك:  

جدول )10( : 
الشركا	 األكثر ممارسة إلدارة األرباح لدوافع ضريبية حسب 

نوع القطاع الذي تنتمي إليه الشركة

الن�سبة املئويةالعددالقطاعالرقم

%412.5م�رصيف1

%1340.6�سن�عي2

%412.5خدمي3

%1134.4جت�ري4

%32100املجموع

يف  ت�ستت  هن�ك  اأن   ،  )10( ال�س�بق  اجلدول  من  يت�سح 
لإدارة  مم�ر�سة  الأكرث  ال�رصك�ت  حول  الدرا�سة  جمتمع  اإج�ب�ت 
اإليه  تنتمي  الذي  القط�ع  لنوع  وفقً�  �رصيبية  لدوافع  الأرب�ح 
اإذ مل يح�سل اأي قط�ع على ن�سبة مرتفعة )%50 فم�   ، ال�رصكة 
من  جزء  ميل  مالحظة  الدرا�سة.مع  جمتمع  موافق�ت  من  فوق( 
جمتمع الدرا�سة لعتب�ر اأن �رصك�ت القط�ع ال�سن�عي هي الأكرث 
التج�ري.ويرجع  القط�ع  �رصك�ت  تليه�  الأرب�ح  لإدارة  مم�ر�سة 
الب�حث�ن ذلك اإىل اأن قط�عي ال�سن�عة والتج�رة يعدان من اأقل 
من  لذا  احل�س�ر،  ب�سبب  غزة  قط�ع  يف  للربح  حتقيق�  القط�ع�ت 
من  التخل�س  بهدف  الأرب�ح  اإدارة  مبم�ر�سة  قي�مهم�  املتوقع 
اأي قط�ع  اأن عدم ح�سول  الب�حث�ن  الدخل.ويرى  اأعب�ء �رصيبة 
اأن  على  يدلل  الدرا�سة  جمتمع  موافق�ت  من  مرتفعة  ن�سبة  على 
القط�ع الذي تنتمي اإليه ال�رصكة لي�س له ت�أثري يف درجة مم�ر�سة 
تلك ال�رصك�ت لعملية اإدارة الأرب�ح، ويتفق ذلك مع النت�ئج التي 
تو�سلت اإليه� درا�سة )املب��رص،2014( وهي اأن جميع ال�رصك�ت 
املدرجة يف بور�سة فل�سطني مت�ر�س اإدارة الأرب�ح، بغ�س النظر 
حتليل  نت�ئج  �سحة  من  اإليه.وللت�أكد  تنتمي  الذي  القط�ع  عن 
اإج�ب�ت جمتمع الدرا�سة ق�م الب�حث�ن ب�ختب�ر �سحة الفر�سية 
 One الأح�دي  التب�ين  اأ�سلوب حتليل  الث�لثة ب��ستخدام  الفرعية 

Way ANOVA على النحو الآتي: 

ذات  - فروق  توجد  ل   :HO3 الثالثة  الفرعية  الفر�سية 
الأرب�ح  لإدارة  ال�رصك�ت  مم�ر�سة  درجة  يف  اإح�س�ئية  دللة 
اإليه  تنتمي  الذي  القط�ع  نوع  ملتغري  تعزى  �رصيبية  لدوافع 

ال�رصكة.
جدول )11( : 

تحليل التباين األحادي One Way ANOVA الختبار الفرضية 
الفرعية الثالثة

قيمة املجال
ف

م�ستوى 
الدللة

مم�ر�سة ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبة 
1.3530.274تبعً� لنوع القط�ع الذيتنتمي اإليه ال�رصكة.
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وهي  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن   )11( اجلدول  من  يت�سح 
)1.353( اأ�سغر من قيمة »ف« اجلدولية الب�لغة )3.3277( واأن 
م�ستوى الدللة اأكرب من )0.05( م� يدلل على عدم وجود فروق 
ذات دللة اإح�س�ئية يف درجة مم�ر�سة ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح 
ال�رصكة.لذلك  فيه  تعمل  الذي  القط�ع  لنوع  تبعً�  لدوافع �رصيبة 
فروق  توجد  »ل  الث�لثة  الفرعية  ال�سفرية  الفر�سية  قبول  جرى 
ذات دللة اإح�س�ئية يف درجة مم�ر�سة ال�رصك�ت لإدارة الأرب�ح 
اإليه  تنتمي  الذي  القط�ع  نوع  ملتغري  تعزى  �رصيبية  لدوافع 

ال�رصكة«.

النـتـائج: 
يف . 1 �رصيبية  لدوافع  الأرب�ح  لإدارة  مم�ر�سة  توجد 

ال�رصك�ت الفل�سطينية الع�ملة يف قط�ع غزة بن�سبة مئوية بلغت 
.70.6%

لإدارة . 2 مم�ر�سة  اأكرث  الع�مة  امل�س�همة  ال�رصك�ت 
الأرب�ح لدوافع �رصيبية.

ال�رصك�ت التي متت�ز بكرب حجم راأ�س م�ل اأكرث مم�ر�سة . 3
لإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبية.

الع�ملة . 4 ال�رصك�ت  لدى  الأرب�ح  لإدارة  مم�ر�سة  توجد 
الذي  القط�ع  النظر عن  لدوافع �رصيبية ب�رصف  غزة  يف قط�ع 

تنتمي اإليه ال�رصكة.
غزة . 5 قط�ع  يف  الدخل  �رصيبة  دوائر  موظفي  يقوم 

بتطبيق الإجراءات املن��سبة للك�سف عن مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح.
�رصيبة . 6 دوائر  موظفي  يطبقه�  التي  الإجراءات  تعمل 

الدخل يف قط�ع على الك�سف عن اإدارة الأرب�ح لدوافع �رصيبية 
على احلد من مم�ر�سة اإدارة الأرب�ح.

ا�ستخدام� يف . 7 الأرب�ح  اإدارة  اأ�س�ليب مم�ر�سة  اأكرث  من 
ال�رصك�ت الفل�سطينية الع�ملة يف قط�ع غزة: 

على  - وفوائده�  القرو�س  اأق�س�ط  حتميل  يف  التالعب 
الفرتات م�لية.

القوائم  - التالعب ب�أ�سع�ر �رصف العمالت الأجنبية يف 
امل�لية.
وامل�رصوف�ت  - الراأ�سم�لية  امل�رصوف�ت  بني  اخللط 

الإيرادية.
الديون  - وخم�س�س�ت  املدينة  الذمم  مبب�لغ  التالعب 

امل�سكوك فيه� يف القوائم امل�لية.

التوصيات: 
واملراجعني . 1 املح��سبني  نق�بة  قي�م  �رصورة 

الفل�سطينية ب�لتن�سيق مع وزارة امل�لية، بعقد املزيد من وور�س 
واآدابه�  املهنة  قواعد  تر�سيخ  بهدف  العلمية  والندوات  العمل، 

من  واملراجعني  املح��سبني  لدى  الوعي  وزي�دة  و�سلوكه�، 
ب�سكل ع�م  الأرب�ح  اإدارة  تنتج عن مم�ر�سة  التي  ال�س�رة  الآث�ر 

ومم�ر�سته� لدوافع �رصيبية ب�سكل خ��س.
برامج . 2 بتنفيذ  الدخل  �رصيبة  دوائر  التزام  �رصورة 

قدراتهم  لتعزيز  الدخل  �رصيبة  ملوظفي  متخ�س�سة  تدريبية 
املهنية يف جم�ل مك�فحة التهرب ال�رصيبي واحلد من مم�ر�سة 

ال�رصك�ت ل�سي��سة اإدارة الأرب�ح.
الفل�سطينية . 3 امل�ل  راأ�س  �سوق  هيئة  قي�م  �رصورة 

م�ستقلة  مراجعة  جلنة  بوجود  الع�مة  امل�س�همة  �رصك�ت  ب�إلزام 
عن جمل�س الإدارة يجري تعيني اأع�س�ئه� من اجلمعية العمومية 

للم�س�همني ولي�س من قبل جمل�س الإدارة لتدعيم ا�ستقالليتهم.
�رصورة قي�م اجله�ت املخت�سة يف الدولة ب�لعمل على . 4

حق  يف  واأدبية  م�دية  عقوب�ت  بفر�س  ت�سمح  قوانني  ا�ست�سدار 
ال�رصك�ت التي يثبت مم�ر�سته� لإدارة الأرب�ح.

وهيئة . 5 امل�لية،  وزارة  من  جلنة  ت�سكيل  على  العمل 
ونق�بة  الفل�سطينية،  امل�ل  راأ�س  �سوق  وهيئة  الع�مة،  الرق�بة 
دوائر  مع  ب�لتن�سيق  تتوىل  الفل�سطينية  واملراجعني  املح��سبني 
الأكرث  الأرب�ح  اإدارة  مم�ر�سة  اأ�س�ليب  مراجعة  الدخل،  �رصيبة 
خالل  من  منه�  احلد  على  والعمل  ال�رصك�ت،  من  ا�ستخدام� 

اإجراءات مهنية ملزمة لل�رصك�ت.
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